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EMLAGOS(NIGÉRIA)

Oanode 2006 foi histórico
para Nollywood: segundo
dados daUnesco, a indústria
cinematográfica nigeriana
despontava como a segunda
do mundo, atingindo a mar-
ca de 872 filmes. À frente de
Hollywood, com 485, ficou
atrás somente de Bollywood
—em Mumbai realizaram-se,
naépoca,1.091 longas.
Numescritóriopróximodo

TeatroNacional, emSurulere
—o bairro dos artistas de La-
gos, onde nasceu e se desen-
volve a indústria— Segun
Arinze, 46, protagonista de
cerca de 150 filmes, afirma
que Nollywood é o novo ne-
gócio da Nigéria, o país mais
populosodocontinente.
“E tambémonovo entrete-

nimentodaÁfrica”,diz.
O mercado de US$ 250mi-

lhões (cerca de R$ 395 mi-
lhões) gera 1 milhão de em-
pregos.
A remuneração dos atores

que dão cara à produção lo-
cal vai de US$ 300 (R$ 475) a
vários milhares de dólares,
em filmes de orçamento
igualmente variável: de US$
10mil a US$ 100mil (R$ 15,8
mil a R$ 158 mil), gastos em
produções que cobrem de
umasemanaaummês.
Nollywood nasceu com o

mercado de VHS na Nigéria.
Aproveitando os avanços
tecnológicos, vendedoresde-
cidiram promover os apare-
lhos de videocassete ofere-
cendo fitas gravadas de for-
ma caseira. Assim nasceu,
em 1992, “Living in Bonda-
ge” (vidadeservidão).
Mesclandosuspenseedra-

ma, esse é considerado o pri-
meiro filme de Nollywood.
Nele, um homem é persegui-
do pelo fantasma de suamu-
lher, cuja morte ele causou
emtrocadeumafortuna.
Passados 19 anosdessa es-

treia, Ngozi Nwosu, uma das
atrizes do filme e hoje cele-
bridade local, atua nos mais
diversos gêneros: drama, co-

média, romance, tudo com
algodemagianegraevodu.
“Só mesmo as de terror

nãopegaram”, diz aatriz, cu-
ja carreira começou no tea-
tro, há 27 anos, enquanto a
maquiadora lhe aplica uma
peruca, no bar do hotel 118,
emSurulere.
Enquanto muitos atores

experientes surgiram nas es-
colas de teatro entre os anos
1960 e 1980, manifestando

“respeitopelaprofissão”,ho-
je milhares de nigerianos so-
nhamatuaremNollywood.

FORÇADAGRANA
Hafiz, outro veterano do

teatro, afirma que é “mais
por amor ao dinheiro que à
arte”. Um dos debates vigen-
tes na indústria atual é o va-
zio de conteúdo. “Antes se
escrevia sobrea independên-
cia, a democracia e a políti-

ca”, diz ele. “Hoje, nossas
históriassãosuperficiais.”
A corrupção na Nigéria,

diz, “permeia toda a socieda-
de”. Para ele, o descuido téc-
nico não permite que os fil-
mesganhemqualidade.
No entanto, segue, “o pú-

blico está ficando mais exi-
gente, e o cinema nigeriano
está sofrendo uma revolu-
ção” com a criação de novos
profissionais, tanto da técni-

cacomodacriação.
Chucks Okoro, 27, dirige

“Abelejanyan”. Começou há
dez anos como assistente de
produção e agora estuda pa-
ra serdiretor,no InstitutoNa-
cionaldeCinema.
O fato é que Nollywood,

apesar de ter se expandido
por toda a África, ainda é
muito jovem. “Temos um
longo caminho a percorrer”,
finalizaoveteranoHafiz.

Mercado tenta
driblar a própria
informalidade

à africana COLABORAÇÃO PARA A FOLHA, EM
LAGOS(NIGÉRIA)

Em meio à rodagem no
hotel 118, Yinka Akinla-
won, produtor da série
“Abelejanyan”, afirma se
dedicar ao formatoporque
geramaisdinheiro.
“Émais fácil ter contro-

le, já que os custos são
bancados pelos canais”,
diz —a produção de filmes
éescoadainformalmente.
Em uma rua forrada de

cartazes e de vendedores
de filmes de um mercado
de Lagos, Falade Basua,
nonegóciohá19anos, tem
sua banquinha de filmes
emiorubá, idiomadaetnia
predominantenacapital.
“Cada DVD custa 200

nairas (cerca de US$ 1). Eu
fico com 50 nairas. Vendo
uns40pordia”,diz.
Apesar dos muitos es-

forços, é impossível impe-
dir a venda ilegal, dentro
de uma cena que surgiu
nosmercadosafricanos.
O presidente nigeriano,

Goodluck Jonathan, pro-
meteudedicarUS$200mi-
lhões ao desenvolvimento
da indústria — até hoje o
dinheironãoapareceu.
As poucas salas inaugu-

radas na Nigéria nos últi-
mos anos não represen-
tamumamudança.EmLa-
gos, os três complexos de
cinema, que somam 15 sa-
las, para 16milhões de ha-
bitantes, exibemquase so-
mente filmesamericanos.
Mas Nollywood se rein-

venta. Cinemas móveis
percorrem bairros das ci-
dades, difundindo filmes
demaneira legaleapreços
acessíveis, num esforço
para devolver a tela gran-
de aos africanos —e dotar
dealmaNollywood. (JG)
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Aprodução audiovisual nigeriana é escoada sob formadeDVDs, emmercados de rua, comooda foto, emLagos
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O nascimento de Nolly-
woodé, emsi,cinematográfi-
co —pense em “Rebobine,
Por Favor”, o filme deMichel
Gondry em que uma dupla
faz sucesso com produções
caseirasgravadasemVHS.
Mas é importante, ao me-

nos por ora, considerá-la co-

mo fenômeno cultural, mais
que sob a qualificação de in-
dústriacinematográfica.Pois
indústria é mais que produ-
çãoemsérie.Nocasodocine-
ma, ela é o tripé produção/
distribuição/exibição.
Em Lagos, produz-se, e

muito.Adistribuição,comoa
produção, é precária, e não
há controle sobre o número
de cópias, reproduzidas far-

tamente em DVDs piratas ou
sites, facilitando sua difusão
entreosexpatriados.
Aexibição tampoucoécoi-

sa de cinema. Se na imensa
capital a razão é demais de 1
milhão de habitantes por sa-
la, é de supor que a maior
parte da população jamais
tenha experimentado a sala
escuraeatelagrande.
Falta ainda apoio institu-

cional palpável: fomentos,
festivais, escolas de cinema;
tudo, em suma, o que contri-
bui para formar público e
culturacinematográfica.
Uma breve busca no You-

Tube revela a distância entre
uma típica produção de
Nollywood e, digamos, qual-
quer filme latino-americano,
barato que seja. O que se vê
se aproxima mais, em gêne-

ro,dofolhetimtelevisivo.
Os nigerianos se veem co-

mocontadoresdehistórias, e
é o que têmmostrado emsua
produção. Mas cinema é
maisquehistórias filmadas.
Tudo pode, porém, estar

mudando.Amesma“Cahiers
du Cinéma” que, em 2004,
revelouaoscinéfilosdomun-
do a produção nigeriana
atesta, no número de dezem-

bro de 2010, um recuo alar-
mante na produção: de 80 a
20filmespormês.
E fala de uma incipiente

classe de cineastas em busca
de apuro técnico e estético.
Exemplo dela é Kunle Afola-
yan, que, com “The Figuri-
ne” (a estatueta), participou
de festivais internacionais
contando, de forma mais
bem-acabada, uma história
místicaaogostolocal.
Uma brecha parece se

abrir no muro que isola a Ni-
gériadomundodocinema.


