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Na competição, que neste ano reúne diversidade maior de idiomas e diretores, o Brasil 
participa em co-produções com Itália, China e Japão. 
 
O inglês não será a língua dominante na mostra competitiva do 65º Festival de Cinema de 
Veneza, que vai de quarta-feira ao dia 6. Ainda que os americanos abram o evento, em caráter 
hors-concours, com a comédia de humor negro "Queime Depois de Ler", dos irmãos Joel e 
Ethan Coen, os Estados Unidos terão apenas cinco concorrentes ao Leão de Ouro neste ano. 
Em 2007, foram nove. A presença mais discreta de Hollywood no Lido, a pacata ilha-balneário 
onde o festival é realizado, é um dos primeiros efeitos colaterais da greve dos roteiristas de 
Los Angeles. A paralisação, que se estendeu de novembro a fevereiro, forçou os estúdios a 
adiar o lançamento de produções que ficariam prontas no segundo semestre. 
 
Com uma oferta reduzida de filmes hollywoodianos, que sempre garantiram um respeitável 
desfile de celebridades pela cidade dos canais, Veneza apresenta desta vez uma seleção mais 
diversificada geograficamente, dando voz a pelo menos dez idiomas na competição. 
 
O português do Brasil será ouvido em duas co-produções que concorrem ao cobiçado Leão: 
uma com a Itália, "Birdwatchers", e outra com a China e o Japão, "Plastic City". "São filmes 
muito distintos entre si, mas frutos de um mergulho profundo de diretores estrangeiros em 
questões delicadas do universo social brasileiro", disse Caio Gullane, que comanda com o 
irmão, Fabiano, a Gullane Filmes. 
 
A produtora instalada em São Paulo é o braço brasileiro nas duas co-produções. "Plastic City", 
dirigido pelo chinês Yu lik Wai, retrata as atividades da máfia Yakuza, o contrabando e a 
prostituição no bairro da liberdade. "Birdwatchers"', assinado pelo italiano Marco Bechis, narra 
os conflitos raciais na fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina. 
 
"Bechis lança um olhar verdadeiro sobre a questão dos índíos guaranis-caiovás na região 
central do Brasil, enquanto Wai traz seu estilo para as ruas povoadas por imigrantes orientais 
numa das maiores cidades do mundo", completou Caio. 
 
As co-produções com o Brasil disputam com títulos dos Estados Unidos, Itália, França, Etiópia, 
Rússia, Turquia, Japão, Alemanha e Argélia os prêmios que serão definidos pelo júri presidido 
pelo cineasta alemão Wim Wenders. Nenhum filme da Inglaterra figura entre os escolhidos.  
 
"Quanto melhor a seleção do festival, melhor para cada um dos filmes concorrentes. Estamos 
especialmente ansiosos para ver o novo trabalho de Darren Aronofsky e a estréia de Guillermo 
Arriaga na direção", afirmou Fabiano Gullane, referindo-se a dois longas-metragens dos EUA. 
 
O americano Darren Aronofsky, que brigou pelo Leão na última vez com "A Fonte", em 2006, 
concorre agora com "The Wres-tler". É a história de um lutador profissional em fim de carreira 
(interpretado por Mickey Rourke) que ganha uma segunda chance para recuperar o prestígio. 
 
O mexicano Guillermo Arriaga, roteirista de "Babel" (2006), "21 Gramas" (2003) e "Amores 
Brutos" (2000), estréia como diretor em The Burning Plan". Essa produção americana é um 
drama familiar em que Charlize Theron tenta reatar a relação com a mãe (Kim Basinger). 
 
"Por mais que Veneza traga sempre filmes americanos, isso não costuma comprometer a 
qualidade da seleção", afirmou a atriz sul-africana Charlize Theron, uma habituée do Palazzo 
del Cinema, conhecido pelas majestosas estátuas de leões alados dourados. No ano passado, 
ela participou da competição com "No Vale das Sombras". "Não há nada de errado em buscar 
um equilíbrio entre indústria e arte cinematográfica", comentou. 
 
Nessa nova seleção, que o diretor-artístico Marco Mueller (no cargo desde 2004) define como 
"pluralista e intencionalmente contraditória", há uma fusão de nomes consagrados e de 
cineastas promissores. Dos 2.429 filmes inscritos neste ano, ele selecionou os últimos 



trabalhos do japonês Takeshi Kitano, do iraniano radicado na França Barbet Schroeder e do 
americano Jonathan Demme. 
 
Kitano, vencedor do Leão com "Hana-Bi — Fogos de Artifício" (1997) concorre agora com 
"Achilles and the Tortoise", que encerra a sua trilogia "auto-reflexiva", iniciada com 
"Takeshi's", em 2005, e continuada com "Kantoku Banzai!", de 2007. 
 
Schroeder apresenta "Inju, Ia Bête dans I'Ombre", título que analisa o fascínio do cinema, e 
Demme entra na competição com "Rachel Getting Married", sobre uma ex-modelo (Anne 
Hathaway) que volta à família depois de passar dez anos freqüentando clínicas de reabilitação. 
 
Hayao Miyazaki, um mestre da animação japonesa, a quem Veneza concedeu um Leão de 
Ouro honorário em 2005, é outro nome de expressão na seleção de Mueller. Seu novo 
desenho, "Ponyo on Cliff by the Sea", explora a relação de um menino com o seu peixinho 
dourado. Oshii Mamoru, outro representante da animação no Japão, integra a mostra com 
"The Sky Crawlers", um filme sobre tédio, apatia e futilidade carregado de efeitos especiais. 
 
A diretora americana Kathryn Bigelow desembarca na Itália para competir com "Hurt Locker", 
que promete levar mais astros ao tapete vermelho — sempre estendido na avenida da praia, a 
Lungomare Marconi. A história do esquadrão de elite do exército americano que tenta manter 
sua sanidade na guerra do Iraque é protagonizada por Ralph Fiennes e Guy Pierce. 
 
O iraniano radicado nos Estados Unidos Amir Naderi dirige o quinto candidato americano que 
briga pelo Leão. Mas, diferentemente do que mostram os colegas, "Vegas: Based on a True 
Story" é um título de baixo orçamento, sem rostos conhecidos no elenco. 
 
A Itália está representada com quatro filmes. Além de "Birdwatchers", de Bechis, Pappi 
Corsicato disputa o prêmio com a comédia "II Seme delia Discórdia", estrelado por Alessan-dro 
Gassman, um homem estéril que é surpreendido com a gravidez da mulher (Caterina Murino). 
Pupi Avati apresenta o drama "D Papá di Giovanna", a história de um pai que encobre o 
assassinato cometido pela filha. E Ferzan Ozpetek, que participou do júri de Veneza no ano 
passado, agora concorre com "Un Giorno Perfetto", que narra 24 horas de loucuras em 
episódios ocorridos em Roma. 
 
Algumas apostas de Veneza neste ano privilegiam o argelino Tarik Teguia, que mostra "In-
land", o turco Semih Kaplanoglu (com "Sut") e os franceses Patrick Mario Bernard e Pierre 
Trivi-dic (com "L'Autre"). Completam a lista de candidatos o etíope Haile Gerima (com "Teza"), 
o russo Aleksey German Jr. (com "Paper Soldier") e os alemães Christian Petzold (com 
"Jerichow") e Werner Schroeter (com "Nuit de Chien"). 
 
"Este é o mapa mundial do cinema que consegue se expressar com força", disse Mueller, ao 
anunciar a seleção. 
 
Fonte: Valor, Eu & Fim de Semana, a. 9, n. 411, p. 12-13, 22, 23 e 24 ago. 2008. 


