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Boas novas aos amantes do cinema clássico. O Embloga-
do de hoje fala de sites que possibilitam o download ou a 
visualização em tempo real de fi lmes na íntegra e, o me-
lhor, de forma legalizada. Trata-se de fi lmes que caíram 
em domínio público ou cujos direitos autorais tenham expi-
rado. “Ah, mas só deve ter títulos desconhecidos, tranquei-
ras, restos e tudo mais”. Engana-se, tem muita coisa boa e 
obrigatória a todos os cinéfi los.

Por exemplo: que tal garantir uma cópia de Nosferatu, 
primeiro fi lme de vampiro da história do cinema e que re-
presenta um marco do expressionismo alemão, dirigido 
por Murnau em 1922? Ou ainda de Fantasma da Ópera, 
fi lmado em 1943 por Rupert Julian. Talvez lhe interessem 
alguns clássicos de Charles Chaplin, tal qual Making a Li-
ving, de 1914 ou Kids Auto Race At Venice, também de 
1914; aliás, trabalho que rendeu o primeiro grande salto 
na carreira de Carlito. Bom, tem interesse nos clássicos de 
Cary Grant, nas primeiras séries de Flash Gordon, ou em al-
gumas iguarias dos cinemas europeu e asiático? Tem para 
todos os gostos.

Deixemos de enrolação, anote aí: o Veoh (www.veoh.com) 
é um dos servidores mais organizados e profi ssionais, e 
também o mais complicado de se lidar. Explico: aconte-
ce que foi bloqueado no Brasil. O segredo para acessar é 
aprender a lidar com o tal do Proxy. “Puts, é um saco mexer 
com isso. Você tem de fazer isso e daí fazer aquilo...”, me 
perdi em meio à explicação do Jeff, nosso ilustrador que é 
fera em lidar com essas coisas de informática. Mas se qui-
ser ter acesso a mais de 150 raridades do cinema, o jeito é 
começar a pesquisar. Vida de colecionador.

O Emol (www.emol.org/movies) é meio espalhafatoso, 
bagunçado, mas tem muita coisa. Você pode acessar a lis-
ta completa ou optar pela relação de categorias: Adventu-
re, Comedy, Drama, Sci-Fi, Horror... Não deixe de dar uma 
olhada na categoria Cartoons. Lá dá para baixar alguns de-
senhos animados da Betty Boop, personagem que surgiu 
em 1930, com jeito de garota independente e provocado-
ra, sempre exibindo as pernas e a cinta-liga, que em 1934 
foi censurada pelo Código de Produção – nada de decotes 
e pernas de fora –, e que em 1939, após anos de persegui-
ção, foi proibida de aparecer nas telas pelo Comitê Mora-
lizador. Aliás, há a opção de baixar os fi lmes em baixa ou 
média qualidade, além da original. Para aqueles que às 
vezes querem apenas saber do que se trata.

No Public Domain Torrents (www.
publicdomaintorrents .com), 
como o próprio nome diz, os usu-
ários tem de usar o protocolo Bit-
torrent para fazer os downloads. 
O que não é nada ruim na maioria 
dos casos. Se você desconhece 

completamente o que vem 
a ser isso, é só dar uma 
pesquisada no Google e 
você chegará há vários 
‘passo-a-passo’. Além 
disso, há a opção de bai-
xar direto no formato para 
iPod ou Playstation portá-
til. Coisa fi na.

Quanto ao conteúdo, além 
de preciosidades dos anos 
1920 a 1940, tem muita coisa de 
1960 a 1970 sem direito autoral, 
inclusive com atores à la Sessão 
da Tarde: Richard Chamberlain, 
Sonny Chiba, Lee Van Cleef... na 
seção de fi lmes de ação, nosso ami-
go Chuck Norris é clique garantido.

Gosto de pensar em como as palavras por vezes delimi-
tam sentidos de uma forma que fi ca difícil desconstruir 
mais tarde. Acho estranho, mas penso que alguns nunca 
levam em consideração a capacidade – ou o potencial – 
que os termos possuem de deslocar sentidos, inverter po-
sições e passar a signifi car algo inimaginável. Se o Houaiss 
insiste em me dizer que a palavra ‘sebo’ é um regionalismo 
brasileiro e signifi ca “livraria onde se compram e vendem 
livros usados”, eu nunca duvido. Não posso conter, entre-
tanto, a elasticidade semântica que um termo contém. 
Ninguém pode. Toda língua evolui pelo uso, e o português 
está bem servido.

Hoje eu sei que ‘sebo’ não é unicamente um lugar para 
o trânsito de livros usados. Longe disso, aliás. Além dos 
vários itens a mais – vide LPs, CDs, VHS, DVDs, revistas, 
histórias em quadrinho, etc. –, ‘usado’ não é exclusividade. 
Sebo também é lugar de venda de livros novos – e alguns 
lançamentos – por um preço mais baixo. Um oásis às tra-
ças de plantão.

Ao chegar ao Sebo Arca (Rua Castro Alves, 1.908) nessa 
semana, nada podia ser mais suculento: vários livros novi-
nhos fi gurando nos mostradores. E os dedos afl itos para 
alcançar todos de uma só vez. Dicionário amoroso da Amé-
rica Latina (Ediouro, 2006, 366 p.) veio primeiro. O bem re-
cebido livro do peruano Mario Vargas Llosa – com tradução 
de Wladir Dupont e Hortencia Lencastre – oferece um pa-
norama de A a W de pessoas, lugares, costumes e passa-
do latino-americanos. Miscelânea de possibilidades não só 
quanto ao conteúdo, mas quanto aos gêneros encontrados: 
reportagens, artigos, resenhas e fi cção mostram raízes da 
América Latina de Llosa.

O próximo latino é o espanhol Antonio Muñoz Molina com 
Sefarad: um romance de romances (Companhia das Le-
tras, 2003, 481 p.), tradução Rosa Freire d’Aguiar. “A odis-
séia dos judeus é o núcleo desse afresco da exclusão, e os 
personagens centrais, de carne e osso, são Franz Kafka e 
Milena Jesenska, Walter Benjamin e Primo Levi (...). Todos 
cruzaram a pior fronteira, como dizia Kafka, aquela que di-
vide saúde e doença, vida e morte”.

Jean Genet surge francês. Um cativo apaixonado (Arx, 
2003, 528 p.), em tradução de Cláudia Fares, é “fruto das 
anotações dos quatro anos passados pelo autor em cam-
pos de refugiados palestinos na Jordânia e no Líbano na 

década de 1970” (Ailton Galvão). É um livro de lembran-
ças, e, pelo próprio Genet, “um livro de lembran-

ças é tão pouco verdadeiro quanto um roman-
ce”.

Por romances, “Este é o livro ao qual 
todos somos devedores, e do qual 
nenhum de nós pode escapar” (T.S. 
Eliot). “Talvez a mais fi el radiografi a 
jamais feita da consciência humana”. 
(Edmund Wilson). Sim, são frases de 
capa e muito tendenciosas; mas não 
há outras palavras cabíveis a Ulisses 
(Objetiva, 2005, 488 p.), de James 
Joyce. Mais cultuado do que lido, 
inclusive por aqui, a tradução é de 

Bernardina da Silveira Pinheiro. No-
víssimo e em edição especial no Arca.

Por último, um que não se deixa por 
nada. Shakespeare: a invenção do hu-

mano (Objetiva, 2001, 896 p.), do 
mais aclamado crítico literário vivo, 
Harold Bloom, com tradução de José 

Roberto O’Shea. “O que era o homem 
antes de Shakespeare? Personagem de 

dimensão quase inexistente”. Ainda tem 
mais um no Arca. Corra.

Cult não,
filmes ALT

Novos velhos 
lançamentos

Em certo sentido, e até certo ponto, ser singular é 
ser original, e não existe virtude literária superior à 
originalidade. Essa verdadeira originalidade, que se 
pode louvar, não implica, contudo, numa singulari-
dade uniforme, mas numa constante singularidade 
que vem de um infatigável vigor da imaginação, ou, 
antes, de uma perpétua força de criação cuja natu-
reza se manifesta em cada obra, sempre impelida, 
como é, a tudo renovar. Essa verdadeira originalida-
de jamais se esgota. 

Falar da possibilidade de um homem, verdadeiramente imaginativo, "esvaziar-
se" à força de escrever é pura atitude e ignorância. Sua alma se nutre das 
próprias ondas que espalha. Significaria o mesmo falar da aridez do oceano. 
Enquanto o universo dos pensamentos fornecer os elementos de novas com-
binações, a alma verdadeiramente genial não cessará de ser ori-
ginal, inesgotável, ela e não outra.

Edgar Allan Poe

Exposição de

desenhos no

Shopping JL
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Antonio de Jesus*
CASCAVEL | PR

A Trama  Rebelião dos
Personagens
O Senhor dos Destinos escre-

via sempre as mesmas histó-
rias, variações sobre o mesmo 
tema. Personagens de terceira 
nas mesmas tramas de quinta 
categoria. Inícios iguais, meios 
e fi ns também. Vidas amorfas, 
mentes embotadas, olhos va-
zios, lábios silenciosos sem 
nada para dizer. Eles viviam à 
margem dos castelos dos que 
ditavam as regras, comanda-
vam as vontades e diziam o 
que fazer e o que não fazer. Ai 
de quem ousasse fazer dife-
rente. Era proibido pensar... No 
pequeno dicionário não estava 
escrita aquela palavra que às 
vezes ouviam sem saber-lhe 
o signifi cado: felicidade. Viver 
era seguir o escrito onde as 
cenas traçavam ações que le-
vavam a lugar nenhum. Os mo-
mentos eram lentos, as sensa-
ções não tinham lugar. Sabiam 
apenas das origens mediatas, 
não muito aquém do momento 
presente, sem retrospecções, 
futurição, nem pensar! Cada 

capítulo era uma incógnita que 
nem mesmo o medíocre autor 
poderia prever. Iam acontecen-
do ao sabor dos humores do 
senhor que lhes traçava os des-
tinos. Um dia um deles resolveu 
improvisar. Levantou os olhos 
do rés do chão, perscrutou os 
horizontes e viu que haviam ou-
tros espaços além da marcação. 
E começou a raciocinar. Quem 
sou? De onde vim? Para onde 
vou? Descobriu que sabia pen-
sar. Diferir entre uma coisa e 
outra. E sentiu vontade de fazer 
diferente... E antes que alguém 
percebesse e o levasse de volta 
ao tedioso ramerrão, descobriu 
que havia vida antes e depois 
do escrito. E começou a (re)es-
crever a própria história. Desco-
briu também que era muito só 
e que ser só não era bom. Ins-
tintivamente, olhou em volta e, 
por intuição, elegeu uma parcei-
ra que (lhe) era bastante igual, 
mas guardava algumas diferen-
ças... Sentiu-lhe o odor mais su-
ave do que o dele. Ele que nunca 
havia sorrido vendo-a sorrir sor-
riu também. Ao sorrir os olhos 
brilharam mais e o coração co-

meçou a bater mais forte e, depois, 
des-com-pas-sa-da-men-te... e sentiu 
um desejo que nunca sentira antes: 
tocá-la nos pontos que pareciam-lhe 
ser diferentes. Ela a princípio recuou. 
Depois também começou a explorar 
nele as diferenças... Temerosos ante 
a possibilidade se serem pilhados 
em pleno improviso, buscaram num 
desvão dos cenários um canto oculto 
e ali descobriram tudo o que falta-
va descobrir. A partir dali, a história 
que era linear e sem graça, ganhou 
uma trama paralela bem mais inte-
ressante. O homem provou a mulher. 
A mulher provou o homem e ambos 
sentiram que era bom. Então decidi-
ram que dali para frente escreveriam 
juntos os próprios destinos... 

(Criado em 23/08/2005 03h55)

* Presidente da Academia Cascavelense de Letras

Paralela

17 de agosto de 1987. Morre aquele que 
era considerado o maior poeta brasileiro 
vivo. E até a Itabira de ferro que destilou no 
poeta a herança da tristeza e do hábito de 
sofrer chorou. Eu, que beirava o início da 
tenra infância no recôndito perdido dos pri-
meiros meses de vida, somente mais tar-
de conheceria a grandeza do homem que 
me fez conhecer a lírica trama da vida por 
meio de um tão singelo livro de literatura 
comentada. O reino invisível das palavras 
em que os poemas permanecem incólu-
mes até que alguém os capture.

Eu ouvi a voz inaudível que me con-
vidava ao reconhecimento do amor e 
me fiz rendida.

Do primeiro livro, Alguma Poesia, lança-
do em 1930 com 500 cópias pagas pelo 
próprio autor, conheci um poeta de sete 
faces que nasceu a ser sem jeito na vida. 
A infância da leitura de Daniel Defoe, um 
caminho e o pedregulho, uma quadrilha de 
que eu ainda não supunha a veracidade.

Sim, viver é realmente um brejo de almas 
em que se perde o bonde e a esperança. 
Já que o amor, Carlos, é assim mesmo. E 
não se mate, porque os homens preferem 
duas. Eu ainda estava no segundo livro.

Um três de perfeição e eu já possuía 
apenas duas mãos e todo o sentimento 
do mundo, uma vontade de amar que 
me paralisava o trabalho pueril, e uns 
ombros que suportavam um tempo de 
absoluta depuração. Se o presente era 
tão grande, se o mundo era tão grande, 
meu coração não sabia. Porque na so-
lidão de indivíduo desaprendi a lingua-
gem com que homens se comunicam. 
Meu coração não era maior que o mun-
do, e nós seguíamos de mãos dadas.

Chamou um tal José, traduziu Bal-
zac, Proust, Mauriac e Molière. Sobrou 
tempo para que me ensinasse, quase 
clandestino, que a luta com palavras é 
a mais vã. Eu, que já havia me armado 
até os dentes, busquei persuadi-las, vi-
rei escrava. E a festa não acabara.

Ao dedicar uma rosa ao povo, o poe-
ta encontrou a poesia e não revelou os 
sentimentos a mim. A ninguém. Ensi-
nou-me a conviver com meus poemas 
antes de escrevê-los: a fl or e a náusea 
e todo o medo desse tempo de homens 
partidos. Até da morte do leiteiro sutil 
fez com que minha tristeza não me li-
quidasse: tornasse poesia.

Seriam só novos poemas não fossem 
claro enigma: que pode uma criatura 
senão, entre criaturas, amar? Eu ga-
nhei (perdi) meu dia ao deparar-me 
com o fazendeiro do ar. No alto dos 
cinqüenta anos, o quarto em desordem 
recebeu um novo amor. Tinha saudade 
de si mesmo e cinco espinhos na mão.

A vida foi passada a limpo na nudez 
de cantar amores não existentes. Eu, 
no entanto, já cantava os meus, os de-
les e os que não haveriam de ser possu-
ídos por ninguém – nem em ninguém –. 
Nem era dor aquilo que doía, era a lição 
das coisas. As raízes do ser, a própria 
história, as contradições do amor, o es-
tar no mundo e até mesmo as questões 
sociais. Viver-não, viver-sem, como vi-
ver sem conviver, na praça de convites? 
Amar é amaro, ainda que aqui seja 
proibido passear sentimentos.

Um bom tempo aquele da única da cida-
de na Rua de Baixo. Sempre um esquecer 
(para) lembrar, porque antes veio a Biblio-
teca Internacional das Obras Célebres, e 
depois o sinal estranho, e o fi m da casa 

paterna, e a consciência suja. Você, 
enquanto, continua a 

perder tempo.

A falta que 
ama a 

qualquer tempo surgiu cortada. Faltava pou-
co... Tu? Eu? Ninguém morre mais insatisfei-
to que o verso das confi ssões nas impure-
zas do branco. Se é certo que me repito, a 
paixão não é medida e os cantores inúteis. A 
morte vem a cavalo e a metafísica do corpo 
é tudo que se resume numa chave.

A chave. A chave. Se eu houvesse pen-
durado no pescoço ou usado o ferro em 
brasa, talvez não esquecesse da má-
xima. A maior lição que me ensinaste 
com tantas primaveras e algumas som-
bras. Se nosso amor vive de si mesmo, 
amigo, amar se aprende amando.

Três vezes sete anos de saudade. De 
um itabirano brasileiro, acima de tudo, 
lírico, insubordinado mentalmente às 
amarras mundanas de somente estar. 
Drummond foi. É.

A todos meus dessemelhantes, peço 
que não exijam prefácios e posfácios 
do ancião que mais fala quando cala. O 
Velho Cansado adora o cansaço e não o 
quer submisso ao vão comércio da pa-
lavra. Embora eu confesse que não me 
sinto em condições de dar conselho a 
ninguém, clamo a João Cabral que já se 
podia dizer inspirado:

“Quando li Carlos Drummond de Andra-
de, foi para mim uma revelação. Vi que 
ser poeta não signifi cava ser um sonhador 
e que a ironia e a prosa cabiam dentro da 
poesia. O conhecimento da obra dele foi o 
que me levou a escrever poesia”.

Eu, por enquanto, sou só inspiração.

“De tudo quanto foi meu passo capricho-
so / na vida, restará, pois o resto se es-
fuma, / uma pedra que havia no meio do 
caminho”.

“E eu não sabia que minha história
era mais bonita que a de Robinson Crusoé”.

Três 
vezes
sete
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(por 
Cristiano Viteck*
MARECHAL CÂNDIDO RONDON | PR

Los
Alamos:
western latino

O público brasileiro não costuma 
prestar muita atenção às cenas mu-
sicais dos países vizinhos. Quando 
muito, quem se arrisca logo é tacha-
do de comunista ou socialista por 
aqueles que vêem nisso uma ten-
tativa de “não se entregar à música 
pasteurizada que é produzida pela 
alienante indústria cultural dos EUA 
e Europa”. Isso até pode ter um pou-
co de verdade, mas na real as coisas 
não são bem assim. É claro que os 
cantores latinos que fazem sucesso 
por aqui como Rick Martin, Alexan-
dro Sanz e babas da mesma estirpe 
depõem contra e realmente levam 
muitos a ver os grupos da América 
Central e do Sul de forma precon-
ceituosa. Mas, por baixo disso tudo, 
se escondem ótimos artistas. É o 
caso do que vem acontecendo na 
Argentina, onde a música indepen-
dente em geral, e o rock alternativo 
em particular, está se fortalecendo 
cada vez mais, a exemplo do que 
acontece no nosso País.

E um dos grupos mais celebrados 
entre os hermanos argentinos é o 
Los Alamos, formado em Buenos 
Aires em 2004 e que recentemen-
te lançou o segundo disco (ou o ter-
ceiro, se contarmos o EP de covers 
e versões ao vivo Emboscada, de 
2006). El Fino Arte de la Venganza, 
o novo trabalho, chegou ao merca-
do argentino cheio de expectativas 
e não decepcionou. E no embalo da 
boa repercussão, o grupo já emen-
da, a partir de 22 de agosto, uma 
turnê européia de 20 shows que 
levarão o seu western latino para 
Alemanha, Espanha e França (onde 
o disco foi lançado há duas sema-
nas). Antes disso, em 2007, o grupo 
foi uma das atrações do Abril Pró 
Rock/Recife (cuja repercussão na 
imprensa nacional foi mínima). O 
mais próximo de ganhar a atenção 
da mídia brasileira foi uma cita-
ção da extinta revista Bizz, que em 
2006 destacava o grupo como um 
dos principais nomes do rock atual 
que mereciam ser ouvidos. Felizes 
daqueles que se deram ao trabalho 
de correr atrás: encontram um poço 
de canções ao mesmo tempo belas 
e provocantes e, acima de tudo, que 

passam longe dos clichês ‘anos 80’ 
que infestam os programas e blo-
gues mais ‘antenados’. 

O jornal portenho Página 12, em 
uma extensa matéria sobre o Los 
Alamos publicada às vésperas do 
lançamento de El Fino Arte de la 
Venganza, matou a charada: “Los 
Alamos tem algumas característi-
cas impróprias para os tempos que 
caminham a cena roqueira Argen-
tina: são bons músicos, têm boas 
idéias e dizem o que pensam. Qual-
quer dessas três características 
dariam, sozinhas, motivos para se 
festejar”. E, de fato, motivos para 
celebrar não faltam.

Se fosse para comparar com al-
gum nome brasileiro da atualidade 
que se aproxime da sonoridade, 
da poesia e da atitude do Los Ala-
mos, o grupo mais acertado seria 
o Vanguart. As duas bandas transi-
tam pelo folk, sentem-se à vonta-
de para mergulhar nas referências 
do universo beatnik e dele saírem 
com ótimas canções. Mas, as qua-
lidades dos argentinos ainda se es-
tendem pela maior riqueza instru-
mental e por agregar à sonoridade 
uma gama maior de estilos, como o 
country, a psicodelia e o space rock. 
Os responsáveis por tudo isso são o 
vocalista e violonista Peter López, 
o guitarrista Poly, o baixista Andrés 
Barlesi, o baterista Joaquin Ferrer, 
o trompetista/acordeão Gabriel Sa-
nabria e o norte-americano Jonah 
Schwartz, tocador de banjo, gente 
que parece ter passado a infância 
assistindo aos clássicos de faroes-
te e ouvindo as trilhas de Ennio Mor-
ricone antes de descobrir artistas 
como Neil Young, Bob Dylan, Johnny 
Cash, Sonic Youth e Calexico. 

E esse caldeirão de infl uências, 
que nas mãos da banda virou algo 
que eles denominam de narco-
country, já era marcante no primei-
ro trabalho, No se Menciona la Soga 
en Casa del Ahorcado (2006), disco 
que traz o maior hit do grupo até 
hoje, Cola de Cascabel. Agora, se o 
novo trabalho não conta com uma 
faixa que supere aquela, El Fino Arte 
de la Venganza é melhor do que a 

estréia por ser um disco em que as mú-
sicas se encaixam mais perfeitamente 
umas às outras, formando um belo con-
junto, muito próximo do que se espera 
dentro do conceito do que deve ser um 
álbum de música. Defi nitivamente, não 
é um disco que você saca uma ou duas 
músicas para ouvir no celular. O barato 
aqui é o pacote completo.

Ao todo, o disco reúne 13 faixas, com 
vocais ora em espanhol, ora em inglês, 
ou até mesmo as duas línguas em uma 
única música. O que se nota em relação 
aos trabalhos anteriores é que o grupo 
está muito menos introspectivo e olhan-
do muito mais à sua volta. Daí que sal-
tam das letras versos sobre a solidão 
da vida moderna e observações ácidas 
e irônicas sobre a sociedade, mas sem 
descambar para o idealismo ou à crítica 
panfl etária. Bons exemplos disso são Lo 
Mas Bajo, Sin Sonbra, El Fino Arte de la 
Venganza (cantada em inglês, apesar do 
título em espanhol) e El Viento, esta de 
uma cortante melancolia marcada pela 
triste voz de Peter López e que fi ca ainda 
mais intensa durante os solos de acor-
deão e banjo. Mas o clima também fi ca 
mais animado em faixas como Blind Bird 
Blues, que soa como os atuais blues de 
Bob Dylan, Waiting for the Drought (puro 
Neil Young) e na bela La Respuesta.

El Fino Arte de la Venganza foi grava-
do com a preocupação de soar o mais 
próximo possível dos discos folk e rock 
de antigamente. Daí é evidente que da 
produção não fi zeram parte protools e 
outras tecnologias de ponta. Gravado 
na Argentina e masterizado nos Esta-
dos Unidos por Don C. Tyler (Bob Dylan, 
Beck, Sigur Ros), o álbum foi lançado 
pela Cuatretro Records, selo do pró-
prio Los Alamos, que recusou ofertas 
para assinar com uma major a fi m de 
manter a independência e o controle 
total sobre a obra. Um disco memorá-
vel que, além de marcar o nome do Los 
Alamos entre os principais expoentes 
do atual rock latino (e quem sabe em 
breve também mundial), ainda vai ser-
vir de cartão de visitas para despertar 
o interesse dos brasileiros para outros 
nomes portenhos obrigatórios, como 
El Mató a um Policía Motorizado, Niño 
Elefante e 107 Faunos.

* Jornalista, historiador e mestrando em Práticas 
Culturais e Identidades (História/Unioeste)
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Haja
vanguarda -
Mesmo que ela já não aja

(por 
Rony Bellinho*
CASCAVEL | PR

“Da vida banal 
ao cume da arte, 

não há ruptura, 
mas florescimento 

mágico, que implica 
uma inversão ínti-

ma da atenção, uma 
maneira totalmente 

outra, de orientação 
totalmente diferente, 

infinitamente mais 
rica em harmonias, 

de escutar e olhar”.

JULIEN GRACQ

Num quadro famoso / Auto-Retrato 
Como Marinheiro / óleo sobre tela / 

1945 / Pancetti / tem próximo ao peito 
/ um pequeno livro / de nome: ISMOS / 

em momento anterior / comentamos / 
em linha rápida / algo sobre vanguarda / 

citamos algumas superfícies / apenas o 
aspecto sobejo do que a história registra 

/ as fases incendiárias / os estandartes / 
manifestos / as Bastilhas em estado – co-

meço / obuzes & boêmia / as baionetas 
falantes dos grupos / sempre a marca ca-

nônica da rebeldia / o sentido “cartorial & 
sindical” impostas à Arte / imposição de 

regras / determinismos / a sua condução 
/ em suma: escoteirismo & deserção /

Ao vermos o livro / preso ao peito / de Pan-
cetti marujo / supomos o que ali está contido 

/ todo movimento em Arte / os fatores mais 
decisivos / contiveram tal sufi xo identifi cador 

/ percebemos que em tal ou tais dinâmicas 
determinadas pelos adventos e levantes / cabe-
riam melhor / se criássemos / uma disciplina / 
exclusiva ao que esteve como vanguarda / pro-
poríamos o nome de: ISMOLOGÍA / partiria-se 
da idéia de uma quase ciência – gaia a respei-
to / o que restaria saber / já que se sabemos 
da utopia / por ora / ultrapassada / a van-
guarda / hoje / nos dá a idéia de que / ela / 
lembra-nos / uma velha senhora / a cafetina 
dona / arrastando as chaves / do bordel das 
normalistas / coisa que sempre se comenta-
va / discutia-se / mas que hoje / por ora / não 
sabemos / onde a tal senhora se acha / onde 
ela poderá / ressurgir / ou se / de fato / sua 
validade atingiu o ponto de fi cção / caso fôsse-

mos / pedir auxílio a E.CIORAN / ele apenas 
poderia dizer: “falar de modernidade é 

fazer remendos no incurável” /.

Pensemos da se-
guinte forma / se van-
guarda / tornou-se / 
por sua oxidação / um 
tema fi ccional / de 
certa aridez & silên-
cio / de outra forma 
/ entendemos / que / 
caberia trazer à luz / 
um ex-participante / de 
um determinado instan-
te de ISMO / no caso / 
o SURREALISMO / para 
ainda perceber / que / 
mais que o ISMO em si / 
a obra / enquanto maiús-
cula & decisiva / e / tam-
bém em si / ultrapassa 

qualquer medida 
que a de-

marque / por isso / uma verdadeira obra 
/ a cada término dos tempos / se impõe 

de tal forma / transgressoramente / fi rma-
se na duração de sua força expressiva /.

Falemos de A.GIACOMETTI / o escultor suíço / com 
a idéia de uma estranha presença escultórica / segundo 

G.C.ARGAN / GIACOMETTI foi o mais radical dos escultores 
informais / ainda ARGAN: GIACOMETTI não manifesta um 

Ser... / mas um não-Ser / ou seria um des-Ser? / a expressão 
exata da condição existencial do homem moderno / no limiar 

entre o Ser & o Nada / ou o que GENET levantava / como sen-
do (na escultura de GIACOMETTI) a situação de tornar a existência 

mais insuportável... e ainda / o que JP SARTRE denomina: pous-
sière d’ espace / a poeira de todo o espaço /.

Porque em GIACOMETTI / apenas o espaço 
se apresenta / como o cânone da perspectiva 

/ embora seja mantido o cânone da fi gura / 
mas é o espaço o que determina o quanto o 

NADA se avoluma / pois é ele que dita & cifra 
a razão maior do vazio / então sabemos que 
a força plástica / de sua escultura / reveste-
se de um “ambiente – sumidouro” / são cria-
turas em formato de haste / crespas e em-
bolotadas / uma falésia esquelética / que se 
faz caminhar / como se a tal fi gura portasse 
um íntimo e escuro Pirineu / embebido de 
gesso e bronze / magma e neve / coagula-
dos mutuamente / tempos a fi o / no atelier 
da Rue Hippolyte Maindron / número 46 /.

Em entrevista dada ao poeta Murilo Men-
des / GIACOMETTI / confi denciava estar 
fazendo a mesma coisa há 40 anos / e que 
sua obra / não pretendia demonstrar soli-
dão / mas apenas uma questão ótica /.

Haveria um elenco interminável / muitos 
artistas / ao longo do percurso histórico da 
Arte / deixaram obras de uma suprema ex-
pressividade / no reino do sagrado espólio / 
do ocidente / mas desse elenco insuperável 
/ GIACOMETTI / a nosso parecer seria / o que 
/ traduz / com a síntese cruel / o que friamente se 
possa / decifrar / em algum lugar / como o artista 
que melhor pôde deixar de herança a perfeita idéia de 
perfeito inacabamento perpétuo do homem /.

* Professor / pesquisador / artista plástico
Outono 2008
(texto dedicado ao crítico de Arte Mário Pedroza)

G
A

ZE
TA

 A
LT

   
   

17
.a

go
.2

0
0

8
   

  



06

 

MALHAÇÃO

SEGUNDA - Luana diz a Gustavo que 
Angelina vai fi car chateada ao saber 
que eles estão juntos. Bodão conta a 
Fernandinho que está encantado por 
uma mulher. Fernandinho se encontra 
com Sara. Angelina pergunta a Luana 
com quem ela está namorando. 

TERÇA - Luana foge do assunto 
com Angelina. Luana diz a Gustavo 
que ele deve contar a Angelina so-
bre o namoro. Félix fala sobre amor 
e família. Angelina resolve voltar a 
cantar. Gustavo chega ao ensaio e 
anuncia que resolveu o problema da 
The Banda. 

QUARTA - Gustavo fi ca sem graça ao 
ver que Angelina voltou para a banda. 
Gustavo fi ca embaraçado e não con-
ta a Luana sobre a volta de Angelina. 
Rita diz a Joaquim que gosta de Félix. 
Gustavo diz aos amigos da banda que 
já decidiu quem vai cantar. 

QUINTA - Gustavo decide que An-
gelina será a vocalista. Félix 

diz a Júlio que quer tirar 
mais dinheiro de Rita. Gus-
tavo procura Luana, mas 
não a encontra. O moto-
rista diz aos alunos que 
o ônibus quebrou. Eles 
temem que o time possa 
perder a fi nal. 

SEXTA - Angelina liga para 
Débora e fi ca sabendo 
que o ônibus está quebra-
do. Débora tem uma idéia. 
Angelina entra em quadra 
como jogadora reserva e 
fi nge que o bebê vai nas-
cer. O time chega a tempo 
de jogar na fi nal contra o 
Costa Soares.

SÁBADO - Não há exibição.

CIRANDA DE PEDRA

SEGUNDA - Luciana se recusa a 
contar para Virgínia o segredo de 
Daniel. Conrado pede que Cícero 
seja sócio em uma ofi cina mecâni-
ca que pretende abrir. Luciana re-
vela que Daniel é o pai de Virgínia. 
Luciana diz a Laura e Daniel que 
contou a verdade para Virgínia. 

TERÇA - Daniel confi rma para Vir-
gínia que é seu pai. Natércio diz 
a Laura que legalmente Virgínia 
é fi lha dele. Laura bate na porta 
do quarto de Virgínia, que diz que 
quer fi car sozinha. Afonso tira Otá-
via da lanchonete. Virgínia abre a 
porta para Laura. 

QUARTA - Virgínia diz a Laura que 
já é uma mulher e tomará decisões 
sozinha. Afonso cobra de Otávia a 
conta que ele pagou na lanchone-
te. Natércio afi rma para Daniel que 
continuará sendo o pai de Virgínia. 
Letícia oferece apoio a Daniel. Letí-
cia beija Daniel.       

QUINTA - Guerra será o sócio de Cí-
cero na ofi cina. Otávia quer saber 
se Virgínia tem direito à herança de 
Natércio. Natércio pede a Afonso o 
restante das fi tas de Laura. Bruna 
acha uma fi ta de Laura na gaveta 
de Afonso. Ferdinando diz a Afonso 
que quer as fi tas.

SEXTA - Frau Herta repreende Afon-
so por ter entregue as fi tas a Ferdi-
nando. Natércio repreende Afonso 
por ter perdido as fi tas. Cícero vai 
à ofi cina de Conrado e Otávia se es-
conde. Ferdinando entrega as fi tas 
de Laura a Natércio. Os convidados 
chegam para o desfi le.         

SÁBADO - Laura orienta as mane-
quins para o desfi le. Peixe se pre-
para para mexer na fi ação. No dis-
curso de Laura, a luz do salão pisca 
e todos fi cam alarmados. Os jorna-
listas exigem uma declaração. Na-
tércio, Frau Herta e Afonso trocam 
olhares vitoriosos.     

BELEZA PURA

SEGUNDA - Sônia avisa Guilherme 
sobre o incêndio. Norma confessa 
a Tomás que foi ela quem provocou 
o incêndio. Tomás diz que Sônia ia 
vender sua parte da clínica para 
pagá-lo e que Norma fi cará respon-
sável por quitar a dívida. Ciro revela 
que o incêndio foi criminoso.  

TERÇA - Tomás beija Norma. Tomás 
manda uma boneca de presente para 
Dominique. O detetive diz a Guilherme 
que encontrou uma ferramenta com 
as digitais do criminoso. O detetive 
avisa que as digitais são de Guilherme. 
Guilherme é convocado para depor.

QUARTA - O delegado diz que Guilher-
me já estava com uma viagem mar-
cada com o dinheiro do seguro. Erik 
diz ao delegado que na noite do incên-
dio Guilherme e Sônia brigaram por 
causa da venda da clínica. Guilherme 
recebe um mandado de prisão.

QUINTA - Sônia conta a Klaus que o 
dinheiro é uma herança do pai. Jo-
ana vai ao apartamento de Norma 
e encontra uma planta da clínica. 
Klaus entrega o dinheiro para To-
más parar de ameaçar Sônia. To-
más explica que a dívida dela é mui-
to maior e da um dia para que ela 
pague o que deve.

SEXTA - Sônia se humilha para ten-
tar convencer Tomás a mudar de 
idéia. Klaus conta a Sônia e Joana 
que perdeu toda a herança no cassi-
no. Guilherme é liberado. Tomás diz 
a Joana que não há nada mais a ser 
feito que possa salvar Sônia. Orlan-
dino seqüestra Sônia.

SÁBADO - Norma confessa tudo 
para Suzy. Tomás decide esticar o 
prazo da dívida de Sônia para poder 
conhecer mais Joana. Norma decide 
denunciar Sônia à polícia por usar 
uma identidade falsa. Guilherme 
convence o porteiro a dizer a verda-
de ao delegado. 

A FAVORITA

SEGUNDA - Lara descobre que Halley 
é fi lho de Silveirinha e Cilene. Pedro 
marca um encontro com Gonçalo 
para entregar as fotos de Flora. Dodi 
manda seus capangas pegarem a 
máquina. Pedro fi ca desesperado 
ao ser ver cercado por Flora, Silvei-
rinha e Dodi no hospital. 

TERÇA - Lara se sente culpada pelo 
sofrimento de Cassiano. Lara visita 
Donatela na prisão. Donatela resol-
ve fugir. Donatela escreve uma carta 
para Lara. Zezé avisa a Flora sobre 
a carta de Donatela. Flora descobre 
que Donatela irá fugir.

QUARTA - Flora avisa a Zezé sobre a 
fuga. Zezé fl agra Donatela e as ou-
tras presas tentando sair pelo por-
tão do presídio. Flora vai ao julga-
mento com um vestido de Donatela. 
Baiano revela a Maíra que Flora e 
Dodi mataram Salvatore. Donatela 
entra no tribunal. 

QUINTA - Maíra diz que Baiano tem 
que depor a favor de Donatela, 
mas ele teme represálias. Flora 
manda Dodi sumir com Maíra. Ma-
íra liga para Zé Bob, mas é Flora 
quem atende. Lara vai ao tribunal 
testemunhar a favor de Donatela. 
Maíra é atropelada. 

SEXTA - Dodi pede para seus capan-
gas darem um fi m no carro de Maí-
ra. Tuca é avisada sobre o acidente 
e liga para Zé Bob. Donatela acusa 
Flora de assassina no tribunal. O juiz 
declara Donatela culpada e sem di-
reito a recorrer em liberdade. 

SÁBADO - Zé Bob estranha ao ver vá-
rias ligações de Maíra em seu celular, 
mas sem nenhum recado. Flora des-
liga a máquina que mantém Maíra 
respirando. Diva entrega um diaman-
te para Donatela e avisa que ele será 
seu passaporte para sair da prisão.

CAMINHOS DO CORAÇÃO

SEGUNDA - Ernesto coloca o uniforme 
da Depecom. Eric diz para Metamorfo 
que a chefi a o mandou eliminar Fredo, 
Draco seqüestrar uma física nuclear 
chamada Carol Verdi, Janete vai ser ab-
duzida e a missão de Telê é encontrar 
Clara. Taveira deve eliminar Ernesto. 

TERÇA - Ana Luz e Pepe aproveitam a 
distração do dinossauro e do lobiso-
mem e saem correndo. Tati se coloca 
à frente de Marcelo e diz que Veloci-
raptor não irá levar seu pai novamen-
te. Teófi lo reconhece Vlado e lembra 
que foi ele quem matou Rosana. 

QUARTA - Lúcia discute com Zé 
Doido. Eric, Telê, Fernando e Ariad-
ne resolvem se esconder e render 
quem for descendo. Cassandra liga 
para João, que se afasta de Sandra 
e disfarça. Cassandra marca um en-
contro com João. Janete e Danilo se 
despedem e vão para ilha. 

QUINTA - Juli e Samira tentam re-
animar Toni. Beto acorda no meio 
da confusão e fi ca surpreso por não 
lembrar nada sobre sua vida. Fredo 
e Adolfo se escondem e vigiam Ga-
briela, que espera por Valente. Nati e 
Valente chegam à praia. 

SEXTA - Ceres observa Cléo com seu 
sorriso enigmático. Noé e Maria são 
atacados por vaga-lumes. Juli mostra 
fotos de Maria para Samira e diz que 
chegou a hora dela assumir o lugar da 
irmã na presidência da Progênese. Ma-
riana e Perpétua descansam na praia. 

SÁBADO - Cléo consegue se livrar da 
planta carnívora com uma força ex-
cepcional. Maria verifi ca que Noé está 
ardendo em febre e ele começa a deli-
rar. Ele diz que precisa amar Maria e a 
agarra. Príncipe, Bianca e Leonor são 
cercados pelos homens-formiga. 

 

ÁGUA NA BOCA

SEGUNDA - Peterlongo chefi a a co-
zinha enquanto Zeca tenta reani-
mar Remi. Maria diz pra Luca que 
ele tem um coração igual ao dela. 
Os Cassoulet comemoram a lua de 
mel de Dani e Alex. Philippe e Lulu 
fantasiam a lua-de-mel de Dani e 
também fazem amor. 

TERÇA - Luca diz que vai se casar com 
Érika. Dani e Alex voltam da lua de 
mel. Dani conta para Lulu sobre sua 
noite de núpcias. Enfermeiro liga para 
a delegacia enquanto o médico faz 
exames com Zico. Philippe pergunta 
quando Dani e Alex terão um fi lho. 

QUARTA - Guido fi ca nervoso quan-
do a médica diz que a Doença 
de Alzheimer não tem cura. Kim 
conta para Peterlongo que Maria 
está com Alzheimer. Luca sugere 
que Maria fi ca longe da cozinha. 
Françoise pergunta quando Dani e 
Alex terão um fi lho. 

QUINTA - Dani não consegue dizer 
que ama Alex. Lulu vê Alex saindo 
de casa tarde da noite. Alex diz pra 
Severino que sabe que ele investiu 
no Nonna Mia. Jean-Paul diz pra Dani 
que vai ao Mercadão, mas vai ao 
Nonna Mia visitar Maria. Mari e Raí 
seguem Severino até o Mercadão. 

SEXTA - Dani desabafa com Alex 
que está infeliz. Lulu  pede que 
Philippe converse com Alex sobre o 
seu relacionamento com Dani. Mi-
zoguchis e Bellinis reunidos. Luca 
faz um belo discurso. Maria diz que 
é estranho Akira ser pai de Akemi 
pela diferença de idade. 

SÁBADO - Não há exibição.

A EXCÊNTRICA
FAMÍLIA DE ANTONIA

Marleen Gorris

Wileke van Ammelrooy,
 Jan Decleir, Elis

 Dottermans, 

Oscar (Filme
Estrangeiro), Toronto

 (Filme), Roteiro (Chicago)
e Hamptons (Diretor)

102 min.

Holanda, 1995. Cor. 

Sigur Rós

Takk

2006

Post-Rock

Indicado por:

Lincoln Pereira Gaboardi

Observar apenas o caráter excên-

trico da família de Antonia, tal qual 

propõe a dispensável contribuição 

brasileira ao título original holandês, 

é ignorar por completo todo o vigor 

desta obra-de-arte. É reduzir a aten-

ção para apenas uma das caracte-

rísticas do fi lme, preciosidade na 

fi lmografi a da diretora Marleen Gor-

ris. Apenas Antonia, no original, evita 

pré-conceitos e ainda nos dá uma 

chave para compreender melhor a 

personagem que dá nome ao fi lme.

Antonia vem do latim e signifi ca 

amiga inestimável, que não tem 

preço. Difi cilmente se conhece uma 

mulher tão decidida, independente e 

impetuosa igual a Antonia. Segura, 

inclusive, sobre o dia em que morre-

rá. E é nesse dia, deitada na cama de 

uma modesta casa numa pequena 

fazenda no interior da Holanda, que 

a história começa. Ou termina?

É ali que relembra o dia em que ela 

e a fi lha adolescente Danielle chega-

ram ao vilarejo para uma vida nova, 

assumir a pequena herança, isso 

no fi m da Segunda Guerra Mundial. 

Pouco a pouco reencontra amigos 

e parentes cujas singularidades nos 

são apresentadas no entrecruzar de 

situações de cotidiano bizarro.

Não se trata apenas das lembran-

ças de Antonia antes da morte, um 

imenso fl ashback, mas o recons-

truir de três gerações da família 

que está à frente, todas sob o rit-

mo da marcha que gerou. Um can-

to à mulher. Os homens são perso-

nagens secundários. Um canto ao 

sexy e ao romance, ao sensível e 

ao violento, à vida e à morte.

          Inesperado
Dá um barato
    Jaime, quero mais

Inesperado
       Etéreo
    Sublime

Quero falar sobre o acaso. Hora dessas, Silvio Demétrio 
me pôs a ouvir o “one, two, tree, four...” da ópera Einstein 
On The Beach, de Philip Glass e Robert Wilson. Tal de “mú-
sica-retrato”, uma coisa louca. Só depois da escola percebi 
a preciosidade que tinha em casa. Koyaanisqatsi, documen-
tário que havia comprado num sebo só por que tinha o nome 
de Coppola na capa, tem a trilha assinada por Glass. Foi paixão 
à segunda vista [e que documentário!].

Sigur Ros também responde ao minimalismo, mas não tra-
balha tanto a repetição e não tem aquela marcação e compas-
so expressivamente ressaltado. Aqui o som é mais ambiental, 
aéreo. Takk, que dá nome ao disco, é completamente etérea, 
enquanto Glosoli vai de boa até os 4min30seg e aí explode numa 
onda gigantesca de sons, uma massa sonora que me arremessou 
ao que há de mais doom de uma forma genial.

Com Hoppipolla tive um estalo: “Peraí, essa música não está em uma 
propaganda do Discovery Channel?”. Rá! Legal. Sou daqueles que deco-
ra vinhetas e que fi ca rascunhando as musiquinhas com os ‘huns’ da 
garganta. [Lembrei do jornal da Tarobá, na vinheta da previsão do tem-
po está a música 914 do Liquid Tension Experiment, o projeto de metal 
progressivo instrumental dos integrantes do Dream Theater. Foi pegar 
o telefone na hora: “Cara, você não vai acreditar. Estão tocando LTE na 
previsão do tempo”. A partir daí é almoçar batendo cabeça XD].

De cada música desse Sigur Ros me chegaram surpresas: deta-
lhes aqui, uma melodia lá. Que bela voz da vocalista Jónsi. Hmm, 
música clássica... Recomendam também o álbum ( ), de 2002. In-
teressante que nesse álbum nenhuma das músicas possui nome 
originalmente e as letras foram escritas em vonlenska, a língua ‘es-
perancês’ criada pela vocalista – próxima foneticamente do Islan-
dês –. A idéia era que os próprios ouvintes criassem um signifi cado 
para as letras e o escrevessem no encarte branco.

Sigur Ros requer a desautomatização da nossa percepção. Quer 
que deixemos de lado o que temos por compreendido (terceiridade) 
e estimulemos nossa apreciação, a impressão (primeiridade). Nesse 
processo é gerado um desvio, cuja singularidade dá o caráter autoral 
da obra. E se esse desvio a principio é um estranhamento fruto da 

desconstrução de certos paradigmas musicais, num primeiro 
contato temos o incompreensível, que aos pou-

cos também se desconstrói.

É uma possibilida-
de? Eu posso construir/

imaginar/pedir um simples lugar? 
Um escape, um recanto, uma evasão. Eu 

queria começar assim... 

Pode ser um descampado ou um campo denso. É 
bom que tenha sombras, cheiro de fl ores recém-desa-
brochadas, barulho de água correndo fl uida e calma-
mente. Pode haver algumas pedras e a brisa refrescan-
te deve pedir uma blusa aconchegante sobre a pele a 
descansar. Sobretudo o descanso.

O repousar manso no desmanso imaginário da relva 
repleta de textura, som e embalo. Um embalar cons-
tante num ritmo pouco defi nido, mas ainda contínuo. 
Este manter num estado nem lá nem cá. Uma forma de 
vigília velada pelo vento, a voz e a voluptuosidade das 
virtudes vagarosas. Muitas aliterações, assonâncias e 
abstinências sadias.

Um espaço de muitos desníveis nas ondas mansas 
que o sustentam.

Um álbum todo de desníveis da sensibilidade aguçada 
de um qualquer esperar em nuvens.

É estar, especialmente, em êxtase.

Não me importa de onde, de que forma, com que razões 
ou circunstâncias. Sigur Ros arrebatou os sentidos de uma 
maneira sublime. E não há comentários razoáveis ou ne-
cessários por faixas, nacionalidade, estilo, inspirações, 
pós ou prés e durantes. Há só a vontade de deixar-se na 
toada etérea do relaxamento conduzido. Permitido ou 
obrigatório. Nem isso faz muita diferença.

Foi esta rosa da vitória – signifi cado de Sigur Ros 
– que manifestou a vontade de um estar etéreo 
no mundo. Essa banda islandesa de um indie (?) 
quase nuvem por textura semelhante. Elementos 
clássicos e tantos outros embalando a voz subli-
me de Jónsi. Um experimental que se tornaria fa-
cilmente trilha de um baile élfi co da Terra-Média 
de Tolkien – mesmo não sendo tão épico assim 
–. É mais uma questão fl uidez característica.

O álbum Takk é o quinto vindo de um tercei-
ro considerado o melhor álbum islandês do 
século 20. E é o que eu mais consideraria um 
álbum. De uma unidade tanta que indisso-
ciável. Quando todos os minutos do CD já 
haviam se esgotado, algo ainda soava aca-
lento e continuação nos ouvidos. A música 
nunca mais parou. 

N velas 

(por 
Julliane BritaCASCAVEL | PR

(por AndersonAntikievicz CostaCASCAVEL | PR
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ÁRIES 

TOURO 

GÊMEOS 

CÂNCER 

LEÃO 

VIRGEM 

Sentimentos mais fortes e estáveis 
na vida amorosa, fortalecendo o ca-
samento e as relações duradouras. 
Poderá se sentir inseguro quanto a 
si próprio. Reponha as energias.

Sucesso em assuntos profi ssionais, 
comerciais e fi nanceiros. Cuide tam-
bém das questões familiares, da paz 
espiritual e da tranqüilidade geral. 
Está fase é negativa para você.

Difi culdades práticas poderão per-
turbar planos a longo prazo. Estudos 
elevados também serão impedidos. 
Perdas em negócios anteriores de 
forma descuidada ou impulsiva. 

Bom dia para falar com agricultores, 
agropecuários, feirantes e agrôno-
mos. Sucesso nos negócios imobili-
ários e progresso profi ssional. Hoje, 
a energia da lua favorece.

Propícia infl uência para cultivar os 
dons de intelecto, do espírito fi losó-
fi co e do desenvolvimento mental. 
Uma relação antiga pode estar se 
tornando um peso.

Estímulo para a vida social e para os 
amigos. Eles o ajudarão no profi s-
sionalmente e aumentarão sua ale-
gria. Maior harmonia no trabalho. 
Decisões sempre tem um preço.

LIBRA 

ESCORPIÃ O 

SAGITÁRIO 

CAPRICÓRNIO 

AQUÁRIO 

PEIXES 

Bom dia para tratar de assuntos fi -
nanceiros e questões relacionadas 
com a justiça. Seja mais amável e 
procure medir bem as palavras. Fa-
vorável ao amor.

Indícios de êxito nas questões sigilo-
sas, loteria, jogos, esportes e casa-
mento. Dia excelente para resolver 
problemas fi nanceiro. Imponha sua 
personalidade ao tratar com terceiros.

Esperar expansão em conhecimen-
tos e relações. Não dê importância 
aos obstáculos que surgirem no pe-
ríodo da manhã. Tarde e noite propí-
cios. Visitas e agradáveis notícias.

Sucesso será repetido nos próximos 
dias com colaboração de amigos, 
e de pessoas bem sucedidas. Fará 
passeios agradáveis que redunda-
rão em lucros. Êxito profi ssional.

Sexualmente, você entra em um 
período muito positivo. Infl uenciado 
por Vênus, criará momentos inten-
sos de amor e de fantasias sexuais. 
Imagine antes o assunto no amor.

Momento de sucesso em negócios 
relacionados a construções. Espere 
um aborrecimento passageiro em 
seu lar. Cuidado com um romance 
clandestino. Seja mais seletivo.

CASCAVEL 
Cascavel West SideCascavel West Side

Sala 1: A Ilha da Imaginação (dublado) Sala 1: A Ilha da Imaginação (dublado) 
– aventura – sexta 14h e 19h; sába-
do 14h30, 16h30 e 19h15; domingo 
e quarta 14h30 e 19h10; segunda e 
terça 14h30; quinta 14h e 19h.

Batman – O Cavaleiro das Trevas Batman – O Cavaleiro das Trevas 
(dublado) (dublado) – ação – sábado 21h; 
domingo e quarta 16h30 e 21h15; 
segunda e terça 16h30 e 19h40; 
quinta 16h e 20h50.

Sala 2: Viagem ao Centro da Terra – O Sala 2: Viagem ao Centro da Terra – O 
Filme (legendado)Filme (legendado) – aventura – sexta 
14h30 e 19h15; sábado, domingo e 
quarta 14h45; segunda e terça 14h15. 
quinta 14h30 e 19h15.

Arquivo X – Eu Quero Acreditar (le-Arquivo X – Eu Quero Acreditar (le-
gendado)gendado) – ficção – sábado, domin-
go e quarta 16h45, 19h e 21h; se-
gunda e terça 16h15 e 20h; quinta 
16h15 e 21h.

Cascavel JL Shopping Cascavel JL Shopping 

Sala 1: A Múmia – Tumba do Impe-Sala 1: A Múmia – Tumba do Impe-
rador Dragão (legendado)rador Dragão (legendado) – aventura 
– sexta 16h30, 18h50 e 21h10; sába-
do, domingo e quarta 14h10, 16h30, 
18h50 e 21h10; segunda a quinta 
16h30, 18h50 e 21h10.

Sala 2: Star Wars – The Clone Wars Sala 2: Star Wars – The Clone Wars 
(dublado)(dublado) – animação – sexta, 17h, 
19h e 21h; sábado, domingo e quarta 
15h, 17h, 19h e 21h; segunda, terça e 
quinta 17h, 19h e 21h.

Sala 3: Batman – O Cavaleiro das Sala 3: Batman – O Cavaleiro das 
Trevas (legendado) Trevas (legendado) – ação – sexta 
18h e 21h; sábado, domingo e quar-
ta 15h, 18h e 21h; segunda, terça e 
quinta 18h e 21h.

Sala 4: Viagem ao Centro da Terra (le-Sala 4: Viagem ao Centro da Terra (le-
gendado)gendado) – aventura – diariamente 
19h30 e 21h10.

Kung Fu Panda (dublado)Kung Fu Panda (dublado) – anima-
ção – sábado, domingo e quarta 14h, 
15h50 e 17h40. 

CURITIBA
Park Shopping Barigüi Park Shopping Barigüi 

Barigüi 1: A Múmia – Tumba do Im-Barigüi 1: A Múmia – Tumba do Im-
perador Dragão (legendado)perador Dragão (legendado) – aven-
tura – sexta 14h40, 17h05, 19h30 

e 22h; sábado e domingo 12h15, 
14h40, 17h05, 19h30 e 22h; se-
gunda a quinta 14h40, 17h05, 
19h30 e 22h.

Barigüi 2: Batman – O Cavaleiro das Barigüi 2: Batman – O Cavaleiro das 
Trevas (legendado)Trevas (legendado) – ação – sexta 
14h35, 17h40, 20h45 e 23h50; 
sábado 14h35, 17h40, 20h45 e 
23h50; domingo a quinta  17h40 
e 20h45. 

Barigüi 3: Mais do Que Você Imagi-Barigüi 3: Mais do Que Você Imagi-
na (legendado)na (legendado) – comédia – sexta 
e sábado 17h20, 19h35, 21h45, 
23h55; domingo a quinta 17h20, 
19h35 e 21h45.

Wall-e (dublado)Wall-e (dublado) – animação – sex-
ta 15h05; sábado e domingo 12h e 
15h05; segunda a quinta 15h05.

Barigüi 4: Kung Fu Panda (dublado) Barigüi 4: Kung Fu Panda (dublado) – 
animação – diariamente 15h e 19h20.

O Grande Dave (dublado) O Grande Dave (dublado) – comédia – 
sexta e sábado 13h10, 17h10, 21h30 
e 23h35; domingo a quinta 13h10, 
17h10 e 21h30.

Barigüi 5: Zohan – O Agente Bom de Barigüi 5: Zohan – O Agente Bom de 
Corte (legendado)Corte (legendado) – sexta 14h50, 
17h15, 19h40 e 22h10; sábado e 
domingo 12h15, , 17h15, 19h40 e 
22h10; segunda a quinta 14h50, 
17h15, 19h40 e 22h10.

Barigüi 6: Star Wars – The Clone Barigüi 6: Star Wars – The Clone 
Wars (dublado) Wars (dublado) – animação – sex-
ta 13h25, 15h35, 17h45, 19h55 e 
22h05; sábado e domingo 11h15, 
13h25, 15h35, 17h40, 19h55 e 
22h05; segunda a quinta 13h25, 
15h35, 17h45, 19h55 e 22h05.

Barigüi 7: A Múmia – Tumba do Impe-Barigüi 7: A Múmia – Tumba do Impe-
rador Dragão (dublado) rador Dragão (dublado) – aventura – 
diariamente 16h30 e 22h15.

Batman – O Cavaleiro das Trevas (le-Batman – O Cavaleiro das Trevas (le-
gendado)gendado) – ação – diariamente 13h20 
e 19h.

Barigüi 8: Quebrando Regras (legen-Barigüi 8: Quebrando Regras (legen-
dado)dado) – ação – sexta e sábado 16h20, 
18h40, 21h e 23h30; domingo a quin-
ta 16h20, 18h40 e 21h.

Space Chimps – Micos no Espaço Space Chimps – Micos no Espaço 
(dublado) (dublado) – animação – sexta 14h25; 
sábado e domingo 12h30, 14h25; se-
gunda a quinta 14h25.

UCI - Shopping Estação UCI - Shopping Estação 

Estação 1: A Múmia – Tumba do Im-Estação 1: A Múmia – Tumba do Im-
perador Dragão (dublado)perador Dragão (dublado) – aventura 
– diariamente 12h35, 15h, 17h25, 
19h50 e 22h20.

Estação 2: Batman – O Cavaleiro das Estação 2: Batman – O Cavaleiro das 
Trevas (legendado)Trevas (legendado) – ação – diaria-
mente 15h15, 18h20, 21h25.

Wall-e (dublado)Wall-e (dublado) – animação – diaria-
mente 13h.

Estação 3: Batman – O Cavaleiro das Estação 3: Batman – O Cavaleiro das 
Trevas (dublado)Trevas (dublado) – ação – diariamente 
14h, 17h, 20h40, 23h45.

Estação 4: A Múmia – Tumba do Im-Estação 4: A Múmia – Tumba do Im-
perador Dragão (legendado)perador Dragão (legendado) – diaria-
mente 12h, 14h25, 16h50, 19h15, 
21h40 e 00h.

Star Wars – The Clone Wars (du-Star Wars – The Clone Wars (du-
blado)blado) – animação – diariamen-
te 12h15, 14h20, 16h35, 18h45, 
21h10 e 23h20.

Estação 5: Star Wars – The Clone Estação 5: Star Wars – The Clone 
Wars (dublado)Wars (dublado) – animação – dia-
riamente 12h15, 14h20, 16h35, 
18h45, 21h10 e 23h20.

Estação 6: Star Wars – The Clone Estação 6: Star Wars – The Clone 
Wars (legendado) Wars (legendado) – animação – 
diariamente 13h30, 15h40, 17h50, 
20h e 22h10.

Estação 7: Quebrando Regras (le-Estação 7: Quebrando Regras (le-
gendado)gendado) – ação – 14h50, 17h10, 
19h30 e 21h55.

Space Chimps – Micos no Espaço Space Chimps – Micos no Espaço 
(dublado) (dublado) – animação – diariamen-
te 13h.

Estação 8: Mais do Que Você Imagina Estação 8: Mais do Que Você Imagina 
(legendado)(legendado) – comédia – diariamente 
18h10, 20h20 e 22h30.

O Grande Dave (dublado) O Grande Dave (dublado) – comédia – 
diariamente 12h10, 14h10 e 16h10.

Estação 9: Chega de Saudade (legen-Estação 9: Chega de Saudade (legen-
dado)dado) – comédia romântica – diaria-
mente 19h40, 21h50 e 23h55.

Kung Fu Panda (dublado)Kung Fu Panda (dublado) – anima-
ção – diariamente 13h20, 15h25 e 
17h40.

Estação 10: Zohan – O Agente Bom Estação 10: Zohan – O Agente Bom 
de Corte (dublado)de Corte (dublado) – comédia – 
diariamente 13h10, 15h35, 18h, 
20h30, 22h55.

FOZ DO IGUAÇU 
Cine Boulevard  Cine Boulevard  

Sala 1: Arquivo X – Eu Quero Acre-Sala 1: Arquivo X – Eu Quero Acre-
ditar (legendado)ditar (legendado) – fi cção – sexta 
19h30 e 21h45; sábado e domingo 
22h30; segunda a quinta 19h30 e 
21h45.

Sala 2: Batman – O Cavaleiro das Sala 2: Batman – O Cavaleiro das 
Trevas (dublado)Trevas (dublado) – ação – sexta 
19h15 e 22h15; sábado e domingo 
16h15, 19h15 e 22h15; segunda a 
quinta 19h15 e 22h15.

Sala 3: Star Wars – The Clone Sala 3: Star Wars – The Clone 
Wars (dublado) Wars (dublado) – animação – sex-
ta 17h30, 19h45 e 22h; sábado 
e domingo 15h30, 17h30, 19h45 
e 22h; segunda a quinta 17h30, 
19h45 e 22h.

Sala 4: A Múmia – A Tumba do Impe-Sala 4: A Múmia – A Tumba do Impe-
rador Dragão (dublado)rador Dragão (dublado) – aventura – 
diariamente 20h10 e 22h30.

Kung Fu Panda (dublado) Kung Fu Panda (dublado) – animação 
– sábado e domingo 16h e 18h.

Cineplex  Cineplex  

Sala 1: Batman – O Cavaleiro das Tre-Sala 1: Batman – O Cavaleiro das Tre-
vas (legendado) vas (legendado) – ação – diariamen-
te 18h20 e 21h20.

Kung Fu Panda (dublado)Kung Fu Panda (dublado) – anima-
ção – sexta 16h20; sábado e 
domingo 14h20 e 16h20; 
segunda a quinta 16h20.

Sala 2: A Ilha da Imagina-Sala 2: A Ilha da Imagina-
ção (dublado) ção (dublado) – aventura – 
diariamente 21h50.

O Guerreiro Didi e a Ninja O Guerreiro Didi e a Ninja 
Lili – infantil Lili – infantil – diariamente 
15h, 17h20 e 19h40.

Sala 3: Star Wars – The Sala 3: Star Wars – The 
Clone Wars (dublado) Clone Wars (dublado) – 
animação – diariamente 
15h30, 19h30 e 21h30.

Sala 4: A Múmia – Tum-Sala 4: A Múmia – Tum-
ba do Imperador Dragão ba do Imperador Dragão 
(legendado) (legendado) – aventu-
ra – sexta 17h, 19h20 e 
21h40; sábado e domin-
go 14h40, 17h, 19h20 e 
21h40; segunda a quinta 
17h, 19h20 e 21h40.

H róscopo Cin ma

(por 
Vander Colombo*
CASCAVEL | PR

Longe das 
raízes

"E talvez esteja aí toda a diferença; talvez toda a 
sabedoria, toda verdade e toda sinceridade estejam 
apenas contidas naquele inapreciável momento em 
que ultrapassamos o limiar do invisível".

Joseph Conrad

Suécia e Dinamarca são países vizinhos e difí-
ceis de diferenciar vistos de fora.

Lição de geografi a dada para tentar explicar 
um pouco do trabalho do diretor Lukas Moo-
dysson. Lukas é sueco, conterrâneo de um dos 
maiores cineastas de todos os tempos, Ing-
mar Bergman, que dizia que não poupava da 
fúria dele diretores que mexessem demais 
a câmera, sendo um deles ninguém mais 
ninguém menos que Hitchcock.

O conterrâneo Moodysson parece não 
ter ligado muito para os conselhos do 
mestre, visto que faz todos os fi lmes 
com a câmera no ombro, e é essa de-
generação é explicada pela geogra-
fi a, pois, além das línguas parecidas 
e da troca cultural, na época que 
Moodysson estava começando, no 
país vizinho já se davam os primei-
ros passos de um manifesto que 
mais tarde fi cou conhecido como 
Dogma 95, no qual a principal re-
gra era justamente esse traba-
lho manual de operação de câ-
mera. É lógico que Moodysson 
não seguiu todos os preceitos 
do Dogma 95, pois usa e abu-
sa da trilha sonora e vez ou 
outra pede uma fotografi a 
mais elaborada. Mas, en-
fi m, a intenção dos dina-
marqueses está toda lá.

No mesmo ano do primeiro 
fi lme do manifesto, Moodysson 
lança o primeiro grande sucesso, 
Amigas de Colégio, introduzindo 

com ele temas caros e recorren-
tes: adolescência, sexualidade e a 

batalha do etéreo versus o mundano. 
Porém o sucesso de público e crítica 
veio em 2002 com o fi lme Para Sempre 

Lilya. Com esse, Lukas conseguiu atin-
gir o caráter humano que nenhum fi lme 

sobre drogas, prostituição infantil e afi ns 
havia conseguido. Além de levar a fama de 
um Cristhiane F aos moldes de Lars Von Trier. 

Lilya ganha de Christiane não só no quesito ci-
nematografi a, mas em abordagem psicológica, 

embora, não faltem exageros também comuns 
ao diretor de Dogville. 

Outro traço similar entre Von Trier e Moodysson são 
as personagens femininas enfrentando com as armas 
que podem o mundo falocêntrico que as cerca, auxilia-

das por uma espécie de distorção da realidade em prol 
de sensibilidades aguçadas, que aos poucos se convertem 

numa coragem crua no dado momento de reação inadiável.

A sinopse é como outras tantas, mas tente não se enga-
nar com ela. Num país da ex-União Soviética dilacerado 
economicamente pelo pós-Gorbachev, Lilya uma meni-
na de 16 anos sonha em mudar de vida radicalmente. 
Os pais se mudam e não dão mais notícias, deixando-a 
com uma tia pra lá de bizarra e obrigando-a a recorrer 
a métodos escusos para conseguir sobreviver. 

No caso de Para Sempre Lilya o etéreo também 
está presente, contudo, muito mais como ironia 
do que como representação espiritualista. Mais 
como antônimo de toda e qualquer desgraça do 
que como sinônimo de redenção.

E é com esse conto da carochinha moderno 
que o diretor consegue dar a visão crítica do 
mundo adulto em melhor forma. Usando metá-
foras simples e acessíveis ele consegue atingir 
um público consideravelmente maior que os 
outros trabalhos dele, deixando inclusive uma 
moral da história bem desenhada: no começo 
da fi ta Lilya rasga a foto da mãe; arrependi-
da, ela a cola novamente apenas para mais 
tarde queimá-la por completo. Ou seja, a 
importância magnânima dos pequenos 
atos que após tomados se tornam irrever-
síveis, pois queiram os anjos da guarda 
ou não, o máximo que lhes podem ser é 
parte dessa consciência inaudível...

Certo e errado são caminhos vizinhos e 
difíceis de diferenciar vistos de fora.

O fi lme Para Sempre Lilya será exi-
bido neste sábado, dia 23/08, às 
19h30, no Sesc Cineclube Silenzio. 
A entrada é gratuita.

* Roteirista e Diretor de 
Cinema e Publicidade - 
vandercolombo@gmail.com
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Hoje, com mais de 23 anos de carreira, Andre Matos (sem acento mesmo) 
acaba de entrar em nova fase, tendo mais uma data para comemorar – o ani-
versário de um ano do lançamento do primeiro CD solo, chamado Time to be 
free –. Andre, para quem não conhece ou não lembra, iniciou a carreira musi-
cal aos 13 anos, e participou das bandas Viper, Angra e Shaaman, clássicas do 
heavy metal brasileiro, no papel de cantor e pianista. Não fosse isso sufi ciente, 
Andre é Bacharel em Regência Orquestral e Composição, algo bem singular 
em se tratando de um músico de rock. Aos 36 anos, de passagem pelo Paraná, 
Andre concedeu entrevista exclusiva à repórter Anita Hoffmann, especial para 
o ALT, em um show em Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais. A seguir, 
os principais trechos da conversa:

Andre
Matos:
a mistura harmônica
entre a música clássica
e o heavy metal (por

Anita Hoffmann*
GUARAPUAVA | PR

ALT - Tua família te in-
fl uenciou no gosto pelo 
rock? Qual foi a primeira 
banda de heavy metal que 
você curtiu e com quantos anos 
você se interessou por isso?

André - Eu tenho a impres-
são de que eu fui um pouco 
infl uenciado sim pela minha 
família, porque a minha mãe 
e o meu pai gostavam mui-
to de ouvir aquele rock dos 
anos 70, no caso Janis Joplin 
(cantora), Jimi Hendrix (guitarrista), El-
vis Presley e Beatles, então aquilo, para mim, 
já foi uma iniciação. A primeira banda pesada 
que eu ouvi por minha própria conta foi com 11 
anos, quando consegui comprar um disco do Van 
Halen. Essse disco se chama Fair Warning e foi o 
disco que mudou a minha vida, porque, a partir 
daquele momento, eu pensei em rock e não pa-
rei mais de ouvir. Foi então que comecei a ouvir 
AC/DC, Deep Purple e outras coisas semelhan-
tes, daí nunca mais saí disso.

ALT - Qual é a sua formação musical?

André - Minha formação musical é basicamente 
uma formação clássica. Comecei a estudar pia-
no clássico aos 10 anos, mais tarde fi z aulas de 
canto lírico, depois entrei na faculdade de músi-
ca (Faculdade Santa Marcelina, em São Paulo), 
terminei a faculdade de música e me formei em 
regência e composição. O interessante é que 
o rock sempre andou paralelamente à minha 
formação musical clássica, então eu nunca me 
‘bitolei’ nem em uma coisa e nem na outra; eu 
sempre procurei usar as duas coisas ao mes-
mo tempo, uma ajudando a outra.

ALT - Quando surgiu a idéia da carreira 
solo? Qual é o maior diferencial deste CD 
Time to be free?

Andre - A idéia da carreira solo surgiu 
depois que a minha terceira banda (Sha-
aman) se separou. Acho que participei de 
três bandas de renome no Brasil e não fa-
ria sentido voltar com mais um nome de 
banda; chegou o momento crucial em que 
o artista tem que se decidir pela carreira 
solo. Foi difícil a decisão, mas eu estou 
muito contente, porque, justamente em 
se falando sobre diferencial, eu acho que 
o fato de ser uma banda solo acaba até 
propiciando com que o relacionamento 
dentro da banda seja bom, já que os 
papéis são muito bem defi nidos e não 
existe uma disputa muito clara, como 
existe em muitas bandas. Acho que 
foi a coisa ideal! O legal também do 
público em relação a isso é que ele já 
sabe o que esperar; 
quando vê o nome 
já sabe do que se 
trata, já sabe qual 
é a história e o 
que pode espe-
rar em termos 
musicais.

ALT 
- Como foi 
a aceitação do público 
com o Time to be free? Por que 
você resolveu lançar primeiro o 
CD no exterior, no caso, no Japão 
(setembro de 2007)?

Andre - Isso já é uma cons-
tante na carreira; geralmente 
os CDs saem primeiro no ex-
terior porque você já tem um 
contrato de gravadora lá fora e 
às vezes está procurando algum 
contrato aqui dentro. Você não 
pode fi car esperando as coisas 
acontecerem, então, uma vez que 
o CD estava pronto, ele teve que 
ser lançado primeiramente no ex-
terior. A recepção do público foi 
maravilhosa, estou muito conten-
te. O CD foi muito bem produzido 
pelo Roy Z, um grande produtor, e 
pelo Sasha Paeth, então, quando o 
CD foi lançado no Japão, ele fi cou 
automaticamente em segundo lugar 
nas paradas por muito tempo, tanto 
é que isso rendeu a nós o convite 
para tocar no maior festival de rock 
do país (Loud Park Festival).

ALT - Pelo que se percebe, o público 
japonês aprecia o teu trabalho desde a 
época do Angra. Você é um admirador 
da cultura oriental? Já procurou trazer 
algum elemento da cultura deles para 
as suas músicas?

Andre - Eu sou um admirador de todas as 
culturas. Gosto muito de aproveitar quan-
do estou viajando para conhecer mais so-
bre qualquer tipo de cultura. Eu adoro o Ja-

uma questão política do que uma 
questão do nosso desejo.

ALT - Qual é a tua maior infl uência 
musical?

Andre - É a música clássica como 
um todo; eu não citaria um, acho 
que são vários. Minha maior 
infl uência é a música clássica 
aliada ao rock! Isso é o que pon-
tuou a minha carreira desde o 
início, pois sempre estive envol-
vido com as duas coisas.

ALT - Quando e como surgiu a 
amizade com o Thobias Sammet 
(vocalista do Edguy e criador do 
Avantasia)? Como foi a turnê com o 
Avantasia? Vocês pretendem fazer 

mais shows aqui no Brasil?

Andre - Eu conheci o Thobias em 1998, quan-
do o Edguy abriu uma turnê européia do Angra. 
Ficamos bastante amigos e, desde aquela 
época, ele falava que tinha vontade de reunir 
vários artistas famosos para fazer o Avanta-
sia; eu me coloquei à disposição e realmen-
te a coisa aconteceu. Acho que quando o 
Avantasia saiu foi uma das melhores coisas 
que aconteceram dentro do cenário metal 
em muito tempo. A turnê do terceiro CD do 
Avantasia (projeto que reúne vários músicos 
do heavy metal e que tem como temas fan-
tasia, realidade, misticismo e filosofia) foi 
fantástica; a gente passou praticamente 
pelo mundo inteiro, desde Rússia, México, 
Japão e América Latina. Pela primeira vez 
participo de uma megaprodução dentro 
de uma turnê e isso está sendo um gran-
de aprendizado para mim. Eu gostaria de 
repetir a turnê no Brasil; creio que existe 
sim uma possibilidade de essa turnê ser 
viabilizada novamente aqui, mas isso é 
para daqui algum tempo, pois imagino 
que foi bastante trabalhoso organizar a 
turnê do jeito que ela aconteceu.

ALT - Andre, nessa turnê do novo CD você 
tem tocado apenas as músicas atuais ou 
as antigas também?

Andre - Tenho tocado as músicas anti-
gas e as novas, tudo misturado. É impor-
tante tocar as músicas do novo CD, que 
está indo muito bem e tendo uma ótima 
aceitação, mas não posso esquecer que 
existem fãs mais antigos, que querem 
escutar as músicas do passado mais 
ou menos como elas foram conce-
bidas, muitas vezes, com a voz ori-
ginal ou até mesmo com os mú-
sicos originais. O repertório tem 
abrangido Viper, Virgo (projeto 
de rock realizado em conjunto 

com Sasha Paeth em 2001), 
Angra, Shaaman e Andre 

Matos, na atual fase. 

* Estudante de jornalis-
mo da Unicentro

pão, 
é um dos 

países de que eu 
mais gosto, pois é um país 
muito especial e tem um 
povo extremamente educado 
e com respeito pela tradição, 
então isso é uma coisa que 
acaba tocando e sensibilizan-
do a gente. Eu já trouxe vá-
rios elementos orientais para 
dentro das minhas composi-
ções, mas eu sempre procuro 
colocar de uma forma mais 
subliminar, pra não fi car uma 
coisa muito óbvia e previsível. 
Se você prestar atenção, vai en-
contrar não só elementos das 
músicas orientais, mas elemen-
tos de várias outras músicas do 
mundo, o que a gente chamaria 
de world music.

ALT - Como foi trabalhar na Ope-
ra Tommy (ópera rock do The Who, 
realizada em junho de 2006)? 
Você pretende fazer algum outro 
trabalho semelhante?

Andre - Adorei participar do 
Tommy e fazer o papel principal da 
ópera. É uma coisa que deixou mui-
ta saudade. Na verdade, a gente 
gostaria de repetir, não só eu, mas 
todos os músicos que participaram 
daquilo. Foi um projeto sinfônico 
com a Banda Sinfônica Jovem do 
Estado de São Paulo. Essa experi-
ência foi uma das mais fortes que 
já tive em toda a minha carreira e 
gostaria muito de poder repetir, mas 
agora depende muito da disponibi-
lidade da orquestra, o que é mais 
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