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Em seu último filme, o diretor argentino Daniel Burmeister colocou um grupo de bombeiros em 
volta de um buraco, no meio de um campo. "É para eu gritar dentro do buraco como se 
houvesse uma emergência?", perguntou um dos bombeiros. 
  
O diretor sugeriu que o bombeiro tentasse dar asas à imaginação. "Isso não é um buraco, é 
um poço profundo com uma menina presa lá embaixo," disse ele. 
  
Ao terminar a sua fala, o bombeiro se ofereceu para fazer uma nova tentativa, com um pouco 
mais de entusiasmo. Mas Burmeister, que já fez mais de 80 filmes, não queria perder tempo 
com uma segunda tomada. Ele já estava muito ocupado com a próxima cena. 
  
Burmeister, de 70 anos, é o roteirista, diretor, produtor, câmera e operador de projeção de 
seus filmes. Ele conseguiu cavar um nicho como uma espécie de Flautista de Hamelin 
cinemático. Ele aparece em cidadezinhas dos pampas e aborda os líderes locais com um trato: 
em troca de casa e comida por um mês ele faz um filme que oferece aos cidadãos um gostinho 
de celebridade na tela grande. O diretor tem uma dúzia de roteiros prontos, que incluem 
cenários elaborados - como cenas de acidentes ou casamentos - incluindo vários personagens 
atuando como eles próprios. Ele já calculou que quanto mais cidadãos ele conseguir colocar em 
seus filmes, mais bilheteria ele terá quando o filme for lançado localmente e, 
consequentemente, mais DVDs serão vendidos. 
  
"É exaustivo tentar acompanhá-lo", diz Lucas Marcheggiano, codiretor de um documentário 
argentino premiado sobre Burmeister, "El Ambulante." A primeira vez que os documentaristas 
tentaram filmar o diretor em ação, ele terminou a cena que estava filmando antes que a 
equipe conseguisse montar o tripé com a câmera. 
  
Mas esse ritmo frenético do diretor tem lá os seus problemas. "Ele começa com um 
personagem andando em uma bicicleta vermelha, corta, e quando retorna o personagem está 
numa bicicleta azul," diz Adriana Yurcovich, outra diretora do documentário. Burmeister 
concorda que continuidade e detalhes não são o seu forte. Certa vez, disse ele, estava 
editando a cena da menina no fundo do poço - uma marca registrada em suas produções - 
quando descobriu que havia filmado, por engano, a menina de pé, ao lado dos bombeiros, do 
lado de fora do buraco. 
  
Mas o povo dos pampas perdoa essas falhas. Os filmes de Burmeister não são vistos fora das 
cidades onde são produzidos mas, ao mesmo tempo, jamais são esquecidos por aquelas 
pessoas. "Ele usa psicologia para fazer o pessoal colaborar e faz milagres com quase nenhum 
orçamento," diz Omar Sánchez, diretor cultural da cidade de San Genaro. Sánchez diz que há 
uns anos, um dos filmes de Burmeister ajudou a pacificar uma disputa antiga entre dois 
bairros de San Genaro. O diretor escolheu um protagonista masculino de um bairro e uma 
protagonista feminina de outro e alternou as filmagens nos dois lados da cidade. 
  
Burmeister se iniciou no "cinema artesanal," como ele gosta de dizer, após trabalhar como 
escultor, professor de francês, perfumista, chefe de cozinha e marionetista. Ele fez o seu 
primeiro filme em 1998 e desde então vem percorrendo as planícies argentinas, rodando filmes 
com títulos como "Zumi, o Extraterrestre", "Terror na Casa Abandonada" e "Vamos Matar o 
Tio." 
  
Este ano, ele levou sua câmera de vídeo já batida para Coronel Suárez, uma cidade de 30.000 
habitantes, para filmar "Voltar a viver", um melodrama sobre um casal em crise que se 
reencontra após um grave acidente com a filha mais nova. 
  
De cara, o diretor se deparou com uma crise de produção: o gerente do salão de banquetes 
onde ele queria filmar uma cena de festa exigiu que ele e os atores pagassem pelo jantar. 
"Pagar pela nossa comida?", exclamou o diretor, escandalizado só de pensar. 
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Por sorte, Burmeister tem amigos influentes - no seu próprio elenco. O protagonista era 
assistente de um vereador, e o prefeito tinha um papel pequeno no enredo. "Políticos são 
atores por natureza - e eles podem ajudar de várias outras maneiras também", disse o diretor. 
Os representantes locais retiraram dos cofres da cidade para pagar o jantar. 
  
Num sábado à noite, um mês após o final das filmagens, cerca de 200 pessoas compareceram 
ao cinema local para a estreia do filme. Quase no final, durante uma cena clímax do 
casamento, o DVD começou a pular, até congelar a imagem na tela. 
  
"Quem colocou os dedos no disco?" disse Burmeister, correndo para o projetor. A sombra de 
sua luta com o projetor se refletia na tela até ele resolver o problema. 
  
A platéia não se incomodou com os problemas técnicos e deu uma ovação ao final. "Admito 
que chorei", disse Margarita Graser. Depois, o elenco foi convidado para uma festa, mas 
Burmeister não ficou. Ele precisava pegar o ônibus para ir em busca de uma nova cidadezinha 
para o seu próximo filme. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 11, 12 e 13 nov. 2011, Empresas, p. B12. 
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