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Sabrina Carvalho

FINAL FELIZ – O
bailarino Irlan
Santos abraça a
diretora Beadie
Finzi, em Nova
York: ele faz parte
do American Ballet
Theater

CAPA

A dança do destino
Documentário inglês leva o sonho de dois jovens bailarinos brasileiros a Tribeca
Franz Valla
ESPECIAL PARA O JORNAL DO BRASIL,
DE NOVA YORK

Dois adolescentes da classe operária e
um sonho quase impossível, o de se
tornarem bailarinos clássicos. Soma-se a
isso o cenário das favelas do Rio como
pano de fundo e a batalha diária de seus
pais para conseguir um mínimo de padrão
de vida. Como dificuldade pouca é bobagem, há ainda o preconceito enfrentado por esses jovens para fugir da realidade de suas vidas. Parece que a narrativa
de Billy Elliot (2000), longa-metragem do
diretor inglês Stephen Daldry que conta
história semelhante, mas é Only when I
dance, documentário em longa-metragem da diretora britânica Beadie Finzi,
que estreou esta semana na mostra competitiva do Tribeca Film Festival.
Nesse longa, as câmeras seguem o dia
a dia de Irlan Santos e Isabella Coracy
durante o ano em que podem consolidar
seus sonhos de seguir a carreira artística
ou desistir dela de uma vez. O filme é
uma co-produção anglo-brasileira, fruto
da parceria de Beadie Finzi com a produtora brasileira Christina Daniels. Os
créditos do filme também incluem Giorgia Lo Savio, que tem em sua bagagem
o premiado Buena Vista Social Club,
como produtora, e Felipe Lacerda, que
já recebeu indicação para o Oscar por

Central do Brasil, como montador. Apesar da ficha técnica, o filme ainda não tem
distribuidor. Mas, se depender da crítica
positiva que vem recebendo durante o
festival, essa situação não vai perdurar.
Após a noite de estreia no tapete vermelho no domingo, Beadie e Christina
se encontraram no DirecTV Press Center para uma entrevista. As duas se conhecem e colaboram há muito tempo.
Beadie explica por que prefere fazer
documentários:
– Acho que não existe melhor forma
de mostrar um drama real. A ficção é
muito subliminar e os documentários
aproximam mais as pessoas do objeto.
Acho que é mais palpável.
Três anos de pesquisa

Sobre a concepção e execução do
longa e a filmagem no Brasil, ela diz:
– No filme, fica óbvio que gostaríamos de mostrar como seria o
personagem de Billy Elliot na vida
real. O Brasil caiu como uma luva.
Os cenários e a situação social das
favelas seriam um pano de fundo
perfeito para a história. Conheço
Christina há muito tempo e sabia
que com a colaboração dela esse
filme poderia ser feito.
Christina destaca a participação de
Mariza Estrella, diretora do Centro de
Dança Rio.

– Levamos três anos fazendo a pesquisa para o filme, mas a colaboração de
Mariza foi fundamental na execução –
destaca Christina. – Ela nos apresentou
dois dos seus alunos mais talentosos, Irlan
e Isabella. Só tivemos que obter permissão dos pais.
O Centro de Dança Rio é uma das
mais rigorosas instituições de ensino de
balé. Mariza Estrella, que fundou e dirige
a instituição desde 1973, também é presidente do Conselho Nacional de Dança.
Pela escola já passaram grandes talentos,
inclusive Tiago Soares, que agora faz parte
do Royal Ballet de Londres. O curso de
balé do Centro de Dança Rio é caro, mas
oferece bolsa integral a estudantes carentes
que demonstrarem talento para a arte.
Mariza acompanhou Irlan e Isabella desde
quando ainda tinham 11 anos.
No filme, os jovens estão com 16 anos
e precisam prestar exames de seleção. Se
com essa idade não se qualificarem para
o ingresso em alguma companhia de balé,
poderão ter que desistir de tudo. As
câmeras os seguem por dois desses exames, um deles na Suíça. A cena em que
Irlan dança uma coreografia de Nijinski
para o seu teste na Suíça parece ser o
ponto máximo do filme, de acordo com
a crítica. Beadie se assustou quando Irlan
escolheu aquela peça para dançar.
– Morri de medo, por acreditar
que Irlan tinha cometido um gran-

“

As pessoas vão se
emocionar e sair do
cinema com um
sentimento bom
Beadie Finzi
Diretora

de erro – conta. – A peça é muito
difícil, e achei que o documentário
acabaria ali.
Sobre a possibilidade de fracasso dos
adolescentes após as filmagens que duraram 10 meses, ela comenta:
– Havia essa posibilidade e estávamos preparados. Poderia ser
um documentário com final feliz,
ou então um filme sobre o sonho
não-realizado de dançar.
Irlan agora faz parte do corpo de balé
do American Ballet Theater e Isabella
está com a companhia de dança de
Deborah Colker.
– Este com certeza é um documentário com toda a carga emocional de um drama, mas acredito
que as pessoas vão se emocionar e
sair do cinema com um sentimento
bom, sem escapismo, porque no
final das contas, aquilo é tudo verdade – avalia a diretora.

