
F F n iáríos de Motocicleta será o representan-

te do Brasil no Oscar!" O comentário,

'exagerado e equivocado, partiu de

um amigo depois de uma sessão do road

movie de Waíter Sailes. Depois de explicar

que Diários nada tinha de Brasil em seu

DNA - é uma co-produção Argentina, EUA,

Cuba, Canadá, México, Inglaterra, Chile,

Peru e (ufa) França -, ele argumentou que o

filme seria brasileiro por ter diretor brasilei-

ro. Minha resposta foi: "Então Independence

Day é um blockbuster alemão e Harry Potter e

o Prisioneiro deAzkaban é um sucesso do cine-

ma mexicano". Não teve jeito. "Não, esses aí

são filmes hollywoodianos", foi a réplica. A

verdade é que a própria definição de "filme

hollywoodiano" como extensão do american

way of life é errada, já que boa parte de seus

artesãos tem passaporte gringo.

Ponto em questão, o sucesso O Procurado,

que deixou os executivos da Universal com
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um largo sorriso após capitalizar, somente

nos EUA e até o fechamento desta edição,

gordos 115 milhões de dólares. À frente da

adaptação da HQ de Mark Millar e [.G. Jo-

nes, o diretor russo Timur Bekmambetov,

responsável pelos maiores sucessos do ci-

nema de seu país, a dobradinha Guardiões

da Noite e Guardiões do Dia, além do recente

drama Ironia do Destino-A Continuação. Sua

chegada ao cinema-pipoca americano é fru-

to de uma delicada negociação, que incluiu

outra adaptação de quadrinhos, The Red Star,

o híbrido CG-live action 9 (co-produzido

com Tim Burton) e compromisso do estúdio

em financiar mais filmes na Rússia - além,

é claro, de uma seqüência para O Procurado.

"A pressão é maior, mas as dificuldades

são as mesmas", conta Bekmambetov sobre

seu primeiro trabalho em Hollywood. "Mu-

dam os problemas. Menos dinheiro força

um diretor a ser mais criativo. A grande

vantagem com o orçamento que eu tive para

fazer O Procurado é poder montar a melhor

equipe possível. Mas o trabalho é o mesmo."

A escolha pela adaptação da série de Millar

e lones não foi ao acaso. "É uma história sin-

gular, com muita ação e muito humor. Mas

só li o gibi depois de ver o roteiro", continua.

"Sei que existem diferenças, deixamos de

lado toda a trama com super-heróis e vilões.

Ainda assim é a mesma história, o mesmo

protagonista e o mesmo tom."

O Procurado conta a trajetória de Wes-

ley Gibson (James McAvoy), contador me-

díocre que vê sua vida mudar quando se

descobre herdeiro do maior assassino do

planeta - e de suas habilidades. Ele é recru-

tado pela Fraternidade, ordem liderada por

Sloan (Morgan Freeman) que mata pessoas

destinadas a, no futuro, causar danos ain-

da maiores à humanidade. Para seu treina-

mento, Sloan aponta a também assassina
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Fox (Angelina Jolie), que aos poucos mina a

moralidade em Wesley para transformá-lo

numa arma apontada para Cross (Thomas

Kretschmann), ex-membro da Fraternidade

que, por motivos obscuros, se rebelou.

"Quando me envolvi com O Procurado,

a produção seria pequena. Não comporta-

ria, por exemplo, Angelina Jolie", lembra

Bekmambetov. "Mas o roteiro chegou a ela

e o projeto ganhou mais atenção. Ela é óti-

ma atriz e entende a mecânica de filmes de

ação." O que é, diga-se, especialidade de Ti-

mur, que inovou o gênero com Guardiões da

Noite e Guardiões do Dia misturando ficção

científica e fantasia em seqüências nunca

menos que espetaculares - justamente o tipo

de cena que faz parte do público torcer o na-

riz e meter o rótulo de "filme muito ameri-

cano". "A gente nem sequer rodou nos EUA",

finaliza Bekmambetov. "Filmamos em Pra-

ga, é mais perto da Rússia."

Importar diretores estrangeiros não é no-

vidade para os grandes estúdios. Alguns dos

maiores clássicos do cinema americano fo-

ram capitaneados por "gringos", como Billy

Wilder, Ernst Lubitsch, e Michael Curtiz. O

que muda é o conceito. A Hollywood dos

anos 40 funcionava como uma "fábrica", e

a genialidade dos cineastas - americanos ou

não - era sua habilidade em criar obras-pri-

mas dentro dessa linha de montagem. Hoje,

a preocupação não é só o talento, mas tam-

bém o marketing, numa época em que cerca

de 60 por cento da renda de um blockbuster

vem do mercado internacional. Amarrar

nomes como o de Bekmambetov torna-se

parte da estratégia para vender os longas

(ou "produtos") em diferentes mercados.

Essa estratégia também procura afastar

qualquer ranço "antiamericanista". Afinal,

é difícil rotular como "filme hollywoodiano"

uma produção como O Incrível Hulk, rodada

em parte no Brasil e com o francês Louis

Leterrier na direção. "Esse papo de 'filme

americano', de 'produto de Hollywood' é bo-

bagem", decreta Timur. "Me perguntaram

se eu, como europeu, achava estranha a

relação dos cineastas e do público ameri-

canos com a violência. Que relação? É uma

idiotice." O diretor acredita que os ameri-

canos são tão sensíveis à violência quanto

qualquer platéia do mundo: "A diferença

é que eles fazem mais filmes, então existe

uma diversidade maior de suas idéias cir-

culando. Mas é um estereótipo estúpido,

geralmente de pessoas de países que não

produzem tantos filmes". Se o êxodo de ta-

lentos se mantiver com a velocidade atual,

o argumento de Bekmambetov se tornará

ainda mais real - por simples falta de dire-

tores para trabalhar em casa.
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RIDLEY SCOTT (Inglaterra)
Com extenso background na TV britânica, Ridley Scott estreou em longas com o drama Os Due-

iistas, sendo levado aos EUA para dirigir Alien - O Oitavo Passageiro. Indicado para três Oscar, é

o mais bem-sucedido diretor inglês em Hollywood. De Blade Runnera O Gàngster, passando por

Thelma & Louise, Gladiador e falcão Negro em Perigo, não existe gênero em que ele não tenha

total domínio. Próximo: Body of Lies, com Russell Crowe e Leonardo DiCaprio.

PAUL VERHOEVEN (Holanda)
Depois dos ultravioientos Soldado de Laranja e Conquista Sangrenta, Verhoeven não tirou o pé do

acelerador nem fugiu da polêmica nos EUA, em filmes como RoboCop, Total Recall, Instinto Selva-

gem ou até mesmo Showgirís. "Domado" no regular O Homem Sem Sombra, voltou para casa e

rodou o sensual A Espiã. Próximo: The Thomas Crown Affair2, com Pierce Brosnan.

JOHN WOO (China)
Laureado como esteta da violência, ganhou fãs no Ocidente com The Killer, Builet in the

Heade, principalmente, Fervura Máxima. Van Damme patrocinou sua estréia nos EUA em O

Alvo. Mesmo títulos menos celebrados, como Códigos de Guerra e O Pagamento, trazem sua

assinatura inimitável. Próximo: retornou à China para rodar o épico The Battle for Red Cliff.

ROLAND EMMERICH (Alemanha)

Aos 29 anos, Emmerich viu seu projeto de graduação, O Princípio da Arca de Noé, abrindo o

Festival de Berlim, em 1984. Após alguns filmes tímidos nos EUA (joey - Fazendo Contato,

Estação 44), fez Soldado Universal e, depois, os ambiciosos Stargate e Independence Day.

Próximo: vai destruir o mundo (mais uma vez) em 2072.

WOLFGANG PETERSEN (Alemanha)
Depois de ganhar fama internacional com O Barco - Inferno no Mar, Petersen tornou-se um dos

diretores mais requisitados do cínemão, seja em fantasias (A História Sem Fim), seja em ficção

científica (Inimigo Meu), seja em policial (Na Linha de Fogo), seja em épicos (Tróia). Seu último

filme como diretor foi Poseidon, de 2006.

GUILLERMO DEL TORO (México)
Foi a fantasia Cronos que colocou Del Toro no mapa, e logo os irmãos Weínstein o levaram para

tocar o terror Mutação, com Mira Sorvíno - experiência que o deixou temeroso com Hollywood.

Depois de fazer A Espinha do Diabo na Espanha, ofertou uma segunda chance ao cinemão e se

deu bem com Bíade II e melhor ainda com Hellboy. O prestígio veio com O Labirinto do Fauno,

mais uma vez rodado na Espanha. Próximo: Hellboy 2: O Exército Dourado e O Hobbit.

PETER JACKSON (Nova Zelândia)
Em sua Nova Zelândia natal, Peter jackson testou os limites da podreira cinematográfica

(Náusea Total, Fome Animal) e até lançou Kate Winslet (Almas Gêmeas). Depois, com o

dinheiro de Hollywood, fez Os Espíritos e conquistou o mundo com a trilogia O Senhor

dos Anéis. Mais, realizou seu sonho de infância com a refilmagem de King Kong e prepa-

ra-se para dirigir, em dobradinha com Steven Spielberg, a adaptação das HQs de Tintin.

Próximo: Uma Vida Interrompida, com Mark Wahlberg e Rachel Weisz.

MATHIEU KASSOVITZ (França)
Ator de prestígio em filmes como Ladrão de Sonhos, O Fabuloso Destino de Amélie Poulain e

Munique, Kassovitz lentamente estabelece seu lugar atrás das câmeras. Ganhou notoriedade

com O Ódio e Rios Vermelhos, policial com Jean Reno e Vincent Cassei. Na Companhia do

Medo marcou sua estréia nos EUA. Próximo: Missão Babilônia, com Vin Diesel.



ANG LEE (Taiwan)
Banquete de Casamento e Comer, Beber, Viver abriram caminho para Ang Lee experimentar filmes

tão diferentes como Razão e Sensibilidade e Tempestade de Ceio. Retornando ao Oriente, rodou O

Tigre e o Dragão - a maior bilheteria de um filme estrangeiro nos EUA - e comandou um block-

buster com Hulk. Deu outra guinada ao rodar o belíssimo O Segredo de Brokeback Mountain.

ALFONSO/CUARÓN (México
Cuarón exercitou seu fascínio por fantasia em A Princesinha e pelos clássicos com Grandes

Esperanças. Amadureceu como cineasta ao voltar para o México e fazer E Sua Mãe Também.

Por isso o espanto de seu projeto posterior: Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, longa tão

"protegido" por seus produtores que foi espantoso ver como Cuarón conseguiu imprimir

seu estilo. Filhos da Esperança, de 2006, permanece como pérola escondida.

WALTER SALLES (Brasil)
Centra! do Brasil mostrou ao mundo que o Brasil tinha cinema de qualidade e competitivo.

Após o equivocado Abril Despedaçado, Salles foi descobrir a América com o belo Diários de

Motocicleta e topou comandar urna produção hollywoodiana com o terror Água Negra - que

morreu na praia. De volta ao Brasil com Linha de Passe, prepara-se agora para descobrir

outra América - a do Norte - com a adaptação de On the Road, de |ack Kerouac.

FERNANDO ME1RELLES (Brasil)
O mais internacional de nossos diretores obteve experiência com uma centena de comerciais

antes de dirigir Menino Maluquinho 2 e Domésticas. Mas nada antevia Cidade de Deus, o melhor

filme já feito no Brasil. Foi o que bastou para Meirelles encarar o mercado internacional com

O jardineiro fie! e, agora, Ensaio sobre a Cegueira - mas sem nunca tirar um dos pés da terrinha.

ALEJANDRO AMENÁBAR (Chile)
O thriller Abre los Ojos que chamou a atenção de Tom Cruise para o trabalho de Amenábar. Ele

comprou os direitos do longa - refilmado por Cameron Crowe como Vanílla Sky-e produziu

a estréia ianque do diretor, o suspense Os Oufros. Fez seu trabalho posterior, Mar Adentro, sem

dinheiro de Hollywood. Próximo: a co-produção EUA/Espanha Agora.

ALEJANDRO GONZÁLEZ INÁRRITU (México)
O pesadíssimo -Amores Brutos, de 2000, parece ter se fixado na massa encefálica desse

mexicano. Tanto que, para sua estréia nos EUA, 27 Gramas, ele usou a mesma estrutura

narrativa de várias histórias interligadas. Seu filme seguinte, Babel, aperfeiçoou essa mes-

ma estrutura em um roteiro globalizado.

GEORGE MILLER (Austrália)
Mad Max, de Mel Cibson para o mundo, e sua (infinitamente superior) continuação, Mad

Max 2, ainda são base para qualquer aventura pós-apocalíptica. Depois, Miller encarou

comédia (As Bruxas de Eastwick), drama (O Óleo de Lorenzo) e fantasia (Babe: O Porquinho

Atrapalhado na Cidade). Seu Oscar veio com a animação ecológico-musical Happy Feet.

HIDEO NAKATA (Japão
Na vanguarda do novo terror nípôníco, Nakata criou dois clássicos instantâneos: Ringu

(1998) e Dark Water(2002). Hollywood tratou de refilmar sua visão do sobrenatural como

O Chamado (de Gore Verbinski) e Água Negra (de Walter Salles), antes de convocar o

próprio Nakata para conduzir o menos bem-sucedido O Chamado 2.

PANG BROTHERS (China)
Isso que é aproveitar uma idéia. O terror The Eye, de 2002 (refilmado com Jessica Alba este

ano), conquistou duas continuações nas mãos dos irmãos diretores. O cinemão ianque ban-

ca agora a estréia da dupla em solo americano - e com uma refilmagem! De seu primeiro

trabalho! É Bangkok Dangerous, com Nicolas Cage. Em time que está ganhando...
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