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Um reforço à cubana no Anima Mundi
Em sua 19a- edição, em julho, festival de animação lança o longa do oscarizado Fernando Trueba sobre uma Havana pré-Fidel

A mais nova cruzada do cinema americano
Diretores se unem contra o acordo entre estúdios e TVs que diminui o prazo para os filmes chegarem à televisão

Rodrigo Fonseca

C oproduzido pela Escue-
la Internacional de Cine
y Televisión de San An-
tonio de los Baños, de

Cuba, ao custo de C 9,2 milhões,
gastos para reconstituir com fi-
delidade as paisagens de uma
Havana pré-Fidel Castro, “Chico
& Rita” é a primeira incursão do
cineasta espanhol Fernando
Trueba, oscarizado por “Sedu-
ção — Belle époque” (1992), no
desenho animado em longa-me-
tragem. Para abrir a carreira do
filme na América Latina, Trueba
escolheu a maior vitrine do con-
tinente no quesito animação: o
Anima Mundi. Agendada de 15 a
24 de julho no Rio, integrando o
Centro Cultural Banco do Brasil,
a Casa França-Brasil e o Centro
Cultural Correios como seu sis-
tema nervoso, a mostra, em sua
19a- edição, acolhe a nova expe-
riência estética do realizador de
“Quero dizer que te amo” (1995)
como uma bandeira para as pes-
quisas narrativas que dão o tom
de sua programação em 2011.
Entre os 381 filmes pinçados de
45 países, tanto diretores vetera-
nos como Trueba quanto estu-
dantes de cinema apostam na
busca por novas linguagens.

— O Brasil inscreveu 307 fil-
mes e, no montante que esta-
mos selecionando, percebe-se
muita experimentação narrati-
va, incluindo uma curiosa de-
bandada da computação gráfi-
ca — avalia Aída Queiroz, que
desde 1993 assina a curadoria

do Anima Mundi em parceria
com César Coelho, Léa Zagury
e Marcos Magalhães.

Usando o piano de Bebo Val-
dés como eixo de sua trilha so-
nora, Trueba assina “Chico &
Rita” em parceria com os dire-
tores Tono Errando e Javier
Mariscal, narrando a história
de amor entre uma cantora e
um pianista na Cuba de 1948.

— É curioso ver um cineasta
europeu ganhador de Oscar
com quatro décadas de carrei-
ra, que fez de documentários
sobre jazz latino a ficções com
Melanie Griffith e Antonio Ban-
deras, escolher um pequeno
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estúdio de Cuba para experi-
mentar as técnicas mais tradi-
cionais da animação, fazendo
um musical romântico — diz
Léa Zagury, que negocia a vin-
da de Trueba ao Brasil, onde
ele rodou “O milagre do Can-
deal”, de 2004.

Entre os convidados estran-
geiros já confirmados para o
Papo Animado (o ciclo de pa-
lestras do festival) está a ci-
neasta teuto-japonesa Miwa
Matreyek, popularizada em
mostras nos EUA, no Canadá e
na Austrália por performances
em que mescla dança e videoar-
te, animando figuras em forma

de carros, prédios, flores e ani-
mais. Com 20 minutos, “Myth
and infrastructure”, disponibili-
zado parcialmente no YouTube,
é seu vídeo mais popular.

Carlos Saldanha fala de ‘Rio’
Já o americano David Da-

niels, que animou videoclipes
do cantor Peter Gabriel, virá ao
Rio exibir filmes como “Journey
through a melting brain”, feito a
partir do stratacut, técnica ba-
seada em fatiar esculturas de
massa de modelar. Diretor do
fenômeno popular “Rio”, Carlos
Saldanha, um carioca de Mare-
chal Hermes radicado nos EUA

há duas décadas, também virá
ao Anima Mundi discutir o po-
tencial de coproduções interna-
cionais e adiantar detalhes do
quarto tomo de sua milionária
franquia “A Era do Gelo”.

Para o cardápio das sessões
paralelas, o Anima Mundi sepa-
rou uma coletânea de “Shaun
the Sheep”, com a ovelha pe-
ralta do estúdio inglês Aard-
man, responsável por sucessos
como “Fuga das galinhas”
(2000) e a série “Wallace & Gro-
mit”. O festival exibe ainda a
cópia restaurada de um cult da
ficção científica: a produção
tcheco-francesa “Planeta Fan-

tástico” (“La planète sauva-
ge”). Dirigido por René Laloux,
o desenho animado foi indica-
do à Palma de Ouro no Festival
de Cannes de 1973 e saiu de lá
com o Prêmio do Júri.

Voltam ao Anima Mundi 2011
duas mostras de sucesso em
edições passadas: uma dedicada
a curtas animados de horror e
outra de animação erótica.

— Entre os eróticos, a novi-
dade é a frequência do tema
do suingue entre os filmes ins-
critos — diz Aída.

Entre as atrações brasilei-
ras, está confirmada uma ver-
são animada em longa-metra-
gem do poema “Morte e vida
Severina”, de João Cabral de
Melo Neto, narrada por Gero
Camilo. O menu de curtas na-
cionais inclui “Céu, inferno e
outras partes do corpo”, de
Rodrigo John, premiado no úl-
timo Cine PE, e “Engole logo
uma jaca então”, de Marão. ■

“MYTH AND infrastructure”: videoarte de Miwa Matreyek

Eduardo Graça
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O diretor e produtor
Todd Phillips se tor-
nou um dos gigantes
da indústria cinemato-

gráfica americana há dois ve-
rões, depois da explosão de “Se
beber, não case!”, comédia adul-
ta de maior público da história
de Hollywood. Às vésperas da
estreia mundial da continuação,
na última sexta-feira, Phillips
disparou contra o que considera
um negócio arriscado anuncia-
do por quatro dos maiores estú-
dios de Hollywood — Fox, Sony,
Universal e Warner Bros — com
a Direct TV, a Comcast e a VU-
DU, para a criação do Vídeo Sob
Demanda (VOD) Premium, dimi-
nuindo para 60 dias o tempo em
que novos lançamentos podem
ser adquiridos legalmente por
telespectadores no conforto de
suas casas nos EUA, desembol-
sando US$ 30 para ter um título
por 48 horas. Até abril, o tempo
mínimo para que um novo filme
pudesse ser visto na TV ameri-
cana era de seis meses. No Bra-
sil, o serviço ainda engatinha. A
Telefônica lançou ano passado o
OnVideo, e a NET estreou no dia
25 de abril o seu NETNow, para
assinantes dos pacotes NET HD
e NET HD Max.

— “Se beber, não case!” explo-
diu por conta do boca a boca, de
pessoas que foram ao cinema e
falaram aos amigos. O efeito mul-
tiplicador não é o mesmo quan-
do se vê o filme em casa. Ele não
teria acontecido se fosse levado
para a TV tão rapidamente — diz
ao GLOBO Phillips, cujo longa é
distribuído pela Warner.

O cineasta, de 41 anos, alerta
que a novidade pode modificar a
estrutura da fatia mais lucrativa
da indústria de entretenimento
dos EUA. E ele não está sozinho.
Os proprietários de cinema da
maior economia do planeta rea-
giram com a ameaça de reduzir
o tempo de vida dos filmes em
suas salas e de renegociar o pre-
ço e o espaço dado aos trailers.

— Trata-se de uma aventura
irresponsável, que vai alterar de
modo significativo as relações
entre donos de cinema e estú-

dios — diz o presidente da As-
sociação dos Proprietários de
Cinema dos EUA, John Fitian.

Os estúdios apostam no servi-
ço para reduzir os efeitos do de-
clínio da venda de DVDs, por
conta da pirataria e da crise eco-
nômica. Em 2010, a venda de
DVDs encolheu 16%, represen-
tando hoje US$ 8,3 bilhões. Em
2009 caiu 17% em relação a 2008,
de acordo com a Digital Enter-
tainment Group.

Carta aberta aos estúdios
Phillips questiona se o segun-

do longa, que estreou sexta-feira
também no Rio, terá vida tão lon-
ga quanto seu predecessor, com
sua temporada nos cinemas en-
frentando a pressão de uma ex-
posição mais imediata em casa.
Nos Estados Unidos, o novo fil-
me teve a melhor estreia de uma
comédia adulta da história de
Hollywood, arrecadando US$
86,5 milhões até sábado.

Em 2009, “Se beber, não case!”
ficou sete meses em cartaz nos
EUA, amealhando US$ 277 mi-
lhões, sem contar no elenco com
uma estrela de primeira grande-
za. Curiosamente, foi também o
filme de maior público na histó-
ria do serviço VOD nos EUA. O
que não impediu Phillips de
acompanhar seus colegas Mi-
chael Mann, Peter Jackson, Guil-
lermo Del Toro, Brett Ratner, Ka-
thryn Bigellow, James Cameron e
Michael Bay — alguns dos prin-
cipais diretores do cinema ame-
ricano contemporâneo — em
uma carta-aberta divulgada mês
passado, pedindo que os estú-
dios repensem o VOD Premium.
Na ocasião, Phillips saiu-se com
a melhor tirada, afirmando: “Se
quisesse que meus filmes fossem
direto para a casa das pessoas,
seria um diretor de programas
de TV, não um cineasta.”

— Não tenho nada contra o
VOD. Meu problema é o fato de
quererem liberar meus filmes em
um prazo que considero pouco
saudável para a vida útil da obra.
E comédia, que é o que faço, é
melhor digerida por 500 pessoas
numa sala de cinema do que por
dez pessoas no sofá de casa, nu-
ma festinha. O sucesso de meu
filme em VOD é apenas um reco-

nhecimento de sua capacidade
de reprodução. Nada mais.

Outro nome importante da
nova safra de diretores de Hol-
lywood, Jon Favreau (“Homem
de Ferro”), concorda com Phil-
lips. Uma das principais lideran-
ças do Sindicato dos Diretores
de Cinema de Los Angeles, ele
considera a iniciativa dos estú-
dios “no mínimo, equivocada”.

— É possível ganhar dinheiro
com o VOD de outra forma, por
exemplo criando um mercado
para filmes que jamais chegarão
aos cinemas, voltados para ni-
chos específicos, com orçamen-
to menor, aproveitando-se do fa-
to de que a distribuição digital é,
obviamente, mais barata. E é cu-
rioso os estúdios surgirem com
essa novidade ao mesmo tempo
em que pedem aos cinemas para
investir nas salas de projeção,
por conta da explosão do 3D. É
um senhor paradoxo! — diz.

Todd Phillips enfatiza a im-
portância do debate:

— Por um bom tempo as pes-
soas ainda vão pagar para ir ao
cinema. Mas esta discussão é
muito importante para o futuro
da indústria, que afeta mercados
tão distantes quanto o do Brasil.
E é bom as pessoas saberem que
uma grande parcela do tempo de
diretores-produtores como eu é
usada para pensar nos aspectos
econômicos do mercado de en-
tretenimento, que, meus caros, é
chamado de showbusiness por
uma razão óbvia.

A menção ao Brasil (onde a
comédia fez quase US$ 9 mi-
lhões) não é circunstancial. “Se
beber, não case! 2” quase deixou
a Tailândia para trás pelas ruas
do Rio. Mas o diretor acabou es-
colhendo Bangcoc por achar
seus becos mais soturnos, impri-
mindo o tom que desejava.

— Se o segundo filme também
explodir no Brasil, quem sabe
baixamos no Rio para um tercei-
ro? Você acaba de me dar uma
ótima ideia! Decidirei a partir de
critérios parecidos com os do
Comitê Olímpico Internacional.
Viajarei pelo mundo, com vinho
e mulheres. Rio, Buenos Aires e
Sydney, podem preparar propi-
nas! — diz o provocador-mor da
nova Hollywood. ■
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