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O Abismo Prateado. Inspirado na canção
Olhos nos Olhos de Chico Buarque, narra o
primeiro dia na vida de uma mulher (Alessandra
Negrini) que foi abandonada pelo marido

Curtas. Mostra-me (foto), de Camilo Cassoli,
que homenageia a Mostra de São Paulo, está
no Short Film Corner; Duelo Antes da Noite,
de Alice Furtado, integra o Cinéfondation

Permanências. Média-metragem foi filmado
e construído a partir da vivência do diretor no
conjunto habitacional IAPI, um “navio
encalhado no centro de Belo Horizonte”

GABRIEL CHIARASTELLI/DIVULGAÇÃO

Trabalhar Cansa. Misturando o ‘cotidiano’
com o ‘fantástico’, longa revela como as
relações de trabalho permeiam e mudam
a vida de um casal de classe média

NO PÁREO

UM FILME
FEITO EM
EQUIPE

FOTOS DIVULGAÇÃO

ADMIRÁVEL CINEMA

NOVO
Vídeo. Veja entrevista e cenas

dos filmes nacionais
estadão.com.br/e/d14

Festival. Perfil

● Permanências, o brasileiro em
competição na Semana da Críti-
ca 2011 é longa ou curta-metra-
gem? “Média. Tem 34 minutos”,
responde Ricardo Alves Junior,
diretor mineiro de 28 anos que

faz sua estreia em Cannes (no
dia 14) em um ano especial, em
que a Semana completa 50 anos.

Ricardo vem da escola de cur-
tas e, como muitos jovens direto-
res, acha que a ‘bitola’ da dura-
ção está fadada ao fim. “Filme
bom é filme bom. Isso de deixar
de selecionar um trabalho pelo
tempo, pelo formato, digital ou
película, está acabando. Vivemos
um momento de transição e, ca-

da vez mais, está tudo mistura-
do. Tanto que em Cannes já não
há mais essa restrição.” Para
ele, o festival também está aten-
to ao novo cinema brasileiro.
“Além dos temas e formas esta-
rem cada vez mais variados, a
produção, antes muito concentra-
da no eixo Rio-São Paulo, ganhou
força em Minas, Pernambuco, no
Sul. É muito bom ver que Cannes
vê e reconhece isso.” / F.G.

O bama pegou Osama. Nu-
ma única semana o Baraca
respondeu aos críticos da
direita que o acusavam de

não ter nascido nos Estados Unidos,
apresentando sua certidão de nasci-
mento, e aos que o chamavam de
frouxo no combate ao terrorismo,
localizando e mandando matar o Bin
Laden, que Bush tinha deixado esca-
par quando ele foi encurralado em
Bora Bora. É verdade que quem não
acreditava no Obama continua não
acreditando. (Piada que corre: a cer-

tidão de nascimento não convenceu,
agora querem ver a placenta). Na sua
cobertura da morte de Bin Laden a rede
Fox News quase não mencionou o pre-
sidente, preferindo destacar os méri-
tos do governo Bush na sua persegui-
ção. Mas as próximas pesquisas de opi-
nião devem mostrar uma melhora na
avaliação do Obama. Agora só falta a
economia reagir ou a Michelle engravi-
dar e a reeleição está garantida.

Casamento. Gente, e a Pippa? Todo o
mundo prestando atenção na cauda da

Kate e na fantasia de general de opereta
do William e a verdadeira atração da fes-
ta era a irmã mais moça da noiva, Philip-
pa, chamada Pippa. Ela só não foi mais
importante do que a cauda porque a cau-
da tinha mensagem. Com a Inglaterra
sofrendo sob as medidas de inédita aus-
teridade impostas pelo governo conser-
vador, a cauda foi encurtada um pouco
para não parecer um acinte, mas não
tanto que perdesse a imponência. Uma
cauda longuíssima como a que Diana
arrastou no seu casamento, em tempos
melhores, destoaria dos sacrifícios que

a nação é obrigada a fazer. Como estava,
estava de bom tamanho. De bom tama-
nho também estava a Pippa, menos bo-
nita do que a irmã mas mais interessan-
te, e mais, como direi, rechonchuda.
Grande palavra que, como se sabe, não
quer dizer gorda e sim saliente nos luga-
res certos. O príncipe Phillip está meio
apagadão. Não é verdade que tenha
acordado no meio da cerimônia e per-
guntado quem era o louco que estava se
casando. Já a rainha parece cada vez
mais encantada com seus próprios cha-
péus. Pode-se imaginar que seu prazer

de reinar hoje se resume no prazer
de usar chapéus. O que explicaria
sua relutância em renunciar em fa-
vor do Charles. Como renunciar aos
chapéus? E Charles continua sendo a
inutilidade mais cara do mundo.

Inevitável. (Da série Poesia numa
Hora Dessas?!)

Assim tem sido através dos tem-
pos

e em qualquer era:
o imprevisto sempre acontece
quando menos se espera.
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Estreantes.
Dutra e
Juliana
disputam a
Caméra d’Or

Flavia Guerra

Trabalhar Cansa. Fazer cinema
também. Há menos de uma se-
mana, às vésperas do maior festi-
val de cinema do mundo, em
uma tarde em um sobrado de Pi-
nheiros, Juliana Rojas, Marco
Dutra e a produtora Sara Silveira
ainda trabalhavam nos últimos
ajustes do principal representan-
te do cinema brasileiro em Can-
nes 2011. Estava quase tudo pron-
to. Faltava ‘só’ definir o cartaz,
checar a cópia, definir hotel, ho-
rários de voos, e figurinos, claro!
Afinal, uma sessão da Un Cer-
tain Regard, a mostra em que o
primeiro longa dos dois jovens
diretores concorre, merece, ao
menos uma beca bacana.

Dutra e Juliana embarcam se-
gunda para Cannes. E até ontem

tinham a informação de que es-
treariam no tapete vermelho no
dia 12. “A programação oficial
ainda não foi divulgada, mas esta-
mos trabalhando com esse pra-
zo. Só o fato de integrar a mesma
seção de nomes como Gus Van

Sant já é reconhecimento e pres-
são suficiente”, comentaram os
dois que, sob a tutela de Sara,
mostraram ao Estado os primei-
ros 15 minutos do filme. E o que
se viu foi um filme de linguagem
interessante, que mistura ‘nor-

malidadefria’ e tensãolatente nas
entrelinhas. “Ninguém assistiu à
versão final. Só mesmo em Can-
nes. Vai ser emocionante”, dizia
Sara, enquanto fechava os deta-
lhesdaviagemerespondiaadeze-
nas de e-mails de ‘sales agents’
(agentes de vendas) internacio-
nais.“Apostonessesmeninos.Te-
nho orgulho de tê-los conhecido
exatamente em Cannes, quando
participavam com seu primeiro
curta, Lençol Branco. São talento-
sos, focados e profissionais.”

Apesar de veterana, que fun-
dou a 19 Som e Imagem para pro-
duzirosfilmes deCarlosReichen-
bach, Sara é uma das produtoras
que mais investem nos novos ta-
lentos. “Brinco que estou cansa-
da de produzir curtas porque só

dátrabalho. Mas nãoresisto. Ado-
ro ver a garotada crescer.”

De fato Trabalhar Cansa é fru-
to de longo investimento. “Co-
meçamos lá atrás com a produ-
ção do curta Um Ramo (que inte-
grou Cannes 2009), depois vie-
ram os tratamentos de roteiro,
depois Berlim... E acaba aqui.”

Para Sara, um dos fatores de-
terminantes da escolha de Traba-
lhar Cansa em Cannes se deve
ao novo olhar que Dutra e Julia-
na lançam sobre a realidade bra-
sileira. “Não é filme favela. Não
tem violência (não a típica). É
uma história de classe média.
Coisa com que os festivais inter-
nacionais não estão acostuma-
dos quando se trata de cinema
brasileiro. Ter um produtor bom
ajuda. Mas se entra em Cannes, é
porque é bom”, diz. “É um cine-
ma de início muito consistente.
Diferente. Pode começar aí um
novo cinema brasileiro. Esta-
mos precisando. Meu sonho é
que o cinema brasileiro se torne
o cinema argentino.”

Um filme de produtor artesanal.
Assim pode ser definido Abismo
Prateado, que concorre na
Quinzena dos Realizadores. Or-
çado em R$ 3,5 milhões, é dirigi-
do pelo veterano Karim Aïnouz
(de Madame Satã, com o qual es-
treou em Cannes, em 2002, na
Un Certain Regard) e foi conce-
bido por Rodrigo Teixeira e sua
equipe da RT.

“É claro que o filme é do Karim.
Porque ele não é só um diretor
convidado. O nome Quinzena
dos Realizadores diz bem a que
vem o filme. É uma realização em
conjunto. O Karim é o autor. E
nós, os idealizadores e produto-
res. Sugerimos o tema, acorrotei-
rista (Beatriz Bracher), a atriz
principal (Alessandra Negrini).
Realizamos com dinheiro da Cai-
xa Econômica Federal. E desde
sempre pensamos em pôr o filme
em Cannes. Estamos muito feli-
zes”, diz Teixeira, que cada vez
mais traz sua forma de adaptação
do‘cinema de produtor’ america-
no para o mercado nacional.

Para ele, a lista dos brasileiros
em Cannes deste ano é sinal de
rejuvenescimento do cinema na-
cional. “Essa combinação entre
experiência que a Sara tem com
a inovação do Marco e da Julia-
na, da nossa com a do Karim, é
prova de que as gerações traba-
lham juntas. É uma grande con-
quista. Tanto quanto a direção,
abrir caminho no mercado de
produção é difícil.”

Aos 34 anos, Teixeira também
faz sua estreia na Croisette. Em-
preendedor, é famoso por adqui-
rir direitos autorais de livros e
músicas e investir em adaptações
para o cinema e a TV. Tem no cur-
rículo títulos como Natimorto
(em cartaz) e O Cheiro do Ralo,
adaptações de livros de Lourenço
Mutarelli, finaliza Heleno, com
Rodrigo Santoro, Não Deixe a Jú-
lia Ir Embora, de Matheus Souza,
e se prepara para filmar a cinebio-
grafia de Tim Maia, cujos direitos
adquiriu. Vale lembrar que Abis-
mo Prateado é a ‘versão para o ci-
nema’ da canção Olhos nos Olhos,
de Chico Buarque. O cantor,
aliás, é esperado na Croisette pa-
ra a estreia do filme, dia 17. / F.G.

Jovens encaram
desafio de levar
seus trabalhos à
célebre mostra
de Cannes
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