
Anima Mundi faz seleção mais rigorosa  
Ulisses Mattos  
 
Festival diminui número de filmes na programação  
 
A cada ano, desde a primeira edição, em 1993, o Anima Mundi apresenta alguma novidade em 
sua programação. Geralmente são anúncios sobre aumento do número de salas de exibição, de 
cidades participantes, de categorias, de filmes selecionados ou de países inscritos. Mas em sua 
13ª edição, que no Rio vai de 8 a 17 de julho, a grande mudança é uma diminuição: haverá 
menos filmes à disposição do público que todo ano lota o maior festival de animação da América 
Latina, e um dos cinco maiores do mundo. Se no ano passado a programação teve 612 filmes, 
desta vez são apenas 369.  
 
- O número de filmes inscritos até aumentou, mas decidimos diminuir os selecionados porque 
sempre ficavam muitas sessões e o público reclamava de não conseguir ver a maior parte delas. 
Fomos mais rigorosos na escolha. Todas as sessões serão fortes - diz Cesar Coelho, um dos 
quatro diretores do Anima Mundi, que no Rio será realizado no Centro Cultural Banco do Brasil, 
Cine Odeon, Praça Animada (tenda montada ao lado do Centro Cultural Correios, com isolamento 
acústico), Casa França Brasil e Estação Botafogo.  
 
Este ano foram 1.134 inscritos, 51 a mais do que no ano passado. O número sempre crescente de 
candidatos para participar do festival aponta não só o prestígio do Anima Mundi, mas também o 
fortalecimento da animação em todo o planeta. Nesta edição, por exemplo, entre os 41 países 
participantes está, pela primeira vez, Singapura.  
 
- Percebemos também a maior participação da Finlândia, que tem produzindo mais animação. A 
cada ano eles mandam mais filmes para nós. A Coréia do Sul também consolidaram o 
crescimento, enviando excelentes filmes - conta Cesar, que indica Chohon e Tree robô entre os 
coreanos.  
 
Mas as melhores produções são mesmo de países que dominam a animação há anos, como 
Estados Unidos, Canadá, França, Inglaterra e Alemanha. A grande atração do festival, por 
exemplo, é o canadense Ryan, de Chris Landreth, animador que virá ao Brasil para debates no 
Papo animado e terá uma retrospectiva com sua obra. Ryan, que ganhou um Oscar de animação 
em curta-metragem, pode atrair leigos e especialistas. Para o público em geral, vale pelo visual e 
o estilo bizarro que tanto faz sucesso. Para os animadores é uma programa imperdível por contar 
a história de Ryan Larkin, que em 1969 criou Walking e virou referência no cinema de animação 
internacional. O curta de Landreth contém uma entrevista com o ídolo, que hoje vive de esmolas.  
 
Outros convidados desta edição são o croata Igor Kovalyov; o suíço Georges Schwizgebel; o 
produtor americano Ron Diamond, um dos fundadores da Acme Filmworks; e Rui de Oliveira, o 
homenageado brasileiro do festival. A animação nacional, aliás, continua sendo a mais presente 
na mostra competitiva do Anima Mundi, com 73, seguido pela França, com 63, e Estados Unidos, 
com 34. No total, são 266 concorrendo a prêmios de até R$ 8 mil, escolhidos por um júri popular. 
E pela primeira vez, os longas também estão na competição. No entanto, são apenas três filmes 
com mais de 60 minutos, e todos com tom infantil.  
 
Outra novidade deste ano é o Anima Mundi Web Celular, exposta no site 
www.animamundiweb.com.br, com animações feitas para telefones celulares, um nicho que tem 
crescido muito. E pelo segundo ano consecutivo, apenas em São Paulo - onde o festival vai de 20 
a 25 de julho, na Fundação Memorial da América Latina, haverá o Anima Mundi Expo 2005, um 
salão de negócios voltado para a animação. E é claro, o festival contará mais uma vez com o 
Estúdio Aberto, onde o público aprende as técnicas básicas de animação.  
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