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O que é cinema de arte hoje? Pergunta difícil de responder, ainda mais de forma breve e direta, 
afinal grandes teóricos do cinema discutem o tema desde o início do século passado.  
 
É importante destacar que na França o filme é considerado de arte quando apresenta uma 
linguagem cinematográfica independente, inovadora e, eventualmente, tem elementos de grande 
complexidade. Difere do que no Brasil se entende como filme de arte, o qual é associado ao 
cinema independente ou que não provém dos Estados Unidos.  
 
Essa expressão - filme de arte - se por um lado valoriza a obra, por outro pode ou tende a 
associá-la a um cinema fechado, cifrado, difícil. Cinema de qualidade, expressão válida para nós, 
apresenta outro perigo: lembremos que quando era crítico de cinema, François Truffaut, 
costumava demolir o "cinema francês de qualidade". Eram obras anteriores à nouvelle vague, que 
para esses jovens cinéfilos, estavam velhas e ultrapassadas.  
 
Pessoalmente considero que o que resume um bom distribuidor de cinema de qualidade está 
ligado ao conhecimento de cinema, a uma leitura do roteiro, um bom relacionamento com os 
produtores, faro e, também, o fator sorte.  
 
Pesquisas feitas em São Paulo apontam que o público que freqüenta salas de cinema de shopping 
centers, onde são exibidos filmes comerciais, considera o cinema como diversão. Já o 
freqüentador de salas de cinema conhecidas por exibir filmes independentes encara o cinema 
como cultura e entretenimento. O teórico da Escola de Frankfurt, Walter Benjamin, afirmava 
existir nas massas uma atração pela obra de arte ligada à distração (objeto de diversão), 
enquanto o conhecedor a abordaria com recolhimento (objeto de devoção). Passível de extensos 
comentários, esta afirmação nos ajuda a entender esta questão.  
 
Temos então um universo significativo que encara o cinema de forma especial, como forma de 
arte. É um freqüentador informado não necessariamente guiado por milionárias campanhas 
publicitárias, mas pela boa acolhida da crítica e por informações mais objetivas.  
 
Na realidade, nós que atuamos tanto na distribuição (Imovision) como na exibição (Reserva 
Cultural), buscamos atingir a esses dois públicos. A grande maioria dos filmes que trazemos e 
exibimos no Brasil já há 16 anos são obras que provaram ser grandes sucessos de bilheteria em 
seus países de origem e nas regiões próximas, muitas vezes ultrapassando os blockbusters 
provenientes dos Estados Unidos. São obras alternativas. Isso não quer dizer que não possam ser 
consideradas lazer, mas instigam, procuram trazer o mundo para a sala de cinema e retratam o 
homem moderno que a isso aspira, como já afirmava Benjamin há 60 anos.  
 
Exemplos disso são inúmeros: o sucesso de público do filme iraniano "Balão Branco" (1995), de 
Jafar Panahi, que, com apenas três cópias teve 120 mil espectadores; a vitória de "8 Mulheres", 
de François Ozon, que passou dos 200 mil; ou o brasileiro "Cinema, Aspirinas e Urubus", de 
Marcelo Gomes, que deve chegar aos 150 mil espectadores.  
 
A Imovision entende que um filme também merece ser exibido a partir do talento demonstrado 
por seus realizadores em prévios trabalhos, apresentando potencial de bilheteria para o futuro.  
 
Assim, observamos que o bom cinema vem crescendo cada vez mais. Ao refletirmos sobre o 
Oscar neste ano é inegável o reconhecimento desse establishment diante do cinema independente 
americano inclusive. É um cinema proveniente dos Estados Unidos, mas que não se vale das 
mesmas fórmulas repetitivas que estão cansando o público.  
 



Os filmes distribuídos têm todos em comum o gosto pela inovação, a origem plural, a busca por 
retratar o ser humano, mas sem deixar de ser diversão. Os próximos lançamentos, e os filmes 
que já estão em cartaz em São Paulo, são bons exemplos do cinema alternativo e independente.  
 
Em abril traremos a "Trilogia" do diretor (também ator e roteirista) belga Lucas Belvaux, 
composta de uma comédia, "Um Casal Admirável", um thriller, "Em Fuga", e um drama, "Acordo 
Quebrado", que podem ser assistidos em qualquer ordem e independentemente um do outro. Os 
segmentos estão concatenados, as estórias neles narradas formam um painel da sociedade 
contemporânea (terrorismo, tráfico e consumo de drogas, mal entendidos amorosos, comédia de 
erros etc.), onde as personagens principais de um são coadjuvantes no outro. A produção tem 
pontos em comum em termos de narrativa com os livros de "O Quarteto de Alexandria", do 
escritor inglês Lawrence Durrel, e com a trilogia das cores, de Krzysztof Kieslowski.  
 
Para o próximo mês também, incluímos uma obra que segue os marginalizados, os jovens sem 
futuro e quase que desligados da sociedade e ao mesmo tempo mergulhados no mercado de 
consumo, ansiando por entrar nele a qualquer custo: "A Criança" dos irmãos Luc e Jean-Pierre 
Dardenne, não por acaso ganhadores duas vezes da Palma de Ouro, a última com esta produção. 
Por fim, "Sombras de um Passado", uma saga romântica dirigida por um alemão (Florian 
Gallenberger), passada na Índia, com personagens e problemáticas ligadas àquele país.  
 
Entendo que a missão tanto do distribuidor de cinema como do exibidor é ousar e trazer para um 
público interessado - na América Latina existe uma preferência maior do que na Europa e na Ásia 
- o chamado cinema de arte. Está provado que salas que tem essa vocação podem apresentar 
rentabilidade aliada a qualidade técnica e de programação.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 17, 18 e 19 mar. 2006, Fim de Semana, p. 4.  
 


