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BASTIDORES CULTURAIS

CESAR GIOBBI

Leon Cakoff e Renata de Almeida estavam ontem
atarefados recebendo os convidados estrangeiros
para a Mostra Internacional de Cinema de São Pau-
lo, que começa hoje para o público, mas que teve
ontem uma apresentação para convidados do filme
O Estranho Caso de Angélica, do mais que centená-
rio diretor português Manoel de Oliveira, no Audi-
tório Ibirapuera. Oliveira vinha para a apresenta-
ção, mas teve de se submeter a uma cirurgia para
trocar baterias de um marca-passo. Promete vir
para o encerramento. Aos 101 anos, conta Cakoff, o
diretor tem planos de fazer um filme no Brasil.

Certamente decidiu isso depois da boa parceria
com a Mostra de Cinema, que é co-produtora de
seu filme, apresentado no último festival de Can-
nes. “Entramos com 10% do custo da produção.
Foram R$ 500 mil conseguidos através do Fundo
Nacional de Cultura. Além disso, estivemos em Lis-
boa algumas vezes, participamos da elaboração do
roteiro, da escolha da atriz, e de outras discussões
em várias fases da produção”, conta Cakoff.

A Mostra, que chega à sua 34º edição, desde a
fundação dirigida por Leon Cakoff, e pelo menos
nos últimos 20 anos também por Renata, cresceu
ainda mais em 2010. São cerca de 450 filmes apre-
sentados em 29 endereços, que vão de cinemas em
shoppings a áreas ao ar livre com acesso gratuito.
Estão longe, portanto, os anos das primeiras edi-
ções, nos auditórios do Masp, com aquela fila de ci-
néfilos formada no vão do museu, em que pratica-
mente todo mundo se conhecia. De alguma manei-
ra, Cakoff tem um pouco de saudades daquele tem-
po, pois manifestou, em entrevistas esta semana,
que gostaria que se estabelecesse um “footing” de
cinéfilos entre todos estes endereços.

Além dos pontos de exibição, o público interes-
sado ainda tem a oportunidade de ver duas mos-
tras consideradas imperdíveis: a dos desenhos de
cena do mestre japonês Akira Kurosawa, que es-
tarão a partir de hoje expostos no Instituto Tomie
Ohtake, e as fotos muito ampliadas que o cineasta
alemão Wim Wenders fez em locações pelo mun-
do, no Masp. Wenders é um dos cerca de cem
convidados estrangeiros para a mostra, entre os
diretores dos filmes que concorrem a prêmio, os
homenageados, como o cineasta norueguês Bent
Hamer, a atriz alemã Hanna Schygulla, o artis-
ta/cineasta frances O.J. Ossang, o ator e diretor
armênio/francês Serge Avedikian, e membros do
júri como o diretor britânico Alan Parker, o ator
sérvio Miki Manojlovik, o crítico italiano Carlo Di
Carlo e o francês Michel Ciment.

“Muitos vêm com recursos próprios. Mas muitos
a Mostra tem de convidar e pagar a passagem. Não
ganhamos nada das companhias aéreas. São muito
mesquinhas”, conta Cakoff. Este custo entra no to-
tal do orçamento da Mostra, que este ano chegou a
R$ 6,2 milhões. Sai bem mais, se forem monetiza-
dos apoios em forma de serviços. O grande patroci-
nador do festival, pelo décimo ano, é a Petrobrás,
que entra com 50%. A Adidas é apresentada como
co-patrocidadora. Outros patrocinadores impor-
tantes são a Prefeitura de São Paulo, Itaú a Faap e o
Sesc, todos usando leis de incentivo. E mais um
bom número de apoiadores.

O evento cresceu, os valores são outros, mas o
processo é sempre o mesmo desde o começo: Leon
Cakoff buscando recursos para o próximo festival.
Quis saber se já teve de colocar dinheiro do próprio
bolso: “Inúmeras vezes. Mesmo porque, dinheiro de

Leon Cakoff tem 62 anos,
é descendente de armênios,
nascido na Síria e naturalizado
brasileiro. É formado pela Escola
de Sociologia e Política de
São Paulo, mas sempre se dedicou
ao cinema. Em 1974 passou
a fazer a programação de filmes
para o Masp. Em 1977, a Mostra
é fundada no Masp. A partir de
1984, o festival fica autônomo.
Cakoff é casado com Renata
de Almeida, que divide com
ele a produção da Mostra.
Com Adhemar de Oliveira, fundou
em 2000 a distribuidora Mais
Filme, que cuida da programação
de várias salas de cinema em
São Paulo. Nesta entrevista,
ele conta um pouco do trabalho
que dá montar um festival
deste tamanho. Todos os anos.

LEON CAKOFF É O FUNDADOR
E REALIZADOR DA
MOSTRA INTERNACIONAL
DE CINEMA DE SP

A 34ª Mostra Internacional de Cinema de SP começa hoje. São 450 filmes em 29 endereços. Quanto custa isso tudo? Quantas

“Tem coisa que não
dá para programar
de um ano para
o outro. A mostra
do Kurosawa já estava
fechada desde o ano
passado. E já tenho
muita coisa fechada
para 2011. Só não saio
anunciando com
antecedência, e sem
ter certeza, porque
não gosto de blefar

Leon Cakoff,
diretor da Mostra
Internacional de

Cinema de SP

Fotos: divulgação

Leon Cakoff, o
mago criador
da Mostra de

Cinema
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Live from the Met
A montagem da ópera Boris Godunov, do compositor russo Mussorgsky,
assinada pelo diretor americano Stephen Wadsworth, que o Metropolitan
Opera de Nova York estréia amanhã, poderá ser acompanhada ao vivo em
cinemas do Rio, São Paulo, Brasília, Salvador, Porto Alegre, Curitiba, Belo
Horizonte, Campinas, Niteroi e Vitória. O baixo alemão René Pape vive o
protagonista. Ingressos para esta apresentação, e para as próximas, de obras
de Verdi, Donizetti e Puccini, podem ser comprados no site ingresso.com.

● No dia 24, às 11h, A São Paulo
Companhia de Dança apresenta as
coreografias Serenade, Tchaikovsky Pas
de Deux e Gnawa, na Sala São Paulo.
● No dia 5 de novembro, às 20h,
estreia o espetáculo Bença,
do Bando de Teatro Olodum,
no Teatro Vila Velha, em Salvador.

AGENDA

BREVES

lei de incentivo tem hora para sair. E têm
contas que não podem esperar”. Por isso,
também, Cakoff criou sua distribuidora,
que tem produtos como os DVDs lançados
vendidos na Livraria Cultura, as apresen-
tações dos filmes da Mostra na TV Cultura,
que vão fazendo caixa para a Mostra.

E como é preparar um festival que ocu-
pa quase a cidade inteira? “É uma logísti-
ca de guerra. Tenho 400 pessoas envolvi-
das diretamente com a produção da Mos-
tra. Mas os indiretamente envolvidos
você pode multiplicar por dez” informa
Cakoff. E o que é mais difícil nesta logísti-
ca? O diretor responde com voz de desâ-
nimo: “Recomeçar”. De fato, Cakoff tem
reclamado das leis de incentivo que trata
eventos como o dele, periódico, como
eventos esporádicos. “Essas leis precisam
ser melhoradas. Se você sabe que todo
ano acontece de novo, não deveria ser

preciso apresentar todo o projeto de novo.
Deveria ser um processo contínuo”.

Além da captação, há a programação.
Afinal, escolher 450 filmes de um ano para
o outro deve ser impossível. “Começo
muito antes. Tem coisa que não dá para
programar de um ano para o outro. A
mostra do Kurosawa já estava fechada
desde o ano passado. E já tenho muita coi-
sa fechada para 2011. Só não saio anun-
ciando com antecedência, e sem ter certe-
za, porque não gosto de blefar. É muito fá-
cil criar uma manchete com uma promes-
sa. Mas eu não sou assim”.

E foi sendo do jeito que é, que Cakoff
conseguiu o respeito da imprensa, dos pa-
trocinadores, dos administradores públi-
cos, e consegue esse milagre anual. Agora,
é aproveitar para ver o que ele trouxe de
bom. Leia matéria sobre a programação e
seus destaques no caderno Outlook. ■

bastidoresculturais@brasileconomico.com.br

pessoas são precisas para produzir um festival como este?
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mostra como essa

Uma mostra importante,
para redimir a arte
de Wesley Duke Lee
O artista plástico Wesley Duke Lee,
morto no mês passado, ganha a partir
de amanhã uma mostra importante
em São Paulo, na Galeria Pinakotheke.
São 65 obras, entre pinturas,
desenhos e fotografias. Wesley foi um
dos nomes mais significativos da arte
brasileira dos anos 60 a 80, tendo
influenciado toda uma geração. Nas
últimas décadas, tinha sido segregado
pelo mercado de arte. Nos últimos
tempos, o próprio mercado reabilitou
sua obra. Pena que ele não viu.

Pratos de arte,
em leilão
pelo Museu
Lasar Segall
Está marcado para
o dia 28 o 13º leilão
de Pratos para a Arte,
em benefício do Museu
Lasar Segall, de São
Paulo. Como acontece
todo ano, o leilão
será no restaurante
Trio, na Vila Olímpia.
O evento, nas edições
anteriores, já leiloou
mais de 500 pratos,
que artistas plásticos
são convidados
a criar no Ateliê Barro
Blanco. Este ano,
entre os 48 criadores,
estão Ferreira Gullar
e Bia Lessa. O leiloeiro
será Aloisio Cravo.
Em 2009, o leilão
rendeu R$ 230 mil.

Uma masterclass
gratuita com
o celista
Antonio Meneses
O grande violoncelista
brasileiro Antonio
Meneses, reconhecido
como virtuose
no mundo todo,
dará uma
masterclass gratuita,
segunda-feira dia
25, à tarde, na Sala
São Paulo. O encontro
será na Sala do
Coro, no 2º andar,
e é aberta a
músicos, alunos
e interessados.
As vagas são
limitadas e as
inscrições
devem ser feitas
hoje enviando um
e-mail para
academia@osesp.art.br
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 22, 23 e 24 out. 2010, Primeiro Caderno. p. 36-37.
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