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Não há nada tão contemporâ-
neo como a nostalgia e os especia-
listas em artefatos antigos e as ca-
sas de leilões, estão correndo para
tirar proveito da obsessão com o
passado, em particular o passado
recente. A Christíe's South Ken-
sington espera casa cheia para o
leilão de cartazes de filmes antigos
marcado para 11 de setembro. Di-
ficilmente a Christie's se da mal
com os leilões de pôsteres. Desde
que ela lançou os leilões especiali-
zados, dez anos atras, um mercado
animado surgiu. Em média, 90%
dos lotes de pôsteres colocados à
venda nesses leilões são vendidos.

Os cartazes de filmes possuem
um apelo particular - suas ima-
gens são sempre surpreendentes;
eles ilustram todos os tipos de
emoções, do terror à comédia es-
capista; eles proporcionam lem-
branças dos bons tempos do cine-
ma; eles podem ser encontrados
em todas as faixas de preços, de 10
libras por um cartaz do grande su-
cesso do ano passado, a US$ 455
mil, pagos nos Estados Unidos em
1997, por um cartaz do filme de
terror "A Múmia", de 1930.

Este estava em excelente condi-
ção, um fator importante na for-
mação dos preços dos cartazes: o
preço recorde acabou levando ao
aparecimento de outro pôster de
"A Múmia", mas como este não es-
tava em tão boas condições, ele
conseguiu apenas 80.750 libras.
Junto com o estado de conserva-
ção, a raridade da peça é outra in-
fluência decisiva na formação de
valor. Na década de 30, os gerentes
de cinemas tinham que devolver o
material de propaganda dos fil-
mês após o término do período de
exibição e obviamente nem todos
faziam isso. Mas, quanto ao núme-
ro de cópias dos cartazes dos fil-
mes mais desejáveis que sobrevive-
ram, somente o tempo dirá.

A certa altura, os leilões de car-
tazes de filmes foram um terreno
de caça fértil para os leiloeiros,

FROM RÚSSIA
WITH LOVE

Os cartazes de 007 custam mais quando são filmes com Sean Connery: "From Rússia with Love" traduzido no Brasil como "Moscou contra 007" chega a 2 mil libras

mas os colecionadores rapida-
mente perceberam que com-
prando no atacado eles poderiam
conseguir pôsteres por cerca da
metade do preço no varejo. O ne-
gócio esta florescendo e o leilão
de 11 de setembro será o maior já
realizado pela Christie's, com
mais de 400 lotes à venda. Tradi-
cionalmente, o maior interesse
por cartazes de filmes, e os maio-
res preços, sempre foram regis-
trados nos Estados Unidos, mas
agora o Reino Unido também es-
ta se saindo bem e as compras por
americanos também deverão ser
pesadas em South Kensington.
Naturalmente, como acontece

com os objetos produzidos em
massa, velhos favoritos sempre
aparecem nos leilões.

Os filmes de James Bond, por
exemplo, possuem um séquito
grande e leal, embora apenas os
cartazes que apresentem Sean
Connery alcancem preços eleva-
dos - os cartazes dos filmes estre-
lados por Roger Moore no papel
de 007 invariavelmente não con-
seguem atingir o preço mínimo
para venda unitária de 200 libras
e são vendidos em lotes. Até mes-
mo com os cartazes dos filmes ro-
dados com Sean Connery existe
uma ordem de importância. Um
cartaz do filme "007 Contra o Sa-

tânico Dr. No", o primeiro da sé-
rie, estará à venda e a estimativa é
de que poderá alcançar algo en-
tre 2.000 libras e 3.000 libras. Car-
tazes de "Moscou Contra 007" e
"007 Contra Goldfinger" também
deverão superar as 2.000 libras,
mas os filmes posteriores, em que
ha a probabilidade de mais carta-
zes terem sobrevivido, como
"Com 007 Só Se Vive Duas Vezes"
a faixa de preço cai para algo en-
tre 300 libras e 500 libras.

Dez anos atras um cartaz de
"007 Contra o Satânico Dr. No"
podia ser adquirido por 200 li-
bras a 300 libras. Os colecionado-
res atuam por gêneros, com os fil-

mes de terror produzidos pela
Universal Studios na década de
30 obtendo os maiores preços; e
também buscam as estrelas, cate-
goria em que a atriz Marlene Die-
trich é destaque. O lote mais caro
que a Christie's vai colocar à ven-
da é de um pôster enorme de seu
filme "A Vênus Loira", de 1931. Ele
foi criado para o mercado aus-
tríaco, o que reduz um pouco o
apelo, mas a imagem de mulher
fatal é tão surpreendente que ele
poderá muito bem ser vendido
por umas 20.000 libras. O fato de
ele ser muito raro - apenas um
outro cartaz igual já apareceu em
leilões até hoje - também ajuda.

Mais raro ainda é um cartaz de
três folhas do clássico de Charles
Chaplin "Tempos Modernos", de
1936. Esta será sua estréia em lei-
lões e a expectativa é de que po-
derá ser vendido por até 15.000
libras. A Christie's também espe-
ra conseguir cerca de 8.000 libras
por um cartaz americano menor
que o padrão de "A Guerra dos
Mundos" de Orson Welles.

Os colecionadores de cartazes
de filmes também se guiam por
modas. Poucos anos atrás carta-
zes de filmes como "E o Vento Le-
vou" e "O Mágico de Oz" eram
muito procurados. Hoje, a de-
manda por sucessos de bilheteria
do passado mais distante parece
estar atendida, e são os cartazes
de clássicos mais recentes que di-
tam as tendências: um pôster de
"Lawrence da Arábia" recente-
mente foi vendido por 11.000 li-
bras e um de "Bonequinha de Lu-
xo" superou as 3.000 libras.

Como negociante Teny Nor-
man, dono da Reel Picture Galle-
ry de Westbourne Grove, diz:
"Os pedidos que mais recebo são
do tipo, Você tem algum pôster
de A Primeira Noite de um Ho-
mem? Foi o primeiro filme que
eu vi com meu marido". Nor-
man está percebendo uma dimi-
nuição do interesse por cartazes
comuns, e um aumento da pro-
cura por cartazes com atores e
atrizes carismáticos como Mi-
chael Caine, Steve McQueen e
Audrey Hepburn.

O negócio vem sendo muito
afetado, por bem ou por mal, pe-
los leilões via internet, especial-
mente os realizadas pela eBay. A
oferta se multiplicou, com carta-
zes bem raros aparecendo subi-
tamente, mas há muitas cópias,
sempre de procedências desco-
nhecidas, o que torna este um
mercado traiçoeiro.
(Tradução Mario Zamarian)
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