Cinema fiVloçambicano
MIlt

rfi]ttto
Um proiectode cineme
controladas pelo Instituto Nacional de Cinema.
<Afinal, foi irsso que motivou a
aua criação - continua Labi atender a uma demanda de encomendas a que o INC não consegue dar vazão.>
E náo consegue porque náo tem
quadros súicientes, nem tempo,
nem materiais, nem transportes.
Os cineastas sã,o poucos, carros
quase não existem, o laboratório
não revela filmes coloridos, o cinema móvel jâ quase não pode
sair da cidade.
Para Labi Mendonça, o cinema
mogambicano
está einda numa faA KANEMO
se de gestação. <6 como o plaCriada oficiaÌmente em Abril netr terra quando hô milhões de
de 1983, a Kanemo surgiu do de- anos começou & se resfriar e a
sr-nvolvimento de sociedade mo- tomer forma. Está num processo
çambicana, em que as neceeside- de gesteção e tenho a certeza de
des do mercado quanto a cineme, que nascerâ.>
são muito maiores do que a eapaeidade de resposte do INC.
UMA F1DRçA IMENSA
Dirigida interinamente pelo brasileiro Labi Mendonça
Para Lebi, o cinema moçamenquanto se prepar& um director nacio- bicano já passou a su& primeira
nal -_ e tendo como essociadas a fase, I de fascínio pelo brinqueSOCIMO e a produtora Austra, do que ainda não gabe utilizar e
do Rio de Janeiro, onde Ruy Guer- que durou até 1981.
ra é sócio-gerente, e tembém o
Agora tenta dominar a máqui'
INC eom 10 por cento de capital, na e a técnica, tirar proveito do
I Kanemo, além de formar qua- que e:riate neja bom ou mau. <Hadros moqambicanos, já produziu veú depois umô 3." fase, que vai
7 filmes e vários eu{iovisuais e ser a do domlnio da linguagem da
diaporames.
dramaturgia, em que I produção
<Na verdade a Kanemo e o já. está em seu curso normal e o
fNC, como produtores, são a mes- cineasta começe a existir como
tna coisa - explica L8bi. Têm comunicador, preocupado com o
ad.ministrações distintas e objec- que vai dizer e como d,izer coitivos espeeíficos. Nós somos um saa ao púbÌico. Ê um processo que
instrumento pere es pessoas de tem de pastlar pela quantidade de
einema produzirem filmes. Mag a produções. boas ou mis. até aünrncioria dos cinesstss moçambica- gir e quaüdade comunicativa. AÍ
nos ainda não entendeu isso e pode exlstir apenas um filne, mas
nio se serve desss possibilidade.r sue força será inensa.r
Â Ksnemo etende encomendSs
Fezendo um bo,lenço destes ondo sector estatal, privado e es- ze anc de cinema, podemos contrengeiro, sempre cour imegenr cluir que muito se avsnçou jô, ape-

Kanemo é uma empresa brasileira'de cinema que neste momento está a fazer um filme sobre a
desestabilizaçio sul-africena na
Ãfrica Austral, noa últimos 20
anos.
Entrevistaram-se todos os chefes de Estado da Linha da Frente, Oliver Tambo e Sam Nujoma.
Mário Borgeth, seu realizedor,
tinha deixado o <dono da casa>.
o Presidente Sarrdra Mechel, para
o fim deste mês.
Demasiado tarde. O filme terô
de ficar incompleto.
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sar de todas as düiculdades do
processo.
Em 1980 a direcção do INC
orientada pelo então Minigtro da
Informação Joeé Luís Cabaço traça orientações para todo o sector
da produção, tanto na ôrea escrita
como n& imagem. Cineastas e
jornalistas foram ehamados a 08sumir o seu papel na lute de classes,
cPrecisamos de fazer com que
cada câmara de filmar seja apontada como uma metralhedora nas
mãos de um soldado das nossas
FPLMr - diqse, na altura, o então Ministro José LuÍs Cabaço.
Nesse ano - produziram-se no
INC 25 documentôrios e um longe
metragem _- recorde Lebi - Foi
um salto de 700 por cento em produtividade.r
Labi Mendonqa fora trazido do
Brasil por Ruy Guerra, assessor da
direcção do INC, juntamente com
outros técnicos brasileiros, para
apoiar a formação de quadros moçambicanos.
Falando acerca dos técnicos que
ajudou a formar, afirma: <No
grundo inteiro o cinema foi sempre um meio dominado pela éüte
burguesa, posto que é ume arte
altamente sofigticeda. AquI, nóe
não temos essa élite, mas temos
aqueles que sã,o oriundos da pequena burguesia do tempo colonial e que. sÉo os melhor in8trúdos. E temos trmbém os que
advêm do proletariado, ou do campesinato, directamente para o cinema. Os dois grupos têm contradições internas, de falta de formação e de informoção. E úo to'
dos muito jovens. Por um lado
isso dificulta a sua formaçÉo técnica, por outro não permite que
tenhsm rapidamente uma compreensão clara do seu papel e da
gll
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sue importância, no momento histórico actual.
Alguns jô atingiram nÍveis técnlcos muito bons e agora vôo em
crescent€ evoluçã,o, pela prútica.
Mes isso é múto lxluco pare um
país com as necessidades de Moça^mbique. Além desses, hô um
grupo que est6 no cinema como
poderia estar em qualquer outre
actividade. Esses, tslvez não poss8m ir muito mais além. Mas o
processo deve estar sempre a fazer novos qu&dro8, para que haje evolução. E deve existir competiçã.o para evitar que, sem estímulo. o indivíduo estacione.>
O <MII.AGRE BRASILEIRO'
F'alando &cerc& da sua formaçôo. Labi conta que no cinema
entrou pela porta da ilustraçáo
gráfica. Virou-se depois pare a
produção de audiovisuais, trabalhou com som e com fotografia
na Zoom, uma empresa onde Ruy
Guerra produziu <A queda>, o filme que lhe trouxe o Urso de Preta, em Berlim. Nessa altura, em
1076 era tempo de grande represaão, no Brasil
Uma censura feroz levou ao exllio e à prisão centenas de intelectuais, cineastas, jornalistas, .cantores, homens de teatro e dí rádio.
Haüa ercesso de produção no
mercado, o povo morria de fome,
mas o ministro Delfim Neto agitava e bandeira do <milagre brasileiror pÊra consumo externo.
Em cinems, os filmes erÈm cada vez meis elienentes. Começa-se
e resvalar pere, oB grandes comereieis, para ae pôrem chanchadas
que não incomodavam o siateme.
A maior parte dos técnicos e cineaata.s voltr-se, então, para, a publicidade. <E foi esae o meu caminho - ôiz Labi - ali hó um eBtÍnulo e tem de hever um& respoatr imediata. Gostei. Para mim, pubÌicidade é como um orgeamo
apressado. Dô r'rn prtzer imedieto.>
AS PIRÂMIDESI
DE PEDRA
Quando em 1980 Labi Mendonçe ehegou a Moçambique com a tareÍa de apoiar e reestruturação do
INC, deparnu-Be com um proble-23/11186
TEMPO

ma: a necessidade absoluta de Be
encontr&rem gestores para darem
resposta a cade área de produção.
<É que o fNC filmava imenso,
ma^s nurea Scabava seus filmes.
As]ëãõoas ainda nã.o tinham um
trabalho definido, não havia estruture para um ritmo de produçôo mais inte'nso. Haviam-ee formado jÁ alguns realizadores, como
Camilo, Funcho, Caldeira, Vuvo,
Chabele, Jose Baptista, Sol de Carvalho, Moira Forjaz. Cardoso, esse,
sabia muito mas faltava-lhe certa arrumação de conhecimentos.
Foi preciso algum tempo e rlrn
curao sobre produção executiva
pare. que &s pessoas entendessem
que, sem uma €struture preparsda, não se podiam produzir vá.rios
filmes ao mesmo tempo. Tínhamos chegado à conclusã.ode que,
se no ano de 1981 o INC deu tão
graade salto na produtividade, foi
porque tinha um capataz profissional em cada área de formação.
Sei que é uma palavra com mô conotaçõo, mas temos que perder
o receio de faÌar nela. É necessôrio assumir que é preciso ter-se
um especiaüsta para fazer as cois&s a,vançarem. Aquele que encadeia as peças umas nas outras.
Foi nessa altura que surge a
Kanemo, como urrta emprese privada destinada a aceitar as encomendas que o INC não pudesse
atender'.
<A meu ver -. afirma Labi - o
INC deveria acabar, como funcionalismo público. Existir apenas
como política de informação para
apoio do trabalho e gestor de finança^s dos filmes. Em separado
haveria en[[g rrms empresa de laboratórios, outre
locadora de
equipamentos, uma de cinema móvel, o kuxa etc. Todos independentes. Acho e estrutura actual
paternaÌista e prejudicial a egts
etepa do proceaao, pois o cineasts e o técnico estõo ficando funcionários públicos e burocratas.
Oe gestores estõo virando pirômides de pedra. A meu ver, o INC
deveria deixar de existir como é
e os profissioneis passariam a vi*'er da sue produção.>

DEGRADAçÃO
DE RECURSOS
Labi recorda que, a princÍpio,
houve certa hostiüdede da gente
do cinema moçambicano para com
a Kanemo, mes que essa fase jÁ
pa{rsou. Agora trabalha num üwo
sobre a história do nogso cinema, cujo processo conhece bem.
<Neste momento, aqui, acho que
temos dois grandes problemas:
Um, fazer com que os fiÌmes cheguem ao público e outro, a degradação dos recursos, pelo uso
pouco cuidadoso que deles se tem
feito. Acho que um trabathador
de cinema que utilize irresponsavelmente egses recursoa deverie
ser punido com o máximo rigor.
Eu, eté hoje, tenho tido muitas
inimizades pela agressividade com
que tenho lutado contra esse problema. Acho que os chefes de sector têm de ter permanente vigilância para minimizar os desgastes das máquinas. Penso que I
maior contribuiqão que um técnico estrangeiro pode trazer, aqui,
é o ensino de método e de organização. Temos que ter & consciência de que somos uma pedra
para pavimentar a rua e não usar
as nossaa insúiciências como eterna descuÌpa.>
Falando acerc& do filme que
agora está & ser rodado e que
deve ficer pronto em Dezembro,
Labi explica que é uma histórie
que começa e acabe em Moçambique, e que só foi possível graças eo apoio recebido do Partido
e do Estado e à boa vontade dog
outros goveraantes da Linhe da
Frente.
<Tentômos contrapor a desegtabilização da Ãfrica Austral Bosprojectoe dos movimentos de libertação e do desenvolvimento dos palses, após a independêneia. Ê uma
longa metragem a eores, que orça os 600 000 dólares e estó a ser
financiado pela Kanemo, pelo INC
e tamtÉm por entidades privadas.
Foi iniciada em Julho de 1985 e
está a ser filmada em zonas de
guerra, em Manica, Sofala, Tete e
ns, Ztmbtézia, pois é eÍ que Be processs trmbém o maior esforço de
reconstrução nacional. Peneo que
neete momento esse filme é muito importante.r
TERESA gÁ NOGUEIRA
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