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APTC / PARABÉNS A VOCÊ

A APTC completou no dia 8 de maio dez anos de sua instituição. Para comemorar e poder 
lembrar daqui a mais dez anos, lançamos este boletim comemorativo com textos das cinco 
pessoas que presidiram a entidade desde a sua formação. Os cinco presidentes, por ordem 
cronológica, foram Henrique Freitas Lima, José Pedro Goulart, Giba Assis Brasil, Carlos 
Gerbase e Jaime Lerner. Os textos não estão nesta ordem, nem assinados pelos seus autores 
para que você, que conhece os personagens, tente ligar os textos às pessoas. No mais, é 
parabéns á você, sócio, colaborador, ou mesmo leitor do nosso boletim.

FICÇÃO

Noite. Neblina. Três homens agasalhados aproximam-se do cais do porto. Alegre está sentado 
num dos ancoradouros de costas para eles. Seu pai, eufórico com o nascimento do filho 
primogênito, registrou-lhe este nome. Não fique triste, Alegre, existem sinas piores. Alegre é 
um cineasta. Busca inspiração no ar fedido ao porto, na neblina que encobre as docas. Chega 
a tremer de surpresa quando um dos homens lhe encosta a mão no ombro e pergunta em 
sotaque estrangeiro: "Alegro?" Antes que o jovem possa responder um deles abre uma pasta e 
saca um contrato. O outro alcança a Alegre uma caneta. O terceiro abre outra pasta, cheinha 
de dinheiro. Alegre logo entende do que se trata. Sabe que as ruas estão cheias de 
empresános, banqueiros e políticos procurando cineastas para patrocinarem seus filmes. Corre 
os olhos pelas linhas do contrato que lhe permite escolher o tema, o elenco, escrever o roteiro, 
ganhar uma porcentagem da bilheteria e ter o filme distribuído em todos os cinemas e meios de 
comunicação audiovisuais. Alegre levanta e tenta enxergar a água a seus pés, não consegue. 
Está muito nebuloso e escuro. Quer romper este círculo vicioso: escrever, fumar, ganhar 
dinheiro. Não aguenta mais o assédio, precisa de um tempo para organizar as idéias. Pega da 
mão do agasalhado a pasta cheia de dinheiro. Ela pesa o suficiente. Atira-se no ar e afunda, 
lentamente, nas águas frias do porto. Pobre Alegre. Se fosse membro de uma entidade como a 
nossa, veria que a vida não é tão dura É pra isso que existe a APTC, minha gente, para ajudar-
nos a tornar realidade a nossa mais absurda ficção.

COMEMORANDO

Estamos comemorando 10 anos de APTC, agora também e cada vez mais ABD. Portanto, 
sirva-se de vinho, coma um quindim, dance uma marca e prepare-se para a próxima 
Assembléia Geral. Enquanto isso, vamos conversar um pouco sobre, sobre, sobre o quê 
mesmo?, sobre essa coisa toda! Afinal, pra que serve a APTC?

Sem dúvida, acima de tudo, serve para representar o cinema feito aqui nesse estado. 
REPRESENTAR = FALAR EM NOME DE. Falar uma linguagem comum, falar em nome de 
todos e não apenas de interesses particulares, inventar-se como interlocutor coletivo e portanto 
mais forte e talvez mais confiável: dar uma aparência civilizada à nossa natureza selvagem. 
Representar. Mas onde?

Em todos os lugares onde o cinema gaúcho for chamado, e principalmente onde ele não for 
chamado: nas secretarias de cultura, nos órgãos de cinema, nos festivais, nas escolas e 
universidades, nos parlamentos, nos lobbies dos parlamentos, em conversas com o prefeito, o 
governador, o ministro, o empresário e o deputado. Mais importante: em conversas com cada 



um de nós, pra definir os limites entre o coletivo e o individual. Isso tudo a APTC tem feito. Que 
mais?

Conseguir resultados, é claro. Representar pra conseguir alguma coisa. Infra-estrutura, 
equipamento, formação, contatos, mercado, divulgação, dinheiro. Dinheiro, claro. Dinheiro. E 
todos os seus codinomes: recursos, verba, patrocínio, financiamento (ah, ah!), montante, 
investimento, incentivo, concurso, sorteio. (Mas por que concurso? Pra que todos tenham 
chances iguais. Mas por que não sorteio? Porque todos não são iguais.) Enfim, dinheiro e 
outras coisas que o dinheiro não compra mas facilita. Resultados. Isso, nem sempre a APTC 
consegue. E por que não consegue?

Porque não conseguimos marcar uma reunião, ou a reunião certa, ou porque fizemos reuniões 
demais. Porque a situação está difícil, a coisa está preta, os tempos são duros. Porque nem 
sempre se consegue. Faltou esforço, faltou vontade, faltou competência, faltou gente, faltou 
interlocução, faltou um clic! Faltou dizer que, sem a APTC, faltaria ainda mais. Faria falta.

Portanto, dance um quindim, beba um vinho, coma um colega e se prepare pras próximas 
Assembléias, reuniões, atividades, cargos: temos ainda várias décadas pela frente. E a luta 
continua.

A BAÍA DA GUANABARA

Desde que os irmãos Segreto filmaram a Baía da Guanabara, já se vão quase cem anos, 
instaurando a magia de fazer cinema e não apenas assistir a filmes alheios nestes trópicos, 
fomos condenados a filmar como geralmente se sonha: descontínua, fragmentariamente, 
alternando pesadelos e imagens do paraíso.

De ciclo em ciclo, regional ou industrial, autoral ou comercial, pobres ou remediados, os filmes, 
teimosamente, foram sendo feitos. Uma entidade, como a APTC, que reúne realizadores 
teimosos tão longe das capitais, com sede, diretoria e reuniões semanais há dez anos, em que 
pese nossas tragédias pessoais e coletivas e em nome de viabilizar os filmes que cometemos, 
não deixa de ser um paradoxo neste mar de inconstâncias. Quem sabe, se paciente e 
inadvertidamente, não criamos um ser raro neste nosso ofício marcado pela incerteza: uma 
instituição, tomada pela absurda vontade de tornar concretos e permanentes, eis que filmados, 
os nossos sonhos? Os próximos anos, que esperamos nos sejam mais leves e produtivos, 
dirão se estamos certos.

DEZ ANOS DE APTC

Eu me lembro das reuniões de fundação da APTC. Eram no museu de comunicação, foram 
várias, umas com chuva outras com lua, umas tensas outras engraçadas. Eu me lembro do 
Giba, do Textor, do Jorge, do Henrique, do Lubisco, do Tony, do Gerbase, da Mônica, da Luli, 
da Ana, do Werner, do Jaime, do Godinho, do Amon, do David e do Henkin. Eu me lembro de 
algumas pessoas que eu nem queria lembrar, outras que eu queria reencontrar, eu me lembro 
do Jesus e sempre me belisco quando me lembro da Terezinha Morango. Que eu me lembre a 
gente queria fazer uma entidade que nos unisse e, em conseqüência, nos fizesse mais fortes. 
A união total nunca aconteceu. Houve dissidências, inconformidade e má vontade. Mas, como 
se sabe, grupos humanos e não humanos quando se juntam lutam entre si, batem cabeça 
tentando provar quem tem mais força.

A APTC nos trouxe vantagens e carteirinha. Eu com o meu registro profissional numero ... me 



tomei imediatamente colega do Altman, do Kubrick e do Matico. Os beneficios que a APTC 
proporcionou para os seus associados foram inúmeros e isso só foi possivel graças a alguns 
abnegados: o Henrique de Freitas Lima, o Gerbase, a Ana Azevedo, o Jaime Lerner, a Luciana 
Tomasi, a Mônica Schmiedt e tantos outros que, junto comigo, deixo de citar, mas que também 
tiveram sua participação efetiva nesse negócio complicado que é agradar gregos, troianos e o 
Werner Schünemann. Mas teve um que eu não esqueci, apenas deixei para o final para 
aumentar o destaque que ele merece. Trata-se do Giba Assis Brasil. Se não fosse por ele a 
APTC não teria existido, ou pelo menos não continuaria existindo. Se não fosse por ele metade 
das pessoas que fazem ou fizeram cinema, aqui no Rio Grande do Sul, não teriam feito.

A PANELINHA

Que saudade da panelinha! Éramos poucos, éramos jovens e dividíamos nossas mesadas 
para fazer os filmes. Não dávamos satisfação pra ninguém e não exigíamos de ninguém mais 
do que o óbvio: que pagassem para ver os filmes que passávamos. Éramos mais que 
cineastas. Eramos exibidores, divulgadores, projecionistas, bilheteiros. Eramos, acima de tudo, 
amigos numa panelinha. Uma panelinha capaz de esquentar nossos filmes e entregá-los para 
o público. Por que lembrar essas coisas, se a APTC ainda nem existia nessa época? Porque 
volta e meia alguém chega pra mim (ex-presidente e, portanto, eterno cúmplice da APTC) e 
diz: "Não vou lá porque a APTC é uma panelinha!". Minha primeira reação é sair xingando, mas 
então eu lembro que o jovem cineasta (ou "magríssimo", usando o neologismo do Aníbal 
Damasceno) talvez não tenha tido a sorte que eu tive: de pertencer a uma legítima panelinha 
cinematográfica, daquelas que não têm nem sigla, nem estatutos, nem presidente. Que 
saudade da panelinhal

Crescemos todos. Então chegam os magríssimos do cinema gaúcho com muita vontade de 
fazer cinema. E encontram uma entidade que faz eleições a cada dois anos; que faz 
assembléias gerais para discutir os assuntos mais importantes e/ou polêmicos; que participa 
ativamente das discussões nacionais sobre a legislação cinematográfica; que intermedia, 
democratica e transparentemente, as relações com o governo, seja ele qual for; que mantém e 
amplia, com grandes dificuldades, um parque técnico unificado; que tem estatutos e regras 
surgidas através de discussões e votações; que tem lutado para colocar nos concursos um 
lugar reservado para estreantes. Pois bem, alguns magríssimos encontram essa entidade - 
chamada APTC - e a chamam de panelinha. Eles não sabem o que é panelinha. Que saudade 
da panelinha!

Ser sócio da APTC é a antítese de pertencer a uma panelinha. Se a APTC fosse um panelinha, 
a vida da sua diretoria seria infinitamente mais agradável. Poderíamos batalhar aquela grana 
do governo estadual para "determinados" filmes, em vez de perder tempo com concursos. 
Poderíamos conchavar à vontade com outras legítimas panelinhas do cinema brasileiro, 
buscando vantagens em concursos federais. Poderíamos manter os equipamentos fechados a 
sete chaves, para que só alguns privilegiados pudessem usá-los. Poderíamos, enfim, usar o 
poder de todos em nome de alguns, o que é regra, e não exceção, na história do cinema 
brasileiro. Dessa panelinha, que nunca existiu, não tenho saudade.

Dez anos de APTC e ela ainda não virou panelinha. E espero que nunca vire. Alô, magríssimo, 
entra na APTC, mas não esquece de procurar a tua panelinha, antes que seja tarde demais. 
Que saudade da panelinha!

CONVITE



Para que a festa não fique apenas no boletim, vamos brindar a esses 10 anos. No Cabaret 
Voltaire (av Independência 590), dia 18 de maio - 21 horas.
 


