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Festival do Minutousa idéia curta
para celebrar diferença mínima
Evento que começa hoje mostra 49 títulos em 80 pontos de exibição

De novo, a riqueza
doaudiovisualpaulista
Maisde200títulosdetodososformatos
serãoexibidosapartirdeamanhã

Luiz Carlos Merten

Em agosto, quando foi tema de
umareportagemparaa seçãoCultu-
ra & Patrocínio, do Estado, Mar-
celoMasagão nãoestavaempenha-
do só em divulgar seu novo projeto
de longa,Otávio easLetras.Odire-
tor de Nós Que Aqui Estamos por
Vós Esperamos e 1,99, Um Super-
mercadoQueVende Palavras tam-
bém estava preocupado com a falta
de verba para realizar o Festival do
Minuto. um evento que sua empre-
sa, a Agência Observatório, vem
realizando desde 1991. Se Masa-
gão tivesse conseguido mobilizar
patrocinadores todos os anos, o fes-
tival estaria na 13.ª Edição, mas es-
ta será a11.ª –equasenão saiu, por-
que até agora ele não conseguiu o
patrocíniodequenecessitava.Tam-
bém não conseguiu para o filme,
masesta éoutrahistória e as empre-
sas, afinal, só definem no fim de
anoosprojetosnosquais vão inves-
tir, por meio da renúncia fiscal que
está na base das leis de incentivo.

Mesmo sem patrocínio, o 11.º
Festival do Minuto começa hoje às
21 horas, no CineSesc, com entra-
da franca, devendo prosseguir em
quase 80 pontos de exibição do
País inteiro. Inscreveram-se 950 tí-
tulos, todos nacionais. Todos, não.
Houve cinco ou seis inscritos inter-
nacionais. “Não foipor faltade inte-
resse,masporquea falta dopatrocí-
nio retardou até agosto o início das
inscrições. Pela exigüidade de pra-
zo,. nãodeu paradivulgar o festival
no exterior e, assim, só mesmo
quem sabia do evento pôde se ins-
crever”, Masagão explica.

Qual foi o passe de mágica que
lhepermitiu colocaroblocodoFes-
tival do Minuto na rua? “Fui salvo
pelos apoios. Muita gente apoiou o
festival, com pequenas quantias de

dinheiro e/ou serviços. O MinC
deu dinheiro; o Sesc deu dinheiro
e serviços. E dessa maneira conse-
guimos montar uma operação de
emergência.” Uma operação bem-
sucedida, acrescente-se, porque o
festival selecionou 49 títulos para
a competição de 2004 e eles serão
exibidos em 79 pontos de 25 cida-
des, em cinco Estados brasileiros,
acompanhados da seleção de mos-
tras regionais em três capitais –
Brasília, Curitiba e São Paulo. O
tema deste ano, a mínima diferen-
ça, fornece o mote de todos, mas
parece particularmente logrado
em filmes como Gêmeos, de Már-
cio Salém, e Encontros Entremea-
dos de Pouca ou Nenhuma Impor-
tância, de Cristina Mauro.

A dificuldade de montar o festi-
val deste ano não impede Masa-
gão de sonhar com o do ano que
vem. Ele tem um investidor inte-
ressado no 12.º Festival do Minu-
to, em 2005. Se tudo der certo, co-
mo espera, Masagão vai transfor-
mar o evento em permanente,
com seleções temáticas mensais.
Nestes 13 anos, ele assinala o que
mudou no Festival do Minuto. Foi
o suporte – hoje, o festival pode
ser veiculado na banda langa e até
no celular. O conceito permanece.
“O Festival do Minuto celebra a
idéia e por isso é viável para o ama-
dor como para o profissional.” Ma-
sagão cita o caso da dona de casa
de 56 anos, Neuza das Neves, que
chegou em casa e encontrou tudo

bagunçado. Ela pegou da câme-
ra e fez Antes e Depois. “Ficou
muitro legal”, ele diz.●

Festival Mundial do Minuto. In-
formações: www.festivaldominu-
to.com.br. MIS (70 lug.). Av. Eu-
ropa 158, 3062-9197; Videote-
ca da PUC (40 lug.). R. Monte
Alegre 984, 3670-8021; Centro
Cultural Banco do Brasil (130
lug.). R. Álvares Penteado 112,
3113-3651; Teatro Sérgio Car-
doso. R. Rui Barbosa 153,
3251-5122; Teatro São Pedro.
R. Barra Funda, 171, 3661-6529.
Grátis. Até 12/12. Abertura hoje,
21h, no CineSesc. R. da Conso-
lação, 2.075, 3082-0213

Há mais safadeza na história de
Chapeuzinho Vermelho que reco-
mendam os manuais de boas ma-
neiras paragarotas prendadas.Brin-
car com o lobo mau quase sempre
possui conotações sexuais que fa-
zem da conhecida história infantil
uma das mais libidinosas da Caro-
chinha. Neil Jordan sabe disso. Em
1984, ele fez A Companhia dosLo-
bos, baseando-se na releitura de
Chapeuzinho Vermelho, pela escri-
toraAngela Carter, para expor a pri-
maziada experiência imaginária so-
bre a experiência real. Há agora ou-
tra Chapeuzinho nas telas e seu di-
retor também se afasta bastante do
espírito infantil.

Flávio Frederico é um dos mais
talentosos diretores de sua gera-
ção. Urbania pode não ter feito
muito sucesso de público, mas é
interessantíssimo como constru-
çãodramática. O diretor revê, ago-
ra, em Red, a história de Chapeuzi-
nho Vermelho. Ela é uma loira se-
xyque passeia deminissaia na flo-
resta, seguida pelo lobo mau que
virou fotógrafo. Como um
voyeur, ele a segue e flagra quan-
do a nada inocente Chapeuzinho
compra drogas de um traficante.
A partir daí, o filme fica mais ex-
plícito e o lobo, ao comer a garota,
vomita sangue na câmera.

Red é apenas um entre os mais
de 200 títulos que compõem a no-
va Mostra do Audiovisual Paulis-
ta, que começa amanhã em mais
de 30 pontos da cidade, incluindo
sete escolas públicas da Zona Les-
te. É a edição de número 18 do
evento realizado por Francisco Cé-
sar Filho, que todo mundo conhe-
ce como Chiquinho no meio cine-
matográfico. Todo ano ele promo-
ve a mostra que não discrimina for-
matos para conseguir ser o mais
amplo evento voltado à difusão de

imagens no Estado de São Paulo.
Valem todos os suportes e forma-
tos – curtas, vídeos autorais, pro-
gramas e séries de TV, publicida-
des e videoclipes. Você poderá
ver a versão curta do documentá-
rio longo Mensageiras da Luz, de
Evaldo Mocarzel. E também os no-
vos trabalhos de Kiko Goifman,
sobre o mundo que acontece nos
semáforos fechados; e Éder San-
tos, A Delicadeza do Amor, que
usa um casal para fazer o contra-
ponto entre o monólogo interior
da mulher e as ações do homem.
A mostra vai até dia 12.● L.C.M.
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Mostra Audiovisual Paulista.
Centro Cultural Banco do Brasil
(130 lug.). R. Álvares Penteado,
112, 3113-3651; Centro Cultural
São Paulo – Sala Lima Barreto
(110 lug.). R. Vergueiro, 1.000,
Paraíso, 3277-3611; Galeria Oli-
do (239 lug.). Av. São João, 473,
3334-0001; MIS (173 lug.). Av.
Europa, 158, 3062- 9197. Grátis.
A partir de amanhã. Até 12/12
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1. Povos de São Paulo, de Jurandir Muller 2. Antes e depois, de Neusa das Neves 3. Videoccrônicas,
de Kiko Goifman 4. A537, de Fernanda Simionato

‘RED’ - Obra de Flávio Frederico
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