
O restauro de uma nação 
CINEMA | O crítico e historiador Alberto Barbera vê uma geração 
perdida na Itália, país que demonstrou a necessidade do filme político 
POR ORLANDO MARGARIDO 

E
M PÉ, BRAÇOS para o alto 
gesticulando na típica ati-
tude de um torcedor, o ita-
liano Alberto Barbera não 
acompanhava naquele mo-
mento nenhuma partida 
de futebol do time preferi-

do. Sua pose animada tinha outro senti-
do. Como convidado da 7a Semana de Ci-
nema Italiano, ele encontrava-se em São 
Paulo, no dia seguinte ao anúncio da in-
tenção do premier Silvio Berlusconi de re-
nunciar. "Tudo o que podemos fazer agora 
é torcer", dizia o crítico e historiador de ci-
nema a CartaCapital, em conversa exclu-
siva. "Esperamos isso há quase 20 anos." 
A renúncia, como se sabe, veio, mas os es-
tragos a serem contabilizados são muitos. 

"Ele mudou a mentalidade das pessoas, 
destruiu a estrutura cultural e impôs um 
modelo devastador, aquele que respon-
de somente à lógica de lucro e do merca-
do, introjetado pelo seu poderio na comu-
nicação, com jornais e redes de tevê." Para 
Barbera, atual diretor do Museu Nacional 
de Cinema de Turim, a cultura no período 
foi vista como inimigo público e mudar es-
se quadro levará tempo. "Só numa segun-
da geração, pois a atual já está perdida." 

Ao menos desde o f i m dos anos 90, Bar -

bera vê o panorama político de seu pa-
ís a partir dos postos privilegiados que 
ocupou, mas que também lhe rende-
ram situações delicadas. Em 2001, o se-
gundo e definitivo mandato de Berlusco-

ni como primeiro-ministro veio encon-
trá-lo na direção do Festival de Cinema 
de Veneza, o mais antigo e um dos três 
grandes do mundo, ao lado de Berlim e 
Cannes. No ano seguinte, Barbera foi 
afastado do evento pelo ministro da Cul-
tura da época. "Naquele momento, todos 
os ocupantes de cargos-chave no gover-
no eram vistos como de esquerda e pas-
saram a ser substituídos por nomes de 
confiança, alinhados ao pensamento de 
direita da era berlusconiana, e isso, claro, 
teve um efeito cascata demolidor", lem-
bra. Chamado inicialmente para ser con-
sultor do Museu Nacional de Cinema, ele 
assumiu como diretor em 2004, quando 
a instituição já ocupava o secular e mo-
numental edifício da Mole Antonelliana, 
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cartão-postal de Turim, batizado com o 
nome do arquiteto Alessandra Antonelli. 

E dessa entidade em forma de fundação 
com mais de 1,5 milhão de itens entre obje-
tos, películas, livros, pinturas, documentos, 
material publicitário e arte gráfica, acervo 
originado na coleção da estudiosa Maria 
Adriana Prolo, que Barbera trouxe um lo-
te de preciosos filmes, alguns deles restau-
rados em parceria com outras instituições 
italianas e europeias em geral. Trata-se de 
uma herança extraordinária do melhor 
momento da cinematografia da Itália, pois 
conjuga as afiadas comédias e dramas de 
Mario Monicelli, morto há pouco menos 
de um ano, com a produção de cunho polí-
tico de cineastas como Roberto Rossellini, 
Francesco Rosi, Elio Petri e Luigi Zampa. 

Na seleção em cartaz entre sexta 18 e 
quinta 24 no Museu da Imagem e do Som, 
há títulos que Barbera escolheu pelo re-
conhecimento universal, caso de A Classe 
Operária Vai ao Paraíso (1972), a obra-pri-
ma de Petri vencedora da Palma de Ou-
ro em Cannes, mas também obras me-
nos divulgadas, a exemplo de Anos Difí-
ceis (1948), de Zampa. "Foi um achado esse 
Zampa, não havia mais cópia disponível", 
frisa o estudioso. "Por causa de seu tema, 
um trabalhador obrigado a se aliar ao Par-
tido Fascista, o filme quase chegou a ser 
censurado e foi boicotado. Mas Giulio An-
dreotti (ex-primeiro-ministro) o utilizou 
como peça de defesa da liberdade de ex-
pressão." Exceção aos filmes de Monicelli, 
em registros ainda sofríveis segundo o 
próprio Barbera, os demais longas-metra-
gens chegam em cópias novas e incluem 
ainda De Crápula a Herói (1959), de Ros-

sellini, Renúncia de um Trapaceiro (1959) e 
A Vontade de um General (1970), ambos de 
Rosi, e Caminho da Esperança (1950), joia 
neorrealista de Pietro Germi. O incontor-
nável Federico Fellini está representado 
por Roma, seu libelo à cidade, de 1972. 

A iniciativa, concorda Barbera, vem a 
calhar para uma questão que assombra o 
atual ambiente cinematográfico italiano. 
Há muito a arte deixou de ser espaço de re-
flexão e contrapartida dos desmandos polí-
ticos do país e também de sua realidade so-
cial, constatação feita a partir de uma pro-
dução majoritária de dramas amorosos pí-
fios e comédias populares, títulos que mui-
tas vezes beiram o constrangimento e vi-
sam a não mais que entreter. O crítico de 
carreira no extinto diário Gazzetta dei Po-
polo e autor de livros sobre cineastas como 
Abbas Kiarostami e Werner Herzog faz 

Na era Berlusconi, 
a cultura foi vista 
como inimigo 
público. "Ele impôs 
um modelo que 
responde à lógica 
do lucro", diz Barbera 

Herança. O historiador, 
no Museu Nacional de Cinema 
de Turim. Abaixo, cena de 11 Divo 

honrosas ressalvas. Barbera lembra, claro, 
Nanni Moretti, um dos poucos realizado-
res a afrontar publicamente o governo de 
II Cavaliere, e também colegas preocupa-
dos com outras chagas do país, como máfia 
e imigração, caso de Matteo Garrone e seu 
Gomorra, e Emanuele Crialese, que drama-
tiza o desespero dos africanos em alcançar 
o sul italiano no recente Terraferma. Temá-
tica que, aliás, dominou a programação do 
Festival de Veneza deste ano, em gêneros 
diversos, até mesmo na ficção científica cô-
mica L'Ultimo Terrestre, estreia na direção 
do cartunista Gianni Pacinotti. 

Encontrar uma razão para o distancia-
mento de um cinema engajado, de pro-
testo, e o rumo a um humor que, longe de 
se filiar à tradição inteligente e habilidosa 
de Monicelli,Dino Risi ou Ettore Scola, se 
propõe apelativo, é conversa mais com-
plexa. "Há muitas questões envolvidas, 
mas apontaria principalmente o domínio 
da televisão a partir dos anos 1980, lem-
brando sempre que temos já nesse perío-
do a ascensão de Berlusconi como empre-
sário da mídia e político", define o crítico. 
Outra razão definitiva é a dificuldade de 
buscar fundos para a produção de filmes, 
que passam basicamente a ter como fon-
tes principais o governo, por meio da es-
tatal RAI ou o Grupo Mediaset, de pro-
priedade do ex-primeiro-ministro. 

Nesse contexto, a instituição dirigida 
por ele em Turim, que CartaCapital visi-
tou em setembro, é um alento valoroso em 
manter viva a memória não só do cinema 
do país, mas mundial, com atenção devida 
ao americano. Longe de ser uma casa em-
poeirada, trata-se de um projeto multimí-
dia e interativo que tem início no cenário 
de Cabiria, o clássico silencioso de 1914 di-
rigido por Giovanni Pastrone, passa pelos 
primórdios da fotografia e a tradição da 
lanterna mágica, para chegar aos esboços, 
por exemplo, de Guerra nas Estrelas. Expo-
sições temporárias, como a de Amos Gitai 
inaugurada há duas semanas, e ciclos de 
filmes completam o calendário. A cinema-
teca e seus trabalhos de restauro, no entan-
to, são a peça-chave. "Ainda há muito tra-
balho a fazer com o legado de Marco Fer-
reri e mesmo Rosi e Petri." Desse último, 
informa Barbera, está sendo restaurado I 
Giorni Contati, de 1962. "É um filme muito 
moderno para a época, sobre morte e velhi-
ce, realizado com grande liberdade." Quem 
sabe não esteja aí um título sintomático pa-
ra a fase de renovação de um país.  
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Text Box
Fonte: Carta Capital , São Paulo, ano 16, n. 673, p. 80-81, 23 nov. 2011. 




