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Dois jovens veteranos em Cannes
Em sua terceira vez no festival, dupla paulista é a única chance de o Brasil ser premiado este ano

Marcos Alves

MARCO DUTRA e Juliana Rojas já estiveram em Cannes em 2005 e 2007, com curtas-metragens

Rodrigo Fonseca

E scolados no Festival de
Cannes, após duas pas-
sagens por lá com cur-
tas-metragens em mos-

tras paralelas, Juliana Rojas, de
29 anos, e Marco Dutra, de 31,
pela primeira vez pisarão na
Croisette com um longa-metra-
gem. Aliás, o único longa nacio-
nal capaz de render um prêmio
do evento francês para o Brasil,
que não vai competir pela Palma
de Ouro 2011. Centrado na de-
sarticulação de um casal (Helena
Albergaria e Marat Descartes),
“Trabalhar cansa”, longa de es-
treia da dupla paulista, concorre
na mostra Um Certain Regard de
Cannes, cuja seleção oficial, em
sua 64a- edição, será aberta nesta
quarta-feira, com a projeção
hors-concours de “Meia-noite em
Paris” (“Midnight in Paris”), de
Woody Allen. No dia seguinte,
“Restless”, do premiado Gus Van
Sant (“Elefante”), inaugura a Un
Certain Regard, seguido pelo fil-
me de Marco e Juliana.

Competindo com Gus Van Sant
— O curioso e quase engraça-

do, de certa forma, é ver nosso
primeiro filme competir com
obras de diretores muito mais
experientes e reconhecidos.
Além de Gus Van Sant, estão na
mostra Hong Sangsoo (com
“The day he arrives”) e Bruno
Dumont (com “Hors Satan”), en-
tre outros nomes de peso. Fica-
mos muito felizes e honrados —
diz Dutra, que embarca para
Cannes amanhã, ao lado de Ju-
liana, sua colega do curso de Ci-
nema (hoje Audiovisual) da
ECA-USP. — Estamos também
muito empolgados para ver os
filmes dos diretores mais jovens
e que desconhecemos.

Laureados na Semana da Crí-
tica de Cannes de 2007 com o
prêmio Découvert Kodak por
“Um ramo”, também protagoni-
zado por Helena Albergaria, Ju-
liana e Dutra tiveram seu curta
de conclusão de curso na facul-
dade, “O lençol branco”, exibido
em 2005 na mostra Cinéfonda-
tion, reduto do festival dedicado
a filmes estudantis.

— Foi uma experiência muito
rica ter exibido o filme em Can-
nes, porque lá é possível fazer
contato com pessoas e merca-
dos de cinema do mundo todo.
Quando “Um ramo” foi selecio-
nado, em 2007, embarcamos
mais preparados. Sara Silveira,
produtora do curta, pediu que
levássemos um projeto de longa
para lá. Foi assim que nasceu o
primeiro argumento de “Traba-
lhar cansa” — conta Juliana.

Depois disso, a dupla foi
convidada a participar, com o
primeiro tratamento do rotei-
ro , do concurso Sundan -
ce/NHK, e ficou entre os três fi-
nalistas. Mais tratamentos es-
critos, dinheiro captado, o fil-
me foi realizado em 2010.

A atenção recebida mundial-
mente por “Um ramo” ajudou no
processo de desenvolvimento
de “Trabalhar cansa”, orçado em
cerca de R$ 2,5 milhões. Na tra-
ma que Cannes verá no dia 12,
Helena (vivida por Albergaria)
tem sua rotina transformada ao
abrir uma mercearia. Quando
seu marido, Otávio (Marat), fica
desempregado, a dedicação de
Helena ao comércio abala suas
relações domésticas, dando
margem a situações estranhas,
marca da assinatura de Juliana e
Dutra. Os dois cineastas se tor-
naram conhecidos por disseca-
rem universos de classe média a
partir de circunstâncias inusita-
das — em “Um ramo”, por exem-
plo, folhas verdes nascem do

corpo da personagem principal.
— A principal diferença de

“Trabalhar cansa” talvez esteja
na amplitude de seu recorte. Há
uma protagonista feminina, mas
o trio formado pelos persona-
gens de Helena Albergaria, Ma-
rat Descartes e Naloana Lima
cria uma rede de relações de
trabalho que é importantíssima
para a história. Essas relações
de poder que afetam as rela-
ções pessoais são algo exclusi-
vo deste projeto. Nos curtas, a
trajetória íntima das protagonis-
tas estava em primeiro plano.
Ainda existe a personagem fe-
minina de classe média que lida
com a ruptura do seu universo
doméstico, mas desta vez o uni-
verso é mais complexo, recebe

influência de outros fatores —
diz Dutra, hoje envolvido com o
roteiro de um filme de horror:
“As boas maneiras”.

Karim Aïnouz na Quinzena
Com referências que vão de

M. Night Shyamalan a Walt Dis-
ney, passando por Michael Ha-
neke e Manoel de Oliveira, Julia-
na e Dutra são associados à ge-
ração de realizadores hoje ape-
lidada de Novíssimo Cinema
Brasileiro. O termo “Novíssi-
mo”, ainda encarado com curio-
sidade por muitos cineastas a
ele relacionados, refere-se a
uma estética sem concessões
ao mercado, com narrativas
que arriscam novas propostas
de linguagem, tendo na amiza-
de entre diretores e técnicos
um componente capaz de dri-
blar limitações orçamentárias.
Entre seus expoentes estão a
dupla Marina Meliande e Felipe
Bragança, de “A alegria”, e os ir-
mãos Luiz e Ricardo Pretti, de
“Estrada para Ythaca”.

— Não achamos que seja uma
geração enclausurada ou fecha-
da em si. Também não temos
motivo para achar que seja uma

geração em conflito constante
com outras mais velhas ou esta-
belecidas — diz Dutra. — Al-
guns filmes se dão melhor nessa
busca pelo espaço.

Baseado na canção “Olhos
nos olhos”, de Chico Buarque,
“O abismo prateado”, do cea-
rense Karim Aïnouz, será exibi-
do em Cannes no dia 17, na mos-
tra não competitiva Quinzena
dos Realizadores. Três curtas
nacionais vão passar pela Croi-
sette e arredores: o mineiro
“Permanências”, de Ricardo Al-
ves Junior, entra em concurso
na Semana da Crítica; “Duelo an-
tes da noite”, produção da UFF
rodada por Alice Furtado, vai
para a Cinéfondation; e “Sobre o
menino do Rio”, de Felipe Joffily,
realizador do blockbuster “Muita
calma nessa hora” (2010), vai
para a Short Film Corner.

Na luta pela Palma de Ouro
de 2011, destacam-se novos tra-
balhos do espanhol Pedro Al-
modóvar (“La piel que habito”),
do dinamarquês Lars Von Trier
(“Melancolia”), do italiano Nan-
ni Moretti (“Habemus Papam”)
e do americano Terrence Mali-
ck (“A árvore da vida”). ■

Divulgação

“TRABALHAR CANSA”, o primeiro longa deles: na mostra Un Certain Regard

CONCURSO
PENSAR PARA CONSERVAR.

VALE UMA VIAGEM
À FLORESTA AMAZÔNICA.

Acesse www.pensarparaconservar.com.br e responda à pergunta

"Como conciliar o desenvolvimento econômico e social com a conservação das grandes florestas?".

O autor da melhor resposta ganhará uma viagem à floresta amazônica e hospedagem em um resort.
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