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A dose de polêmica já está ga-
rantida, por antecipação. O go-
verno da Itália, leia-se o primei-
ro-ministro Silvio Berlusconi,
já fez saber que a seleção de
2010 ofende o povo italiano
por haver escolhido o novo do-
cumentário de Sabina Guzzan-
ti. Draquilla, L’Italia Che Trem-
bla, usa o tremor de terra que
atingiu a cidade de Áquila, no
centro da Itália, no ano passa-
do, para mostrar que o verda-
deiro terremoto que aflige o
país é a corrupção política que
floresce sob os auspícios de
Berlusconi. Sabina é polemista
profissional, co-
mo sabem os es-
pectadores que
viram Viva Zapa-
tero!, de 2005.

Polêmica, insa-
tisfação, muito
espaço para o ci-
nema alternati-
vo à dominação de Hollywood,
tal parece ser o perfil do 63.º
festival, que começa hoje. Pela
primeira vez, um filme do
Chad, país da região central da
África, faz história participan-
do da competição – L’Homme
Qui Cri, de Lahamat Saleh Ha-
roun. Três vencedores da Pal-
ma, Abbas Kiarostami, com Co-
pie Conforme, Mike Leigh, com
Another Year, e Ken Loach, que
concorre com Route Irish, esca-
lado de última hora, e já ga-

nhou em 2006, tentam bisar o
prêmio que receberam, respec-
tivamente, por Gosto de Cereja,
Segredos e Mentiras e The Wind
that Shakes the Barley.

O russo Nikita Mikhalkov
traz uma sequência, O Sol Enga-
nador 2 – Exodus, 16 anos de-
pois que o original perdeu a
Palma para o Quentin Taranti-
no de Tempo de Violência (Pulp
Fiction), que em 2001 presidia
o júri que atribuiu prêmio espe-
cial a Mal dos Trópicos, de Api-
chatpong Weerasethakul.

Tarantino, explicando o prê-
mio, disse que Weerasethakul
era a grande reserva de seu júri.
Nem todo mundo gostava de
seu filme, mas quem gostava
fez barulho. Ele volta com Un-

cle Boon Who Can
Recall His Past Li-
ves. Cahiers du Ci-
néma já dedicou
páginas e pági-
nas à filmagem,
mas a revista é
pé-frio. Tradicio-
nalmente, suas

apostas caem no vazio.
O júri será presidido por Tim

Burton (leia texto). Marco
Bellocchio vai ministrar a lição
de cinema e ele já deu uma pré-
via do que vai dizer – técnica é
possível aprender com quem
entende do assunto, mas o gran-
de desafio de um diretor (ou
diretora) é o trabalho humano,
com os atores. É no corpo deles
que o filme será inscrito.

As seções paralelas prome-
tem. Um Certain Regard pare-

ce mais atraente que a própria
competição, com novos filmes
de Manoel de Oliveira (O Estra-
nho Caso de Angélica), Jean-Luc
Godard (Film Socialisme), Jia
Zhang-ke (I Wish I Knew), Lod-
ge Kerrigan (Rebeccah, Return
to the Dogs) e Pablo Trapero (Ca-
rancho). Cannes Classics vai
mostrar as versões restauradas
de Tristana, de Luis Buñuel –
em presença de Catherine De-
neuve –; Boudu Salvo das Águas,
de Jean Renoir, acrescido de
uma cena cortada na época;
Uma Aventura na África, de Jo-
hn Huston; Psicose, de Alfred Hi-
tchcock; La Bataille Du Rail, de
René Clément; e O Leopardo, de
Luchino Visconti. Até dia 23,
Cannes será a principal vitrine
do cinema no mundo.

CANNES
Produção alternativa ganha mais
espaço na 63ª edição, que começa hoje
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● Em 1985, O Beijo da Mulher
Aranha, que Hector Babenco
adaptou do romance de Manuel
Puig, valeu a William Hurt o prê-
mio de melhor ator em Cannes.
No ano seguinte, o ator recebeu
o Oscar da Academia de Holly-
wood. O Beijo completa 25 anos
e Cannes festeja a data exibindo
a versão restaurada do cult de
Babenco na mostra Cannes
Classics. É o Eldorado dos ciné-
filos. Só obras-primas restaura-
das. O festival promete a presen-
ça da equipe, Babenco incluído,
na exibição do filme.

Aqui começa a participação
brasileira em Cannes, neste ano.
Nenhum filme brasileiro vai dis-
putar a Palma de Ouro, mas Cacá
Diegues, além de jurado da Ciné-
fondation, veste-se de gala com a
turma jovem de Cinco Vezes Fa-
vela (Agora Por Nós Mesmos), a
nova versão do filme dos anos

1960, peça importante na defla-
gração do Cinema Novo. Cinco
Vezes Favela ganha sessão espe-
cial. Agora, são os jovens da fave-
la que contam suas histórias pa-
ra o público mais cosmopolita do
mundo – Wagner Novais, Rodrigo
Felha, Cacau Amaral, Luciano
Vidigal, Cacau Barcelos, Luciana
Bezerra e Nana Carneiro (quatro
deles assinam dois episódios,
conjuntamente).

A Quinzena dos Realizadores
possui a fama de ser a seção ‘ou-
sada’, pela experimentação da
linguagem, de Cannes. É nela
que Marina Melchiade e Felipe
Bragança vão apresentar seu
longa A Alegria. O próprio sele-
cionador da Quinzena, Frédéric
Boyer, anuncia seu coup de
coeur da programação – La Casa
Muda, um primeiro filme uru-
guaio assustador. Na Semana da
Crítica, um curta brasileiro, A Dis-
tração de Ivan, de Cavi Borges e
Gustavo Melo, participa da com-
petição. Mesmo sem Palma de
Ouro, o Brasil terá seus momen-
tos na Croisette, em 2010. / LUIZ
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SELEÇÃO SOB MEDIDA PARA BURTON

● Tournée, de Mathieu Amalric

● Des Hommes et des
Dieux, de Xavier Beauvois

● Hors la Loi, de Rachid Bou-
chareb

● Biutiful, de Alejandro Gonzá-
lez Iñárritu

● Un Homme Qui Crie, de
Mahamat-Saleh Haroun

● Housemaid, de Sangsoo Im

● Copie Conforme, de Abbas

Kiarostami

● Outrage, de Takeshi Kitano

● Poetry, de Chang-dong Lee

● Another Year, de Mike Leigh

● Fair Game, de Doug Liman

● You. My Joy, de Sergei Loz-
nitsa

● La Nostra Vita, de Daniele
Luchetti

● Utomlyonnye Solntsem 2,

de Nikita Mikhalov

● La Princesse de
Montpensier, de Bertrand Ta-
vernier

● Route Irish, de Ken Loach

● Loong Boonmee Raleuk
Chaat, de Apichatpong Weera-
sethakul

● Rizhao Chongqing, de
Wang Xiaoshuai

● The Frankenstein Project,
de Kornél Mundruczó

PARA BERLUSCONI,
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24 e 25 de maio . segunda e terça . 21 horas . Sala São Paulo

Informações e vendas  (11) 3815.6377  www.mozarteum.org.br . Ingresso Rápido  (11) 4003.1212   www.ingressorapido.com.br
Concerto no Teatro SESC Santos 26 de maio . 20 horas . Ingressos à venda na bilheteria do SESC Santos

Atividades Educativas Gratuitas Clube do Ouvinte Uma introdução aos concertos . 20h . Auditório Masterclasses 25 de maio . 10h às 13h

Oslo Camerata L

Carl Philipp Emanuel Bach . Sinfonia em si bemol maior
Edward Elgar . Serenata para cordas em mi menor
Sally Beamish . “Under the Wing of the Rock”
Piotr Ilich Tchaikovsky . Serenata para cordas em dó maior

Stephan Barratt-Due, direção e violino . Soon-Mi Chung, viola

CANNES

Desde que seu nome foi anun-
ciado como presidente do júri
na edição deste ano do maior
evento de cinema do mundo, o
diretor Tim Burton tem anima-
do muita especulação entre ci-
néfilos. Em janeiro, Alice no
País das Maravilhas ainda esta-
va no forno. No lançamento, di-
vidiu a crítica. A Alice de Tim
Burton não é a do escritor
Lewis Carroll, mas em compen-
sação oferece uma bela súmula
da criatividade do autor, que se
reinventa. O imaginário de Bur-
ton tradicionalmente celebra
personagens masculinos. Alice
é sua primeira (jovem) mulher.
Nota 10 para ela.

Mas a especulação diz respei-
to ao seguinte – que presidente
do júri será Tim Burton? Nin-
guém duvida que a personalida-
de do presidente determina as
escolhas do júri em Cannes.

Quentin Tarantino, presidin-
do o júri, escolheu o documen-
tário de Michael Moore Fahre-
nheit 11 de Setembro para tentar
impedir a (re)eleição do presi-

dente George W. Bush, mas o
filme não era o melhor daquele
ano. No ano passado, muita
gente já cantava antecipada-
mente a vitória do favorito de

Isabelle Huppert, que presidia
o júri. Não deu outra – Michael
Haneke, por A Fita Branca, le-
vou o prêmio.

Quem será o favorito de Tim
Burton? Olhando para a filmo-
grafia do diretor, pode-se reco-
nhecer nela um gosto pelo insó-
lito, pelo diferente, até pelo al-
ternativo. A seleção parece sob
medida para ele. Em 1994, Bur-
ton trouxe a Cannes Ed Wood,
com Johnny Depp no papel do
pior cineasta do mundo. Numa
licença poética, Burton imagi-
nou o encontro de Orson Wel-
les, o gênio, com Wood, o equi-
vocado. A identificação era
completa. Falavam a mesma
língua, o bem e o mal-amado. O
diretor podia ser o pior, mas Ed
Wood, o filme, era um canto de
amor pelo cinema. Quem será
o Ed Wood de Tim Burton em
Cannes 2010? Quem será seu
Orson Welles? Aguardemos a
resposta, em 12 dias. / L.C.M.
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Cartaz oficial. Clicada pela também francesa Brigitte Lacombe, a atriz Juliette Binoche segura pincel e exala magia

Na presidência. Diretor Tim Burton e seu gosto pelo insólito
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