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• BERLIM A revista Variety,
bíblia americana do mercado
cinematográfico, o resumiu co-
mo "sensível, delicado e envol-
vente". A inglesa Screen Inter-
national fez ressalvas ao "ex-
cesso de polimento" da pontua-
ção sentimental da história,
mas acabou se rendendo à efi-
ciência - do ponto de vista
emocional - de "um filme de
criança feito para adultos". As
críticas publicadas no fim de
semana sobre o longa-metra-
gem O dia em que meus pais
saíram de férias, de Cao Ham-
burger, coroaram a passagem
do canditado brasileiro ao Urso
de Ouro do 57° Festival de Ber-
lim, recebido com generoso ca-
rinho pelo público e pela crítica
nas sessões de sexta-feira.

Hamburger pôde medir a
boa receptividade pelo interes-
se dos jornalistas que partici-
param da entrevista coletiva
que se seguiu à projeção. O di-
retor paulista foi questionado
sobre a semelhança temática
do filme com duas outras pro-
duções latinas-americanas re-
centes, a argentina Kamchatka
(2002), de Marcelo Pineiro, e a
chilena.Machuca (2004), de
Andrés .Wood,' Ambas também
mostram suas respectivas dita-
duras do ponto de vista de
crianças.

- Esses filmes são respos-
tas de unia geração de cineas-
tas que vivençiou o regime dir
tatorial quando criança. Eles
formam uma trilogia involuntá-
ria e podem ser entendidos co-
mo o resultado da necessidade
de falar sobre o que experi-
mentamos naquela época —
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O diretor Cao Hamburger e o elenco do filme durante a exibição no festival: boa receptividade faz do brasileiro um dos favoritos

analisou Hamburger. - O mais
interessante é que são três fil-
mes diferentes um do outro, o
que enriquece ainda mais essa
trilogia.

As descobertas de Mauro
(Michael Joelsas), o pequeno
protagonista da trama, têm
como pano de fundo os jogos
da Copa do Mundo de 1970,
no México. Um repórter es-
trangeiro quis saber se o fute-
bol, paixão nacional reconhe-
cida no planeta inteiro, foi
usado pelo governo militar
brasileiro como cortina de fu-
maça para encobrir atos de
repressão. Hamburger con-
firmou a estratégia, mas res-
saltou que tal tipo de mano-

bra não é exclusiva do golpe
iniciado em 1964.

- Os grandes eventos popu-
lares, esportivos ou não, sem-
pre foram usados com esta fi-
nalidade em qualquer tipo de
regime - analisou, afirmando
que, no Brasil, o futebol tem
um poder maior do que os go-
vernos e que, no filme, o espor-
te não é usado como um clichê
da cultura brasileira. - O fute-

Cao Hamburger
aproveitará a estada
em Berlim para
visitar a casa onde o
pai nasceu

bol é uma paixão nacional, sim,
mas não é a única coisa que os
brasileiros têm em comum. A
mistura de culturas, de credos,
de raças, também está lá. É um
exemplo de coexistência pací-
fica que podemos exportar.

Outro aspecto importante
destacado em O ano em que
meus pais saíram de férias foi a
forma como a comunidade ju-
daica é retratada. Filho de pai
judeu e mãe gentia, Mauro é
deixado sob a guarda de um vi-
zinho pelos pais no bairro do
Bom Retiro, região que abriga
grande parte da colônia de imi-
grantes judeus da cidade de
São Paulo. Hamburger - ele fi-
lho de um alemão judeu (nasci-

do em Berlim) e mãe italiana
católica - reafirmou que o lon-
ga é uma espécie de acerto de
contas com suas raízes.

- Aqui em Berlim, cidade de
meu pai e dos meus avós pater-
nos, fecha-se um ciclo do pró-
prio filme. Depois da queda do
muro (1989), recebemos uma
carta do governo alemão devol-
vendo à minha família um ter-
reno confiscado pelos nazistas
durante a Segunda Guerra. Es-
te terreno é a única coisa que
une mais de 20 herdeiros espa-
lhados pelo mundo inteiro - re-
velou o diretor, que vai apro-
veitar o convite do festival para
visitar a casa onde o pai nasceu.
- Trouxe o endereço comigo.
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