diferença entre
ldrissa
Ouedraogo e
qualquer pioneiro de Hollywood é menor do que
pÍìrece, não
porque ldrissa
pense sequer
em Hollywood, mas devido ao
atraso civilizacional de Áfti.a.
Quando, era o século uma criança, um indivíduocomo Edwin
S. Porterchegoua Hollywood, o
gue viu foi um grande espaço
aberto que precisavasó de um
ponto de vista e de uma câmara
para se converter num cenário
dramático. Porter olhou para o
espaçoe inventou uma história,
inventando de caminho o western. Aproveitoua meia dúzia de
vaqueirosque, de facto, existia
paracontaruma históriasó possível naqueleespaço.
Aquilo que Porter descobriuque o cinema é uma questãode
espaço; o tempo vinha jâ da
literatura- foi aquilo que descobriu Ouedraogoum dia ao sair de
casa.Ouedraogo,que conheciao
cinemae a Europa,descobriuno
espaçoafricanoa hilótese de uma
Hollywood neqra, sem glumour,
sem dinheiro,mascom fantasiae
com a mesmaforça. Primeiro, o
cenário é tão prinritivo que é
novo, sobretudoagora que tudo
em H<lllywood dFixou de ser
novo e primitivo. Africa significa
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A ESPERA
DO CINEilIIA
aventura- quer dizer, cinema mesmo que o cinema africano
acabeamanhã.Parteda aventura
deve-seà literaturae parte deve-se a Hollywood.

No princípio, como base de
trabalho,além do espaço,HollYwood não tinha senãodois ou três
romancese qlgumas pinturas de
Remington. Africa tem muita li-

teratura,nacionale exterior, muita arte local, elefantes e rinocerontes,e um espaçoonde tanto
o cinema como o homem não-africano vêem que podem respirar. Se a história se repete, no
estado em que está o planeta, é
mesmo natural que, para continuar, o cinemaprecisedo espaço
africano. Aquilo que é, preciso
não é o exótico, masespaçofísico
puro e simples, com pureza e
simplicidade suficientes para
anular os vários exotismos que
vão aguentandoo cinema. Africa
vale por ser um espaço em
branco, livre do que é exótico.
E esse,porém, o problema.Se
o cinema chegara Africa na sua
f,ormaactual, é certo que fará de
Africa um novo exotismo, até
porque o seu ponto de vista será
sempre estranho àqqele espaço.
Por outro lado, o cinema africano
não é por enquanto capaz de
gerÍu, junto com um Edwin S.
Porter, uma indústria cujo raio de
visão alcance todo o espaçoafricano. África continua à espera
que os africanosconsigamfilmá-la. Em 1991,cadafilme africano
só reitera isso - só reitera que o
espaçoafricanoé maior do que o
cinema africano.
Sem querer, o novo filme de
IdrissaOuedraogo,<Tilai>,é um
documentiírioque se encaixanessa ideia. Documentário sobre o
espaço africano e documentário
sobreo cinema africano.Deve-se
acreditarmenos no segundoque

no primeiro - o filme é melhor do
que o cinema que o segregou.
Além disso, apesarde Africa ser
o que é, Idrissa acabou por ficar
com uma patine culturalistaque
Edwin S. Porternão tinha. Porter
era um americano arquetípico
mas ldrissa é um africano de tipo
europeu. Porter inventou o western mas ldrissa retoma a tragédia, limpa de tudo o que não lhe
caberia nü orçamento.
Idrissa espaçou as palavras
para não necessitar de actores.
Cortou nos figurantespara não ter
de lhes pagar o almoço. Apagou
os efeitos, vâ lá, especiaisde que
toxicodependema mitologia e o
cinema de SouleymaneCissé. A
câmara apanha o espaço e os
actorescom um mínimo de movimento. Um grande-planoé como
um diálogo - um acontecimento
para sincopar o fìlme e não um
estrondo que reverbera numa sequência. A representaçãoé tão
branca quanto o permite uma
civilizaçãoque consisteenr movimento e extroversão. Da estrutura, que é tira-linhas,demitiu-se
qualquer episódio ou peripecia
exterior à história nuclear - um
subplot é também uma questãode
dinheiro. A favor, o filme tem ser
contra aquilo que se faz em cínema. Contra tem ser a favor de
algo que já se fez no cinema- em
1991, a asceseé também uma
forma de exotismo.
NHL
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