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A avenida Paulista ganhará até o final de fevereiro do ano que vem mais um complexo de cinemas 
dedicado aos filmes independentes e de arte - leia-se, não exibidos e distribuídos pelas grandes 
majors americanas do setor. A região que concentra o maior número de salas de cinema por 
metro quadrado no Brasil, verá o antigo Gazetinha, localizado no célebre prédio da Fundação 
Cásper Líbero, no número 900, transformar-se em quatro salas com equipamentos de última 
geração, sendo que uma delas já será dotada de sistema de projeção digital.  
 
O novo empreendimento, batizado de "Reserva Cultural Paulista", consumirá investimentos de R$ 
3,1 milhões numa parceria entre a fundação, que cedeu o espaço, e a Imovision, empresa 
brasileira especializada na distribuição de filmes independentes, que atua no mercado há mais de 
15 anos sob a direção do francês Jean-thomas Bernardini. "Com o projeto, o prédio retoma a sua 
vocação original", comemora a superintendente de patrimônio da Cásper, Ângela Esther de 
Oliveira.  
 
Inaugurado em 1961, o edifício, que pelo projeto original deveria ter 45 andares, deveria abrigar 
um complexo de cultura e lazer, prioritariamente voltado para as artes. "As salas antes alugadas 
para a Hawai exibiam mais filmes comerciais", explica a superintendente.  
 
Ao contrário do que atualmente fazem os demais complexos instalados na região da Paulista, 
como o Unibanco Arteplex, no Shopping Frei Caneca e o Bristol, no Center 3, que mesclam filmes 
independentes com blockbusters para garantir bilheteria, as novas salas da "Reserva Cultural" 
exibirão somente os chamados "filmes de arte". "O projeto foi concebido para resistir à pressão 
das grandes distribuidoras", diz Bernardini.  
 
A empresa Brazucah foi encarregada do trabalho de pesquisa e formação de público. "O objetivo é 
dar um lugar ao sol para o cinema de autor ao mesmo tempo em que conhecemos melhor nossos 
espectadores", afirma o empresário. Somente pela Paulista circulam diariamente mais de 1,2 
milhão de pessoas. As salas de cinema, principalmente aos finais de semana, estão sempre 
cheias, mas ninguém sabe exatamente quem são os freqüentadores e muito menos seu perfil 
sócio-cultural.  
 
"Nas novas salas você encontrará o mesmo padrão de conforto dos cinemas de shopping", 
garante a coordenadora de marketing da Imovision, Claudia Papaiz. A KN Associados, empresa 
especializada em projetos para varejo nas área de arquitetura, design e comunicação visual, do 
arquiteto Naassom Ferreira Rosa, foi contratada para a transformação física. Além das quatro 
salas - a maior com 209 lugares e a menor com 97 - o espaço contará com uma boulangerie, a 
cargo da Pain de France, um auditório para 250 pessoas, pontos de internet, livraria, bar e um 
lobby multimídia com oito monitores para exibir trailers.  
 
"Queremos que as pessoas freqüentem a Reserva Cultural também para ler um livro ou tomar um 
café", explica Papaiz, lembrando que a proximidade entre público e cinema também é fator 
contribuinte para a formação de platéia.  
 
A Imovision firmou parceria com a Unifrance, órgão governamental para a promoção do cine 
francês no exterior, e a Europa Filmes, ligado à Comunidade Européia, com o objetivo de trazer 
filmes, diretores e atores europeus para o novo espaço. "O ideal é que haja constantemente 
realizadores estrangeiros promovendo seus trabalhos na Reserva", diz Bernardini, frisando que 
para a inauguração virão três atores e um diretor francês. A também francesa e vizinha, a Fnac, 
bem em frente à Fundação, firmou parceria com o grupo para promover livros e DVDs de cinema 
no novo espaço.  
 



O empresário comenta que a entrada de novos patrocinadores é fundamental para manter o "nível 
elevado da programação" e que por isto todo o projeto está inscrito nas Leis Federais de Incentivo 
à Cultura. Um espaço no projeto do lobby já está previsto para abrigar atividades dos futuros 
parceiros. Bernardini explica que apesar do acervo de sua distribuidora contar com mais de 170 
títulos, também exibirá filmes de suas concorrentes, desde que tenham o perfil "independente". O 
empresário promete ainda uma participação de títulos brasileiros na cartela de filmes da 
distribuidora entre 30 e 40% do total até 2006.  
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