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DO FILME PEQUENO

Joao Carlos Sampaio

Um bom caminho para sintetizar 0 ana

cinematografico de 2011, no que se refere a

veicula~ao da produ~ao brasileira, passa pela

inevitavel cita~ao do projeto Sessao Vitrine,
que colocou no circuito um punhado consideravel

de "filmes indomaveis", geralmente restritos

ao cido dos festivais. Esta ideia de distribui~ao,

colaborativa, pequena em seu volume e alcance,

consolidou-se como a experiencia simb6lica mais

proveitosa, deixando significativo legado.

Filmes produzidos entre 2008 e 2010, mas que,

por suas caracteristicas autorais se apresentavam

pouco atraentes ao mercado exibidor, estavam a

espera de algum tipo de brecha para chegarem a

outros publicos, para alem das plateias de festivais

Foi assim, por este mecanismo de distribuit;:ao

citado, que uma leva interessante de "filmes miura",
obras saudavelmente arredias ao padrao comercial,

chegaram as salas de exibi~ao.

Um sintomatico exemplo e Estrada para Ythaca
[2009/2010], fita cearense dirigida e "atuada"

por Guto Parente, Luiz Pretti, Pedro Di6genes e

Ricardo Pretti, um road-movie que e uma especie

de filme-manifesto A obra e uma verdadeira carta

de intent;:oes de um cinema de baixissimo custo,

amparado em ideias, produzido a partir de esfort;:os

de um grupo, sem duvida, um marco na recente

produt;:ao nacional, que ainda nao havia debutado

nas salas.

Alem de Ythaca, outro filme deste coletivo

cearense [que se chama Alumbramentol. um

instantaneo contemporaneo sobre a amizade e

o afeto, 0 miura Os Monstros, tambem ganhou

sua vez. De Recife, do coletivo Simlo, estrearam

Um Lugar ao 501 [20091. Pacific [2009] e Avenida
Brasilia Formosa [20101. que trazem importantes

questoes sobre a dasse media e 0 seu lugar flsico
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Frequentadores de festivais internacionais, a dupla

carioca Felipe Bragant;:a e Marina Meliande, ganhou

as telas com sua trilogia completa [2009-2011] A
Fuga da Mulher Gorila, A Alegria e Desassossego
[este ultimo, a soma de fragmentos dirigidos por

diferentes autoresl

o mineiro Os Residentes [20101. de Tiago Mata

Machado, e 0 gaucho Morro do Ceu [20091. de Gustavo

Spolidoro, ambos tratando sobre ambientes restritos,

tambem salram do confinamento de suas tematicas,

centradas em recortes bem especificos, e ganharam

a possibilidade de estar nos roteiros de Jornais na

programat;:ao convencional. Parece pouco, mas e uma

conquista imensa para obras "deste tamanho".

Tao importante e que, antes de se viabilizar uma

distribuit;:ao assim, nao se vislumbrava uma minima

possibilidade de mercado para uma obra hermetica

como Chantal Akerman, de Ca [2010], um inteligente

filme-entrevista, de Gustavo Beck e Leonardo Luiz

Ferreira, com uma realizadora belga ··maldita··. Sem

falar de Cdtico [2008], do pernambucano Kleber

Mendont;:a Filho, uma obra que examina a tensa

relat;:ao da crltica com os cineastas, que parecia

fadada a ocupar espa~os televisivos, dedicados as

discussoes sobre cinema.
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MERCADO

Sem 0 efeito estrondoso de Tropa de Elite 2,
de Jose Padilha, que levou mais de 11 milhoes de

pessoas aos cinemas, em 2010,0 ana passado acabou

apresentando numeros mais timidos para 0 cinema

nacional, ainda que confirmando uma tendencia de

crescimento a aceitat;:ao das fitas nacionais pelo

publico

As comedias de costumes, amparadas pela

present;:a de atores populares por suas atuat;:oes na

televisao, aparecem no topo das bilheterias. 0 llder de

vendas de ingressos no ana foi De Pernas pm Ar, fita
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