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Fernando Meirelles: "É ótimo esta presença brasileira em Veneza, mas meu filme é um 
filme inglês mesmo. De ponta a ponta."   
Ha décadas tentando manter a cabeça fora d'água, o Festival de Veneza reinventa-se 
mais uma vez para enfrentar a concorrência. Antes uma estratégia exclusiva de 
Cannes ou Berlim, o "star power" (poder das celebridades) foi incorporado há dois 
anos pela administração do atual diretor do evento, Marcos Muller, revelando-se 
eficiente arma de promoção do mais antigo certame cinematográfico do planeta - o 
primeiro aconteceu em 1932. 
 
A estratégia pode ser sentida na seleção de filmes da 62º edição do evento, que 
termina no próximo sábado, e equilibra-se entre a vanguarda do cinema mundial e o 
brilho das celebridades de Hollywood. Há casos que representam a combinação ideal 
desejada pela direção do evento, como "O jardineiro fiel", uma produção inglesa 
dirigida por um brasileiro, Fernando Meirelles (diretor de "Cidade de Deus") e 
protagonizada por Ralph Fiennes, um nome hollywoodiano. 
 
O país que deu ao mundo Roberto Rossellini e Federico Fellini, entre tantos outros 
cineastas, ainda sofre com o declínio da produção local de filmes e a crescente perda 
de público para o cinema americano. Em 2004, 150 filmes de Hollywood chegaram aos 
cinemas italianos. No mesmo ano, foram feitos menos de 100 filmes italianos e co-
produções com países estrangeiros. 
 
Veneza, neste ano, está abrigando o maior número de estréias de filmes americanos 
de sua recente história, como The "Brothers Grimm", de Terry Gilliam, "Brokeback 
Mountain", de Ang Lee, e "Elizabethtown", de Cameron Crowe, e "Casanova", de Lasse 
Hallstrom. Isso garante uma plêiade de estrelas de primeira grandeza desfilando pelos 
canais da cidade e pelos tapetes vermelhos das sessões de gala, facilitando a 
promoção de que tanto o festival sente falta. 
 
"Isso mostra o quanto Veneza agora é importante para o cinema americano", justificou 
Muller, ex-diretor do Festival de Berlim, no final de julho, ao anunciar a programação 
de filmes. 
 
George Clooney, Heath Ledger, Matt Damon, Susan Sarandon e Russell Crowe estão 
entre os nomes que podem levar o glamour desejado pela organização. Mas o festival, 
no entanto, não deixou de acreditar no seu dever de divulgar cinematografias e 
promover o cinema que se faz de forma independente ao redor do globo. 
 
Diretores de prestígio na Europa, como Patrice Chereau ("Gabrielle"), e na Ásia, como 
Park Chan-wook ("Sympathy for Lady Vengeance"), não se intimidam com a disputa de 
atenção com as ricas produções americanas e seus bem pagos astros. Até o cinema de 
ponta brasileiro conseguiu um lugar em Veneza: "Árido Movie", de Lirio Ferreira (co-
diretor, com Paulo Caldas, do emblemático "Baile Perfumado"), uma prova da 
resistência do movimento cinematográfico pernambucano, exibe sua criatividade na 
mostra Horizontes. Veneza, a velha senhora dos festivais, não quer perder o dom da 
generosidade. 
 
 Neste ano, Veneza está abrigando o maior número de estréias de filmes americanos 
de sua recente história   
 



Talvez o brasileiro mais famoso a participar dessa edição do festival, Fernando 
Meirelles, chamará a atenção do público nacional com o filme "O jardineiro fiel". 
Porém, em entrevista ao Valor, o cineasta esclarece que seu filme não pode ser 
considerado brasileiro. É um filme tipicamente inglês. A seguir os principais trechos da 
entrevista: 
 
Valor: Na sua opinião, que aspectos de "O jardineiro fiel" podem ter atraído a atenção 
da comissão de seleção do Festival de Veneza?  
 
Fernando Meirelles: Talvez o fato de ser uma história sobre a África possa ter pesado 
na decisão. É um continente que está cada vez mais em pauta depois de décadas de 
abandono. Certamente a expectativa de saber o que viria depois de "Cidade de Deus" 
também deve ter contado pontos. O produtor de "O jardineiro fiel" é o mesmo de 
"Vera Drake", que ganhou o Festival de Veneza no ano passado. Isso conta também. 
Ter Ralph Fiennes no festival deve ser outro ponto a favor do filme, num ano em que 
Veneza parece estar um pouco mais "mainstream". 
 
Valor: Vocês já fizeram projeções teste, para público, ou mesmo sessões particulares 
do filme? Como foram as reações?  
 
Meirelles Fizemos testes em fevereiro, mexemos na montagem e fechamos o filme. "O 
jardineiro fiel" começou a ser mostrado nos Estados Unidos para jornalistas e para 
público formador de opinião dois meses antes do lançamento. As reações ao filme têm 
sido muito positivas, tanto na imprensa quanto nas sessões onde respondo perguntas. 
 
Valor: Você funcionou como "diretor contratado" mas, no final, acredita que o 
resultado saiu como você queria ou imaginava?  
 
Meirelles O processo foi todo muito rápido. Li o roteiro e 40 dias depois já estava na 
África vendo locações. Nunca tive tempo de imaginar o filme inteiramente. Fui 
descobrindo a história e como contá-la no processo, por isso nem sei se saiu de acordo 
com as expectativas. Não houve tempo para criar expectativas. 
 
 "Li o roteiro e 40 dias depois já estava na África. Não tive tempo de imaginar o filme 
inteiramente"   
 
Valor: Quando você aceitou o convite para dirigir "O jardineiro fiel" você estava 
levando em consideração as suas afinidades com o projeto? Como ele se encaixa 
dentro de sua filmografia?  
 
Meirelles O que me atraiu foi a possibilidade de filmar no Quênia e o fato da trama 
lidar com a indústria farmacêutica. 
 
Valor: Outros brasileiros estarão em Veneza com você. Kátia Lund é uma das sete 
diretoras do longa coletivo "All the invisible children", Lírio Ferreira está levando "Árido 
movie" para a mostra (competitiva) Horizontes, e ainda há "De Glauber para Jigner", 
um curta paulista, fora de competição. Promete ser uma festa brasileira?  
 
Meirelles É ótimo esta presença brasileira em Veneza mas infelizmente meu filme não 
faz parte desta turma, é um filme inglês mesmo. De ponta a ponta. 
 



Valor: É possível a um diretor brasileiro imprimir uma assinatura a um filme 
estrangeiro, feito "por encomenda"? Walter Salles, que acabou de lançar no Brasil 
"Água negra", seu primeiro filme em inglês, acredita que sim.  
 
Meirelles Acho totalmente possível. Você aceita dirigir um roteiro quando já há alguma 
identificação com a história, quando ela já tem algo que te diz respeito. Cada escolha 
que você faz é uma "impressão" que você vai deixando no filme e nessa profissão, são 
centenas de escolhas que devem ser feitas todos os dias. Você escolhe com a sua 
bagagem, com seu olhar, por isso deixa um pouco da sua cara ali. Há uma regra clara 
neste mercado: quanto maior o orçamento do filme, mais negociadas terão que ser as 
decisões do diretor. Faz parte do processo e é razoável. 
 
Valor: Aliás, Salles se refere a você de forma elogiosa, dizendo que você é dono de 
"uma forma de inteligência" que ele não tem, que é movido pela curiosidade da 
experimentação por modelos diferentes e que, por isso tudo, teria sofrido menos do 
que ele se tivesse que fazer "Água negra", um filme realmente de estúdio. Nas 
palavras dele, "Fernando teria passado de forma mais fluida pelo processo". Você 
concorda? 
 
 "Talvez a brasilidade venha do 'jeitão' dos brasileiros, que se reconhece na rua 
quando se está fora do país"   
 
Meirelles Não sei exatamente como foi o processo do Walter em "Água negra", que 
ainda não assisti, por isso não sei se concordo. Mas sei que ele foi corajoso ao aceitar 
fazer um filme de terror. Eu não teria tido essa coragem. De qualquer maneira, não 
tenho um terço da cultura cinematográfica do Walter. Ele sabe mais onde está pisando 
quando entra num projeto. Talvez esta minha relativa ignorância me permita entrar 
mais irresponsavelmente num filme, como o Tolo, o último arcano do Tarô, que olha 
para o alto enquanto se aproxima do abismo. Talvez isso torne as coisas mais leves 
para mim. 
 
Valor: Certamente o sistema de realização de "O jardineiro fiel" foi diferente de "Água 
negra", que nasceu como projeto independente e acabou virando um filme de estúdio. 
O seu filme é produzido por companhias inglesas. Está no meio do caminho entre o 
grande filme e o independente. O que você aprendeu com a experiência? 
 
Meirelles "O jardineiro" tem a Focus como distribuidora. O Walter trabalhou com eles 
em "Diários de motocicleta" e sabe que apesar de serem um braço da Universal, são 
muito respeitosos com os autores, inteligentes e positivos. A experiência foi muito boa 
nesse sentido. Meu principal aprendizado foi em relação ao roteiro. Não parei de 
retrabalhar as cenas até a mixagem final. Me sinto seguro em relação a todo o 
processo de filmagem e pós-produção de um filme, mas muito inseguro em relação a 
dramaturgia, onde sou mais inexperiente. Este filme me ensinou bastante. 
 
Valor: O diretor do Festival de Veneza, Marcos Muller, causou um certa polêmica 
recentemente ao dizer a uma repórter da rádio inglesa BBC que alguns filmes 
brasileiros submetidos à comissão de seleção não terem ficado entre os finalistas por 
serem "brasileiros demais". Quais são as características de um filme brasileiro, a tal 
"brasilidade" que o torna tão distinto das demais cinematografias? 
 
Meirelles Não saberia dizer. Isso existe? Tenho visto filmes brasileiros quase 
experimentais, filmes naturalistas, filmes com uma encenação e atuação mais rígidas, 
como sempre foi a maior parte do nosso cinema, dramas históricos, viagens intimistas. 



Há de tudo. Ainda bem. Talvez a brasilidade venha do "jeitão" dos brasileiros, que se 
reconhece até na rua quando se está fora do país. Mas eu não saberia explicar como 
identifico um brasileiro numa rua de outro país. 
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