
 
 
Hermanos animados 
Rodrigo Fonseca 
 
América Latina é a estrela do 16º Anima Mundi, com 22 filmes, sendo 13 argentinos, 
em sua programação 
 
Com passaportes de El Salvador, Colômbia, Uruguai, México e, em sua maioria, da Argentina, 
22 filmes hispano-americanos farão do 16 º  Anima Mundi, cuja abertura será no dia 11, um 
canteiro de resistência para estéticas com um sotaque que Mickey Mouse no ha-bla. Seus 
astros são mais magrinhos do que o urso de "Kung Fu Panda" e menos enferrujados que o 
robô de "Wall-E" da Pixar, como é o caso da freirinha do curta-metragem portenho "Lapsus", 
garantia de gargalhadas entre os cinéfilos. Seu criador, Juan Pablo Zaramella, um astro entre 
os jovens animadores de Buenos Aires, virá ao Brasil para o evento. Ele se alegra ao ouvir do 
GLOBO, por telefone, que, este ano, a tradicional mostra de desenhos (e filmes em 3D e curtas 
com massinha e afins) do país apresenta a maior concentração de produções animadas do 
bloco latino já visto aqui. 
 
— A tradição forte de humor gráfico que temos nos quadrinhos da Argentina é uma influência 
grande nas animações mais autorais. As HQs do cartunista Quino e sua "Mafalda" me 
marcaram muito. Aqui, há quem produza para grandes estúdios, a partir de uma cartilha que 
não foge muito ao que a Disney faz, e há os que produzem por conta própria, com liberdade 
para criar. Mas não pense que conseguimos sobreviver disso. É difícil — diz Zaramella, que 
participará do Papo Animado, a série de debates do Anima Mundi. 
 
Ao falar do cinema de seu país, Zaramella enche o peito para lembrar que muitos historiadores 
consideram o filme argentino "El Apóstol" (1917), de Quirino Cristiani, o primeiro longa-
metragem animado de todos os tempos. 
 
É um filme feito com figuras de papel recortadas, mas há pouquíssimos registros dele. Mesmo 
assim, é um marco para nós — lembra Zaramella, sem saber que o Anima Mundi vai 
aproveitar a fornada latina para exibir um documentário anglo-italiano sobre Quirino. 
 
 
"Macunaíma" gaúcho nas telas 
Na programação do Anima Mundi, que segue até o dia 20 no Centro Cultural Banco do Brasil, 
no Centro Cultural dos Correios, na Casa França-Brasil, no Odeon, no Oi Futuro e no Estação 
Botafogo, há 13 produções argentinas, cinco delas assinadas por Zaramella. A seleção reúne 
ainda curtas calcados na ironia como "Los pecadores", de Pablo Polledri, e um projeto de 
longa-metragem que terá exibição hors-concours: "Martin Fierro", de Liliana Romero e Norman 
Ruiz. O filme de Romero e Ruiz é uma adaptação de poema épico de José Hernán-dez (1834-
1880), publicado em 1872. A trama fala de um gaúcho que vira fora-da-lei. 
 
A trama de "Martin Fierro" pode ser comparada à saga do nosso "Macunaíma" e expõe como o 
cinema animado argentino explora questões muito próximas do que discutimos no Brasil. Os 
filmes portenhos que selecionamos estão cheios de discussões sobre hierarquia social e sobre 
valores nacionais — explica Aída Queiroz, uma das diretoras do Anima Mundi. 
 
Aída lembra que o festival trará curtas do uruguaio Walter Tournier ("La canilla perfecta") e do 
salvadorenho Ricardo Ba-rahona ("El cuento de la muerta viva tonta, la gedetina y el fle-te"). 
Já na leva brasileira de 2008, há o novo filme de um diretor que os latinos todos admiram: o 
gaúcho Allan Sieber vem com "Animadores" para sacudir retinas nacionais e hermanas.  
 
 
Leia mais: 
 
 
Paulo Leminski em traços de guerra 



Vem do Paraná a única produção brasileira de longa-metragem em competição no 16-Anima 
Mundi: "Belowars". O filme é uma adaptação de "Guerra dentro da gente", uma incursão do 
poeta curiti-bano Paulo Leminski (1944-1989), autor de "Catatau", pela literatura infanto-
juvenil. O projeto é assinado por Paulo Munhoz, cineasta de 45 anos que se firma, ano a ano, 
como um dos realizadores mais prolíficos (e elogiados) do desenho animado no país. É dele a 
produção de tintas ecológicas "Brichos" (2006), adotada como filme-referência em aulas de 
educação ambiental. 
 
Leminski tinha uma cabeça muito complexa. Foi seminarista, faixa preta de judô e um escritor 
brilhante. Minha mãe queria que eu fosse padre, eu pratico artes marciais e também faço arte, 
por meio da animação. Logo, sempre me senti parecido com ele. Daí a atração — diz Munhoz. 
No filme, ele narra a peleja do garotinho Baita para dominar a arte da guerra. 
 
Esse sonho, pouco a pouco, destrói tudo o que Baita cultiva — diz o diretor. 
 
Além de "Belowars", a seleção de longas do Anima Mundi reúne os americanos "Delgo", de 
Marc F. Adler e Jason Mau-rer, e "Idiots and angels", de Bill Plympton, e o dinamarquês 
"Princess", de Anders Morgen-thaler, que gerou polêmica no Festival de Cannes. 
 

Fonte: O Globo, São Paulo, 27 jun. 2008. Segundo caderno, p. B1.  


