




Desde 2004, a mostra de longas-me-
tragens Seleção de Filmes Bourbon vem
trazendo produções inéditas a Porto Ale-
gre, sendo uma realização da Cia. Zaffari,
com produção executiva das empresas Pan-
da Filmes e Onka Filmes. A intenção do
projeto é fomentar a diversidade cultural
cinematográfica e formar novas platéias,
apresentando uma seleção de filmes de
prestígio, não pertencentes ao circuito co-
mercial. Anualmente, a Seleção de Filmes
Bourbon exibe durante uma semana 14
longas-metragens especialmente seleciona-
dos, em parceria com as operações de ci-
nema Unibanco Arteplex (Bourbon Coun-
try), Cinemark (Bourbon Ipiranga) e Ci-
nesystem (Bourbon São Leopoldo). Durante
a mostra, os operadores exibem toda a
coleção de filmes, disponibilizando pelo
menos uma sala para este fim.

O cinéfilo Júlio Rosa, um dos ideali-
zadores do projeto, comemora o sucesso
conquistado já na primeira edição: "A Se-
leção obteve imediata simpatia do público
e da imprensa, pois veio ao encontro da
nossa tradição cinéfila, consagrada por
Romeu Grímaldi". Júlio refere-se ao len-
dário programador do antigo Cine Bristol,
de Porto Alegre, que no final dos anos 70
proporcionou um período de ouro para os
amantes do cinema, realizando ciclos de
grandes diretores e de clássicos franceses,
passando por festivais de westerns e musi-
cais. A iniciativa de Romeu Grimaldi trans-
formou o Cine Bristol num ponto de refe-
rência para a cultura gaúcha e para uma
geração inteira de cinéfilos.

'FILMES DE ESTIMA'
A Seleção de Filmes Bourbon tem

sedimentado sua trajetória realizando a
pré-estréia de 'filmes de estima', ou seja,
filmes muito esperados por sua grande
qualidade, mas que estão fora do circuito
comercial. Foi o caso de "O Milagre de
Berna" (Alemanha) e de "Os Sonhado-
res" (Itália), exibidos na primeira edição
da mostra. Também tem sido uma carac-
terística da Seleção de Filmes Bourbon a
grande concentração de películas de lín-
gua espanhola, sendo que para algumas
delas a mostra foi a única oportunidade
de serem conhecidas no Brasil, como é o
caso dos filmes argentinos "Ilusão de
Movimento" (2003), "As Leis de Famí-
lia" (2006) e "El Resultado dei Amor"
(2007). Para apresentar tais exclusivida-
des, a organização da mostra necessita
providenciar legendas digitalizadas, inves-
tindo na tradução e digitação dos diálo-
gos, projeção simultânea da legenda so-
bre o filme e contratação de um operador
que acompanhe cada sessão.

Embora o principal objetivo da Se-
leção seja localizar e obter os chama-
dos 'filmes de estima', em sua progra-
mação também tem lugar para produções
de grande apelo comercial, como é caso
de "Instinto Secreto" (2007), estrela-
do por Kevin Costner, Demi Moore e
William Hurt, e dirigido por Bruce A.
Evans. "O critério é ter qualidade e ser
inédito", esclarece Júlio Rosa.

RESULTADOS
TRANSFORMADORES
A resposta positiva do público tem

sido decisiva para a continuidade do pro-
jeto. As quatro edições já realizadas con-
taram com um total aproximado de 10

mil espectadores. Os 56 filmes exibidos
obtiveram excelentes índices de audiên-
cia, sendo que na mais recente edição, o
filme brasileiro "Santiago" (2007), do di-
retor João Moreira Salles, lotou sessões
consecutivas da sala do Unibanco Arte-
piex. A média de ocupação das salas da
rede Bourbon que exibiram "Santiago"
foi de 80%, criando grande expectativa
sobre a entrada do filme em circuito co-
mercial, ocorrida algumas semanas de-
pois. A Seleção de Filmes Bourbon tam-
bém tem recebido, todos os anos, o apoio
de profissionais de filmes participantes,
por ocasião dos eventos de abertura das
edições. Já estiveram em Porto Alegre a
convite da mostra os diretores Hector
Molina ("Ilusão de Movimento"), Rober-
to Moreira ("Contra Todos"), e Ricardo
Pinto e Silva ("Querido Estranho"), en-
tre outros realizadores e produtores.

Como patrocinadores desta iniciati-
va cultural, o projeto já contou com o Fri-
gorífico Pul, Frigorífico Mercosul e Bun-
ge, empresas que, a exemplo de muitos,ou-
tros parceiros da Cia. Zaffari, estão empe-
nhadas em trazer benefícios à comunida-
de. "É possível visualizar o movimento das
ações culturais empresariais migrando de
uma visão estritamente mercadológica
para uma postura comprometida com re-
sultados mais transformadores", observa
o especialista Marcos Barreto Corrêa, em
seu livro "Do Marketing ao Desenvolvimen-
to Cultural". A Cia. Zaffari se alinha a
este novo comportamento empresarial,
apoiando a cultura e permanecendo em
constante busca de parceiros que possam
ao seu lado realizar projetos como a Sele-
ção de Filmes Bourbon.



O BRASIL EM PORTO ALEGRE
Acho que pela primeira vez na história

músicos representando praticamente todos

os Estados se encontrarão, durante alguns

dias, em uma única cidade para cantar e

conversar sobre seu trabalho e a realidade

musical do Brasil que está longe demais das

capitais. Da paraense Lucinha Bastos ao

alagoano Nelson da Rabeca, do mato-

grossense Almir Sater ao carioca Carlos Malta,

dos mineiros do Tizumba aos paranaenses

do viola Quebrada, dos pernambucanos do

Quinteto Violado aos gaúchos do Quartchêto,

mais de 100 artistas e intelectuais vão

participar em Porto Alegre do Acorde -

Encontro Nacional das Músicas Regionais. Na

abertura, dia 28 de novembro, seis

personalidades receberão homenagens: a

cantora Inezita Barroso, o pesquisador Paixão

Cortes, os produtores musicais Ayrton dos

Anjos e j.c Botezelli (Pelão) e os músicos Zé

Gomes e Alemberg Quindins. Durantes quatro

dias, até 1 ° de dezembro, as manhãs e tardes

serão ocupadas por palestras e painéis, e as

noites, por grandes shows coletivos.

A idéia do produtor de eventos Luís Carlos

Contursi não é nova. Na verdade, atravessa o

tempo desde 1986,quando ele realizou em

Tramandaí o primeiro Acorde, reunindo

músicos de meia dúzia de Estados e

integrantes da Associação dos Pesquisadores

da Música Brasileira, entre eles José Ramos

Tinhorão, Zuza Homem de Mello, Paulo

Tapajós, Hermínio Bello de Carvalho, Albino

Pinheiro e o próprio Paixão. Ao fim do

encontro, o resultado dos debates foi

encaminhado como subsídio à Assembléia

Nacional Constituinte, então reunida. De

dificuldade em dificuldade, o persistente

Contursi acabou conseguindo este ano a

parceria do SESC-RS, que é o realizador do

Acorde, e o apoio da Prefeitura de Porto

Alegre. "É um esforço enorme por envolver

muita gente de todos os Estados, mas acho

que o sucesso desta nova edição fará mais

fáceis as seguintes", acredita, imaginando que

o Acorde poderá entrar oficialmente no

calendário turístico e cultural do Rio Grande

do Sul e sensibilizar grandes patrocinadores.

Para a "montagem" do Acorde 2007, criou-se

um conselho de curadores formado pela

produtora cultural Myriam Taubkin (São

Paulo), pelos músicos Carlos Malta (Rio),

Toinho Alves (Recife), Roberto Corrêa (Brasília),

Nilson Chaves (Belém), Vinícius Brum (Porto

Alegre), pelo jornalista Kiko Ferreira (Belo

Horizonte), por todos líderes em suas áreas e

com experiência em observar os vários

brasis, mais este humilde escrevinhador da

APLAUSO. Num fim de semana de maio, em

Porto Alegre, acrescido de saraivadas de

e-mails, foram definidos os palestrantes, o

temário dos painéis e os músicos para os

shows. A palestra de abertura será feita por

um homem daqueles que Brecht definia

como imprescindíveis, o cearense Alemberg

Quindins, fundador da Fundação Casa Grande

- Memorial do Homem Kariri, em Nova Olinda.

É uma Ong que atende 70 crianças e jovens na

faixa dos 3 aos 18 anos estudando a

comunicação do homem da pré-história à

multimídia, e que tem rádio FM, editora, escola

de música, estúdio de gravação e teatro.

Entre os temas dos painéis, todos

considerando o Brasil regionalmente e como

um todo, estão a música brasileira de raiz, a

circulação da música, a importância da

formação musical e o que se faz por isso no

país, a profissão de músico, a importância da

música na economia, a busca de soluções

criativas para mudar realidades adversas ou

criar novas perspectivas (como, por exemplo a

Ong de Alemberg, a Associação Brasileira dos

Festivais Independentes, a Central Única das

Favelas, projetos de preservação cultural

como Cantos do Semi-Árido etc). Luiz Carlos

Prestes Filho, Roberto Gnattali, Renata Amaral,

Benjamin Taubkin, Arthur de Faria, Israel do

Valle, Celso Loureiro Chaves, Edson Natale,

Maurício Carrilho e Sílvio Bento são alguns dos

painelistas. Quem tiver curiosidade de saber

quem é e o que faz cada um, basta submeter

seus nomes ao Google. O carioca Maurício

Carrilho, por exemplo, além de grande

violonista e chorão, tem uma escola musical

para crianças que é um dos destaques no

filme Brasileirinho.

Exceto o grande show de encerramento, em

um palco ao lado da Usina do Gasômetro,

toda a programação do Acorde se realizará

no Teatro do SESC, bem no centro de Porto

Alegre. Os homenageados Inezita e Zé Gomes

estarão também no palco, assim como

Roberto Corrêa, Nilson Chaves, Luiz Carlos

Borges (RS), Karay Guedes (RS), Zé Mulato e

Cassiano (GO), Juraíldes da Cruz (TO), Eliakin

Rufino (RR), Lucinha Bastos (PA), Bado (RO),

Célio Cruz (AM), Gente da Terra (SC), Cuiabá Trio

(MT), Zé Miguel (AP), Sérgio Souto (AC). Mas as

várias combinações possíveis, com

participações espontâneas daqui e dali, farão

do Acorde uma frondosa surpresa. Confesso:

estou orgulhoso por esse belo e saudável

entrevero acontecer em Porto Alegre. •

Text Box
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