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O paciente zero
do vírus da paz

“Que jogador defutebol não anda
escoltado por
traficantes armados
quando volta às suas
raízes?”
Dr. José Luiz
Runco, desta vez
em defesa de
Vagner Love

Nem aí!
De Serra, comentando a autorização
para Dilma Rousseff voltar a acompanhar Lula em inaugurações depois
que deixar o governo: “Azar o dela!”

Estratégia errada
Se quer mesmo mobilizar o carioca em
torno das mudanças nas regras de partilha dos royalties do petróleo, o governo
do Rio deveria colocar sob risco a realização do carnaval em 2011. Dizer agora
que não vai haver Olimpíada em 2016,
francamente, até tira um peso das costas de muita gente boa na cidade.

ospesquisadores nãodescobriremlogo comocompartilhar com a humanidade essa febre de Justiça do Lula,
logo vão inventar uma vacina contra a pandemia da
boa convivência no Oriente
Médio.
Éprecisoagirrápidoe,sussurramas entrelinhasdonoticiário, Israel quer porque
querqueMahmoudAhmadinejad seja a primeira vítima
do presidente brasileiro. Se
o vírus da paz inocular o líder iraniano, tanto melhor.
Caso contrário, bem-feito!

Dependência química
A Justiça de São Paulo liberou o uso
de bronzeador artificial no Estado.
Resultado: tem loura saindo do Rio
para pegar uma cor em clínicas de
Santo André.

Tecla SAP
Pavimento zero
Quem viu Edson Lobão noite dessas
em cadeia nacional de TV logo percebeu: o ministro trocou a tintura de asfalto que usa no cabelo. Está experimentando agora um piche americano
originalmente desenvolvido para as
pistas da Fórmula Indy.

CIDO GONÇALVES/AE

E

studos preliminares sobre
o tal “vírus da paz”, do qual
Lula declarou-se portador
inaugural, indicam que o
presidente pode não tê-lo adquirido,
como chegou a supor em Israel, no
útero materno. Cientistas de todo o
mundo reunidos em assembleia extraordinária para examinar que diabos é isso não descartam a possibilidade de a coisa ser sexualmente
transmissível. O que, cá pra nós, tornaria o contágio nada agradável no
caso dos parceiros que todo mundo
desejaria contaminar.
O certo é que ninguém pega o
vírus da paz que nem o da gripe e, se

nheceu cobrindo as vaquinhas da
Cow Parade, em São Paulo, adeptos
da chamada arte pública no Brasil já
preparam nova intervenção urbana
do gênero, desta vez no Rio: providenciam uma namorada para a estátua do Carlos Drummond de Andrade, no calçadão de Copacabana.

● Testemunho médico

Dw Lula, despachando com o ministro Celso Amorim, ainda a caminho
de Israel: “Como se diz mesmo ‘Lulinha Paz e Amor’ em hebraico?”

O poeta merece!
Depois do touro que dia desses ama-

estadão.com.br
Tutty Vasques
escreve todos os dias no portal,
de terça a sábado neste caderno
e aos domingos no ‘Aliás’
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Em episódios,
quanto mais
pessoal, melhor

E

Criações autorais. Colegas de trabalho em produtora de vídeo, Jones, Sillas, Tadashi, Santos e Nikolaus, se juntaram no blog ‘Cinema de Rua’

Por amor,
30 filmes
revelam SP
em 30 dias
Cinco cineastas se lançam ao desafio de
captar cenas da cidade para postar em blog
Ana Bizzotto

Fazer30filmesem30diaseexibilos no blog Cinema de Rua, sem
nenhum orçamento. Partindo
dessedesafio,cincodesigners,cinegrafistas e cineastas captaram
cenas corriqueiras da cidade de
São Paulo. Do despertar de um
mendigo sob camadas de sacos
de lixo ao movimento de nuvens
no céu da metrópole, tudo vira
poesia nas lentes do grupo.
Colegas de trabalho em uma
produtoradevídeosepeçasgráficas, Kico Santos, Fábio Nikolaus, Sillas Gama, Ricardo Tadashi e Jones Gama se uniram
para cumprir, nas horas vagas, a
meta de postar um vídeo por dia,
com duração de 1 a 3 minutos,
entre 8 de fevereiro e 8 de março.

O blog que reúne as obras
(www.cinemaderua.com.br),feito em outubro, surgiu do desejo
de ter espaço para criações autorais. “No trabalho, a gente não
consegue fazer exatamente o
que quer porque fica amarrado a
gostos e opiniões dos clientes. O
blog é uma válvula de escape paracriarmosnarrativas comanossa estética”, explica Nikolaus.
Apesar do entusiasmo inicial,
o blog estava devagar – faltava
tempo para criar. Até que Nikolaus teve a ideia dos 30 filmes,
inspiradoemJulie &Julia. “Apersonagem propõe a si o desafio de
fazer todas as receitas de um livro em um ano. Propus o desafio
de fazer os filmes em um mês.
Isso nos obrigava a produzir para cumprir a meta.”

RECEITA PARA FILMES DE UM MINUTO

A PRODUÇÃO DE 30 FILMES
EM UM MÊS NAS HORAS
VAGAS, SEM ORÇAMENTO
OU ROTEIROS PRÉVIOS
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Planejamento
O grupo de cinco cineastas se
reuniu algumas vezes para discutir ideias, mas muito material
surgiu de observações na rua

Com o blog no ar e as ideias na
cabeça, os cinco começaram a
pensar e discutir temas e a andar
“que nem loucos” pela cidade.
“Conseguimos registrar cenas
quemostramaincríveldiversidade das paisagens urbanas de São
Paulo sem ter uma premissa, um
roteiro”, diz Santos.
Câmera 24 horas. Os temas

dos filmes e a escolha de imagens e trilhas sonoras para a
montagem eram discutidas em
grupo, mas a captação era individual na maioria das vezes. Cada
um tinha uma câmera o dia todo
para flagrar algo interessante.
Cenas como a de duas senhoras gêmeas, de roupas e guardachuvas idênticos no centro, surgiram assim. “Já tínhamos o filme pronto na cabeça quando íamos captar. Isso foi importante
para conseguir montar e colocar
o vídeo na internet no mesmo
dia”, diz Nikolaus.
Para Santos, o olhar é a ferramenta fundamental, mas tecnologia e web foram grandes aliadas. “Elas abrem a artistas como
nós a oportunidade de criar uma
narrativa e um jeito de ver filmes
que antes não existiam”, diz o cineasta, vencedor do prêmio de
melhor vídeo no Festival do Minuto na Virada Cultural 2009.
Inspirações. Cinema, videoar-

te e TV foram algumas das referências para os artistas. Filmes
que retratam a vida urbana, como Cortina de Fumaça e Apenas
uma Vez, também trouxeram
inspiração, assim como a série
que inclui Nova York, Eu Te Amo
e Paris, Eu Te Amo – o exemplar
brasileiro será gravado no Rio.

A série, segundo Santos, tem
propostasemelhanteàdos 30filmes. “Eles mostram diferentes
olhares sobre a cidade. Nossa
ideia foi essa, mas não tínhamos
orçamento. Gostaria muito que
tivesse um São Paulo, Eu Te Amo,
e a gente pudesse participar.”
Santos considera que a falta
de obrigações formais trouxe espontaneidade à produção. Se a
primeira ideia não funcionava, o
jeito era improvisar. “Filmamos
um sebo onde o dono não queria
aparecer. Registramos só a voz e
pedimos para ele mostrar o lugar. Com isso, descobrimos que
havia corredores e corredores
de livros no subsolo.”
Para manter a espontaneidade, o grupo não filmou locais ondeprecisava deautorização. “Arriscamos imagens no cemitério
(do Araçá). Era um dia de chuva
perfeito. Se a autorização demorasse, podia atrapalhar. Quando
veio o segurança, já havíamos filmado”, conta Nikolaus.

mmanuel Benbihy, produtor que
detém a franquia Eu Te Amo, é um
sujeito esperto. Ele percebeu o potencial de um formato que andava
meio por baixo, embora tenha desfrutado de
muita popularidade nos anos 1960. Naquela
época,ositalianos,principalmente, mastambém os franceses, produziram muitos filmes
em esquetes.
Amaioriaera formada porcomédiasemesmo os maiores diretores – Luchino Visconti,
Federico Fellini, Michelangelo Antonioni,
Pier Paolo Pasolini etc – se exercitaram no
formato. A fórmula parecia que se esgotara.
Foi ressuscitada por Gilles Jacob.
O todo poderoso presidente do Festival
de Cannes (dirigiu e modificou sensivelmente o grande evento cinematográfico entre 1977 e 2001) convidou grandes diretores
de todo o mundo para festejar os 60 anos do
evento.

● Nas filma-

gens, o grupo
usou todo tipo
de equipamento, de celulares a câmeras
full HD, para
imagens em
alta definição.
A linguagem
também varia,
do documentário a outros
efeitos da
videoarte

Futuro. Depois de se desdobrar

para cumprir a missão, o grupo
pretende continuar a postar vídeos no blog pelo menos uma
vez por semana. E sonham “chegar à telona” algum dia. “Temos
a ideia de juntar os 30 vídeos e
cenas de making of para fazer
umfilme. Mas,paraisso,precisamos de patrocínio”, diz Santos.
Por enquanto, o grupo espera
por novas visitas ao blog.
estadão.com.br
Vídeos. Assista a
5 criações do grupo
estadão.com.br/e/c8

Chacun son Cinéma. A cada um seu cinema
– autores de ponta declararam seu amor pelo
cinema e revelaram, pela via da ficção, porque filmam. O brasileiro Walter Salles, em
parceria com Daniela Thomas, fez um dos
episódios de Chacun son Cinéma. Salles criou
um problema para Jacob, porque fez não um,
mas dois episódios, delegando a M. le Président a tarefa de escolher. Num deles, dupla
de repentistas canta a glória de Cannes na
frente de um cinema poeira, no sertão.
Nooutro,o próprioSalles apresentao cinema a seu filho bebê – e mostra para ele a cena
do balão no clássico O Grande Ditador, de
Charles Chaplin.
Chacun son Cinéma fez tanto sucesso que
Emmanuel Benbihy resolveu transformá-lo
em franquia, elegendo como tema grandes
cidades. Sugiram Paris, Je t’Aime e New York, I
Love You.
Em breve, Rio de Janeiro, Eu te Amo. Os
diretores até que não mudam tanto. Salles e
Daniela fizeram outro belo episódio em Paris, Eu Te Amo, o da imigrante latina que acorda de madrugada, deixa o filho na creche e
atravessa a cidade de trem, metrô e ônibus
para chegar à casa dos patrões, onde sua função é... cuidar do bebê. Ela termina cantando
para o filhos dos outros a cuña – canção de
ninar – que é negada ao próprio filho.
Olivier Assayas, Isabel Coixet e os irmãos
Joel e Ethan Coen foram alguns dos autores
de Paris, Eu Te Amo.
Em New York, Eu Te Amo, entre os diretores estão duas belas e talentosas atrizes estreando por trás das câmeras – Scarlet Johansson e Natalie Portman.
Oformato écurto e vale tudo. De preferência, quanto mais pessoal, melhor.
Como curiosidade, vale lembrar que, no
passado, o Rio de Janeiro já fora tema de dois
filmes em esquetes – Este Rio Que Eu Amo e
Crônicada CidadeMaravilhosa.Ambos, dirigido por um só diretor, o argentino Carlos Hugo Christensen.

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 17 mar. 2010, Metrópole, p. C12.
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Orçamento
Só com o dinheiro do bolso, o
grupo arcou com estacionamento, gasolina e outros gastos, como o domínio do site

Captação das imagens
Cada um tinha uma câmera o
dia todo e a captação geralmente era individual ou em dupla,
com a montagem já planejada

Montagem
A montagem foi em computador, onde as imagens eram editadas e se podiam acrescentar
efeitos visuais e trilha sonora

Distribuição
O grupo postou um filme por
dia no blog ‘Cinema de Rua’, para que todos pudessem acompanhar e refletir sobre o trabalho

