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Festival de cinema foi como a cidade: simpático e democrático, alegremente caótico, em crise 
mas de bom humor, estressado e estranhamente feliz. 
 
 
Festivais de cinema nascem quase todos os dias, em quase todos os lugares, pelos motivos mais 
variados. Veneza surgiu porque o fascismo queria mostrar que apoiava as artes. Cannes foi uma 
resposta a Veneza. Deauville surgiu porque os grandes distribuidores americanos estavam ficando 
de fora de Cannes depois dos "acontecimentos de maio" em 1968.  
 
Sundance começou como mostra pública do trabalho que Robert Redford fazia em seu Instituto no 
alto das Montanhas Rochosas, em pleno território mórmon. O festival de Toronto surgiu porque 
Toronto é uma cidade profundamente civilizada num país absolutamente de primeiro mundo, cujo 
governo sempre apoiou o audiovisual dos modos mais inteligentes possíveis. A mesma coisa pode 
ser dita do festival de Sydney, que cumpre também a tarefa de ser a caixa de ressonância para a 
produção pan-pacífica.  
 
Existe uma certa lógica elegante atrás desta abundância. Comparado com, digamos, um festival 
de rock, um festival de cinema é algo relativamente simples de realizar - coisa que, é claro, será 
calorosamente desmentida por qualquer pessoa que já trabalhou na organização de um. E, bem 
feito, deixa quase todo mundo feliz: os realizadores, os produtores, os distribuidores, a mídia, a 
cidade, os negócios e o turismo da cidade, o público em geral.  
 
Neste mundo simultaneamente fraturado e globalizado, tão repleto de perguntas irrespondíveis e 
respostas cujas perguntas ninguém ousa fazer, um festival de cinema é uma estranha ilha de 
calma, reflexão, partilha e festa, servida em doses homeopáticas e regulares de mais ou menos 
duas horas de duração, cada.  
 
Cidades de veraneio, de um modo geral, gostam de festivais de cinema na estação baixa - Santa 
Barbara no inverno, Cannes na primavera, Maui no outono - mas como ninguém é maluco de ir 
para a desértica Palm Springs no verão, o festival de lá é mesmo na estação alta, o inverno.  
 
Grandes cidades, curiosamente, não parecem ser o receptáculo ideal para festivais de cinema. É 
claro que Nova York tem o seu - aliás tem dois, contando o Festival do SoHo organizado por 
Robert de Niro - e São Paulo, Londres e Paris também. Mas há alguma coisa na natureza 
expansiva e abundante dos centros cosmopolitas que reduz mesmo o mais amplo festival - como 
o de Nova York, no outono - a uma proporção quase trivial.  
 
Los Angeles, a Volta Redonda do celulóide exposto, é notoriamente relapsa em termos de festival. 
Apenas muito recentemente o seu Festival do American Film Institute começou a ganhar algum 
eco substancial na comunidade que, em tese, mais deveria querer um festival de cinema.  
 
Ou não - lembre-se de que estas pessoas são as que vão a todos os outros festivais…  
 
Onde fica o Rio nesse colar de salas escuras, esta constelação global de projetores?  
 
A meio caminho entre a megalópole cosmopolita e o doce balneário, o Rio tem um festival que é a 
sua cara, o Festival do Rio, encerrado ontem: simpático e democrático, alegremente caótico, em 
crise mas de bom humor, estressado e estranhamente feliz.  
 
Como seus colegas de segundo semestre - Veneza, San Sebastian, Toronto, AFI em Los Angeles - 
o Festival do Rio funciona tanto como uma recapitulação do ano em termos de produção 



"pequena", independente, quanto em antecipação parcial dos grandes lançamentos do final do 
ano.  
 
Como seus companheiros de localização amena - Cannes, Sundance, Telluride, Maui -, o Festival 
do Rio funciona, para a comunidade internacional de negócios de cinema, como uma bem-vinda 
mistura de trabalho (pouco) e relax (muito), numa paisagem que, de outra forma, poderia ser 
inacessível.  
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