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Ela foi a primeira princesa da
Disney, iniciando há 70 anos li-
nhagem das princesas que che-
ga agora, oito animações de-
pois, a A Princesa e o Sapo. O
novo desenho da Disney mar-
ca o retorno do estúdio do ve-
lho Walt à animação em 2-D,
duas dimensões, restaurando
um esplendor da tradição que
teve seu primeiro apogeu jus-
tamente com Branca de Neve e
os Sete Anões. Vencedor de um
Oscar especial da Academia
de Hollywood em 1939, Snow
White virou o carro-chefe do
estúdio de Walt Disney. Na
época, ele já havia criadoMic-
key Mouse e Donald Duck,
mas Branca de Neve foi o ver-
dadeiro começo de tudo.

Aprimeiraanimação em lon-
ga-metragem e um conto de fa-
das,aindaporcima.Ofilmetam-
bémfoioprimeiroaterumacam-
panhademarketingintegrada,o
quefezcomqueBrancadeNeve,
seu príncipe e os anões chegas-
semsimultaneamenteemmúlti-
plosformatos,àslojas.Seteanos
mais tarde, em 1946, Branca de
Neve foi a primeira animação a
terrelançamentonoscinemase,
desde então, isso ocorreu regu-
larmente, não apenas com essa
princesa,mastodososdesenhos
longosdoestúdio.BrancadeNe-
vefoiparaovídeo,oDVD.Aedi-
çãoquesaiagoraécomemorati-
va. O disco duplo tem cinco ho-

rasdeextras,incluindoumavisi-
ta virtual aoHyperion, o velho –
primeiro–estúdiodeDisney,no
qual o filme foi feito, utilizando
um dispositivo especialmente
criadoparaisso,acâmeramulti-
plano.A partir de hoje, está dis-
ponível oCombocomposto pelo
Blu-Ray duplo e o DVD, por R$
99,90. A Disney lança ainda as
versões DVD duplo por R$
44,90, DVDDuplo + CD com 14
músicasdo filmeporR$49,90 e
DVDduplocomcamisetaexclu-
siva porR$ 54,90.

Você volta a ser criança ao
transpor o portão do estúdio
emBurbank, naCalifórnia.Na-
damais impressionantedoque
o primeiro prédio, à direita, o
chamado Team Building, que
abriga a administração e leva
estenome justamenteporcele-
braroespíritodeequipe.Opré-
dio tem o formato de frontispí-
ciode templo grego. Seis anões
sustentam,comocolunas,opré-
dio e, acima de todos eles, está
Dunga. Há algo de metafórico
nessaconstrução,umreconhe-
cimento de que o império Dis-
neycomeçacomBrancadeNe-
ve. O tour pelo estúdio inclui
uma visita à lendária câmera
multiplanos. São várias cama-
dase, emcadaumadelas, eram
dispostos os diversos acetatos
que,combinados,fariamacons-
trução geral da cena, desde o
fundo até o primeiro plano.

Um técnico mostra como is-
so ocorria. O último acetato, o
maisbaixo,trazodesenhodaflo-
resta. Depois, sucessivamente,
até o primeiro, aparecemosou-
tros elementos que compõem a
imagem. Das árvores sombrias
até os pássaros, passando pela
expressãodepavor daprincesa
ameaçada pelo caçador. No ar-
quivo, o cataloguista mostra
uma parafernália de produtos
originaisdofimdosanos30.Em-
bora tenha sido premiado em
1939,odesenhojáestavapronto
desdeoanoanterior econsumi-
ra anos dededicação da equipe.
Suaestreia foi umgrandeacon-
tecimento mundano em Holly-
wood.MarleneDietrichfezuma
entrada triunfal no cinema que
faria a apresentação.

Umhistoriadordopróprioes-
túdio esclarece que, naquela
época,Disneynão era sinônimo
dediversãofamiliar.Issoveioso-
mente mais tarde, nos anos 50,
quando o estúdio diversificou
sua linha de produção para in-
corporar a nova mídia, a TV.
Disney, na época de Branca de
Neve, era mais um visionário,
um artista de vanguarda – e
nãoporacasoosdesenhosorigi-
nais do filme foram parar no
MuseudeArteModernadeNo-
va York. Só para sua informa-
ção, Disney era tão vanguarda
queomodernistaMáriodeAn-
drade, num raro pronuncia-
mento sobre o cinema, de-
clarou seu amor por

Fantasia – e o filme foi contem-
porâneo, nas salas, de Cidadão
Kane, o clássico de OrsonWel-
les que é considerado o bê-á-bá
da linguagem.

A visita ao estúdio inclui um
encontrocomJohnLasseter, e é
significativo, além de irônico,
que o homem responsável pela
consolidação da animação com-
putadorizada–e,agora,pelo3-D

–, chegando à frente do estúdio
estejapromovendoumamarcha
à ré. Veio de Lasseter a decisão
de fazer de The Princess and the
Frog uma animação tradicional,
desenhada à mão e em duas di-
mensões.Paraele,BrancadeNe-
veé“umaobradearteeumafon-
te de eterna inspiração”. Mas
porquevoltarao2-D?“Éodese-
josecretode todoanimador.De-
senhar àmão édifícil e todos so-
nhamos, no fundo, nos colocar à
prova.Eexisteaquestãodaima-
gem – quem vê Branca de Neve
percebetodaabelezaecomplexi-
dade da tessitura do desenho e
da cor. EmAPrincesa e o Sapo,
personagens como o Alligator
(o Crocodilo) não conseguiriam
ser tão detalhados, se não fos-
semdesenhadosàmão.”

Masograndemomentodes-
te primeiro dia de visita ao es-
túdio foi o encontro com a
própria Branca de Neve.
Em meados dos
anos 30, Disney
decidiu que
precisava de
umagarotapa-
ramodelar sua
princesa. A es-
colhida para
emprestar sua

graça a Branca de Neve foi
uma jovemtalentosa,Marge
Champion. Nos anos e déca-
das seguintes, ela virou uma
lendadoshowbiznorte-ame-
ricano, cantando e dançan-
do (em dupla com o marido,
já falecido, Gower Cham-
pion).QuemapresentaMar-
ge Champion é Andreas De-
ja, talvez o mais clássico dos
animadores da Disney. Nos
anos 60, garoto, depois de
verMogli, eleenvioucartaao
estúdio,oferecendoseustra-
balhos. A resposta foi que
praticasse e tentasse de no-
vomais tarde.Foi o queDeja
fez. Contratado da Disney,
elefazpartedaglóriadoestú-
dio. E foi ele quem apresen-
tou Marge Champion a um
grupo de jornalistas euro-
peus e latinos. O encontro
ocorreu no que restou do es-
túdio da Hyperion, um belo
bangalô no meio de um jar-
dim (leia ao lado).●
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Tecnologia depontana
casinhados sete anões
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extras comoavisita virtual aoprimeiro estúdio daDisney, noqual o filme foi feito
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MargeChampionacabadecomple-
tar90anos(nasceuem2desetem-
bro de 1919), mas é tão animada –
e falastrona – que mais parece
umagarota relatando suas primei-
ras experiências. O que ela conta é
realmente história. Em meados
dos anos 30, Marge serviu de mo-
delo para a criação de Branca de
Neve e, logo em seguida, mode-

louparaoutracélebrecriação
doestúdio – Fantasia.

Como você foi escolhi-
da para ser Branca de
Neve?
Quando tio Walt deci-
diu que precisava de
uma modelo huma-
na, enviou olheiros
para diversas es-
colas. Eu reunia
alguma qualida-

des.Dançava,can-
tava. Foi uma expe-

riências maravilhosa.
Naquele momento, nin-
guém sabia o que resul-
taria da experiência.
Ela era muito ambi-
ciosa, isso sim. Fi-
quei meses à dis-
posiçãodosani-
m a d o r e s .
Eles criaram
figurinos para
mim,algunsce-

nários e eu ficava
por ali, posando, can-
tando e dançando. As
provas de dança eram
as mais cansativas,
mas eu era muito jo-
vem e tudo aquilo me
parecia excitante e ma-
ravilhoso.

ComoeraDisney?
Oh,eueraumameni-
na e ele tinha aquela
energia. Era um em-
preendedoreumho-
memmuito charmo-
so, que somava. As
pessoasviviamgravi-
tandoemtornodele.
Intimidada,nunca ti-
ve coragemde cha-

má-lodeWalt, como faziamosou-
tros. Paramim, ele era tioWalt.

DepoisdeBrancadeNeve,suacar-
reira tomou outras direções. Você
foi dançar em Nova York, partici-
poudosmusicais daMetro, cantou
edançoucomGowerChampion.
A vida me levou para rumos que
nem imaginava. Participar dos
grandes musicais da Metro foi um
privilégio,alémdeconvivercomto-
dos aqueles grandes artistas.

Além de Gower Champion, com
quemformavadupla,vocêfoicasa-
datambémcomBorisSagal,umdi-
retordetelevisão.
E fui muito feliz com ele, tivemos
nossos filhos e eles nos encheram
denetos.Achoque, para eles, o fa-
to de eu ser bailarina, coreógrafa e
professora dedança nuncacontou
muito.Nasescolasemquemeus fi-
lhos enetos estudarameaindaes-
tudam,aexcitaçãosempre foio fa-
todeeles teremaavóque foiBran-
ca de Neve. Isso sempre somou
pontos para mim e me transfor-
mou numaheroína familiar.

Oque você achadodesenho?Eda
personagem?
Éumclássico,oquemaispossodi-
zer. A personagem faz parte do
imaginário domundo todo.

Não posso resistir a lhe fazer uma
pergunta bem pessoal. A senhora
trabalhoucomtodosaquelesgran-
desartistasnaMetro,masháumdi-
retorquemeencantae,emgeral,é
negligenciado. George Sidney não
é considerado tão grande quanto
Vincente Minnelli ou Stanley Do-
nen,maseuoachomaravilhoso.
E ele era, comcerteza. Nunca tra-
balhei com George, nunca tive-
mos a oportunidade, mas ele era
meu vizinho de porta e vivemos
quase toda nossa vida juntos. Es-
tou absolutamente de acordo
com você. Foi um artista extraor-
dinário, mas era uma época de
tantos talentos que era inevitável
que alguns fossem negligencia-
dos. É maravilhoso que você se
lembre dele. O artista sobrevive
na lembrança daqueles a quem
encantou um dia. ● L.C.M.

“Serprincesame
tornouaheroína
daminhafamília”

PERSONAGEM INICIOU
LINHAGEMDE
PRINCESASNAS
TELASHÁ 70 ANOS
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Depoisdeumaediçãoquedesa-
gradouàmaiorianoanopassa-
do, a Bienal Internacional do
LivrodeSãoPaulode2010pro-
metesermaisatraenteparapú-
blico, expositores e autores.
Foioquegarantiramosorgani-
zadores, em um evento ocorri-
do ontem de manhã e que reu-
niu representantes das edito-
ras.“Desdeoiníciodoano,esta-
mos repensando o formato da
bienal”, comentou Rosely Bos-
chini, presidente da Câmara
Brasileira do Livro, organiza-
dora do evento. “Desta vez, va-
mos focarmais no público ado-
lescente, além de continuar in-
vestindo nas crianças.”

Prevista para o período en-

tre 12 e 22 de agosto de 2010, a
21ª Bienal do Livro receberá
um investimento de R$ 1,3 mi-
lhão apenas para a programa-
ção cultural. Segundo Rosely,
os convites para autores es-
trangeirosjáforamfeitos,espe-

cialmenteparaasatraçõesque
promovem debates com o pú-
blico, como oSalão de Ideias, o
Espaço Literário e o Espaço
Universitário. “Mas a maior
preocupação égarantir a aten-

ção do jovem, que é o público
maisdifícil de captaratenção.”

Ascomparaçõeseramevita-
das,masosucessodaBienaldo
Rio de Janeiro, que terminou
hádezdias, eraumareferência
necessária–comumsaldoposi-
tivo nas vendas nos estandes,
além de uma satisfação com-
provada do público em relação
àprogramação,oeventocario-
ca demonstrou que o formato
de grande feira ainda sobrevi-
ve. Por conta disso, a CBL fir-
mouacordocomaReedExhibi-
tions Alcantara Machado, em-
presa experiente na organiza-
ção de eventos pelo mundo.

“Uma das nossas primeiras
medidas foi promover refor-
masnoespaçodoAnhembi,on-
de ocorre a bienal”, informou

Paulo Rezende Neto, da
Reed Exhibitions. “Assim, o
pisofoi trocadoe já foi inicia-
da a reforma de todos os ba-
nheiros.”

Osorganizadoresprome-
tem também reformulação
nas áreas de alimentação,
alémdeumatentativadere-
duçãodepreçodoestaciona-
mento (hoje fixado em R$
25). “Estamos em entendi-
mentoscomaPrefeiturapa-
ra um novo acordo.”

Eosexibidoresreceberam
umaboanotíciaontem:opre-
çodometroquadradodoses-
tandes foi reduzido em cerca
de 3% emrelação ao ano pas-
sado.Umrespiroparaasedi-
toras,jáacostumadasaconta-
bilizar prejuízosnabienal. ●
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MARGE–“Nunca tivecoragemdechamá-lodeWalt, sóde tioWalt”

BRANCADENEVE–
A primeira
animação em
longa-metragem
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