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"Quebre 
a perna"

"Estamos aqui diante 

não de uma tranqüila 

tentativa de fundar 

um teatro folclórico e 

nacional (...), mas de 

um apelo raivoso e 

desesperado por um 

outro teatro: um tea-

tro de insurreição"*

*Bernard Dord, crítico francês, so-
bre o teatro de Zé Celso, infl uência 

do diretor de Benzedura do Concreto, o 
cascavelense Neuri Mossmann.



CICLO AO LUAR

de 8 a 12 de dezembro,

às 20h30, no Sesc.

Entrada gratuita.

SESC CINECLUBE SILENZIO

episódio 34
ANDJGCAAAEDCCM

Basta assistir ao vídeo 415 vezes por

dia, ou melhor, uma vez a cada meia hora.

Para votar no vídeo, é necessário

se cadastrar no site. É rápido, fácil e indolor.

O concurso vai até o dia 15 de Dezembro.

O nome da animação é COWBOY DUEL

COMMERCIAL e pode ser acessada no link:

http://www.aniboom.com/video/

301261/Cowboy-Duel-Commercial/

Clique aqui para assistir. HAHAHAAHAHA
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Os textos de colaboradores e 
as opiniões neles expressas 
são de responsabilidade dos 
autores e não expressam a 
opinião do jornal.

Não fui educado nas melhores escolas do País e nem tive 
professores particulares com dedicação integral ao meu 
crescimento intelectual. Tive, entretanto, bons livros que 
aguçaram minha vontade de partir em busca de algo mais 
do que o apresentado nas salas de aula do ensino primário. 
Mesmo sendo aquela leitura básica, despertou minha curio-
sidade por saber mais. Eram livros simples, sempre deixados 
no cantinho da leitura no fundo da sala. Aos poucos, os de-
graus da sublimação foram avançados por mim e me aventu-
rei em obras importantes. Não tive nas melhores escolas, no 
entanto, conheci ótimos livros.

A leitura deve começar quando ainda crianças. É na infância 
que despertamos o hábito e a qualidade de se debruçar so-
bre páginas a alçar vôos na imaginação. É o melhor momen-
to para o indivíduo iniciar a emancipação mediante a liberta-
ção da palavra. É nesse período da vida que as descobertas 
acontecem, por isso a leitura torna-se um atrativo maior. 
Quando eu estava nesse ritual de passagem, os livros não 
eram atraentes, esteticamente, como são hoje. Líamos pelo 
prazer da leitura e por incitação de algum adulto esclarecido 
que achava importante nos iniciar naquilo.

Passeando pelo Sebo Arca (Rua Castro Alves, 1.908), os li-
vros infantis chamam a atenção de qualquer olho desatento 
ou mesmo atento a alguma procura particular. As cores for-
tes e alegres fazem o olhar pousar sobre aquelas capas colo-
ridas que cumprem o dever de chamar, ou melhor, de atrair 
para a iniciação literária os pequenos leitores. As outras se-
ções fi cam ofuscadas com o colorido dos infantis e não são 
poucas as crianças que se perdem no labirinto literário dos 
clássicos e de outras histórias.

O pequeno João Augusto Brandalize, de oito anos, esta-
va procurando histórias em quadrinhos, o que, segundo a 
mãe e professora que o acompanhava, Verusca Brandalize, 
está entre as leituras prediletas dele. “Percebi uma diferen-
ça para melhor no desempenho escolar dele. A redação e 
outros textos dele evoluíram, a composição melhorou, tudo 
depois que ele começou a ler com freqüência”. Na profi ssão 
de educadora Verusca também percebe uma evolução nos 
livros infantis. “A criatividade dos autores melhorou muito 
nos últimos cinco anos. Os livros fi caram mais atraentes, 

tanto no visual quanto nas histórias. É 
um estímulo a mais para as crianças 

buscarem conhecer os livros”. 

O cardápio desses livros mais pa-
rece a carta de sabores da melhor 
sorveteria do mundo. Diversos sa-
bores, digo, diversos temas. Pas-
sando pelos clássicos como Cin-
derela até outros temas ligados a 
animais, profi ssões, magia e su-
per-heróis. A miríade de possibili-
dades de descobrir o mundo na-
quelas páginas é imensa. Além 
de trabalhar com a diversidade 

e a criatividade, os pequenos li-
vros são educativos na medida em 

que buscam trazer novas informações às 
crianças. No cabedal imenso de possibili-

dades um me chamou a atenção: Cape-
rucita Roja, em português a conhecida 

história da Chapeuzinho Vermelha. 
O diferencial dessa obra é contar a 
história em outra língua, trazendo 
à criança não apenas a leitura do 

clássico, mas o aperfeiçoamento em 
outra língua, quando já possuiu inicia-

ção. Os preços são a partir de R$ 1. 
Não há desculpa para deixar o fi lho sem 

uma pequena biblioteca em casa.

Foi lá pelo meio do ano que a revista americana Time lançou 
a tradicional lista das 100 pessoas mais infl uentes do mundo. 
Estou, de certa forma, muito ligada a listas ultimamente, e, se 
você acompanhou o último Emblogado Emblogado, sabe que já fi rmamos 
o acordo de que elas são recortes subjetivos – redundante? – 
e, portanto, limitadas a gostos diversos; concordemos ou não, 
elas vão existir e aos montes. A lista da Time é dividida em 
categorias – líderes, pensadores, heróis, artistas, cientistas e 
titãs – e o nosso assunto encontra-se no específi co Heroes & 
Pioneers (Heróis & Pioneiros) e responde pelo nome de Yoani 
Sánchez: fi lologista, jornalista, blogueira e cubana.

“Generación Y é um blogue inspirado em gente como eu, 
com nomes que começam ou contêm um ípsilon. Nascidos 
na Cuba dos anos 70 e 80, marcados pelas escolas rurais, 
pelos bonequinhos russos, pelas saídas ilegais e pela frus-
tração. Então convido especialmente a Yanisleidi, Yoandri, 
Yusimí, Yuniesky e outros que arrastam seus ‘ípsilons’ a que 
me leiam e me escrevam”. Além disso, “Geração Y” se refere 
às pessoas nascidas entre 1982 e 2000, e, por analogia fo-
nética, “Geração Why”, expressão do caráter crítico comum à 
maioria das pessoas assim alcunhadas. Para Oscar Hijuelos, 
responsável pelo texto que explica a presença de Yoani na 
lista dos 100 mais, sem a Internet não teríamos acesso aos 
“charmosos, porém pugnazes retratos de recortes sociais de 
Cuba”. Desde abril de 2007, são 170 posts com 170 mil co-
mentários. Esse e outros prêmios ganhados pela blogueira 
suscitaram de Fidel Castro a declaração: “um dos tantos prê-
mios que o imperialismo concede para os que levam água 
para seu moinho”. O desdecuba.com/generaciony está dispo-
nível em espanhol e inglês.

O negócio mesmo é o “cubana” da descrição: “o mais im-
portante é que, debaixo do nariz de um regime que nunca 
tolerou dissentâneos, Sánchez praticava o que os jornalistas 
do país dela, limitados ao papel, não conseguiam: liberdade 
de discurso”. No fi m, para eles não importa muito sobre o que 
se fala, mas que seja dito contra alguém.

Do outro lado da bipolaridade do mundo, você pode ler opini-
ões e afi ns no Blog do Mesquita (mesquita.blog.br). Pintor, escul-
tor, gravador e designer, aliás, um multifacetado fazedor de tudo 
que faz jus ao perfi l em que se descreve. Bem no fi m, o “mem-
bro da National American Photoshop Professional Association, 
USA”, e o “membro honorário da Academia 
Fortalezense de Letras” foi o que 
mais chamou atenção. Textos 
interessantes sobre Arte & Po-
lítica, Cultura & Comportamen-
to, Tecnologia da Informação, 
Design, Fotografi a, Poesia, 
Marketing & Publicidade...

Se, entretanto, você não está 
nem um pouco interessa-

do em críticas ao siste-
ma, teorias, análises 
e opiniões embasa-
das: Play games. Make 
friends. Make stuff. É no 
whirled.com que você 
encontra um site de re-
lacionamento para quem 
está interessado em jogos online 
com pessoas do mundo inteiro. 
Ação, arcade, MMO, estraté-
gia, quebra-cabeça, aventura, 
RPG, jogos com palavras, car-
tas, tabuleiro, esportes, corrida 
e o abrangente ‘outros’ são as 
possibilidades encontradas por lá. 
Ótimo para um momento de distra-
ção ou de nada para fazer.

Ritual de
passagemGororoba

(por 
Oniodi Gregolin
CASCAVEL | PR

“Não dá pé
Não tem pé, nem cabeça

Não tem ninguém que mereça
Não tem coração que esqueça

Não tem jeito mesmo
Não tem dó no peito

Não tem nem talvez ter feito
O que você me fez desapareça

Cresça e desapareça...

Não tem dó no peito
Não tem jeito

Não tem ninguém que mereça
Não tem coração que esqueça

Não tem pé, não tem cabeça
Não dá pé, não é direito

Não foi nada
Eu não fi z nada disso

E você fez
Um Bicho de Sete Cabeças...” 

(Bicho de Sete Cabeça - Zé Ramalho, Geral-
do Azevedo e Renato Rocha)

"E, súbito, aproximando-se, pergunta:

-Por que não te mataste?

Admira-se:

- Eu?

E ele caricioso, ignóbil:

- Você, sim! Eu deixei você livre, esperando 
isso, justamente, esperando que você aca-
basse com a vida. Lá embaixo, houve um 
momento em que eu julguei sentir cheiro 
de gás. Então, pensei: 'É ela!' Mas você tem 
medo! Não quis se matar". 

(A mentira – Nelson Rodrigues)
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Como benzer

o concreto 

com o Tucca

(por 
Jacidio Júnior*
CASCAVEL | PR

Toda estréia é tensa. Eu já não me lembro do que 
senti quando estreei com o Tucca na peça A Exceção 
e a Regra ou Ensaio sobre a ajuda há mais de dois 
anos. Mas, da mesma forma, sempre me lembro 
de ter o coração na boca sempre que se aproxi-
mava a minha vez de subir ao palco. Acredito que 
na primeira vez essa sensação tenha sido ainda 
mais intensa. A nova peça do Tucca (Teatro Uni-
versitário Campus Cascavel), Benzedura do Con-
creto, estava programada para começar às 23 
horas da última sexta-feira de novembro, e eu 
cheguei antes para presenciar o processo de 
preparação do elenco para essa estréia.

Às 22 horas, os ingressos estavam sendo 
contados para que pudessem ser vendidos 
alguns minutos antes de a peça começar, 
já que o local montado para a apresenta-
ção não havia sido projetado para muito 
mais de 70 pessoas. Havia todo um siste-
ma de arena montado para recepcionar 
os espectadores. O palco era um tapete 
vermelho cuidadosamente colado no 
chão. Vários instrumentos de percus-
são alocados na lateral direita do ‘pal-
co’ davam o tom de que algo especial 
aconteceria naquela noite.

22h12. “A maquiagem deve ser 
passada por toda a pele”, pediu Neu-
ri Mossmann, diretor da peça, pres-

tando atenção aos mínimos detalhes 
da pré-produção do elenco. Na se-

qüência, um músico aparece com uma 
camisa branca, porém com uma estam-

pa grande na frente. “A camisa tem que 
ser toda branca. Tem que prestar atenção 

nesses detalhes, tem que fi car bonito”. Os 
atores fi caram concentrados no anfi teatro – 

já que houve uma inversão dos ambientes, a 
sala de espera foi transformada em arena –. 

Sem contar que todo o teto desse espaço esta-
va coberto por um pano branco preso com tar-

raxas por toda a parte, formando uma ‘caixa de 
pano’ com uma iluminação muito interessante em 

tons de azul e verde. Essa iluminação era a mesma 
utilizada na última peça, mas com uma nova dispo-

sição. Ainda compondo o cenário havia diversos ves-
tidos de noiva colocados em uma espécie de cabide 

horizontal que delimitava toda a extensão do fundo do 
‘palco’. Nesses momentos que antecediam o início da 

apresentação, o silêncio da concentração de todos os 
envolvidos no espetáculo só era quebrado pelos passos 

dos atores se preparando para a apresentação. Os últimos 
detalhes da iluminação artesanal eram vistos e revistos por 

Mossmann a cada instante. Com certeza o dia da estréia não 
é o melhor para conversar. Os músicos do grupo Tamborano, 

como sempre, estavam descontraídos, passando o som e 
conversando sobre a expectativa do espetáculo. Emerson 
Pollice, diretor musical da peça com Neuri, dava as últimas 
instruções. No outro ambiente, os atores ainda cuidavam 
dos preparativos – maquiagem, aquecimento corporal e 
vocal –, e também se preparavam mentalmente para a 
estréia que se aproximava. Ao menos pra mim, naquele 
momento, o nervosismo era palpável.

22h47. Chegam os primeiros espectadores, ansiosos 
para achar um bom lugar e aguardar o início da peça, 
mas ainda não estava tudo pronto. Eles deveriam es-
perar mais alguns minutos no hall de entrada até 
que a porta de acesso ao local da apresentação 
fosse aberta. Nesse ínterim, conversei com duas 
estudantes, as primeiras a chegar, que vieram 
assistir à estréia. Perguntei qual seria a expec-
tativa para o espetáculo. Bruna Boschini e Jú-
lia Morente de Almeida Prado confessaram 
esperar por algo contemporâneo – conforme 
o professor de teatro de uma delas havia co-
mentado – e também algo que tratasse de 
loucura. Acho que saíram felizes da apre-
sentação. Na entrada para a peça, o núme-
ro máximo de pessoas previsto esgotou 
– rapidamente –, mas todas as pessoas 
que chegaram ao teatro puderam as-
sistir. Com uma realocação de lugares 
tudo fi cou perfeito. O mais interessan-
te foi que todo o contexto do espetá-
culo casou certinho, já que a idéia 
apresentada era de algo minimalis-
ta, com o público muito próximo da 
ação dos atores, o que aconteceu 
de maneira muito interessante.

23h15. Começa o espetáculo 
com a apresentação de dez mi-
nutos do grupo Tamborano – gru-
po percussivo que tem o berço no 
Sesc –. Na entrada para o ambien-
te do palco, havia um cheiro muito 
forte de incenso para aclimatar o 
público. Os atores adentram a arena 
com fi gurino e maquiagem que lem-
bram muito o usado por zumbis. Todas 
as peças bem frouxas, com detalhes 
“costurados” à mão por fora do traje. A 
maquiagem bem branca com o contorno 
dos olhos pincelados em negro. Eles aden-
tram o palco e iniciam uma dança minima-
lista, que faz com que pareçam presos às 
expressões que carregam. O ritmo africano 
predomina desde o início da apresentação, 
vêem-se claramente as inspirações nos rituais 
do Candomblé, Umbanda e Quimbanda. Como 
contou Neuri, Antonin Artaud fala muito de ritu-
ais. Ele foi para aldeias do México e comenta mui-
to sobre os índios mexicanos, fala também sobre o 
teatro tibetano. “E aí, dentro do ritual do Candomblé, 
da Umbanda, da Quimbanda, o que nós pegamos foi 
a musicalidade e também essa coisa que o Artaud 
fala que é o teatro e o duplo que é o ator, é... é quase 
uma coisa Stanislavskiana. Que o ator trabalha com o 
espírito e com a alma da personagem, mas dentro de 
uma vivência dele. E no Candomblé, na Umbanda e na 
Quimbanda essas entidades que a gente diz que baixam 
nos iniciados e nos pais e mães-de-santo são entes que 
eles estudam muito. Eles sabem o que essas entidades de-

vem comer ou não. Os perfumes, os cheiros, as rou-
pas, as texturas, as cores. Foi isso que nós fomos 

buscar”. Por quê? “Porque [para] nós atores é quase 
o mesmo processo para montar o personagem, pra 

viver esse personagem sempre, a gente vai buscar a 
forma de como ele é, o estado psicológico, do que ele 

gosta e do que ele não gosta, como ele se veste, então 
por isso que a gente foi atrás [desses rituais]”.

Durante a peça é possível ver, além da veia ritualística 
de Artaud e da infl uência sonora africana, a presença 

de diversos símbolos das obras de Nelson Rodrigues. 
Enquanto assistia ao espetáculo, fi quei curioso para sa-

ber de onde surgiu a idéia de misturar tantas infl uências, 
aparentemente distintas, em uma peça teatral.

“O Tucca Já havia pensando em montar Artaud, mas é 
muito difícil. O autor tem um mistério, fi ca uma incógnita e a 

gente não sabe de que maneira montá-lo, sabe? Artaud tem 
toda uma textura que parece aquela coisa rodriguiana mesmo, 

porque o Nelson Rodrigues quando escreveu Vestido de Noiva 
falou sobre essa coisa do ser humano que é a transcendência 

da vida no ápice da loucura. O homem, a obsessão do ser huma-
no com relação à vida, às coisas. A coisa de você sobreviver, lutar, 

ser feliz. E isso é muito difícil”. Por quê? “Porque você é obrigado a 
comer pra poder viver. Como Artaud fala no Teatro da Crueldade, 

ele trabalha essas sensações no ser humano, de que ele precisa 
dormir e precisa comer pra viver. Precisa trabalhar, ser feliz, ter al-

guém do lado. E Artaud quando aborda isso afi rma que o ator passa 
por isso, fazer teatro é como ter que se alimentar pra poder viver, 

dormir e passar essa força toda. Então Nelson Rodrigues e Artaud 
se casaram muito bem, deu certo a química. E para chegar a isso, o 

André Boniatti – autor do espetáculo –  bebeu nas peças do Nelson 
Rodrigues, trouxe algumas cenas pra trabalhar esse perfi l psicológico 

pra falar também de Artaud. E aí está o trabalho de pesquisa que foi 
feito para montarmos a Benzedura do Concreto”.

No entanto, após a criação do texto e da descoberta de como 
seria a estética aplicada à peça havia a necessidade de des-

cobrir como levar isso ao palco. Neuri conta que foram mais 
ou menos seis meses de trabalhos com base no texto es-

crito por André Boniatti e nas peças de Nelson Rodrigues, 
dos quais eles tiraram alguns exercícios para montar 

uma espécie de ‘treinamento’.

“Junto ao estudo para a criação da peça nós sen-
timos a necessidade de buscar, de falar sobre for-

mação de público. Poxa, qual é a função também 
de um grupo universitário senão formar platéia? 

Mas pra isso nós tínhamos que correr atrás, 
sair da universidade e ir aos bairros. E aí fo-

mos aos bairros mais simples, bem periféri-
cos de Cascavel, e levamos os exercícios 
que nós treinávamos no teatro. Só que 
quando chegamos ao bairro quem 
veio participar [das ofi cinas] 
eram as crianças, as mães 
e os pais. Alguma coisa 
teve que mudar. Mas vendo 
os pais, essas crianças, os 
espaços, os salões comuni-
tários, as janelas, as portas, 
os varais, os quintais... nós 
percebemos que ali estava 
o ritual mesmo”. Que ritual? 
“Se Artaud foi buscar esse 
teatro ritualístico, como nós 
faríamos para criar esse ri-
tual nosso, levando também 
essas cenas do Nelson Rodri-
gues? Foi aí que observamos 
essas cenas do cotidiano, es-
sas pessoas simples e trouxe-
mos essas expressões para 
as cenas da peça”.

Mossmann conta que, 
mesmo com alguns exercí-
cios funcionando e outros 
não, esse processo foi uma 

ótima oportuni-
dade, pois ao mes-

mo tempo em que 
desenvolviam os exer-

cícios cênicos eles pensa-
vam em uma formação de 

público. “Essas crianças, es-
ses pais que participaram com 

a gente nunca tiveram acesso aos 
teatros, a peças, a falar sobre teatro, 

e foi uma oportunidade pra eles. Foi su-
perbacana também para o elenco”.

Algo que destaca a atuação dos inte-
grantes do espetáculo são as expressões 
grandes e marcantes, os personagens 
são como espíritos que baixam nos ato-
res. Todo o espaço cênico é muito bem 
explorado, nos mais variados mo-
mentos da peça. É perceptível, para 
quem participou da criação das ofi -
cinas, a presença de vários exer-
cícios executados durante o pe-
ríodo de estudos nos bairros.  
A loucura é evidenciada em 
cada fala e atitude sob o 
palco. Os vestidos de 
noiva são um ótimo 
atrativo cênico.

“Uma das 
peças estu-
dadas do 
N e l s o n 
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A Benção da 

Benzedura

“sou arrastado, mas me assisto”

Antonin Artaud

Quando saí do hall da Unioeste algo me 

incomodava, e nem tinha sido pelo fato de 

ser observado, mas sim por uma distra-

ção dos sentidos, daquelas clássicas, 

de sair do teatro com a mão no queixo. 

E correndo o risco de parecer idio-

ta fui obrigado a perguntar se al-

guém dividia a mesma opinião:

“Escuta, foi impressão minha 

ou teve uma costura de tex-

tos de Nelson Rodrigues... 

sei lá, mesmo que em al-

gum ponto da peça?”

“Meu deus, é claro, 

quase todos os per-

sonagens são do 

Nelson (dã)”

Eu vi Artaud em cores 

berrantes, vi Marat/Sade, 

de Peter Brook, contido, 

mas o óbvio ululante me che-

gou por entrelinhas (...), algo tão 

popular, tão na boca de mil crian-

ças, me fi cou a três processos racio-

nais de distância do sentido.

E creio ter sido justamente por conta 

disso que tanto gostei de A Benzedura 

do Concreto, por ter sido uma experiên-

cia da qual, se provavelmente eu tivesse 

me atido a fi car declinando no meio do 

texto, isso é Valsa n.6, isso é Beijo no Asfal-

to, isso é Vestido de Noiva, conhecendo-me 

como conheço, sairia quieto e desconsolado 

por mais um espetáculo forçado e pedante 

com costura de autores clássicos. 

O fato de Benzedura ter passado bem ao 

largo disso (como se realmente fosse um tex-

to original e sem citações, em muito se deveu 

à atuação primorosa do elenco (com destaque 

para o ator iniciante Renato), dos quais muitos 

vi atuar pela primeira vez, e outros pela primeira 

vez realmente atuaram. E, via de fato, um Pajé 

que mantivesse a histeria dentro da frágil e fi na 

parede que separa a arte abstrata do choque va-

zio era imprescindível, e nessa função Neuri 

Mossmann foi a pessoa certa, senão a 

única pessoa capaz nessas terras 

de conseguir manter afastada 

tal sombra que tanto afeta 

nossas obras contemporâneas.

Há uns dois anos no festival de 

teatro do município, se não me 

falha a memória, vimos duas ‘pé-

rolas’ de interpretação construídas 

sobre estereótipos de defi cientes 

mentais. O pior é que nem daqui 

eram, mas sim de ‘artistas respei-

tados’ de Curitiba. Interpretações ca-

ricatas beirando o ridículo, vindas, no 

entanto, de quem se julgou habilitado 

a julgar os demais trabalhos. Uma de-

las, parece-me, uma adaptação de Dos-

toievski. Mais uma prova de que essas 

montagens moderninhas, em geral, são 

taxadas de intelectualizadas simplesmen-

te por trazer o nome deste ou outro imortal 

estampado no cartaz. 

O Tucca nas mãos de Neuri preferiu 

não participar de festivais, mas sim 

começar um extenso trabalho de 

pesquisa, confecção e ensaio, 

do que se tornaria mais tarde a peça 

que vimos neste fi m de semana, con-

cedendo-nos personagens fi nalmen-

te aptos ao não-naturalismo exigido 

pelo palco. É a diferença clara tal 

qual o dia entre uma criança imitan-

do um louco e uma interpretação 

aos moldes do “corpo sem órgãos”, 

a diferença abissal entre moderno-

sos e modernistas.

E ao mesmo tempo em que nos 

presenteia com uma obra vistosa e 

convincente, sabemos também que 

o diretor está para deixar nossas 

terras, e ao partir, Neuri, o nosso Zé 

Celso, deixa o teatro cascavelense 

órfão e por enquanto sem herdei-

ros. Mas apesar de deixar nosso sí-

tio mais escuro na ausência do bri-

lho de um grande artista, sinto-me 

seguro que a mudança acabará 

lhe dando um lar que o acolherá 

por completo, nalgum lugar onde 

seja possível expor sua loucura ge-

niosa sem limites capiaus, sejam 

dos fazendeiros ricos seja da turba 

invejosa dos hodiernos.

E para não deixar a taxação já 

citada reclusa ao vocabulário dos 

inimigos e como um voto de que 

enfi m a arte dele se veja livre 

destes, encerro aspeando Nietzs-

che e com um até logo em fran-

cês (seja apenas para tornar a ver 

os amigos que cá fi caram).

“Foge, meu amigo, 

para a tua soledade, 

para além onde sopre 

vento rijo e forte. (...) 

Não é destino teu ser 

enxota-moscas”

(À bientôt)

(por 
Vander Colombo**
CASCAVEL | PR

** Roteirista e Diretor de 
Cinema e Publicidade - 
vandercolombo@gmail.com

Rodrigues foi Vestido de Noiva, e o vestido de noi-
va também se parece, em alguns momentos, 
visualizando o trabalho esteticamente, com as 
baianas no terreiro. Rodando, rodando, rodan-
do. A intenção era, de repente, trabalhar com 
algumas anáguas – grandes vestidos –, mas 
o vestido de noiva substituiu. É como se os 
personagens do Nelson Rodrigues estives-
sem todos trancafi ados num sanatório, 
encontrassem uma caixa com vestidos 
de noiva e começassem a brincar de fa-
zer teatro. Então tudo foi se encaixando. 
E a questão da noiva está interligada à 
questão da moral mesmo, de que o ho-
mem e a mulher, para serem felizes, 
é interessante que construam um lar, 
uma família, se casem... 

Mas por trás disso existem mui-
tos confl itos, as paixões, o ciúme, 
as traições, os desejos. Essa coi-
sa sexual forte que existe entre 
o ser humano. Para o Nelson 
Rodrigues, esse desejo sexu-
al é elevado. O casamento, a 
questão sexual ali meio que 
parecem, vendo este lado 
do Antonin Artaud, é aquilo 
que as pessoas desejam 
muito e não têm. E daí aca-
bam se ligando a outras 
coisas para superar isso, 
sabe? Como ponto de 
fuga, cano de escape. 
‘Não sou realizado no 
meu casamento, mas 
tenho uma amante. 
Não faço sexo uma 
vez por semana, mas 
sou um executivo bem 
sucedido e tenho muito 
dinheiro’. Enfi m, essas 
pessoas entram em pa-
ranóia, tomam muitos re-
médios e acabam pirando, 
enlouquecendo”.

Então, concluí no meio des-
sa conversa, que o vestido de 
noiva simboliza o casamento 
que é o ponto da grande parte 
das paranóias das peças do Nel-
son Rodrigues. Neuri confi rma e 
reforça que esse objeto cenográfi -
co também fi cou perfeito no quesi-
to estético do espetáculo, já que em 
determinados momentos os vestidos 
de noiva girando lembram as danças 
dos terreiros. O diretor trata de deixar 
claro que em nenhum momento quis 
fazer um terreiro na peça, mas “brincar 
com isso, no entanto, com respeito, com 
exercícios para criar cena, personagens”. 

“Mas isso é teatro. E o palco é por onde 
perambulam todas as energias, todas as 
almas, todos os espíritos. O teatro, o palco 
é muito mais que um terreiro às vezes. Se-
não, é tão forte quanto”.

Ao fi nal da peça, depois de deixar a con-
tagem dos minutos de lado, pude presenciar 

uma bela e surpreendente apresentação 
de um grupo que se esforça e estuda 

para levar ao público algo novo e 
que mostra as diversas faces 

do teatro. Por isso, após 

a reverên-
cia feita 

ao público 
pelos atores 

Pedro Henri-
que Vieira, Li-

siane Ricardo, 
Renato Can-

dido da Silva, 
Leonides C.T. 

Quadra (Tico), 
Leonina da Silva 

Pereira, Carlos 
Eduardo Cardoso, 

Adriano dos Santos 
Brandão e Letícia 

Peres Poli, eu sen-
ti um orgulho muito 

grande de ter feito 
parte de um peda-

cinho dessa história, 
mesmo que no outro 

dia o Neuri tenha dito 
que “[...] com respeito à 

reação do público eu não 
sei te dizer. Sinceramente 

eu não sei mesmo o que 
as pessoas acharam, se 

gostaram ou não. Vieram 
algumas poucas pesso-

as conversar com a gente, 
como o André Boniatti – o 
autor – que estava extasia-
do, muito feliz de ver o tex-
to dele concretamente, A 
Benzedura do Concreto 
mesmo. E o elenco, to-
dos estão bem felizes. 
Eu disse ‘vocês estan-
do felizes pra mim já 
é o máximo’”.

Acho que, no fim, 
o elenco e o di-
retor resumiram 
como eu me 
senti após pre-
senciar essa 
estréia.

*Jornalista
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MELHOR É
IMPOSSÍVEL

(As Good as It Gets)

James L. Brooks

Jack Nicholson, Helen Hunt,

Greg Kinnear, Cuba Gooding Jr

25 prêmios (dois Oscar) e 

outras 25 indicações

139 min.

EUA, 1997, Cor.

JANIS JOPLIN

Pearl

1971

Blues/Rock

Indicado por:

Douglas Menegazzi

O produtor executivo da série Os Simp-

sons ora ou outra tem se aventurado no 

cinema, com relativo sucesso, diga-se. 

Logo com o primeiro filme, Laços de Ter-

nura, de 1983, embolsou 30 prêmios, 

sendo cinco Oscar (um para Jack Nichol-

son), além de dez outras indicações. Qua-

tro anos mais tarde, volta à direção com 

Nos Bastidores da Notícia e, novamente, 

se sai bem: 13 prêmios (Nicholson nova-

mente foi responsável por alguns deles) 

e 17 indicações (sete ao Oscar).

Disposto a tudo, de 1994, passou batido 

para o público e para a crítica. Coube a 

Melhor Impossível, de 1997, recuperar a 

atenção: 25 prêmios (dois Oscar; Nichol-

son recebeu por atuação, mais uma vez), 

e outras 25 indicações. Então, Brooks vol-

ta à direção no cinema somente sete anos 

mais tarde com Spanglês, que conseguiu 

três pequenos prêmios, dez indicações 

(uma ao Globo de Ouro), e certo reconhe-

cimento do público, inclusive no Brasil.

Enfi m, Melhor é Impossível traz a histó-

ria de Melvin Udall (Nicholson), um escri-

tor ranzinza, racista, homófobo e com TOC 

(Transtorno Obsessivo-Compulsivo), que 

se vê obrigado a cuidar do cachorrinho 

Verdell, do vizinho homossexual Simon 

Nye (Kinnear), que teve de ser hospitaliza-

do depois de um assalto. Nye, alvo cons-

tante de comentários ácidos de Udall.

Diante do fi lhote inevitavelmente cati-

vante, Udall começa a desmoronar, se vê 

obrigado a abrir as portas do mundo de 

quatro paredes em que vive, e nessa jor-

nada apaixona-se por Carol Connely (He-

len Hunt), a garçonete e a única pessoa 

que atura as esquisitices dele todos os 

dias no almoço. 

Uma comédia imperdível. As risadas 

vêm da mescla de situações constrange-

doras e tiradas criativas. Jack Nicholson 

está brilhante, em contraponto a Helen 

Hunt, que, apesar de atuar muito bem, pa-

rece repetir personagens que já fez. Além 

disso, a linguagem traz elementos de se-

riado, que geram, em alguns momentos, 

um ritmo episódico interessante.

 Dá uma pira
Oitava maravilha
  do mundo
Janis, quero mais

 Legalzinho
  Discutível
     Potável

N velas 

(por 
Douglas Menegazzi
CASCAVEL | PR

(por AndersonAntikievicz Costa
CASCAVEL | PR

Acendo um cigarro. Na carteira, um pequeno 
estoque de nicotina. É o início de uma home-
nagem. As palavras escorregam junto ao blues 
que toca. Pearl é pérola bruta de uma voz que 
corta a melodia imposta pelo baixo às notas, 
numa súplica de vida, estímulos e tristezas que dei-
xam em transe qualquer vida que anseie algo mais 
do que se julga nascido para ser.

Pearl é o sepulcro de uma das mais extravagantes 
vozes do rock: Janis Lyn Joplin, que não presencia o 
sucesso do disco ao falecer por overdose de heroína e 
álcool em 4 de outubro de 1970. O que explica a melodia, 
o título e a falta de vocal da faixa 5, Buried Alive In Blues: 
Enterrada Viva no Blues. Seis meses depois, a canção Me 
and Bobby Mcgee estoura nas paradas norte-americanas e 
se torna o maior sucesso desta antagonista.

Na primeira faixa, Move over, há a súplica para que a juventude 
se mova contra a guerra e o país do Tio Sam, o que em Get It 
While You Can evidencia-se no refrão sobre um mundo que está 
cada vez mais caótico e solitário. Janis cantava e demonstrava 
uma intensidade desequilibrada de sentimentos, ouve-se em Cry 
baby, Half Moon, A Woman Left Lonely, Trust Me e My baby; o tom 
ácido do disco fi ca no refrão da apenas cantada Mercedes Benz: 
“Senhor, prove que você me ama e pague a próxima rodada”.

O sucesso de Pearl deve-se também à união de Janis com a The 
Full Tilt Boogie Band, terceira e última banda com qual se uniu. 
Para muitos, a banda é considerada a melhor época de Janis, 
e, por conseqüência, Pearl surge como, senão o melhor, um dos 
melhores álbuns dela, do blues, do rock.

Ouvir Pearl inteiramente é um teste que exige fôlego, um defron-
tar com o saudosismo de um tempo que não se vive, em muitos 
momentos controlar impulsos e lágrimas. Signifi ca lidar com 
algo intangível e saber que, entre o que vivemos e o idealismo 
de uma juventude beat, existe um abrigo. Aconselho a todos os 

instantes e sem dosagem, afi nal, pegue a mochila, ca-
rona de trem se pega na curva. Bem-vindo 

ao trem azul do blues.

Gosto de blues e rock 
n’roll desde que me co-

nheço por gente. Mais rock n’roll, 
é verdade, mas doses ‘bluesianas’ são bem-

vindas. A Internet me levou às bandas de garagem 
da Malásia, se duvidar, mas não tive pressa para 
Beatles, Pink Floyd, Doors, Led... Janis. Nada que 
tenha impedido o seguir da vida.

Meia-volta surge a oportunidade-portal de familiari-
zação com os ‘mestres’: alguma coisa de Beatles já 
me soa simpático, apesar de que Pink Floyd interes-
sou mais aos ouvidos. Agora Janis Joplin sempre foi 
problema. Reconhecia os gritantes vocais, que, nos 
momentos errados, não tardaram em acionar minha 
audição seletiva. Dessa vez tive de ouvir.

O que posso dizer? É bom. Muito mais interessante do 
que imaginava, muito menos do que falam, ah, isso sim.

More Over tem um baixo (ou uma guitarra?) acompa-
nhando a linha vocal que funcionou muito bem. Trust 
Me tem um riff digno de nota, enquanto Me and Bo-
bby McGee é de uma pegada country contagiante. Cry 
Baby atinge alturas perturbadoras e não agrada facil-
mente os desavisados (como eu). Segui sem sermão. 
Em Mercedes Benz, Janis, sem banda, mostra a que 
veio. Desconsiderando a interminável repetição do 
refrão, Janis é melódica e arrojada com o timbre de 
voz que lhe é característico, o derramando do come-
ço ao fi m; de forma comedida, mas invejavelmente 
efi ciente. 

Cada faixa tem méritos, mas prefi ro outras rever-
berações daquela década: Grateful Dead, Stones, 
Hendrix. Ritmos que se aproximam do jazz e do 
folk, terreno de que Janis quis manter distância. 
A década de 1970 me soa ainda melhor: Purple, 
AC/DC, Kiss, Megadeth, Slayer...

Em 2006, falaram muito do The Gospel Accor-
ding Janis, fi lme biográfi co para o qual con-
corriam ao lugar de personagem principal 
Pink, Lindsay Lohan, Zooey Deschanel e... 
Britney Spears. No fi m das contas, Zooey 
(Quase Famosos), foi a escolhida. Se fosse a 
Britney, 90% dos que gostam de Janis odia-
riam o fi lme mesmo antes de estrear. Está 
aí o problema de meia geração.

 

MALHAÇÃO 
SEGUNDA - Gustavo revela a Débora 
que o namoro era apenas uma farsa 
e afi rma que vai denunciá-la para a 
polícia. Béatrice não ganha o dinheiro 
do reality show, mas consegue a ad-
miração de Adriano por sua declara-
ção de amor na televisão. 

TERÇA - Gustavo não acredita em Dé-
bora e exige que ela faça uma ultra-
sonografi a. Domingas decide colocar 
um piercing para esquentar o namoro 
com Fernandinho. Caju não consegue 
desfazer o transe de Capitão, que sai 
latindo pelo colégio. 

QUARTA - Angelina fi ca furiosa com 
Bruno ao descobrir a verdade sobre 
o incidente no shopping e avisa que 
ele terá de pagar pelo que fez. Débora 
quer contar a todos sobre sua gravi-
dez. Gustavo revela a Angelina que 
Débora está esperando um fi lho dele.      

QUINTA - Angelina se choca com a 
notícia. Gustavo pede perdão a An-

gelina, mas ela o acusa de 
ser igual a Débora e pede 

que a esqueça. Caju ten-
ta desfazer o transe de 
Capitão, mas não conse-
gue. Joaquim surpreende 
Adriano e Béatrice ao 
revelar que Débora está 
grávida de Gustavo.  

SEXTA - Gustavo pede um 
tempo para refl etir. Caju 
confessa para Adriano 
e Dionísia que hipnoti-
zou Capitão e o diretor 
exige que Caju desfaça 
o transe. Andréas diz a 
Gordofredo que Tony e 
Peralta acham que ele 
está saindo com a meni-
na da foto que imprimiu 
da Internet. 

SÁBADO - Não há exibi-
ção.

NEGÓCIO DA CHINA 
SEGUNDA - Ramiro ameaça Lívia, 
mas João a salva. Adriano repreende 
Abigail por ter aparecido no restau-
rante em que jantava com Júlia. Liu 
avisa para Flor de Lys que João corre 
perigo por estar com o pen drive. Lívia 
é demitida do hospital.

TERÇA - Luli diz a Heraldo que a polícia 
ainda não sabe nada sobre o desapa-
recimento de Heitor. Semíramis não se 
conforma com a postura de Belarmino 
e decide conversar com ele, mas Au-
rora a impede. Celeste confessa para 
Carminda que está preocupada com a 
ligação entre Diego e Antonela.  

QUARTA - Lívia desconfi a que o bone-
co de Wu pode estar ligado ao sumiço 
de Heitor. Flor de Lys se conecta a Liu 
e ele diz para ter muito cuidado com 
Wu. Carminda pretende comprar os 
móveis do apartamento de Lívia. Luli 
conversa com Lívia e lhe nega o em-
prego na Rosa Graxa.

QUINTA - Denise desmaia e Mauro 
chama uma ambulância. Lívia procu-
ra Flor de Lys e pede sua ajuda para 
desvendar o mistério dos bonecos de 
Wu. Júlia recebe uma chamada do 
hospital sobre o acidente de Denise. 
Celeste pega o pen drive enquanto Be-
larmino está no banho.

SEXTA - Júlia consola Denise, que 
sofre muito com a perda do bebê. Ce-
leste mostra o pen drive a Carminda 
e elas pensam em como conseguir 
acessar seu conteúdo. Semíramis fi ca 
ofendida com Belarmino, que descon-
fi a de Tamuz. 

SÁBADO - Flor de Lys luta com Wu e 
consegue fugir. Maralanis percebe 
a tensão da fi lha e a traz de volta à 
realidade. Flor de Lys acorda e tenta 
explicar aos pais a história de seu 
contato com Liu. Lívia não gosta da 
aproximação de Theo e Wu. 

TRÊS IRMÃS
SEGUNDA - Gregg perde para Eros o 
festival de surfe e Alma se sente culpa-
da. Xande diz a Suzana que ela é o úni-
co amor de sua vida. Pacífi co recebe 
alta do hospital e pensa em se vingar 
de Glauco e Sávio. Vidigal procura Bor-
borema para saber das esmeraldas. 

TERÇA - A família Jequitibá almoça 
com Lázaro. Durante uma briga na fu-
nerária, Pacífi co e Glauco desmaiam e 
Sávio aproveita para roubar o dinhei-
ro de Glauco. Valéria manda Vidigal e 
Chuchu voltarem para o Rio de Janei-
ro. Alfredão rouba dinheiro do caixa da 
cantina.

QUARTA - Violeta convida Suzana para 
morar na mansão dos Áquila. Suzana 
fi ca indignada e dá início a uma briga 
com Violeta, quando Lázaro surge. 
Dora discute com Paulinho. Excelência 
grava uma confi ssão de Vidigal e Chu-
chu contando todos os seus crimes.

QUINTA - Suzana ajuda Xande com os 
exercícios de fi sioterapia. Polidoro ne-
gocia com Vidigal e Duda fi nalmente 
recupera seu patrimônio. Marquinho 
questiona Paulinho sobre sua atitude 
contra Dora e ele fi ca abalado. Genna-
ro e Neidinha tramam contra Jacaré. 

SEXTA - Suzana e Paulinho discutem 
quando Xande surge e diz que o estado 
de Toninho piorou. Excelência chega à 
cidade e se reúne com Violeta, Valéria 
e Galvão. Glauco e Sávio visitam a ten-
dinha de Lulu, que demonstra saber 
que Nélson tem uma amante. 

SÁBADO - Depois de dar o recado de 
Augusto à Virgínia, Toninho adormece. 
Violeta obriga Paulinho a jurar diante 
do túmulo do irmão que Dora pagará 
por sua morte. Neuza convence Leono-
ra a não interromper a gravidez. Nél-
son conta a Pedro Henrique que traiu 
sua mãe.

A FAVORITA 
SEGUNDA - Adailton ameaça Flora e 
Dodi. Gonçalo encontra Donatela e im-
plora perdão. Flora e Dodi tramam con-
tra Adailton. Halley, Zé Bob e Gonçalo 
encontram Adailton morto no hotel. 
Gonçalo insinua para Irene a possibili-
dade de Flora ser a verdadeira culpada. 

TERÇA - Irene defende Flora e sugere 
a Gonçalo que ela seja promovida. 
Flora ameaça Halley e ele jura que vai 
colocá-la na cadeia. Alícia é atingida 
por uma bala perdida. Dodi forja um 
fl agrante e Halley é preso por porte 
de drogas. Cilene conta a Gonçalo que 
Halley é seu neto. 

QUARTA - Donatela esclarece ao em-
presário que Lara é fi lha de Dodi. Gon-
çalo agradece Baiano por ter decidido 
depor contra Flora e dá um cheque 
para ajudá-lo nas despesas com a 
família. Gonçalo oferece uma grande 
quantia em dólares a Dodi em troca 
do DVD.

QUINTA - Manu tenta convencer Dodi 
a aceitar o dinheiro em troca do DVD. 
Gonçalo conversa com Flora e ela sen-
te um tom de ironia em suas palavras. 
Dodi aceita a proposta de Gonçalo. 
Gonçalo fi ca horrorizado quando vê o 
conteúdo do DVD.

SEXTA - Silveirinha tenta sair do ran-
cho, mas é impedido pelo segurança. 
Gonçalo fi ca desesperado quando 
Pimentel afi rma que Irene e Lara es-
tão no rancho, e que a neta está em 
prantos. Gonçalo vê rastros de sangue 
e tem um ataque cardíaco fulminante. 

SÁBADO - Halley resolve ligar para o 
rancho à procura do avô, mas Pimen-
tel diz que ele chegou cansado e foi 
dormir. Flora e Silveirinha recuperam 
o DVD. Norton conta a Halley que Gon-
çalo faleceu. Irene e Lara fi cam sur-
presas com a informação.     

OS MUTANTES
SEGUNDA - Tufão, Curupira, Pisa-
deira e a Mulher-Zumbi se unem 
para tentar derrotar os mutantes 
da Liga do Bem. Mulher-Zumbi diz 
que eles tentaram matá-la, mas 
não conseguiram. Maria pressen-
te o perigo e avisa que um exérci-
to do mal está próximo. 

TERÇA - A Liga do Bem luta contra 
Tufão, Pisadeira, Curupira e Mu-
lher-Zumbi. Papa-Figo revela ter 
uma doença contagiosa, que con-
tamina suas vítimas. Cléo, Carva-
lho, Noé e Perpétua vêem feridas 
em seus corpos. Perpétua lança 
raios contra Papa-Figo e ele foge. 

QUARTA - Nati desconfi a de Ferraz 
e diz que sua máscara de vampiro 
irá cair em pouco tempo. Drácula 
e Bram incentivam João a morder 
Batista. Sandra implora para João 
não fazer isso. Sandra promete se 
afastar de Batista, caso João pou-
pe a vida dele. 

QUINTA - Os mutantes felinos cer-
cam os agentes do Depecom. Fer-
raz ordena que os agentes atirem 
contra os felinos. Toni, Cláudia, 
Hiromi e Miguel fi cam perplexos 
com o massacre. Tarso vê os den-
tes de João e pergunta o que está 
acontecendo. 

SEXTA - Rosana pergunta por Ága-
ta. Teófi lo não sabe o que dizer. 
Os pitboys observam o camping. 
Tobias mira sua arma em Cris. 
Miguel convida Nati para sair. Nati 
diz que ainda ama Valente e por 
isso não consegue se envolver 
com outro homem. 

SÁBADO - Não há exibição.

 

ÁGUA NA BOCA 
SEGUNDA - Manoela conta para 
Miquelina que Luca descobriu a 
verdade sobre Severino. Remi 
ouve Érika e Alex conspirarem. 
Detetive quer que Reizinho se 
vista de bebê. Severino fi ca 
contente por Luca ter desco-
berto a verdade, mas Miquelina 
pede que ele seja cauteloso. 

TERÇA - Françoise fi ca inconfor-
mada com o motivo pelo qual 
Alex quer se vingar dela e de 
Maria. Dani fi ca muito abalada 
quando descobre que Érika e 
Alex são amantes. Gianini não 
conta para Alex que estava ne-
gociando com Remi. 

QUARTA - Manoela expulsa Cín-
tia do Nonna Mia. Françoise es-
conde Gisela no meio de várias 
roupas sujas e consegue tirá-la 
da clínica. Gianini entrega um 
envelope com as provas dos cri-
mes para Alex. Jean-Paul leva 
Gisela embora. Françoise fi ca 
na clínica. 

QUINTA - Jean-Paul conta para 
Philippe que Françoise está de-
saparecida. Luca acorda ator-
doado no quarto do hotel com 
uma arma na mão e encontra 
Françoise morta ao seu lado. 
Remi consegue avisar Luca que 
Alex armou uma emboscada 
para ele. 

SEXTA - Último capítulo.
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H róscopo Cin ma
CASCAVEL

Cascavel West Side

Sala 1: Os Mosconautas no Mundo 
da Lua (dublado) – animação – sex-
ta, segunda, terça e quinta 14h.

Última Parada – 174 (nacional) – drama 
– sexta 17h20 e 19h30; sábado, domingo 
e quarta 16h10 e 19h10; segunda e terça 
16h e 20h40; quinta 17h20 e 19h30.

Bezerra de Menezes – O Diário de 
Um Espírito (nacional) – drama – sex-
ta 15h50 e 21h30; sábado e domingo 
14h30 e 21h20; segunda e terça 19h; 
quarta 21h20; quinta 15h50 e 21h30.

Sala 2: Corrida Mortal (legendado) 
– ação – sexta 16h10 e 21h; sábado, 
domingo e quarta 16h20 e 19h20; se-
gunda e terça 15h50 e 20h50; quinta 
16h10 e 21h.

Quase Irmãos (legendado) – comé-
dia – sexta 14h15 e 19h10; sábado, 
domingo e quarta 14h30 e 21h25; 
segunda e terça 14h e 18h50; quinta 
14h15 e 19h10.

Cascavel JL Shopping

Sala 1: Ensaio Sobre a Cegueira 
(legendado) – drama – sexta 14h, 
16h30, 19h e 21h30; segunda e terça 
16h30, 19h e 21h30; quarta e quinta 
14h, 16h30, 19h e 21h30.

Madagascar 2 (dublado) – anima-
ção – sábado e domingo 14h10 e 16h.

Sala 2: Jogos Mortais (legendado) 
– suspense – sexta, sábado, domingo, 
quarta e quinta 15h10 e 17h; segunda 
e terça 17h.

Na Mira do Chefe (legendado) – 
ação – diariamente 18h50 e 21h.

Sala 3: 007 – Quantum Of Solace 
(legendado) – ação – diariamente 
19h20 e 21h30.

Noites de Tormenta (legendado) – ro-
mance – sexta, sábado, domingo, quarta 
e quinta 15h e 17h; segunda e terça 17h.

Sala 4: Última Parada – 174 (nacio-
nal) – drama – sexta 19h10 e 21h20; 
sábado, domingo e quarta 14h50, 
17h, 19h10 e 21h20; segunda, terça e 
quinta 19h10 e 21h20.

CURITIBA

Park Shopping Barigüi 

Barigüi 1: Rede de Mentiras (legen-
dado) – drama – sexta 15h50, 18h30, 
21h10 e 23h50; sábado 13h, 15h50, 
18h30, 21h10 e 23h50; domingo 13h, 
15h50, 18h30 e 21h10; segunda a 
quinta 15h50, 18h30 e 21h10.

Barigüi 2: Colegiais em Apuros 
(legendado) – comédia – sex-
ta 15h25, 17h30, 19h35, 21h50 e 
00h05; sábado 13h15, 15h25, 17h30, 
19h35, 21h50 e 00h05; domingo 
13h15, 15h25, 17h30, 19h35 e 21h50; 
segunda a quinta 15h25, 17h30, 
19h35 e 21h50. 

Barigüi 3: A Guerra dos Rocha 
(nacional) – comédia – diariamente 
14h20 e 15h55.

Max Payne (legendado) – ação – 
diariamente 17h45.

Vicky Cristina Barcelona (legendado) 
– comédia – diariamente 19h55 e 22h05.

Barigüi 4: Ensaio Sobre a Cegueira 
(legendado) – drama – sexta 17h25 
e 22h10; sábado e domingo 12h25, 
17h25 e 22h10; segunda a quinta 
17h25 e 22h10.

Orquestra dos Meninos (nacional) 
– drama – diariamente 15h e 20h.

Barigüi 5: Queime Depois de Ler 
(legendado) – comédia – sexta 
15h30, 17h40, 19h50, 22h e 00h10; 
sábado, 13h20, 15h30, 17h40, 19h50, 
22h e 00h10; domingo 13h20, 15h30, 
17h40, 19h50, 22h e 00h10; segunda 
a quinta 15h30, 17h40, 19h50 e 22h. 

Barigüi 6: 007 – Quantum Of Sola-
ce (legendado) – ação – sexta 19h25, 
21h45 e 00h15; sábado 17h05, 19h25, 
21h45 e 00h15; domingo 17h05, 
19h25 e 21h45; segunda a quinta 
19h25 e 21h45.

High School Musical – O Ano da 
Formatura (dublado) – sexta 14h40; 
sábado e domingo 12h20 e 14h40; se-
gunda a quinta 14h40.

Madagascar 2 (dublado) – anima-
ção – sábado e domingo 14h40 e 
17h05.

Barigüi 7: A Duquesa (legendado) 
– drama – sexta e sábado 16h, 18h20, 
20h40 e 23h30; domingo a quinta 
16h, 18h20 e 20h40. 

Hugo – O Tesouro da Amazônia 
(dublado) – animação – diariamente 
14h10.

B a r i g ü i 
8: Entre Lençóis (nacional) – ro-
mance – sexta 15h20, 17h20, 19h20, 
21h20 e 23h20; sábado 13h10, 15h20, 
17h20, 19h20, 21h20 e 23h20; do-
mingo 13h10, 15h20, 17h20, 19h20 
e 21h20; segunda a quinta 15h20, 
17h20, 19h20 e 21h20.

UCI - Shopping Estação 

Estação 1: Queime Depois de Ler 
(legendado) – comédia – diariamen-
te 13h, 15h10, 17h20, 19h30, 21h35 e 
23h45.

Estação 2: Orquestra de Meninos 
(nacional) – drama – diariamente 
12h20, 14h25, 16h30, 18h35, 20h40 e 
22h50.

Estação 3: Falsa Loira (legendado) 
– drama – diariamente 13h40.

007 – Quantum Of Solace (legen-
dado) – ação – diariamente 15h45, 
18h, 20h15 e 22h30.

Estação 4: Rede de Mentiras (le-
gendado) – drama – diariamente 
13h20, 16h, 18h40, 21h20 e 00h.

Estação 5: O Traidor (legendado) 
– ação – diariamente 13h30, 15h55, 
18h20, 20h50 e 23h20.

Madagascar 2 (dublado) – anima-
ção – sábado e domingo 16h.

Estação 6: Entre Lençóis (nacio-
nal) – comédia – diariamente 13h10, 
15h20, 17h30, 19h40, 21h55 e 00h.

Estação 7: Guerra dos Rocha (na-
cional) – comédia – diariamente 
12h30, 14h20, 16h10, 18h10, 19h55, 
21h45 e 23h35.

Estação 8: Última Parada – 174 (na-
cional) – drama – diariamente 12h, 
15h, 17h40, 20h05, 22h30 e 00h55.

Estação 9: Os Desafi nados (nacio-
nal) – drama – diariamente 19h20 e 
22h10.

High School Musical 3 – O Ano da 
Formatura (dublado) – diariamente 
12h10, 14h35 e 17h.

Estação 10: Colegiais em Apuros (du-
blado) – comédia – diariamente 12h40, 
14h45, 16h50, 19h, 21h05 e 23h10.

FOZ DO IGUAÇU 

Cine Boulevard 

Sala 2: Procedimento Operacional 
Padrão (legendado) – documentá-

rio – diariamente 20 e 22h15.

Sala 3: High School Musical 3 – O 
Ano da Formatura (dublado) – mu-
sical – diariamente 17h30, 19h45 e 22h.

Sala 4: Na Mira do Chefe (legenda-
do) – ação – sexta 20h15 e 22h30; sá-
bado e domingo 18h, 20h15 e 22h30; 
segunda a quinta 20h15 e 22h30.

Cineplex 

Sala 1: 007 – Quantum Of Solace 
(legendado) – ação – sexta, sába-
do e domingo e quarta 15h, 17h10, 
19h30 e 21h40; segunda, terça e 
quinta 17h10, 19h30 e 21h40.

Sala 2: Super-Heróis – A Liga da 
Injustiça (dublado) – comédia 
– sexta 16h40 e 18h30; sábado e 
domingo 14h50, 16h40 e 18h30; se-
gunda a quinta 16h40 e 18h30.

Rec (legendado) – suspense – dia-
riamente 20h20 e 22h10.

Sala 3: Madagascar 2 (dublado) 
– animação – sábado e domingo 
15h20 e 17h20.

Os Estranhos (legendado) – sus-
pense – sexta 16h30, 19h20 e 21h30; 
sábado e domingo 19h20 e 21h30; se-
gunda a quinta 16h30, 19h20 e 21h30.

Sala 4: Quase Irmãos (legenda-
do) – comédia – sexta 17h20, 19h40 
e 21h50; sábado e domingo 15h10, 
17h20, 19h40 e 21h50; segunda a 
quinta 17h20, 19h40 e 21h50.

TOLEDO

Cine Panambi

Sala 1: High School 
Musical 3 – O Ano da 
Formatura (dublado) 
– musical – sexta 19h30; 
sábado, domingo e quar-
ta 16h e 19h30; segunda, 
terça e quinta 19h30.

007 – Quantum Of So-
lace (legendado) – ação 
– diariamente 21h20.

Sala 2: Os Mosconau-
tas no Mundo da Lua 
(dublado) – animação 
– sábado, domingo e 
quarta 16h30.

Jogos Mortais 5 (legen-
dado) – suspense – dia-
riamente 20h30.

ÁRIES 

TOURO 

GÊMEOS 

CÂNCER 

LEÃO 

VIRGEM 

Boas relações com parentes, vizi-
nhos e amigos poderão ser espera-
das para hoje. Pode solicitar favores 
e colocar em prática novas idéias. 
Êxito profi ssional e fi nanceiro.

Com otimismo e entusiasmo você 
conseguirá ótimos resultados. Pro-
cure evitar os compromissos arris-
cados e tratos com pessoas desco-
nhecidas. Período sem obstáculos.

Cuidado com a vida conjugal. Bené-
fi ca infl uência astral para tratar de 
questões sociais, para lucrar em ne-
gócios já iniciados e a sua prosperi-
dade profi ssional. Bom para o trabalho.

Novos planos para sua elevação de 
cargo e de conhecimentos profi ssio-
nais. A infl uência será ótima para a 
vida amorosa, familiar, para tratar 
com amigos e personalidades.

Indícios favoráveis nos assuntos pes-
soais. Obtenção de segredos impor-
tantes. Continue tendo confi ança em 
si. A partir de hoje você estará se en-
caminhando para um melhor período.

Dia QUE facilmente poderá envol-
ver-se em escândalos e discussões, 
esteja precavido. Procure cuidar de 
seus afazeres e não se envolva em 
questões alheias. Êxito social.

LIBRA 

ESCORPIÃO 

SAGITÁRIO 

CAPRICÓRNIO 

AQUÁRIO 

PEIXES 

Muito bom momento para fazer no-
vas experiências científi cas ou psí-
quicas, para assinatura de contratos 
e na vida sentimental. Pode iniciar 
longas viagens, o fl uxo favorece.

Talvez não consiga hoje ou nestes 
próximos dias, a inteira liberdade que 
quer e precisa. Mas é provável que se 
meditar sobre a opinião dos outros, 
terá maior recompensa no futuro. 

Trate de seus interesses sociais. Es-
tude suas possibilidades de êxito e 
ponha-as em prática. Boas oportu-
nidades fi nanceiras e profi ssionais. 
Boa saúde e sucesso amoroso. 

Todas as coisas ligadas às artes e 
beleza atrairão sua atenção. Dê va-
zão aos seus instintos e sentimentos 
nobres. Poderá chegar a excelentes 
resultados e boas conclusões. 

Dia que favorece muito a realização 
de alguns de seus mais legítimos de-
sejos e empreendimentos. Procure 
dar crédito àqueles que se aproxima-
rem de você com o intuito de ajudá-lo.

Há boas e negativas infl uências. 
Mas para que tudo saia do seu gos-
to, deverá usar a inteligência e a 
perícia, principalmente ao tratar de 
negócios. Êxito romântico. 

Melodramas eMelodramas e
predileções empredileções em
AlmodóvarAlmodóvar

(por 
Oniodi Gregolin
CASCAVEL | PR

 “Silêncio

1 estado de quem se cala ou se abstém de falar

2 privação, voluntária ou não, de falar, de publicar, de es-
crever, de pronunciar qualquer palavra ou som, de manifes-
tar os próprios pensamentos etc.”

Dicionário Houaiss

Não fale dela, fale com ela. O poder regenerado do imperativo fale 
vem para romper com a mortifi cação, é o poder regenerador em 
meio à catalepsia generalizada dos seres. Fale com ela, além de 
uma ordem, é o título do fi lme do diretor espanhol Pedro Almodó-
var, de 2002, que revela a cruz proveniente do amor intenso de 
dois homens por duas mulheres fadadas ao coma clínico incer-
to. O imperativo quer tentar romper com a barreira do silêncio, 
o mais concernente elemento desta película. Ao nomear o fi l-
me o diretor está criando um paradoxo para o espectador, a 
relação em vivos e quase-mortos. A exortação de fale indica 
a ordem que os dois homens protagonistas devem pôr em 
prática com as duas mulheres inválidas da trama. 

Não há balburdia. O masculino surge como o terapeuta 
para a paciente esquecida no silêncio. Misturadas as for-
tes cores do marrom, vermelho e amarelo, o calar das 
mulheres, que naturalmente são falantes, deixam evi-
denciar esse apelo crômico do silêncio, substituindo o 
som pela cor gritante. Falar “com” implica o espaço de 
relação no qual imperam não somente o conteúdo do 
que é dito, mas, também, o tom de voz, o ritmo da 
fala, a gestualidade que acompanha a fala, os sorri-
sos, bem como toda a sensibilidade para que haja 
um diálogo, mesmo que só um fale.

Da predominância da voz masculina na trama 
emerge a subjetividade da atuação do homem no 
universo social e familiar. O diretor busca, entre-
tanto, distorcer essa visão simplista do homem 
nos meios. Marco e Benigno estão no hospital 
acompanhando as duas mulheres que estão 
em coma. Ambos são sensíveis. Já no início do 
fi lme, Marco chora durante uma peça de teatro 
e chora também em outros momentos, como 
ao ouvir a performance de Caetano Veloso 
interpretando o sucesso mexicano Cucuru-
cucu Paloma, que fala sobre o sofrimento 
de um homem pelo amor de uma mulher. 

Marco é o homem sen-
sível que não tem 

vergonha de 

expressar os sentimentos e nem 
mesmo de chorar, tabu entre 

homens. A personagem a quem 
Marco dedica paixão e que está 
em coma também inverte essa 

lógica social insana. Ela é tourei-
ra, atividade praticamente inacei-

tável para o sexo feminino.  

O recurso usado pelo diretor nes-
tes casos é o metapersonagem: o 
próprio personagem explicando 

a si, ou melhor, gerando refl exão. 
Esse recurso é para formar a signi-
fi cação e ao mesmo tempo confi r-

mar pela ‘voz’ do próprio explicado. 
O homem que chora e exprime a 
sensibilidade, a mulher que en-

frenta um touro, mas tem medo de 
cobra. Nas ações e atitudes é que 
os personagens deste fi lme vão se 

posicionar diante do meio social, 
mostrando o que realmente são, na 
metamorfose, de parecer e transfor-

mar-se. Essa negação do masculino 
e do feminino se evidencia em outra 

passagem quando uma cobra 
cruza o caminho deles. Ela, 
Lydia, sente-se pertur-

bada e constrangi-
da pelo medo da 
serpente, mas ele 

parte em socorro 
da amada e mata 
a cobra; ao fazê-lo, 

chora. O fato de ele 
matar a cobra sub-
verte o masculino 

por ele próprio, a 
negação do possí-
vel símbolo fálico 

do macho, de en-
contro à virilidade.

Benigno, do 
mesmo modo 

que Marco, cuida 
da amada com 

amor maternal. 
As atitudes de 
Benigno concer-

nem ao nome e 
às de uma mãe. 
Na peça assisti-

da por ele e por 
Marco no iní-

cio do fi lme, duas mulheres 
dançam de olhos fechados 
se chocando com obstácu-
los do palco e um homem 
faz o papel de tentar retirar 
algum desses obstáculos. 
Benigno é isso para a ama-
da em coma. É os olhos dela 
no mundo, é a conversa inútil 
que tem com ela para tentar 
mantê-la ligada a este plano. 
Não fale dela, fala com ela.

Para Benigno, novamente o 
diretor usa a estratégia do per-
sonagem se explicar. Utilizando 
outro fi lme espanhol dentro do 
próprio fi lme, Amante Minguan-
te, ele profetiza, ou ilustra, a 
atitude de Benigno. Em Amante 
Minguante, o personagem mas-
culino encolhe e realiza o sonho 
infantil masculino de possuir 
uma mulher por inteiro. E o faz. 
De corpo inteiro, literalmente, en-

tra na perso-
nagem satisfazendo a gana 
masculina, explorando o es-
paço vaginal de corpo inteiro. 
De amor e loucura, Benigno vai 
contradizer o nome que possui 
e, assim, apostar a mais alta fi -
cha do diretor na trama: a necro-
fi lia. Neste caso, o diretor subver-
te, também, a imagem do estupro. 
A gravidez no coma vai ajudar Ali-
cia. É o mal em forma de libertação.

Marco não consegue continuar 
a resistir na situação do coma de 
Lydia. Impulsionado por Benigno, 
passa também a falar com ela. Em 
Fale com ela as mulheres são motivos 
e os homens são emoção. O imperati-
vo do título é a tentativa da quebra de 
silêncio, esforço praticamente vão em 
meio à situação sem retorno. A razão e a 
sobriedade masculina fi cam por terra. Há 
mais de uma mulher em um homem do 
que a virilidade pode negar.
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Garçom, mais um réquiem por 
essas idéias

(por Anderson
Antikievicz Costa
CASCAVEL | PR

Os curtas-metragens Palíndromo e A Janela 
Aberta jogaram o nome do indivíduo no venti-
lador. Fez também com que o trabalho pontapé 
de carreira, A Escada, fosse olhado com mais 
atenção e com o mesmo gosto. “Mas já acabou? 
Tem mais?”. Simples, criativos e inteligentes são os adjeti-
vos comumente associados aos curtas deste jovem cineas-
ta de trinta e poucos anos.

O primeiro longa, Não Por Acaso (que, aliás, já entrou na 
Seleção ALT de Cinema, na edição 35, página 6), traz uma 
narrativa complexa, com histórias paralelas, mas destrin-
chada de forma segura e efi ciente. Um drama sensível, com 
boas atuações, belissimamente montado e uma trilha de 
dar gosto. Um fi lme pensado e que faz pensar, pedra rara na 
cinematografi a contemporânea brasileira.

Foi o golpe de misericórdia: Philippe Barcinski promete muito.

Em entrevista exclusiva para o ALT, Barcinski, carioca radi-
cado em São Paulo, falou sobre aspectos da estética com a 
qual trabalha, infl uências, projetos, mercado e pesquisas te-
óricas. Uma película de retalhos para se discutir a produção 
nacional e que, de quebra, pode ajudar os cineastas casca-
velenses a escolher melhor os rumos a tomar.

ALT: Alguns críticos e teóricos, como é o caso de Décio Pig-
natari, afi rmam que os cineastas brasileiros perdem muito 
por não saberem trabalhar com roteiristas. Vão ainda mais 
além ao afi rmar que o Brasil não possui bons roteiristas. 
Você costuma escrever e dirigir os seus trabalhos e, de fato, 
verifi ca a existência dessa difi culdade?

Barcinski: O roteiro é a etapa mais difícil do processo de se 
fazer cinema. Bons roteiros são escassos em qualquer lugar 
no mundo. O cinema americano tem milhares de roteiristas 
e poucos roteiros bons a cada ano. O cinema no Brasil está 
se profi ssionalizando e hoje possuímos um time de bons ro-
teiristas. Bráulio Mantovani, Marcos Bernstein, Marçal Aqui-
no, Elena Soares, para citar alguns poucos.

Uma das questões por trás da difi culdade de se fazer um 
bom roteiro está no modelo de produção. Tradicionalmente 
os investimentos estão na produção e não no desenvolvi-
mento do projeto. Um projeto é aprovado para fi nanciamen-
to já com o roteiro pronto. Isso gera um problema para o 
fi nanciamento dos roteiros.

Esse nó também já foi diagnosticado pela Ancine e pelo 
Ministério da Cultura. Ações como os Adicionais de Renda, 
Adicionais de Qualidade, Funcines para desenvolvimentos 
de projetos e editais públicos para desenvolvimento de pro-
jeto devem surtir efeito a médio prazo.

ALT: Entre suas infl uências estão Roman Polanski e Stan-
ley Kubrick. Gostaria que comentasse o que mais lhe cha-
ma atenção em cada um desses diretores.

Barcinski: O que mais me atrai em Kubrick é o equilíbrio 
entre o formalismo e a narrativa. Ele é um grande estilista 
a serviço da história. Ele, assim como Polanski, lida com 

o lado escuro da mente humana. E os fi lmes são 
representações visuais disso. Em Kubrick, há certa 
frieza formal e de forma de interpretação que con-
trasta com temas muito quentes. Os fi lmes são ce-
rebrais e quentes ao mesmo tempo.

ALT: Do início do roteiro até o lançamento de Não 
por acaso, quanto tempo se passou?

Barcinski: Cerca de sete anos. Cinco anos escre-
vendo o roteiro. Dos quais dois fi nanciando o fi lme. 
E um ano e meio da pré-produção ao fi lme pronto. 
O curioso é que esses sete anos concentram-se em 
sete semanas de fi lmagem, o que faz o processo de 
fi lmagem uma experiência muito intensa.

ALT: O que aprendeu ao fazer Não por acaso?

Barcinski: O maior aprendizado, além de adminis-
trar um projeto deste porte, foi lidar com a constru-
ção de personagens em uma esfera muito maior e 
mais complexa que nos curtas. E a direção de ato-
res, a partir destes personagens.

ALT: São certas as afi rmações de que seus traba-
lhos, principalmente o longa Não por acaso, pos-
suem infl uência do cinema independente moderno 
norte-americano? 

Barcinski: Não especialmente. Inclusive o cinema 
independente americano atualmente vive uma cri-
se de identidade e não tem surgido fi lmes muito in-
teressantes desse modelo.

ALT: Qual a receptividade do seu trabalho no exte-
rior, principalmente nos Estados Unidos?

Barcinski: Não Por Acaso recebeu 13 prêmios in-
cluindo melhor fi lme de estréia no Festival de Chica-
go, o mais antigo e um dos mais prestigiosos dos EUA. 
O fi lme, no entanto, não foi vendido internacionalmen-
te. Sinto-me bem posicionado no circuito de festivais, 
mas ainda não consegui achar um nicho para vender 
o fi lme. Acredito que tentar colocar-se em um nicho 
para venda internacional é um esforço importante 
para aliviar a equação de viabilização dos projetos.

ALT: Como está o projeto Sob Pressão? Há algum 
outro projeto?

Barcinski: Em 2009, devo fi lmar um projeto menor 
que o Não Por Acaso provisoriamente chamado de 
O Lixo Nosso de Cada dia. Estou trabalhando para 
viabilizar o Sob Pressão para 2011. Tenho outros 
projetos, mas estão em compasso de espera para 
depois desses dois fi lmes.

ALT: Qual é o grau de improviso com que você tra-
balha na questão estética dos seus fi lmes?

Barcinski: Eu trabalho com bastante planejamen-
to. E tento deixar uma boa margem de liberdade 
para a atuação. A parte visual normalmente ganha 
com o planejamento. A interpretação dos atores, no 
entanto, pode ressentir se for controlada de mais.

ALT: Você acredita que a formação de público seja 
uma das grandes difi culdades no reconhecimento 
do cinema brasileiro?

Barcinski: O sistema de exibição está em um 
momento de mudança no mundo inteiro. Nin-
guém sabe bem as respostas. O importante é ten-

tar ampliar os circuitos de exibição populares 
para o fi lme nacional.

ALT: Há algum tempo, as discussões em torno do 
cinema falavam sobre a necessidade dessa arte de 
romper as barreiras com a linguagem televisiva. Mais 
recentemente, essa discussão passou a ser sobre a 
questão da linguagem publicitária presente nas obras 
fílmicas. Hoje, você acredita que esta discussão ainda 
existe ou houve uma mudança de foco?

Barcinski: Há certo nicho de fi lmes com lingua-
gem televisiva. E estes fi lmes, produzidos com 
base no star system de atores de televisão, às 
vezes conseguem atingir um público satisfatório 
e importante para o cinema nacional. Ao mesmo 
tempo, há muita renovação de linguagem e fi lmes 
de arte sendo produzidos. O Brasil tem uma das 
maiores cotas de diretores estreantes do mundo. 
Quanto à publicidade, não acho que o cinema bra-
sileiro se ressinta de grande proximidade com a 
publicidade. Esse me parece um conceito antigo 
de quando havia uma polarização ideológica em 
torno do cinema nos anos 1970. Hoje o cinema 
não é mais ideológico e a publicidade é muito plu-
ral. Não me parece uma discussão atual.

ALT: Aos iniciantes na produção cinematográfi -
ca, que dica ou conselho daria? O que é preciso 
para se fazer um fi lme?

Barcinski: Desenvolver seu projeto de curta. 
Tentar os editais de produção. Se não conseguir 
dinheiro, fazer em esquema de cooperativa ar-
regimentando entusiastas. Paralelamente ten-
tar trabalhar na área, começando por estágios. 
E estudar e ver fi lmes.

ALT: Dia 5 de novembro foi o Dia Nacional do 
Cinema Brasileiro. O que se pode comemorar?
Barcinski: De minha adolescência aos dias de hoje 
não houve melhor período para o fi lme nacional 
que o de hoje em dia. A produção atual é de cerca 
de 80 títulos por ano. Todo ano emplacamos dois 
ou três blockbusters. Todo ano há cinco ou seis fi l-
mes de altíssima qualidade artística equiparável a 
qualquer outra cinematografi a mundial. Todo ano 
o Brasil se faz presente nos principais festivais de 
cinema do mundo. Todo ano há um ou dois fi lmes 
que conquistam enorme espaço catalisando dis-
cussões em diversas esferas da sociedade.

ALT: Qual seria o melhor presente para ser dar 
ao cinema brasileiro?

Barcinski: Ampliar o circuito de exibição pela in-
clusão de classes C e D, tradicionais parceiras do 
cinema brasileiro que estão excluídas do circuito 
atual de exibição. Isso já está bem diagnosticado 
pela Ancine e pelo Ministério da Cultura e creio 
que a médio prazo ações como o Projeto Brasil, 
o Vale Cultura e o Fundo Setorial para salas popu-
lares devem mudar este panorama.
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