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Under & Ground:

Fim dos
Dias

Os que não

serão extintos.

Quem são
eles?

@

Se você, ao navegar calmamente por aí, encontrar um site 
com um pequeno selo em um canto que diz “FWA – Site of 
the Day” (FWA – Site do dia), saiba que ele está inscrito num 
dos maiores bancos de dados sobre os sites desenvolvidos 
com as tecnologias mais avançadas da rede. Soa complexo, 
mas só pela escrita embolada. O FWA (Favourite Websites 
Awards) é um grupo de profi ssionais de web que oferece uma 
espécie de certifi cado de excelência para os sites mais 
bem elaborados, com destaque 
para os melhores designs 
e para as melhores ideias. 
Para navegar na maioria 
dos premiados, é pre-
ciso ter uma Internet 
razoável e um compu-
tador decente. Essas 
especifi cações são 
um pouco subjeti-
vas, mas certamente 
você as entende em 
dois casos: se as pos-
sui ou se as deseja.

A explicação é necessária para 
os endereços que vêm a seguir e que 
continuam o que começamos a se-
mana passada: alguns sites legais de 
bandas antenadas na derrocada da 
cena musical como a conhecíamos há 
10 anos. Mais motivo do que esse, acre-
dito ser a globalização da música. Nin-
guém precisa estar na Nova Zelândia 
para ser fã de carteirinha de uma banda 
de lá. E é por isso que a Internet oferece 
a mais bem feita ilusão dos últimos tem-
pos. Com vocês, a proximidade.

minuit.co.nz – 

O Minuit (meia-noite, em francês) 
é uma banda de Nelson, na Nova 
Zelândia, de que eu nunca 
ouviria falar não fosse pelo 
site ter sido certificado 
pelo FWA. A banda 
de três integran-
tes, Paul Dod-
ge, Ruth Carr 
e Ryan Be-
ehre, faz um 
som eletrô-

nico orgânico com vocal feminino que eu provavelmente venha 
a ouvir de novo algum dia. O endereço deles na rede foi desen-
volvido em Flash e transforma quem o acessa em um bichinho 
azul molenga que será o seu guia pelo menu transformado em 
mundo. Com as setas do teclado, você movimenta o seu guia pe-
los campos da página sem precisar clicar em nada. Você também 

pode mandar mensagens que ficarão no inconsciente do site 
digitando-as diretamente no teclado. Enfim, compensa por ser 
bonitinho e para conhecer a música.

pearljamtengame.com – 

Um complexo e bem elaborado jogo de quebra-cabeça espe-
ra por você no Pearl Jam Ten Game, uma ação para divulgar o 
lançamento recente de quatro edições especiais do álbum Ten 

(1991), o primeiro da banda e considerado por 
muitos o melhor. Em Flash e 

em 3D, você deve encon-
trar o lugar das peças 
coloridas sobrepostas 

às imagens que devem 
formar; são ao todo 

seis imagens que po-
dem ser escolhidas num 

cubo encontrado no 
canto superior esquerdo. 
Cada uma dessas imagens 

é formada por fileiras de 
peças de cores diferen-
tes; cada fileira é forma-

da por uma cor e cada 
fileira completa libera a 

audição de uma música. É diver-
tido, um pouco cansativo até pegar o 
jeito, e muito bonito de ver. Ah, deve 
ser bom também se você curte Pearl 
Jam, o que não é bem o meu caso.

dixiechicks.com/underground

Para os que gostam de easter eggs, 
esse é um bom endereço. As ameri-

canas do Dixie Chicks têm um site 
cheio de coisinhas escondidas que 

só podem ser encontradas se 
você manusear bem um mapa 

e tiver bastante paciência, 
característica necessária à 

maioria dos sites desen-
volvidos em tecnologia 
avançada. Há áreas da 
página a que você só 
tem acesso se encontrá-

las no mapa e há vídeos surpresa, mensagens escritas em 
lugares diferenciados e outras coisas que você só encontra fuçan-
do mesmo. Se você é fã de country, é uma boa pedida.

Na batida do clique II

É fruto 
de certa inquietação quase 

irrelevante a visão de uma simples placa 
de “Não pise na grama” rodeada por vários metros 

de verdume. Ou a colocaram antes da grama ou alguém 
violou a própria regra para gerar a exceção.

Houaiss, o lexicógrafo, não o dicionário, e intelectual que dispensa apresen-
tações, entretanto, teria espasmos contínuos e desenfreados. Entregaria ao respon-

sável pela proibição uma das volumosas edições da compilação lexical que carrega o 
sobrenome dele: “Por favor, página 2.227, 11º verbete”. 

Das 16 acepções listadas para o verbo ‘pisar’, 13 apresentam transitividade direta; em duas 
o verbo é intransitivo e outra cabe em ambos os casos. Em nenhum deles se encaixa ‘Pisar na 

grama’, o certo é “Não pise a grama”. Da mesma forma, Neil Armstrong não pisou na lua, mas fez 
um favor à humanidade pisando o astro, sem causar arrepios aos mais atentos à fala e à escrita.

Ainda que outros especialistas reafi rmem a condição descrita, vimos na última semana, em que 
foram comemorados os 40 anos da ida do homem à lua, certo descaso – ou desconhecimento – 
com as normas que deveriam reger o bom uso da língua portuguesa.

Parte da imprensa, inclusive a local, insiste no erro com a desculpa da busca pela 
aproximação com a linguagem falada. Ora, se os falantes, por questões culturais ou 
semelhantes, não se ativerem ao uso correto da língua portuguesa, a imprensa os 

deve legitimar por ser mais agradável ao ouvido? É um erro e um ato ignorante 
julgar a população incapaz de compreender a própria língua, e um equívoco 

ainda maior impossibilitá-la de evoluir pela insistência no ignóbil.

Importar-se com os detalhes que fazem desabrochar mais bela a última 
fl or do Lácio, esse sim, é um dos grandes passos para a humanidade. 

Afi nal, nos importa menos saber se o homem esteve mesmo 
em solo lunar do que ter a convicção de que, caso 

tenha estado, pisaria a lua. Sem levar a 
preposição a tiracolo.

O homem
nunca pisouna lua

CMYK
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Andou para um lado e para 
outro. Seu entusiasmo não 
sabia se diria adeus à liberda-
de ou reconhecia onde esta-
va. Ali o esperava o mar, aque-
le mar que podia contemplar 
por intermináveis momentos, 
e sempre mostraria algo di-
verso: uma concha, uma pro-
fundidade mais transparente, o 
rastro de uma nuvem, o rumo 
de outra corrente e as instantâ-
neas ondulações espumando na 
margem. O som que ouvia asse-
melhava-se ao terno perfume de 
um presente recebido há muito 
tempo, bem distante. 

Cada sensação era um tesouro 
inestimável, de uma euforia irre-
fl exiva, como se pertencesse a um 
todo que imediatamente se desin-
tegrasse. Onde acabaria alguém 
de alma demasiado sensível? “Aqui 
tens o coração de um homem”. 

Não podia parar. Era para si mes-
mo um refl exo luminoso desprovido 
de qualquer signifi cado. Olhava-se 
como a gaivota olha o cardume ou 
como o cardume olha o pássaro. Era 

um sondar repleto, de luz profunda, 
uma recompensa inolvidável do pra-

zer de quem vê além do simples esforço 
das pupilas. Era-lhe irrefragável o sorri-

so, quase inocente, como quem soubes-
se ter guardados muitos mais para trazer 

aos lábios. Seguiu olhando ininterrup-
tamente. Algo brilhava na areia 

limpa. A água morna mo-
lhava seus pés. Não 

recordava 
onde 

havia deixado a 
última lembrança, 
tampouco queria 
encontrá-la. Nova-
mente percebeu o bri-
lho na areia. Inclinou-se 
e recolheu o que lhe pa-
recia ser um metal precio-
so. Já contava com algo. Fez 
uma pequena pausa. Em sua 
multidão de silêncios a voz do 
mar era o próprio corpo do mar 
que o domava e o refazia. Esten-
deu as mãos contra o sol. O brilho 
sumiu por entre os dedos. Consumi-
ram-se os elos das coisas secretas. 

Uma suave ironia marcou sua fronte 
persistente. Sorriu com a mesma bon-
dade de antes. O mar agora era verde, 

brilhantemente verde e solitário. Com 
a cabeça inclinada caminhou como sa-

bem caminhar os que não perdem ja-
mais o que tanto se custa a conseguir 

ou não tem qualquer preocupação 
com as vis necessidades humanas 

– alimento, descanso ou amor. 

Como se entrelaçado em 
incomensuráveis variantes 

e obviedades dirigiu-se ao 
indefinível com a doçura 

de quem só podia mur-
murar: “Aqui tens uma 

estrela mais intensa do 
que a minha”.

Quarto sempre é re-
duto de bagunça, en-
tretanto, uma peculia-
ridade se enxerga nas 
lassas alcovas de alguns 
jovens: livros, DVDs e 
CDs. Ali, sobre as camas, 

as prateleiras empolei-
ram as obras preferidas 
desses jovens, guardando 
o sono ou tirando quan-
do convocados ao uso. 
Um desses cômodos é o 

do estudante Dario Tavares. 
Ele compõe no quarto uma 
considerável biblioteca. “Meu 
quarto é repleto de livros. Te-
nho muitos de economia, de 
literatura, como Lygia [Fagun-

des Telles] e Vinicius [de Mo-
raes], de fotojornalismo, de jor-
nalismo, cadernos de literatura 
brasileira e muitas outras coisas 
que não são somente minhas, mas 
que ficam todas em meu quarto”.

“Qual seu interesse em livros de 
economia, por exemplo?”. “Teve uma 
época em que eu queria fazer a facul-
dade de Relações Internacionais, então 
tinha bastante interesse. Na maioria das 
vezes o interesse é por pura curiosidade 
mesmo, aprender mais sobre as coisas”. 

“Quanto aos livros de literatura, quais 
são seus autores prediletos?”. Sem pes-
tanejar a resposta: “Lygia Fagundes Telles 
por toda a vida. Ah! E Clarice [Lispector]. 
Tem os esporádicos, como Caio Fernando 
Abreu e Raduan Nassar, mas nunca saí da 

Lygia e da Clarice”. “Algum autor não brasi-
leiro?”. “Ah! Tem sim. Até comecei a ler a série 

que tá todo mun-
do lendo: 

Crepúsculo, gostei. 
Mas logo caí nos 
vampiros clássicos 
e me apaixonei por 
Anne Rice e seu vam-
piro Lestat”.

“Esses autores bra-
sileiros que você citou, 
como Raduan Nassar, 
são totalmente desco-
nhecidos do grande públi-
co. Até mesmo a Lygia está 
fora dos circuitos populares 
de literatura. O que você 
considera mais importante 
nessa literatura desconhecida 
e por até dizer, marginal?”. “Eu 
nasci no meio do desconhe-
cido, então pra mim Raduan 
Nassar e Lygia nunca foram des-
conhecidos. Mas o que eu acho 
importante é o modo de narra-
ção de Raduan Nassar, que colo-
ca tudo numa emoção diferente. 
No livro Lavoura Arcaica [Cia. das 
Letras, 1999, 196 p.], durante o 
começo, parece que um trem 
passa por cima de você, ta-
manha é a desconexão da 
narrativa, porém tudo tem 
sentido. Acho importante 
conhecê-lo, também, por-
que é um argumento dife-
rente do natural. É fácil conhe-
cer autores famosos, entretanto, nem 
sempre são os melhores. Costumo dizer 
que são os bem lançados.

“Você escreve também?”. “Sim, faz um 
tempo. Desde os dez anos que me aventu-

ro e tenho me aperfeiçoado porque gos-
to disso”. “Quanto à fotografi a, sobre a 

qual você disse manter alguns livros so-
bre, qual a sua relação com essa arte 

e é possível fazer um paralelo entre 

ela e a literatura?”. “Olha, 
eu não sei se você sabe, mas 
também já me aventurei por 
esses lados da fotografi a. Sou 
apaixonado pelo olhar macro 
e com certeza dá para fazer não 
um paralelo, mas um entrelaça-
do com a literatura. A fotografi a é 
um olhar que vai gerar milhares de 
olhares sobre determinado assunto 
ou determinada coisa. Acho que as 
duas juntas manipulam demais a visão 
do leitor/observador, mas as duas sepa-
radas, cada uma focando um objeto, é 
perfeito”. “Além de Lavoura Arcaica você 
indicaria mais algum livro como essencial à 
formação?”. “Sim. Antes do baile verde [Cia. 
das Letras, 2009, 208 p.], da 

Lygia; são contos que falam de tudo, 
desde a frieza humana até o amor ou 

a falta dele. Perto do coração selva-
gem [Rocco, 1999, 202 p.], da Clarice; 

este conta a história da formação de 
caráter de uma menina. É extremamen-

te denso e foi a primeira obra da autora 
que eu li. São as três obras que eu prezo 

mais. Se fosse para uma leitura deleitante, 
eu indicaria o bom e velho Oscar Wilde, 

com O retrato de Dorian Gray”.   

Para ler os textos de Dario,
acesse: contantoque.wordpress.com

Suspiros de alcovas

OniodiGregolinCASCAVEL | PR
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Uma exposição como a Paralisias, que ocupa o Museu de Arte de 
Cascavel até o final deste mês, exige certa capacidade de abstra-
ção. Obras-de-arte do tão mal compreendido e amplo mundo 
estético contemporâneo fazem dos olhares menos treinados os 
mais enganados e perdidos.

Até mesmo os artistas podem morder a própria língua ao rei-
vindicar tão facilmente nomes tão ariscos como o de Duchamp, 
por exemplo, cuja obra se faz ter sentido apenas em um de-
terminado momento da história da arte. Como lembra Sílvio 
Demétrio, a essência da arte está no caráter inaugural que 
possui, não na reprodução descontextualizada. 

Nem toda reação é um ataque certeiro, mas jamais é 
vã. A motivação dos paralisados é sempre a inquieta-
ção, a perturbação de uma alma silenciada. A liber-
tação dá fôlego e vida e faz sonhar dias mais claros 
para uma cultura tão ingênua, e ao mesmo tem-
po tão desenvolvida, como é a de Cascavel.

Assim, o ALT desta semana traz uma matéria 
menos panfl etária e mais analítica sobre a mostra. 
O objetivo é ajustar os pesos e cobrar, por um lado, 
maior atenção do poder público com as políticas cul-
turais de nossa cidade, por outro, que os artistas bai-
xem a guarda e colaborem. O público agradece.

Destaques paralisados
O artista contemporâneo e curador independente Andrés 

Castillo Vildósola, membro da ACA (Artes Contemporáneas 
Asociadas, Chile) e da Laalvaca (Gestores Culturais, México), fez 
a crítica mais ferrenha à exposição. Na opinião dele, a mostra-
protesto é refl exo de uma paralisia latente do gestor cultural e 
que tem se alastrado. “A questão é que a cultura é vista como um 
gasto, e não como um investimento”. 

Essa mentalidade essencialmente política, de acordo com Cas-
tillo, estanca o desenvolvimento cultural, como se mostrou no 
Fica (Festival Internacional de Cascavel) do ano passado, em que 
as mostras foram esvaziadas de público e sentido. “Tem de se criar 
estruturas, ferramentas, de formação de público. Em vez disso, se vê 
a chegada do Ponto de Cultura, mas não há convites, não há procura 
por parceiros para complemento do orçamento limitado...”. 

Evidências
de uma
cultura
desequilibrada

Anderson
Antikievicz Costa
CASCAVEL | PR

Castillo entende que, se o rumo da atual política 
cultural não for endireitado, se o pensamento em re-
lação ao investimento em Cultura não for diferente, e 
se a população não for integrada ao circuito de even-
tos, o novo Teatro Municipal se tornará um grande 
elefante branco, símbolo da inefi cácia do sistema 
com falência já anunciada.

***
Dois dos mais reconhecidos artistas de Cascavel, 

Nelson Josefi  e Luiz Carlos Brugnera, viram na exposição 
não só a oportunidade de gerar uma discussão a respeito 

das políticas culturais, mas também de trabalhar a crítica 
dentro da própria linha de trabalho. 

O contorno com o sinal de menos aplicado à parede, símbo-
lo da exposição, é parte da obra ...stop, apresentada por Josefi . 

As linhas minimalistas não são por acaso ou pela ocasião, mas a 
continuidade e desenvolvimento de um trabalho de pesquisa de 

anos. “Esse sinal de menos trabalha essa questão visual, tento passar 
o conceito de esvaziamento de ideias, trata do esvaziamento da arte, 

do incentivo e do apoio cultural e das questões sociais. Trabalhei com o 
mínimo de material, é uma criação de certa forma minimalista levando 

para esse lado da pichação e me aproveitei do próprio lugar para criar”. 

Para Josefi , Cascavel está regredindo culturalmente. “Tudo o que se tem 
hoje é o resto do que se fez na época de quando Luiz Ernesto era o secretário 

de Cultura. Tudo aconteceu naquela época, houve um apoio fundamental. Sou 
fruto dessa geração, o pessoal da secretaria de hoje também é, mas essa eferves-
cência não foi mantida e nem se repetiu. Hoje não há incentivo algum, só se têm 

espaços para expor. Não fazem mais nada a não ser discursos políticos para seus 
próprios propósitos. É muito difícil conseguir apoio, é muito mais fácil na área 
empresarial. Apoio público só existe no discurso”.

O problema, talvez, não esteja na secretaria. Josefi pondera que a 
responsabilidade talvez seja do alto escalão político do município. 
“Acho que o problema está no governo central, na prefeitura, não 

na secretaria. A visão cultural deles é muito pequena. De qual-
quer forma, ainda é cedo para essa gestão, esperamos que daqui 
para frente aconteça alguma coisa”.

Brugnera, em conjunto com Gisele de França, também apresen-
ta uma instalação minimalista, com pouca variação e quantida-

de de material. Só papelão e grampo, que foram manuseados e 
prendidos na parede do Museu em uma performance dos ar-
tistas durante a exposição. A simplicidade na estética décor 

e a plena consciência do espaço que ocupa, colocadas em 
perspectiva com a refl exão que se quer gerar a respeito 
da cultura em Cascavel, chega à signifi cação completa 

por um sugestivo nome: Papelão.

“Estávamos 
no calendário 
da Secretaria 
de Cultura, mas 
havíamos desisti-
do da exposição devido 
a uma série de ausências de 
condições que julgamos essenciais. 
Mala-direta, convites impressos... Até que 
mais próximo da data decidimos fazer. De for-
ma alguma o menor prazo afetou o que queríamos da 
exposição”, garante Brugnera.

Pairou sobre as obras, no entanto, uma dúvida a 
respeito do que se entende sobre arte ou mesmo 
sobre antiarte. “Tudo é arte para min. Não exis-
te o não-arte. Basta a pessoa se considerar um 
artista e o que ele está expondo ser um resul-
tado intelectual ou material. O que fizemos 
não é um desrespeito com o espaço. Alguns 
podem dizer que não é arte, mas os artis-
tas têm consciência do que fizeram. Foi 
uma possibilidade de desenvolvermos o 
nosso trabalho. O que é estranho para 
mim é esses espaços não abrirem em 
horários em que as pessoas não estão 
trabalhando, por exemplo, depois 
do horário comercial, nos fins de 
semana e feriados”.

Gisele de França é estudante de 
moda na Unipar (Universidade 
Paranaense), e o trabalho com 
Brugnera é o primeiro nas ar-
tes plásticas. “Gostei muito 
e espero fazer mais traba-
lhos aproximando a arte e a 
moda, que também é cul-
tura”. Mas já de começo 
nota em que terreno está 
pisando. “Eu noto que 
não há fomento no setor 
cultural, não há, sobre-
tudo, divulgação”.

Desconstruir a história da arte é algo característico do discurso das manifestações chama-
das de pós-modernas. Com um apelo característico de uma estética de exaustão, a temática 
do que se entende por pós-moderno nas artes é um esgotamento do que se tinha como au-
torrefl exividade num contexto ainda moderno. Não é mais a linguagem que se volta sobre si 
mesma (metalinguagem), mas o discurso que incide sobre a própria instituição que ele busca 
legitimar. A arte pós-moderna é uma arte institucionalizada pelos circuitos do grande mer-
cado que se faz deliberadamente confundir com ela. A galeria como confessionário e divã. 
Rinha para a expiação de culpas e segredinhos sujos de um jogo do qual o público se tornou 
ausente. Parnasianismo que não repete formas, senão conteúdos. O grande abismo que se 
desdobra abaixo e para além das janelas das torres de marfi m. Essa urgência febril da catás-
trofe ao encalço de tudo. O tempo não mais como duração e permanência, mas o instante 
enquanto colapso 
que obriga a tudo 
acelerar-se para 
não sucumbir ao 
fi no gelo que se 
rompe a cada 
passo. Essa é 

Quase-arte
CRÍTICA

Silvio
Demétrio*
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a imagem com a qual o sociólogo polonês Zyg-
munt Bauman descreve esse descompasso con-
temporâneo que não atinge somente a arte, mas 
a vida como um todo. 

É o império da performance. Nela, só existe 
experiência enquanto dissipação. Tudo sucum-
be sob o signo da pressa. E com a arte não é 
diferente. Há como entendê-la – é certo –. Mas 
quem não há de concordar também que a na-
tureza descartável e dessacralizada em todos os 
sentidos acaba por lhe assinalar a própria ruína? 

Tudo isso começa lá em algum lugar entre as déca-
das de 1950 e 1960 no circuito das artes na América do 
Norte. O Pop e o Minimalismo são os extremos a par-
tir dos quais se começa a traçar esse perímetro. Ainda 
vão longe as tentativas de fechar essa linha em algum 
contorno mais consistente. Isso porque a arte parece 
acontecer hoje tal como se comporta a luz em relação à 
antimatéria. Dada a gravidade exponencial dos buracos 
negros, nem mesmo a luz consegue escapar.

Assim 
acontece 
também 
com essa 

antiarte, tal 
como a que o 

MAC de Casca-
vel abriga com o 

nome sugestivo 
de ‘Paralisias’ (via 

Lacan o título re-
verbera, mesmo que 

inconsciente, uma ho-
menagem, talvez: “para” 

+ “lisias”). No cabo-de-
guerra entre artistas e as 

limitações institucionais da arte em Cascavel, trans-
forma-se o MAC numa câmara de silêncio e sombra. 
E nada escapa. A imanência de um campo fechado 
sobre si mesmo. Estão certos os artistas em manifes-
tar desconforto. Para além dos momentos nos quais 
cultura e arte se tornam convenientes como promes-
sa, pouco se vê como desdobramento palpável de 
uma política voltada para o setor na cidade, contudo 
essa natureza performática que se esgota no gesto é 
um perigo por provocar uma condição refratária ao 
público nos espaços de uma arte possível.

É de se pensar o quanto deve corroer a sensibilidade 
desses artistas o fato de terem de praticar a antiarte 
como maneirismo, completamente descontextuali-
zada. O anacronismo é, por excelência, o tempo pró-
prio das províncias. Acredito que todos ali podem di-
zer muito mais. E assim o devem querer. Todos os que 
pensam, produzem e querem arte em Cascavel não 
deveriam ceder à inércia do silêncio diante dessa an-
timostra. “Paralisias”. Todos deveriam ir ao MAC para 
contemplar uma automutilação que começa pela fe-
rida que se abre ali onde o artista mais sente – seu 
espaço de contato com o público –. Desconcertante 
porque desconfortável. Um exorcismo dessas som-
bras começa pela articulação de um movimento. Um 
gesto positivo de afi rmação que, depois de esvaziar o 
que deveria ser um local de 
exposição, deveria 
efetivamente reco-
locar o MAC como 
centro de irradia-
ção produtiva.

*Editor do
caderno BISS
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Cascavel, cultu-
ralmente, parece 
viver do passa-

do. Há rumores 
de um tempo de 

apoio e incentivo 
de tão larga escala 

quanto hoje se almeja. De eventos e ações 
de tamanha monta quanto nunca mais se 

viu. A ‘era dos restos’ tem alimentado os mais 
esperançosos, ou os mais iludidos.

Paralisias é o refl exo de um organismo doente, e de 
cura além da vontade. Há a defesa de uma receita de 
ações concretas e de investimento, de uma mudança de 
percepção de que a arte não é um estorvo, não é um luxo, 
não é inútil, mas um alimento essencial de um povo que 
deseja ser grande mesmo tão jovem.

Se a crítica não é direta ao novo regime, comanda-
do por Judet Bilibio, é ela que, como representante 
de uma classe, falou ao ALT sobre um largo espa-
ço histórico da nossa cultura, buscou responder o 
porquê de certos impasses e de tamanha resistên-
cia em uma guerra tão morna. 

ALT: É comum as pessoas lembrarem as gestões do 
Luiz Ernesto à frente da secretaria de Cultura. A se-
nhora fez parte da última gestão dele, não é?

Judet Bilibio: Na verdade, nós assumimos no dia pri-
meiro, e um mês e pouco, dois meses depois eu saí, 
porque acabei perdendo meu fi lho. Mas queria ter fei-
to parte daquela equipe, porque o Luiz Ernesto tem 
uma visão cultural excelente.

ALT: Muito se fala que nos tempos dele a situa-
ção era melhor em relação a incentivos...

Bilibio: As pessoas que te falaram provavel-
mente são as que foram privilegiadas naquele 
tempo. O que ocorre é que na primeira vez que o 
Luiz Ernesto assumiu a pasta ficou por 11 anos, se 
não me engano. Os dez primeiros anos foram real-
mente muito bons, havia projetos fantásticos. Quan-
do ele voltou e ficou por pouco mais de um ano não 
foi tão bacana assim, ele estava com problemas, nós 
chegamos a fazer muitos projetos, mas que acabaram 
não sendo levados adiante. Mas ele é excelente.

ALT: O que falta então para essa gestão se destacar tanto 
quanto aquela?

Bilibio: Não acho que antes era melhor do que estamos ago-
ra. Nós estamos melhores porque herdamos muitas coisas, isso 
sim. O Luiz Ernesto teve a sabedoria de resgatar tudo que temos 
na música, na dança... Também foi importante o trabalho dos 
secretários que vieram antes. O Luiz Ernesto se destacou porque 
trouxe grandes espetáculos a que Cascavel não estava acostuma-
da. Eu acredito que com o trabalho que estamos fazendo também 
seremos reconhecidos. Estamos tratando a cultura com seriedade. 
Nesse começo de gestão nos dedicamos a colocar em dia as manu-
tenções dos nossos espaços cul-
turais. Pintamos o MAC, ajei-
tamos a Sala Verde, o Gilberto 
Mayer, restauramos 20 peças 
de cerâmica que estavam 
quebradas, etiquetamos 
as plumárias do nosso 
material indígena, de-
socupamos a Igreja 
do Lago para expo-
sições, estamos 
com projetos 

para o Teatro Barra-
cão, tem o Ponto de 
Cultura, acertamos 
com o Estado a vin-
da de uma oficina de 
artes plásticas para 
Cascavel... e ainda há 
muito o que fazer, fora 
o Teatro Municipal que 
vem por aí, teremos espaços e 
ações grandes.

ALT: A exposição Paralisias, entre outras coisas, propõe 
uma refl exão sobre o atual comprometimento do poder 
público com a cultura, sugerindo que a situação não vai 
bem. O que pensa sobre isso?

Bilibio: Eu sou artista plástica e eu entendo que todo 
artista tem de colocar sua opinião, se ele está contente 
ou não. Ele sempre está falando do que está ao redor 
dele, do que ele está sentido, do que ele está vivendo. 
Assim, eu sou favorável à exposição.

ALT: Então a senhora concorda com a sugestão de que a 
cultura não vai bem em Cascavel?

Bilibio: Não, de forma alguma. O prefeito Edgar Bue-
no, eu e toda a minha equipe entendemos que cultura 
é importantíssimo. A cultura é essencial para a popu-
lação e o desenvolvimento da nossa cidade, do povo. 
E assim temos carta branca para, dentro da legalidade, 
incentivar a cultura de Cascavel. E conversei com o Jéfer-
son [Kaibers] e ele explicou que não estão fazendo uma 
crítica à secretaria, mas ao sistema.

ALT: A exposição não foi divulgada pela secretaria e nem 
pelo site da prefeitura. O que houve?

Bilibio: Funciona assim: um mês antes do evento, a gente 
já sabe como vai ser a exposição, mas, cerca de 15 dias antes 
da abertura, a gente pede para que os artistas venham até 
a secretaria, tragam um currículo, algumas obras, e então 
fazemos uma entrevista com ele, coletamos depoimentos 
e preparamos uma matéria de divulgação. Sempre que eu 
posso coloco um depoimento meu também, porque pen-
so que isso funciona como um incentivo. E esse material 
é enviado a todos os veículos de comunicação da cidade 
e também publicado no site da prefeitura. Mas eles não 

trouxeram esse material, não vieram à secretaria. Só vieram mon-
tar tudo na tarde do dia da exposição, daí não tínhamos como fazer.

ALT: Não poderia ter sido feita uma matéria posteriormente?

Bilibio: Sempre procuramos fazer a divulgação antes da abertura 
porque o volume de trabalho na secretaria é muito grande e pode não 

dar mais tempo. Eles deveriam ter ido à secretaria, e se eles forem ainda 
daremos um jeito de fazer a matéria. Depende do interesse deles. A responsável 

por fazer as matérias está à disposição.

ALT: Nós recebemos o texto do Andrés a respeito da exposição e também um 
release da Assessoria VIP, a secretaria não poderia ter pedido autorização para o 
uso desses textos?

Bilibio: O texto do Andrés é uma obra-de-arte, né. Nós não temos como nos apro-
priar desses textos, copiar e repassar. Por isso foi insistido para eles virem até a secreta-
ria. Eu falei com o Cezar pelo menos duas vezes. Mas a exposição está aberta a todos os 
veículos de comunicação que quiserem visitá-la, e eu estou à disposição também. Não 

há nada para se esconder ou coisa parecida.

ALT: Por que os artistas não queriam fazer a exposição?

Bilibio: Tivemos de ligar, ir atrás deles e convencê-los a fa-
zer a exposição. Eu mesmo liguei para o Cezar. Eles não gosta-
ram porque não fi zemos os convites. O convite é importante 
para o artista, porque fi ca marcado que houve a exposição. 
Eu entendo isso, mas não pude fazer os convites porque ainda 
não havia saído a licitação da agência de publicidade da prefei-
tura, saiu só agora. Enquanto secretária não basta eu ter von-
tade, preciso que a justiça me autorize. Mas nós fi zemos uma 
bela abertura mesmo assim, conseguimos o patrocínio da Zaeli 
para o coquetel que nem estava previsto no edital, e ainda teve 
o violinista da Orquestra Municipal, que estava no Festival de 
Música, ele veio tocar especialmente para a abertura, e teve o 
cerimonial também. Nós buscamos patrocínio para os convites, 
mas não conseguimos. Eu peço desculpas aos artistas por isso.

ALT: Por que a Bienal de artes plásticas não vai ocorrer este ano?

Bilibio: Porque a organização da Bienal é sempre feita um ano an-
tes e não foi nada programado no ano passado, não estava no PPA, 
nem nada. Então tivemos de organizar tudo para o ano que vem, 
mas, para não fi car tão longe, a preparamos para o começo de 2010.

ALT: Tem havido cobranças por políticas de formação de pú-
blico. O que a secretaria está fazendo a respeito disso?

Bilibio: Nossa formação de público está acontecendo. Nós esta-
mos fazendo eventos, colocando nos jornais, convidando o pesso-
al e assim a população tem se acostumado e criado gosto em vir 
aos espetáculos e exposições. Estamos divulgando muito.

ALT: Últimas palavras... Algo a acrescentar?

Bilibio: Quero dizer que a secretaria tem buscado parce-
rias com os empresários da nossa cidade para que possamos 
levar nossos artistas para os bairros, para que os fi lhos e os 
pais possam participar também. A secretaria sozinha não 
tem verba, mas nós temos o total apoio do nosso prefeito 
para fazer parcerias. Nós estamos também esperando dois 
projetos, um é do Ponto de Cultura, o outro é o Atitude, 
inclusive já chegou a lona do circo. Estamos trabalhando 
sem horário. Não estamos medindo esforços.

E, olha, eu gosto demais do trabalho do Josefi  e sou apai-
xonada pelo trabalho do Brugnera. Mas agora pergunto a 
eles, que na gestão passada eram assessores da secretaria 
e recebiam dinheiro público, por que não pareciam im-

portantes os convites, já que não estavam 
inclusos nos editais? Por que as paredes 

podiam estar sujas? Por que não era 
importante que as paredes fossem 

adesivadas? Por que não foi progra-
mada a Bienal?A cultura do entre

mortos e feridos

Anderson
Antikievicz Costa
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MALHAÇÃO 
SEGUNDA - João retira  a queixa con-
tra Osvaldo para evitar que ele seja 
preso.Yasmin reconhece todos, menos 
Peralta. João quer dar uma oportuni-
dade para  Osvaldo se redimir dos er-
ros que cometeu. 

TERÇA - Muchiba ameaça denun-
ciar  Caio à polícia caso o rapaz não 
consiga dinheiro para ele. João nega o 
pedido de Osvaldo, mas diz que aluga-
rá um lugar para ele ficar. Yasmin acei-
ta deixar Peralta tentar reconquistá-la 
com a condição de que o casamento 
ocorra numa igreja. 

QUARTA - Fernandinho acha que Caio 
roubou seu notebook, mas Bruno diz 
que não há provas de que foi ele. Lucia-
no diz a Adamastor que precisa levan-
tar uma grande quantia de dinheiro e 
pede que ele lhe arranje trabalho. Yas-
min recebe um convite anônimo para 
um jantar chique. 

QUINTA - Luciano se defende das acu-
sações ao dizer que não sabe quem pa-
gou sua dívida e divide as opiniões dos 
amigos. Yasmin quer continuar desfru-
tando das mordomias concedidas por 
Peralta e decide não revelar a ninguém 
que lembrou do rapaz. 

SEXTA - Veridiana ameaça revelar que 
Caio deu dinheiro a Muchiba caso ele não 
inocente Luciano das acusações de roubo. 
Yasmin diz a Peralta que só decidirá se ca-
sar ou não com ele na hora da cerimônia. 
Norma Jean diz a Marina que Caio e Lu-
ciano estão sendo acusados pelos amigos 

do loft de terem roubado o note-
book de Fernandinho. 

SÁBADO - Não 
há exibição

PARAÍSO
SEGUNDA - Rosinha diz a Zeca que vai 
embora da fazenda depois que anula-
rem o casamento. Irmã Matilde avisa 
a Padre Bento que irá conversar com a 
Madre Superiora sobre Santinha. Maria 
Rita anda a cavalo pela fazenda e Maria-
na vai procurá-la. 

TERÇA - Zeca anuncia sua chegada com 
Rosinha e a mulher se incomoda. Eleuté-
rio e Zefa estranham a volta repentina 
de seus fi lhos. Tobi não entende o mau-
humor de Rosinha. Eleutério se preocu-
pa com o comportamento de Zeca e Ro-
sinha e tenta descobrir o que aconteceu. 

QUARTA - Bertoni briga com Nono 
por causa de Zuleika. Mariana vai pro-
curar Maria Rita e se desespera por não 
encontrá-la. Antero chega à fazenda de 
Eleutério com Candinha e Maria Rita. 
Zeca fi ca pasmo ao ver que Santinha 
está de volta. Mariana procura por Ma-
ria Rita e Antero pela casa. 

QUINTA - Antero e Maria Rita con-
versam sobre a visita que fi zeram à 
fazenda de Eleutério. Terêncio procura 
Rosinha e é destratado por ela. Maria 
Rita pede que Norberto consiga uma 
vaga na escola da prefeitura para ela 
dar aula. Rosinha e Zeca vão até a igre-
ja conversar com Padre Bento sobre a 
anulação do casamento. 

SEXTA - Nono ajuda Zuleika com a lim-
peza de sua sorveteria. Bertoni fi ca in-
conformado com a dedicação de Nono 
a Zuleika. Marcos critica a pretensa au-
toridade de Geraldo na rádio e Isidoro 
fi ca sem entender o comentário. Nor-
berto inaugura uma nova loja em Paraí-
so. Zuleika se irrita com a insistência de 
Nono em querer conquistá-la. 

SÁBADO - Até o fechamento desta edi-
ção, o capítulo de sábado de “Paraíso”, 
ainda não havia sido editado.

CARAS & BOCAS
SEGUNDA - Jacques se surpreende ao 
saber que Milena está apaixonada por 
Nicholas e Dafne se desculpa por tudo 
o que aconteceu. Nicholas surge na casa 
de Amarilys e Denis reage. Amarilys es-
clarece que não foi ela quem comprou o 
relógio e  intrigado. Simone acusa Edgar 
de tentar enganá-la. 

TERÇA - Milena diz a Josefa que irá mar-
car o casamento e pede para Galeno pre-
parar os documentos. Piedade se apro-
xima de Jacques e os dois conversam. 
Cássio afi rma que ele e Léa são apenas 
amigos. Vicente volta de Londres e pede 
para ver Dafne. 

QUARTA - Anita revela que perdoou 
Anselmo e tem se encontrado com ele. 
Vicente avisa ao pai que irá visitar Dafne. 
Anita enfrenta Gabriel, que acaba acei-
tando o namoro da irmã, mas impõe con-
dições. Socorro repreende Piedade   por 
acobertar o namoro da fi lha, e diz a Ansel-
mo que terá uma conversa séria com ele. 

QUINTA - Frederico fi ca sabendo que 
Milena vai se casar com Nicholas e apro-
va a ideia. Mercedes aconselha Frederico 
a fi ngir que irá viajar para tentar  surpre-
ender a mulher no momento da traição. 
Léa aproveita a ausência do marido para 
marcar um jantar com Cássio em sua casa. 

SEXTA - Denis nega que esteja apaixonado 
por Amarilys. Espeto vê Xico com o livro-
cofre de Dafne, mas nem desconfi a do con-
teúdo do livro. Dafne diz a Gabriel que não 
poderá mais abrir seu negócio. Socorro fi ca 
arrasada e Bianca tenta consolá-la. 

SÁBADO - Frederico desabafa com So-
corro e pede que voltem a ser amigos, 
mas ela nega. Denis propõe a Lili e Espe-
to que eles usem o dinheiro dos quadros 
de Xico para fugir. Gabriel estranha o di-
nheiro de Fabiano, acusa o funcionáro de 
ter roubado as joias e o demite. 

CAMINHO DAS ÍNDIAS
SEGUNDA - Aída se despede de Camila 
e vai embora para não brigar com Cé-
sar. Namit comenta sobre seus dotes e 
deixa todos fascinados com suas men-
tiras. Bahuan aceita a proposta feita 
pelo pai de Shivani. 

TERÇA - Raul entra na pastelaria para 
não ser visto por Silvia e Murilo. Indra 
acha estranha a atitude de Raul e comen-
ta com Ashima. Murilo diz a Silvia que 
Yvone o procurou. Raj fl agra Opash ao 
telefone com Chiara, falando sobre acor-
do de negócios, e fi ca desconfi ado. 

QUARTA - Beca se preocupa em observar 
Ramiro e seu motorista, para não come-
ter nenhum erro. Manu resolve emprestar 
o dinheiro ao pai de Deva. Chiara comen-
ta com Duda sobre Mike, mostrando in-
teresse por ele. Cidinha conta a Castanho 
que o médico chamado por Melissa diag-
nosticou esquizofrenia em Tarso. 

QUINTA - Gopal explica para Raul que 
terá a oportunidade de entrar no quarto 
de Yvone vendendo somosas no hotel. 
Wal liga para Ramiro à procura do patrão 
e Melissa desconfi a que ele possa estar 
com Gaby. Indira e Opash leem a carta 
que Chanti enviou para Camila e desco-
brem que a fi lha está indo para o Brasil. 

SEXTA - Nanda beija Mike. Camila e Ravi 
sentem saudade um do outro. Lucas fi ca 
emocionado ao saber que Duda espera 
um fi lho seu. Tarso vê a amiga de Beca vi-
giando sua casa e a segura para que ela não 
fuja como Julia e Beca fi zeram, mas todos 
continuam a achar que ele está delirando. 

SÁBADO - Ramiro faz perguntas a Go-
pal, que responde conforme as orien-
tações que Raul lhe deu.  Melissa diz a 
Ramiro que gostaria de fazer um jantar 
para comemorar o seu aniversário de 
casamento e o empresário esconde da 
mulher que esqueceu à data. 

PROMESSAS DE AMOR
SEGUNDA - Nestor pressiona “Bernar-
do” para ele assumir que é Amadeus.   
Ele, no entanto, nega. Isabel vê Nestor 
apontando a arma para Amadeus e diz 
que se alguma coisa acontecer ela tes-
temunhará contra o filho. Amadeus 
pega sua bengala e joga a arma de 
Nestor para longe. 

TERÇA - Inta, Trans e Bianca fi cam cho-
cadas ao saber da invasão dos reptilia-
nos. Aquiles recebe uma mensagem de 
Melquior avisando que Agarta está sen-
do novamente pelos reptilianos. Uma 
nave reptiliana surge no céu de Agarta 
e a pedra fi losofal é abduzida. Melquior, 
Ágata e Luciano tentam fugir pelas ca-
vernas subterrâneas. 

QUARTA - Liliana pergunta para Renata 
quem é o travesti com quem Marli está 
conversando. Renata desconversa e fi n-
ge que não sabe. Liliana se aproxima e 
fi ca surpresa ao saber que Valquíria Star 
é pai de Marli. Valquíria fi ca emociona-
da ao ver a fi lha assumir que tem um pai 
travesti. Ele entrega dois presentes para 
ela e pede um abraço a Marli. 

QUINTA - Pit se sente bem como vam-
piro, mas não aceita a idéia de ser um 
mutante. Ele relembra que a mãe foi 
morta por mutantes e parte para cima 
de Lino. Lino morde o pescoço de Pit e 
ele morre. Gór começa a ter contrações 
e diz que sua barriga está crescendo ace-
leradamente. Ela pede ajuda, mas Meta 
não sabe o que fazer. 

SEXTA - Nestor e Chico vão procurar 
Sofia. Cafuringa espalha álcool pela 
pousada. Tonho implora para que ele 
não queime sua pousada. Nestor e 
Chico Fuzil invadem o chalé de Sofia e 
Amadeus e ameaçam matar Amadeus. 
Sofia se desespera. 

SÁBADO - Não há exibição

PODER PARALELO
SEGUNDA - Lígia confessa a Tony que 
está difícil conviver com todo esse 
conflito e que voltou a trabalhar na 
Grafos. Tony a parabeniza ironica-
mente. Maneco, compositor da velha 
guarda, mostra a Pavãozinho um sam-
ba que está compondo.

TERÇA - Dr. Novak e o americano che-
gam ao apartamento de Lígia para exa-
minar Tony. Bruno fala para Maura que 
Nina deu um golpe sujo e a acusa de não 
ter pulso para conduzir a família. Mau-
ra manda Bruno ir embora. Dr. Novak 
tranquiliza Lígia e Tony afi rmando que 
foi apenas uma infl amação. 

QUARTA - Silvio, pelo telefone, manda 
Helena descer do carro. Silvio fala para 
Helena que recebeu uma ordem para 
entregá-la viva no destino. Paulo manda 
Domi não tirar os olhos do Silvio e da 
Helena. Armando tenta ganhar Dulce 
pelo emocional, mas ela não muda de 
opinião e diz que quer Vânia na agência. 

QUINTA - Fernanda confessa à Nina que 
o artista vive do assédio. Rodrigo dá de 
cara com Gigi e Dog se beijando e leva 
um choque. Rodrigo avisa a diretora que 
o MC não vem mais, pois está com a gar-
ganta infl amada. Gigi e a diretora fi cam 
inconsoláveis. Rodrigo as tranquiliza 
dizendo que conhece um cantor de rap 
que pode substituir o MC Carbono. 

SEXTA - A performance-desfi le come-
ça. João canta acompanhando Gigi e 
Dog. Lurdes se orgulha do fi lho e todos 
gostam muito. Tony avisa à família que 
Rudi ainda está desacordado. Tony vê 
alguém conhecido, mas não identifi -
ca. É Khalid disfarçado. Tony vai atrás 
de Khalid e o alcança. Khalid aponta a 
arma para cabeça de Tony, que o recor-
da de que ele lhe deve a vida. 

SÁBADO - Não há exibição.

Julliane
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O Disco 
Compacto é um espaço 

destinado a comentários individu-
ais, intransferíveis e aleatórios sobre os CD 

indicados (ou não). As opiniões emiti-
das não são de responsabilida-

de do autor do texto.

Muito me impressionaram 
na última semana as artima-
nhas do mundo globalizado e 
a estranha proximidade gerada 
por ele. Muito difícil saber a quais 
coisas eu jamais teria acesso se as 
informações a mim viessem somente 
de meios como o jornal impresso, o rá-
dio ou a televisão. É possível, entretanto, 
estimar algumas delas conjugando uma 
equação cujas variáveis seriam preenchi-
das por coisas do tipo: distância, aparição na 
mídia tradicional, infl uências, sorte, etc. Nada 
muito objetivo, mas é certo que eu perderia 
muito do que só a Internet é capaz de oferecer, 
seja por insistência alheia ou persistência própria.

Com a disseminação do Twitter, tudo parece ter fi cado 
ainda mais evidente num núcleo impressionantemente extenso 
e concentrado. A capacidade de colocar em um só lugar pessoas dos 
mais diferentes tudo que se possa imaginar é terreno fértil para que infl u-
ências e conhecimento se espalhem. Veja bem, não acredito que o Twitter e os 
140 caracteres que o distinguem são o ápice da comunicação humana, mas bem 
aprecio o que ele como ferramenta é capaz de sustentar; basta ser bem usado.

Digo isso, pois o Disco Compacto dessa semana surgiu justamente de uma 
dessas proximidades repletas de ambiguidade. Sou uma seguidora do excên-
trico cineasta David Lynch - que, numa dubiedade que é só minha, admiro e 
odeio ao mesmo tempo -, e dele recebo com certa frequência algumas dicas, 
tanto de trabalhos dele (como o ótimo projeto de documentários no qual está 
envolvido, o Interview Project, e o clipe feito por ele para a música Shot in the 
back of the head, do Moby) quanto de infl uências externas, como foi o caso da 
descoberta das meninas do Au Revoir Simone. 

Lynch recomendou o terceiro álbum das nova-iorquinas, Still Night, Still Light, e 
pediu para que seus seguidores dissessem o que achavam. Pois aí vai: sempre me en-
cantam os vocais femininos, ainda mais os que ultrapassam a barreira do só encanto 

por delicadeza. Gostei do uso dos sintetizadores para mais que uma metalização 
inorgânica no casamento com um folk modesto e pop. No fi m, elas 

fi cam na playlist para momentos de não turbulência 
de pensamento, de alternativa e de cari-

nhos mansos.

Quem usa o TweetDeck como 
plataforma residente do Twitter 
e mantém os ouvidos atentos, 

deve ter notado que a cada nova 
mensagem chegada é imitido um 
alerta sonoro. Com o tal progra-
ma aberto e o som do Au Revoir 
Simone movimentando a playlist 

do Winamp, por mais de uma vez o 
alerta do software se integrou à músi-
ca, como se fosse parte da harmonia, 
numa curiosa sincronia casual.

É que há longas notas ressoando nas 
composições, ou mesmo alternando-se 

com outras de forma tão contínua em es-
paços consideráveis de tempo, que o conjunto 

serve de base aos elementos sonoros externos... É 
louco pensar em meios de comunicação instantâneos 

como o MSN, o ICQ , o Twitter ou mesmo o Outlook se 
transformando em instrumentos musicais com vontade própria.

Ainda mais se pensássemos em um tipo de música que se completasse com os 
sons emitidos pela nossa máquina computador. Algum software reconheceria a es-

trutura musical e ajustaria os alertas aos timbres e tons da música tocando, e, assim, 
toda e qualquer rebelião causada pelo chefe via MSN se transformaria em uma sinfo-
nia minimalista não intencional, portanto, inusitada. 

Mero delírio. De Au Revoir Simone, lembremos que esse esquema de som proposto 
remete facilmente às músicas minimalistas tão trabalhadas de Philp Glass. Pelo me-
nos nas últimas três décadas, esse tipo de música é caracterizado pelo tom hipnótico 
gerado pela repetição constante de curtas linhas melódicas com pequenas variações 
entre grandes períodos de tempo. Aqui é um minimalismo pop revestido em indie 
pop construído em sintetizadores e vozes serenas. A simplicidade de uma música 
triste, suave e com um toque de folk e de música eletrônica. 

Foi a Julliane Brita que me apresentou ao Au Revoir Simone, banda formada no fi nal 
de 2003 pelas nova-iorquinas Annie Hart, Erika Forster e Heather D'Angelo. Chegam ao 
terceiro disco Still Night, Sill Light tendo como fã incondicional o cineasta David Lynch, 
que divulgou a banda pelo Twitter, que foi onde a Ju a conheceu. Existe ainda outra 
relação periférica da banda com o cinema. O nome do grupo vem de 
uma das cenas da comédia Pee-wee’s, de 1985, 
de Tim Burton.

Simpático
PalatávelElegante

Na medidaArquivável
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H róscopo Cin ma
ÁRIES 

TOURO 

GÊMEOS 

CÂNCER 

LEÃO 

VIRGEM 

Indícios de êxito em questões sigilosas, 
loteria, jogos, esportes e casamento. Dia 
excelente para resolver um problema 
fi nanceiro. É hora de buscar equilíbrio 
entre sua vida profi ssional e pessoal.

Não é um dia totalmente favorável para 
tratar de assuntos relacionados com di-
nheiro, mas muito bom para entabular 
negócios e obter novos conhecimentos, 
para serem postos em prática.

Momento em que sua moral e reputação 
estarão em jogo, se entrar em contato 
com pessoas de caráter duvidoso. Perí-
odo de repensar atitudes e de decidir o 
que realmente deseja. 

Certas possibilidades de realização 
profi ssional que pareciam trazer bons 
resultados poderão ser adiadas. Os no-
vos rumos da sua vida ganharão mais 
consistência e força. 

Dia um tanto quanto agitado para você. 
Mas, para que tudo saia a contento, de-
verá tomar uma atitude otimista e inteli-
gente e evitar o nervosismo que de nada 
adianta. Sucesso junto ao sexo oposto. 

Boas indicações de esperança que se con-
cretizarão num futuro próximo. Início de 
um bom período no campo profi ssional e 
fi nanceiro. Grandes projetos e realizações. 
Pessoas estranhas poderão ser úteis.

LIBRA 

ESCORPIÃ O 

SAGITÁRIO 

CAPRICÓRNIO 

AQUÁRIO 

PEIXES 

Problemas no ambiente familiar. Soluções 
que pareciam positivas mostrarão que pre-
cisam ser reavaliadas. Benéfi co para iniciar 
algum tipo de associação ou de participa-
ção com uma pessoa de seu convívio.

Presságios dos mais favoráveis a você. Pro-
pício aos encontros amorosos, para reatar 
velhas amizades, para harmonizar-se com 
parentes, e para entender-se perfeitamente 
com os amigos. Êxito profi ssional e social.

Para obter boa posição no campo 
profissional, tudo dependerá de 
você, aproveite a fase que é ótima. 
Êxito social, muito romantismo à 
noite. Boa saúde.

Pessoas amigas, estão propensas a 
colaborar com seus projetos e apri-
morar suas idéias. Receberá informa-
ções úteis e promissoras. Momento 
feliz para a vida amorosa.

Total renovação das oportunidades e 
de suas motivações. Recuperação da 
vitalidade física e da autoconfi ança. 
Maior poder de atuar e de tomar deci-
sões. Evite questões e disputas.

Momento em que poderá obter os re-
sultados pretendidos em seu campo 
profi ssional, devido ao bom fl uxo da Lua. 
Pode, também, iniciar negócios e tratar de 
assuntos pessoais que será bem sucedido. 

Cascavel
Inimigos Públicos: Drama / Policial, 
16anos, duração 2h20.

Cine JL 1 - Diariamente 13h40, 16h20, 
19h00 e 21h40.

Harry Potter E O Enigma do Prínci-
pe: Aventura, 12 anos/Dublado, dura-
ção 2h30.

Cine JL 3 - Diariamente 13h20, 16h10, 
19h00, 21h50. Cine JL 4 - Diariamente 
13h30, 16h20, 19h10 e 22h00.

West Side 2 - Sexta/ Sábado e Quarta 
às 14h30, 19h00 e 22h00; Domingo às 
14h30, 18h00 e 21h00; Segunda/ Terça 
e Quinta às 14h00, 17h00 e 20h00.

A Era do Gelo 3: Animação, Livre/ Du-
blado, duração 1h34.

Cine JL 2 - Diariamente 14h00, 15h50, 
17h40, 19h30 e 21h20.

West Side 1 – Sexta/ Sábado/  Domin-
go e Quarta às 14h00 – 15h50 – 17h35 
– 19h35 – 21h30 Segunda/ Terça  e 
Quinta às 14h30, 16h30, 19h15 e 21h05.

Toledo
Transformers – A Vingança dos Der-
rotados. Ação, classifi cação indicativa: 
10 anos (Legendado).

Cine Panambi 1, diariamente às 13h50.

Harry Potter E O Enigma do Príncipe: 
Aventura, 12anos/Dublado, duração 
2h30.

Cine Panambi 1, diariamente às 16h20, 
19h00 e 21h40.

A Era do Gelo 3: Animação, Livre/ Du-
blado, duração 1h34.

Cine Panambi 2, diariamente: 14h20, 
16h00, 19h20 e 21h00.

Foz do Iguaçu
A Mulher Invisível: Comédia - 14 anos 
- Nacional - Duração: 1h45.

Cine Boulevard 1, diariamente às   
22h15.

 Hannah Montana: O Filme: Comédia 
Musical - Livre - Dublado - Duração: 
1:44min.

Cine Boulevard 1, diariamente 
às 19h50.

 

Transformers - A  Vingança dos Der-
rotados: Ação/ Ficção Científi ca - 10 
anos - Dublado - Duração: 2h30.

Cine Boulevard 1, diariamente às 
17h00.

Cataratas 2, diariamente às 16h00.

 

17 Outra Vez (estréia sábado dia 
25/07): Comédia - 10 anos - Legendado 
- Duração: 1:45min.

Cine Boulevard 2, diariamente às 
17h15, 19h30 e 21h45.

  

Harry Potter e O Enigma do Príncipe: 
Aventura - 10 anos - Dublado - Dura-
ção: 2h33min.

Cine Boulevard 3, diariamente: 16h00, 
19h00 e 22h00.

Cataratas 3 , diariamente às 13h30, 
16h20, 19h10 e 22h00.

 

A Era do Gelo 3: Animação, Livre/ Du-
blado, duração 1h34.

Cine Boulevard 4 - Segunda a Sexta: 
18h00, 20h00 e 22h15; Sábado e Do-
mingo: 16h00, 18h00, 20h00 e 22h15. 

Cataratas 4, diariamente às 14h00, 
16h00, 18h00, 20h00 e 22h15.

  

Inimigos Públicos: Drama / Policial, 
16anos, duração 2h20.

Cataratas 1, diariamente às   15h30, 
18h40 e 21h30.

 

Duplicidade: Th riller - 12 anos - Legen-
dado - Duração: 2h05.

Cataratas 2, 
diariamente:  
19h00 e 
21h40.

Tento fazer com que minha cabeça, 
meu coração, minhas víceras não se 
comprimam numa visão dogmática; pre-
tendo ser o homem dos múltiplos cami-
nhos, heterodoxo. Eu amo o que não sou.

O Mel do Melhor, Waly Salomão

Sim! Em tudo, essa estranha pressa de 
acabar se ostenta como a marca do sécu-
lo. Não há mais livros defi nitivos, quadros 
destinados a não morrer, idéias imortais, 
amores que se queriam assemelhar ao sím-
bolo de Filêmon e Baucis. Trabalha-se muito 
mais, ama-se mesmo muito mais, apenas sem 
fazer a digestão e sem ter tempo de afazer. 
Antigamente as horas eram entidades que os 
homens conheciam imperfeitamente (...). Hoje, 
não. Hoje, nós somos escravos das horas, des-
sas senhoras inexoráveis que não cedem nunca 
e cortam o dia da gente numa triste migalharia 
de minutos e segundos.

Crônicas Cariocas, João do Rio

Flanar é ser vagabundo e refl etir, é ser basbaque 
e comentar, ter o vírus da observação ligado ao 
da vadiagem. Flanar é ir por aí, de manhã, de dia, à 
noite, meter-se nas rodas da populaça (...). É vaga-
bundagem? Talvez. Flanar é a distinção de peram-
bular com inteligência. Nada como o inútil para ser 
artístico. Daí o desocupado fl âneur ter sempre na 
mente dez mil coisas necessárias, imprescindíveis, 
que podem fi car eternamente adiadas.

A Alma encantadora das Ruas,
João do Rio

Na cidade-escrita, habitar ganha uma di-
mensão completamente nova, uma vez que 

se fixa em uma memória 
que, ao contrário da lem-
brança, não se dissipa com 
a morte. Não são somente 
os textos que a cidade pro-
duz e contém (documentos, 
ordens, inventários) que fixam 
esta memória, a própria arqui-
tetura urbana cumpre também 
este papel. O desenho das ruas e 
das casas, das praças e dos templos, 

além de conter a experiência daqueles 
que os construíram, denota o seu mundo. 

O Que É Cidade?, Suely Rolnik

Na Atenas contemporânea, os transportes cole-
tivos se chamam metaphorai. Para ir ao trabalho 
ou voltar para casa, toma-se uma “metáfora” – um 
ônibus ou um trem. Os relatos poderiam igualmen-
te ter esse belo nome: todo dia, eles atravessam e 
organizam lugares; eles os selecionam e os reúnem 
num só conjunto; deles fazem frases e itinerários. São 
percursos de espaços. (...) Com toda uma panóplia de 
códigos, de comportamentos ordenados e controles, 
elas regulam as mudanças de espaços (ou circulações) 
efetuadas pelos relatos sob forma de lugares propostos 
em séries lineares ou entrelaçadas: daqui(Paris) a gente vai 
para lá (Montargis); este lugar (um quarto) inclui outro (um 
sonho ou uma lembrança); etc.(...) Entre muitas outras, essas 
observações apenas esboçam com que sutil complexidade 
os relatos, cotidianos ou literários, são nossos transportes 
coletivos, nossa metaphorai. 

A Invenção do Cotidiano, Michel de Certeau

A cidade é intrinsecamente o material mais poé-
tico dentre todos. Depende de como se a olhe. O 
predomínio do ponto de vista sobre o material é 
tipicamente modernista (...). Muito naturalmente, 
ele [o poeta moderno] estabelece domicílio na 
cidade moderna pluralista. (...) A postura (de-
fensiva, mas arrogante) tornou-se a pose clássica 
dos escritores modernistas, a discussão com um 
interlocutor imaginário, mas por isso mesmo ex-
tremamente real, converteu-se no próprio modo de 
existência de muitas obras de arte modernistas.

A Poesia da Cidade, G. M. Hyde

Ilha D’Oeste
Na segunda-feira estarão disponíveis no 

blogue do Núcleo ALT de Cinema, no arquivo 
de imagem, uma série de fotografi as dos bastidores das 

gravações de Ilha D’Oeste, documentário cascavelense de Jeferson 
Richetti, Douglas Menegazzi, Andressa Morais, Lucas Nonose e Renan 
Menezes. As imagens são da participação especial da atriz Tays Villaca, 
que interpreta a poesia Ilhas Afortunadas, de Fernando Pessoa, e um 
trecho de O Alienista, de Machado de Assis. O audiovisual de 2008 
é o único trabalho até o momento a discutir as difi culdades em se 
fazer cinema em Cascavel. O vídeo na íntegra, a fi cha técnica e 
a matéria publicada pelo ALT sobre a produção também estão 
disponíveis para visualização gratuita.

Poema do oprimido I
Também há atualização no arquivo de vídeo, com a mais 

recente videopoesia do acadêmico de fi losofi a e artista 
plástico cascavelense Jeferson Kaibers. O trabalho recebe 
o título de Poema do Oprimido I, com poesia, locução e 
música do próprio Kaibers e imagens do documentário 
Debaixo do Sol, de Diego de Oliveira. A amostra do 
serviço pesado nos canaviais com o texto refl exivo 
busca discutir a posição dos marginais na sociedade. 

Seleção ALT
Intacto (2001), de Juan 

Carlos Fresnadillo
Quatro personagens se cruzam por terem sorte, não 

por coincidência. A sorte reside em um pelo dom, em 
outros dois pela sobrevivência, e ainda em outro pela ca-

pacidade de ser roubada de alguém pelo toque. As moti-
vações, porém, são diferentes; e geram o confl ito entre 

aqueles que simplesmente querem apostar e jogar, que 
querem enterrar o passado e as perdas familiares, que 

vivem pelo amor ou mesmo apenas estão entediados.

A trilha sonora é notável, a fotografi a elegante, os 
enquadramentos trabalhados, o argumento gera 

sequências tanto criativas quanto perturbado-
ras... Até que algumas escolhas 

se mostram rumos sem volta; 
e o que era original se torna 

clichê, e o bonito, mera 
extravagância e decla-

ração de virtuosismo. 
Em meio a tantas 

pontas inventivas, 
Frensnadillo se 

ariscou e fi cou 
no comum. 

Um bom 
thriller com 
estilo, é 
isso.

Anderson
Antikievicz Costa
CASCAVEL | PR
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“Não, não tem nada a ver com 
marcenaria, apesar de algumas fer-
ramentas e outros detalhes deixa-
rem parecer que é. Luteria [palavra 
indicada pelo Dicionário Houaiss 
para designar o ofício do artesão de 
instrumentos de corda; entretanto, 
a mais usual entre luthiers é liuteria] 
é totalmente diferente”. Rubens Cas-
tamann já me advertiu ainda nas pri-
meiras perguntas que lancei. Mas nem 
perto eu estava de comparar o ofício 
do luthier ao de um marceneiro. São 
profissões muito distintas. Quando 
dessa pergunta, já estávamos dentro da 
oficina do artesão, após passarmos por 
dois portões e nos dirigirmos para as de-
pendências finais da casa. Sob a poeira 
da madeira lixada, estavam as ferramen-
tas, os utensílios e o trabalho de Rubens: 
instrumentos elétricos de corda.    

Se poeira gerada pelo atrito de lixas 
contra madeira for indicativo de tra-
balho intenso, posso considerar que o 
luthier não perde tempo. Sobre a mesa 
principal estava o braço de um contrabai-
xo em fase final de acabamento. “Por eu 
trabalhar apenas meio período eu tenho 
um tempo ocioso grande e com a oficina 
eu posso ocupar este tempo na construção 
de instrumentos”. Quando da primeira per-
gunta em que Rubens me corrigiu, ao citar 
a marcenaria em paralelo com a luteria eu 
quis saber se foi com o ofício de moveleiro 
que aprendeu a dobrar madeiras. “Meu pai 
era mecânico e nas proximidades da minha 
casa havia algumas indústrias, serrarias, que 
deixavam sempre retalhos de madeira. Naque-
les tempos a madeira não era tratada com mais 
cuidado como hoje, perdia-se muito. Eu juntava 
os pedaços que seriam jogados fora e com ferra-
mentas da mecânica eu construía carrinhos. Fo-
ram as primeiras coisas que eu construí. Na casa 
do meu pai ainda há alguns guardados”. 

Como o pai era mecânico, Rubens não her-
dou dele o ofício de luthier e nem de nenhum 
parente. O ofício começou ainda em 2004 
quando iniciou os estudos da arte por 
conta própria. “Foram quatro anos estu-
dando por meio de materiais e Internet 
até que em 2007 eu fi z o meu primeiro 
protótipo, um bandolim”. Em cima 
de um banco estava o primeiro 
bandolim, acústico, diferente de 
quase todos os instrumentos de 
Rubens que não são dotados 
de caixa acústica. “É um ofício 
bastante laborioso. São ho-
ras de cálculo e tentativas 

Torçe, aprimora, alteia, lixa Oniodi
Gregolin
CASCAVEL | PR

até se começar a fazer o instrumento. Tudo 
é feito por mim, com exceção da parte elé-
trica que eu compro e apenas acoplo ao 
instrumento. Eu não tive aulas, apenas te-
nho algumas dicas que consegui de outros 
artesãos. Mas nesse ramo ninguém passa 
muitos segredos. Fazer instrumentos sem 
caixa de ressonância já é um desafi o, com 
elas é maior ainda”. Em dois anos de arte-
são, Rubens produziu quase uma dezena 
de instrumentos, entre eles um bandolim 
que ainda é o único com caixa de resso-
nância, guitarra, violão, violino, baixo e 
contrabaixo vertical.

Entre as ferramentas da ofi cina de Ru-
bens, está uma lixadeira construída por 
ele mesmo e que facilita todo o trabalho. 
Por meio dela é que se faz a primeira fase 
da construção dos instrumentos, a mol-
dagem. “Depois de eu desenhar o instru-
mento num programa do computador, 
começo a medir as escalas e os ângulos, 
tudo para que não haja erro nenhum no 
fi nal. Depois começo a moldagem, que 
em grande parte a máquina me ajuda 
por facilitar os formatos. Depois é total-
mente manual, com lixa e mão para dar 
a forma fi nal. Após isso, o acabamento 
e a pintura e por fi m a montagem das 
partes do instrumento, a instalação de 
todas as peças e o encordoamento”. 

O design dos instrumentos é baseado 
em carros. Para os que pensam que ele 
apenas sabe construir instrumentos, 
foi no início da década de 1980 que 
a paixão pela música tomou pompa. 
“Eu e mais alguns colegas lançamos 
uma banda de rock. Isso foi em 1982 
e foi um estrondo. Logo que nós sa-
ímos, acho que infl uenciados por 

nós, surgiram muitas outras bandas 
na cidade. A Ecos da Tribo, na qual 

toca o Jean Paterno, veio depois 
também. Ele, posteriormente, 

escreveu um livro sobre as 
bandas da cidade pelo qual 

vim saber disso”. Antes da 
banda, o violão foi o pri-

meiro instrumento que 
Rubens aprendeu a tocar 

com o irmão.

Mas as relações com a música 
não se limitam a isso. A esposa, 
Giordana Galvam Lübe, é maes-
trina e professora de música. “Em 
casa isso não infl uencia muito, pois 
nossos trabalhos são diferentes. Ela 
é maestrina e professora, eu construo 
instrumentos e, apesar de eu dedicar 
boa parte do meu trabalho à luteria, 
também trabalho como editor de jor-
nalismo na TV Tarobá”. Na casa em que 
a música é dominante, os dois fi lhos ainda 
não oscilaram para o mesmo lado dos pais. 
“Se eles quiserem aprender vou ter o prazer de 
ensinar. Para eles eu passo meus segredos. Por 
enquanto eles não demonstraram interesse, são 
bastante jovens ainda, há tempo para decidir”. 

Na ofi cina, há pouco espaço para a locomo-
ção. Rubens divide com toda a parafernália 
necessária à arte que desenvolve, e acreditem: 
não são poucas. Serras, cinzel, lixas, serras elé-
tricas, esquadros, compassos, madeira, lixa-
deira, réguas e madeira. “Entre as madeiras 
que uso estão a imbuia, o jacarandá, o mar-
fi m, mas a ideal é o abeto, importada de paí-
ses do hemisfério Norte e bastante cara, pois 
além das taxas de importação ela tem um 
tratamento especial para secagem e estoca-
gem que pode durar até cinco anos”. Vale 
lembrar que toda a madeira usada é certifi -
cada e tem procedência legal. 

O trabalho do luthier chegou a nosso 
conhecimento por meio da exposição 
Madeira e Música, que está no Centro 
Cultural Gilberto Mayer, no Centro de 
Cascavel. Lá estão seis peças produzidas 
por ele e que fi carão em exposição até o 
fi m do mês. Despedi-me de Rubens 
e tomei rumo. Sem ressonân-

cia alguma que pudesse sair 
de minha caixa acústica, 

avessa de aspirações, 
caminhei mudo.
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