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A maioridade do Cine PE Festival do Audiovisual trouxe mudanças, algumas 

criticadas. A expansão da programação, com sessões longas demais, e curadoria 

irregular não passaram despercebidas. Alfredo Bertini não negou que esse foi um ano 

de teste para o Cine PE para que ajustes possam ser feitos nas próximas edições. A nova 

experiência, a partir da reestruturação do evento, resolveu problemas como os de 

projeção, que acometeu outros festivais no ano passado. Um novo modelo de exibição 

em DCP com um servidor flexível permitiu que os filmes fossem exibidos sem 

travamentos, ainda que alguns realizadores tenham se queixado do áudio em 

determinadas sessões. 

  

A curadoria, de responsabilidade do jornalista Rodrigo Fonseca, deixou a desejar 

principalmente na escolha dos curtas-metragens em competição, em especial os 

pernambucanos. Com a produção exemplar do estado, a seleção não representou essa 

qualidade cinematográfica. Logo, a palavra “boicote” foi levantada. Os realizadores 

pernambucanos teriam se afastado do Cine PE por não concordarem com os princípios 

adotados pelo festival. Em coletiva do curta “Tubarão”, de Leo Tabosa, o experiente 

montador João Maria defendeu seus colegas, alegando que conhece muitos curtas bons 

que foram inscritos e não passaram pela curadoria. O realizador também deu seu parecer 

sobre a seleção, considerando que talvez o festival tenha preferido dar mais espaço à 

produção do interior do Pernambuco. 

 

A direção do Cine PE garantiu que o canal com os realizadores locais está sempre 

aberto e filmes pernambucanos foram convidados a participar, mesmo não inscritos. 

Teria sido melhor aceitar o convite, já que os destaques foram poucos. O problema entre 

os curtas se repetiu em relação ao ano passado. A falta de unidade e identidade que 

caracterizem essa nova fase do Cine PE foram perceptíveis, mas ainda assim boas 

histórias abrilhantaram o evento e, ironicamente, as melhores foram feitas no próprio 

estado. 

 

A crise dos curtas e os curtas em crise 

Falar sobre solidão é um assunto comum, mas várias lacunas ainda podem ser 

preenchidas pelo cinema. Em “Au Revoir”, Milena Times ambienta a história em um 

residencial francês, onde uma estudante brasileira e uma senhora francesa são vizinhas. 

Suas vidas se ligam quando a senhora, interpretada por Gigi Bandler, pede para que a 

brasileira, papel de Rita Carelli, cuide do seu gato. 

A partir daí, a jovem entra no universo solitário da senhora, que passa por problemas de 

saúde. Carelli transpõe bem suas motivações ao construir uma personagem dividida 

entre os estudos no estrangeiro e a ligação que tem com o Brasil, onde sua mãe também 

está doente. Na vizinha francesa, ela encontra uma forma de suprir a distância e o vazio, 

passando a trata-la com afeto. 

Pouco sabemos sobre a senhora, mas a direção de arte de Thales Junqueira logo trata de 

criar uma ambientação organizada, plástica e de cores chapadas, para que seja possível 

transmitir a sensação de isolamento da personagem. Mais do que duas estranhas que 



dividem momentos fatídicos, Times quer falar sobre os caminhos solitários e vidas 

separadas por conveniência ou pelo destino. Bem realizado, a concorrência não foi um 

problema para o filme, que se apresenta como cinema de qualidade. Venceu nas 

categorias de melhor curta pernambucano e melhor direção. 

O cineasta Leo Tabosa teve desafio de ocultar seu personagem e acabou realizando um 

documentário poético em “Tubarão”. A crise existencial de um estrangeiro que vive há 

10 anos em luto após a perda do jovem companheiro é magicamente narrada. Quase é 

possível entrar na cabeça do personagem, mesmo sem vê-lo, enquanto fala sobre os seus 

desapontamentos e as estratégias (ou seriam fugas?) para sobreviver no Recife.  

 

A delicadeza com que Tabosa revela psicológica e geograficamente este homem resulta 

em um filme triste. Mais do que falar sobre sexualidade e amor, “Tubarão” mostra como 

o luto pode mudar para sempre as nossas vidas. Sem levantar bandeiras ou cair no 

excesso de melodrama, o filme levou quatro merecidos Calungas de melhor curta, 

direção, fotografia e prêmio Abraccine. 

 

Destaques também para “No Movimento da Fé”, de Fernando Segtowic e Thiago 

Pelaes (PA), um belo documentário sobre o Círio de Nazaré, tradicional procissão 

paraense, e “Notícias da Rainha” (foto à direita), de Ana Johann (PR), híbrido que 

devolve a voz e relembra a importância de Lucia Cecília Kubis, um dos principais 

nomes da rádio curitibana. 

 

O ensaio de internacionalização dos longas 

 

A grande novidade do 18º Cine PE foi a internacionalização. Argentina, Portugal, Itália 

e Chile entraram na disputa, após a belíssima exibição hors concours de “O Grande 

Hotel Budapeste”, nova joia de Wes Anderson que estreia comercialmente em junho 

nos cinemas nacionais. Um grande contador de histórias, Anderson se estabelece, a cada 

novo projeto, como um dos cineastas mais competentes de sua geração, e aqui brinca de 

misturar gêneros, com uma montagem dinâmica e a direção de arte sempre exemplar. 

 

Na competição de (quatro) documentários, Jorge Furtado despontou com “O Mercado 

de Notícias”, que garantiu os Calungas de melhor filme pelo júri oficial e pelo público. 

O cineasta se arrisca a desvendar os mecanismos para o bom jornalismo, questionando 

pontos como credibilidade, ética e sobrevivência da profissão na era da internet. A partir 

da peça homônima do inglês Ben Johnson, escrita em 1625 e que continua bastante 

atual, Furtado intercala os depoimentos com a própria montagem teatral, além de expor 

casos de vexame da imprensa brasileira.  

 

O diretor escolheu 13 jornalistas para falar sobre o funcionamento da mídia, as relações 

editoriais e comerciais e a investigação dos fatos. Enquanto fala de política, Furtado 

investe no tom cômico para dar respiração entre os longos discursos sobre ética e 

profissionalismo. A escolha de dar ao filme um teor televisivo acaba bem-vinda, 

transformando a telona do cinema do Teatro Guararapes, em Olinda, em um programa 

onde tudo pode acontecer. Interessante também não deixar passar que este é um filme 

que critica a imprensa, que tanto critica a forma dos produtos audiovisuais lançados 

semanalmente. 

 



O português “E Agora? Lembra-me”, de Joaquim Pinto, vencedor do prêmio 

Abraccine, é uma reflexão tocante sobre o próprio diretor, soropositivo, em busca de 

estender ou melhorar sua expectativa de vida. Entre constantes aplicações de 

medicamentos e pesquisas científicas, Pinto mostra sua rotina ao lado do companheiro 

Nuno, que o ajuda a realizar o documentário. O ensaio sobre a vida é belamente 

desenvolvido, sem deixar a desejar em quesitos técnicos ou abordagem de conflitos. 

Nem mesmo as quase três horas de duração dispersam a atenção, em um filme cujo 

magnetismo é ímpar. Ao lado de Nuno, dos cachorros e com as constantes mudanças de 

endereço, Pinto registra seus delírios, seu sofrimento e sua vontade de viver. “E Agora? 

Lembra-me” se abstém de ser um filme sobre HIV para adotar uma postura humana e 

vulnerável de seu realizador, que deixa um registro sentimental. 

 

Entre as ficções, o grande vencedor também foi um brasileiro. “Muitos Homens Num 

Só”, de Mini Kerti, arrebatou dez estatuetas, quase alcançando “Vendo ou Alugo” no 

ano passado. A concentração de prêmios demonstra claramente a instabilidade também 

nesta categoria. Mas não só isso. A composição do júri oficial apenas por brasileiros 

atrapalhou a tão sonhada competição internacional. Como drama de época, Kerti realiza 

com primor sua obra, principalmente nos quesitos de design de produção, maquiagem e 

figurino. A fotografia também confere requinte ao longa, que particularmente pouco me 

convenceu. As atuações afetadas e os conflitos razoáveis se perdem uma história de 

amor (im)previsível. 

 

“Romance Policial”, coprodução Chile/Brasil dirigida por Jorge Durán, também passa 

por certo descontrole quando se precipita demais no terceiro ato para expor seus 

mistérios. Ainda assim, Durán peca menos ao estabelecer bem as relações entre os 

personagens e deles com as belas paisagens do Atacama. Falando em pecado, o 

experimento constrangedor “Mundo Deserto de Almas Negras”, de Ruy Veridiano, 

em nada acerta, sempre acima do tom em sua concepção. A estética quase Frank Miller 

não combina, por incrível que pareça, com a São Paulo caótica dos dias de hoje, pelo 

menos não com a que foi construída em cena. 

 

O italiano “Os Anos Felizes”, de Daniel Luchetti, e o nacional “O Menino do 

Espelho”, de Guilherme Fiúza Zenha, valorizam o olhar da criança em diferentes 

variáveis. Com mais maturidade, o primeiro investe nas relações familiares como ponto 

de memória e formação das crianças, enquanto o brasileiro valoriza a inocência e se 

estabelece como uma ótima opção em tempos de distrações tecnológicas e adultização 

precoce. Sem abandonar a beleza visual e a boa realização, os longas arrancaram 

aplausos em suas exibições. Entre os estrangeiros, o único que não levou nada foi o 

argentino “Todos Tenemos un Plan”, de Ana Piterbarg, que traz Viggo Mortensen em 

mais uma atuação poderosa, mas que fica só nisso mesmo. 
  


