
ma onda de festivais de cine-
ma brasileiro no exterior re-
flete o atual prestígio do fil-
me nacional junto à platéia

estrangeira. Principalmente depois
do cobiçado Urso de Ouro que "Tropa
de Elite" (2007) conquistou em Ber-
lim, em fevereiro. Além das tradicio-
nais mostras brasileiras em Paris (em
maio) e em Miami (em junho), ambas
com mais de dez edições, este ano o
país ganha uma vitrine especial na Po-
lônia, dentro do 8- Era New Horizons,
agendado para o mês que vem na ci-
dade de Wroclaw, e na Itáüa, onde re-
cebe homenagem no 3- Festival de Ci-
nema de Roma, em outubro. Ainda es-
tão previstos festivais brasileiros em
Israel (em Tel Aviv, Haifa e Jerusalém,
em agosto), Nova York (agosto), Tó-
quio (setembro), Toronto (novem-
bro) e Barcelona (dezembro).

"Apesar de manter o foco nas dife-
renças sociais, o cinema do Brasil se
abriu para outros temas, passando a
conquistar novos mercados", diz a
produtora Urszula Groska, responsá-
vel pelo primeiro Festival de Cinema
Brasileiro na Polônia (de 17 a 27 de
julho). Cerca de 30 fumes compõem
um mosaico que resume a pluralida-
de da produção nacional desde a re-

tomada, com "Carlota Joaquina -
Princesa do Brasil", em 1995.O longa
de Carla Camurati é um dos desta-
ques da seleção, que inclui desde hits
como "Cidade de Deus", de Fernando
Meirelles, responsável pela bilheteria
mundial de quase US$ 30 milhões em
2003, até documentários elogiados
pela crítica, como "Jogo de Cena"
(2007), de Eduardo Coutinho.

Com lançamento no Brasil previsto
para o fim do mês de agosto, o docu-
mentário "O Andarilho", de Cão Gui-
marães, não só participa da vitrine
brasileira como integra a competição
do Era New Horizons, concorrendo
com cerca de 20 produções interna-
cionais recentes. "Como muitos com-
pradores da Europa do Leste vêm to-
dos os anos a Wroclaw, a mostra tam-
bém representa uma chance de ne-
gócios para o cinema brasileiro",
afirma Urszula. Ela lembra que filmes
como "Cidade de Deus", "Tropa de
Elite", "A Casa de Alice" (2007), "Estô-
mago" (2007) e "Carandiru" (2003)
foram comprados por distribuidores
poloneses no último ano. O pacote
também incluiu as co-produções
"Diários de Motocicleta" (2004) e "O
Passado" (2007).

"Graças à nova geração de cineas-

tas, o filme brasileiro está viajando
mais, despertando um interesse
maior do mercado internacional", diz
Eric Mathis, da Ondamax Films, em-
presa baseada em Miami que repre-
senta vários títulos nacionais no exte-
rior. Como "Não Por Acaso" (2007) e
"Cheiro do Ralo" (2006). "Das cem
produções mais recentes do país, de
20% a 25% conseguem visibilidade em
festivais ao redor do mundo. Mas ape-
nas 5% são vendidas para exibição no
circuito comercial ou na televisão."
No caso de "Cheiro do Ralo", a Onda-
max intermediou recentemente uma
negociação que vai garantir a exibi-
ção do filme de Heitor Dhalia em ca-
nais de TV paga na América Latina.

Na visão de Mathis, a boa fase do
cinema brasileiro no mundo tam-
bém se explica pela qualidade técni-
ca do fume nacional ("que deu um
salto na última década") e a atual di-
versidade de gêneros. "A sensualida-
de e o senso de humor do povo, abor-
dados em 'Cheiro do Ralo' provam
que a violência não é o único cami-
nho para chamar a atenção do espec-
tador estrangeiro."

André Sturm, presidente do pro-
grama Cinema do Brasil, lembra que
o melhor termômetro para medir a
popularidade do filme nacional lá fo-
ra é a seleção de diretores brasileiros
nos maiores festivais do mundo. "A
última edição de Cannes só ajudou a
reforçar o potencial do nosso cine-
ma", comenta Sturm, referindo-se
principalmente à participação de "O
Ensaio sobre a Cegueira", de Fernan-
do Meirelles, e de "linha de Passe", de
Walter Salles e Daniela Thomas. Além
de disputarem a Palma de Ouro, o
primeiro ainda abriu a competição e
o segundo garantiu a Sandra Corve-
loni o prêmio de melhor atriz.

Criado pelo Sindicato da Indústria
Audiovisual do Estado de São Paulo
(Siaesp) e financiado pelo Ministério
da Cultura e pela Apex-Brasil, Agência
de Promoção de Exportações e Investi-
mentos, o programa gastou cerca de
R$ 900 mil na campanha de publicida-
de do cinema brasileiro em Cannes, no
mês passado. "Esperamos gerar cerca
de US$ 3 milhões no prazo de um ano",
diz o presidente do programa, que é
um dos apoiadores do Festival de Ci-
nema Brasileiro na Polônia.
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Text Box
Fonte: Eu & Fim de Semana, a. 9, n. 401, p. 18, 13-15 jun. 2008.




