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Fotos Divulgação

FANTASIA
A clássica história do menino que não quer crescer e

vive na Terra do Nunca vai ser exibida hoje, às 21

horas, no Max Up. Peter Pan, de P. J. Hogan, mostra
a aventura de Peter, Wendy e a fada Sininho em um

lugar livre das regras dos adultos, mas commuitos

perigos, como o Capitão Gancho. Com Jeremy

Sumpter, Jason Isaacs e Ludivine Sagnier no elenco.

COLETÂNEA FESTIVAL SOTEROROCK REÚNE
26 BANDAS EM TRÊS CASAS DE SHOW 4

Divulgação2
CINEMA Mostra que
acontece na Caixa
Cultural Salvador
até domingo
apresenta recorte
da produção do
segmento no país,
reunindo 51 filmes
realizados entre
1929 e 2016em retrospecto

ANIMAÇÃO

Homenageado damostra tem
traço ligado aosmitos do sertão

Oficina vai ensinar
como fazer a
produção de um
curta do gênero

A Oficina de Animação, minis-
trada por Maurício Squarisi e
Elisabeth Russo, tem um viés
pratico muito importante: a
produção de um curta-metra-
gem de animação. Será uma
turma de 20 pessoas, de hoje
a domingo), das 10h às
13h30.
As inscrições são gratuitas.

Os interessados devem enviar
mensagem com nome com-
pleto, idade, breve currículo e
carta de intenção (explicando
por que gostaria de participar
da atividade) ao e-mail mos-
tradeanimacao@gmail.com
Aidademínimaexigidapara

participação é 15 anos, e será
oferecidocertificadodeconclu-
são. O critério de seleção será
o da ordem de inscritos.

ADALBERTO MEIRELES

Jornalista

Há um cuidadoso trabalho de
curadoriae resgate incutidona
Mostra Retrospectiva de Cine-
ma de Animação Brasileiro,
que começa hoje e vai até do-
mingo na Caixa Cultural Sal-
vador. O programa inclui a exi-
bição de 51 filmes produzidos
no país entre 1929 até os dias
atuais, a realizaçãodeumaofi-
cina ministrada pelos anima-
dores Maurício Squarisi e Eli-
sabeth Russo e a homenagem
a Chico Liberato, pioneiro do
segmento na Bahia.
Diretor dos longas Boi Aruá

(1983, 60min) e Ritos de Pas-
sagem (2012, 98 min), Chico
Liberato terá mais 10 filmes
exibidos. A produção foi res-
ponsávelpelarecuperaçãoedi-
gitalização de cinco filmes que
constam na programação.
Três deles são de Chico: Na-

tal emMaragojipinho (1987, 3
min) e Festa da Mocidade
(1987, 10 min), ambos tendo
Maurício Squarisi e Wilson La-
zaretti como coautores, e Pe-
dido-pax (1987, 8 min). Em
Muçagambira (1982, 17min),
dirigido por sua mulher, Alba
Liberato, ele atua como pro-
dutor. Também Emprise
(1973, 6min), de José Rubens
Siqueira, consta da relação.
Curadora da mostra, a pes-

quisadora e cineasta Isabel
Veiga diz que quis estabelecer
um recorte. Foi critério o fato
de ter alguns marcos da cine-
matografia nacional. Ela cita
trabalhos pioneiros da anima-
ção brasileira, como Macaco
Feio, Macaco Bonito (1929, 4
min), de Luis Seel, outras ra-
ridades como Sinfonia Amazô-
nica (1953, 61min), de Anélio
Latini Filho, até chegar aos re-
centes,epremiadosnoFestival
de Annecy, Uma História de
Amor e Fúria (2013, 75min),
de Luiz Bolognesi, e OMenino
e o Mundo (2013, 85 min), de
Alê Abreu, que concorreu ao
Oscar de Animação.
Isabel cita Seel, que temain-

daemexibiçãoFrivolitá (1930,
3 min), como a ponta deste
arco histórico traçado. Os fil-
mes percorremosanos30, 50,
70, 80 do século passado até
agora. São filmes premiados,
que tiveram uma carreira de
importância, afirma Isabel, ao
rever o processo de escolha.
Também tem os que “usam
determinadas técnicas de uma
maneira inovadora”. E mais:
“Filmes que a gente gosta e
queagenteachaqueopúblico
se interessaria”.

Preservação
Um dos destaques é o citado
Sinfonia Amazônica, primeiro
longa brasileiro de animação.
“Não temmais empelícula, foi
feitaumacópiaapartirdeuma
fitau-matic.Muita coisa seper-
deu na história por falta de
preservação. Então a gente to-
ca nesse aspecto também, na
importânciadepreservaros fil-
mes e a sua história, por con-
sequência”, diz: “Temos como
fazermuitasmostras com essa
perspectiva, de filmes recupe-
rados que ficaram de fora”.
Há também alguns títulos

preocupados em refletir sobre
a criação na arte de animação.
Animando (1983, 12 min), de
MarcosMagalhães;APequena
Ilusão(2007,8min),deLavínia
Chianella e TomásCreus, e Luz,
Anima, Ação (2013, 99 min),
de Eduardo Calvet são alguns
exemplos.
Isabel destaca este último,

que resgata a história da ani-
maçãobrasileiraapartirdesua
nascente, com Álvaro Marins,
conhecido como Seth, diretor
de O Kaiser (1917), até Carlos
Saldanha com obras como Rio
(2011).
“É um filmebem interessan-

te, muito complementar e im-
portante, para a gente ter um
olharmaisapuradosobre tudo

o que se fez e como foi feito”,
fala Isabel. Para ela, vivemos
um momento ascendente: “O
Anima Mundi é um festival
muito importante para difun-
dir. A gente vive em diálogo
com a televisão, que tem feito
crescer muito a animação bra-
sileira”.
Para ela, o segmento émui-

to forte no sentido de alcance
público. Tem também que al-
cançar políticas públicas e es-
paços de difusão. É bom lem-
brar que a mostra é fruto da
seleção feita para o Programa
de Ocupação dos Espaços da
Caixa Cultural.
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Um dos mais atuantes artistas
baianos, Chico Liberato iniciou
carreira nos anos 1960, quan-
do participou de importantes
exposições como a I Bienal de
Artes Plásticas da Bahia, em
1966. Foi diretor doMuseu de
Arte Moderna da Bahia.
Homenageado este ano

pelamostra itinerante doAni-
maMundi, realizadaemmaio
também na Caixa Cultural,
tem uma carreira sólida no
trabalho de criação, produ-
ção e difusão da técnica de
animação.
Atuou por vários anos como

coordenador do segmento na
então Diretoria de Imagem e

Som–Dimas,daFundaçãoCul-
tural. Com um traço inconfun-
dível, que privilegia o homem
nordestino, a cultura e mito-
logia do sertão, Liberato foi o
autor dos cartazes da Jornada
Internacional deCinemadaBa-
hia, criadaporGuidoAraújono
início dos anos 1970.

Debate
O homenageado da mostra,
alémde ter 12 filmes exibidos,
participa, no dia 20 (sábado,
às 18 horas), do debate Ani-
mação com Chico Liberato. O
encontro terá entrada gratuita
e estará sujeito à lotação do
espaço.

Uma História de
Amor e Fúria, de Luiz
Bolognesi, premiado
no Festival de Annecy

O Kaiser, de Álvaro Marins, remonta aos primórdios, em 1917

Ritos de Passagem, longa-metragem de 2012 do homenageado Chico Liberato, que terá mais de 10 filmes exibidos no evento


