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Depois da semana 'sólidos-conhecimentos-culturais' e do 
papo anos 80, hoje é dia de cultura inútil aqui no Emblogado. 
Bom, nem tanto assim se formos considerar logo a primeira in-
dicação de hoje. No El Cabrón (elcabron.sjdr.com.br) você tem 
dos últimos lançamentos automotivos às mais recentes des-
cobertas científi cas, das bocas femininas mais sexy do mundo 
às descobertas arqueológicas, some aí fi lmes, bebidas, curio-
sidades, eventos, humor, internet, invenções, notícias, progra-
mas, solução de problemas, séries e TV, tecnologia, utilidade 
pública, blogues e tirinhas. Visual limpo e bem organizado. 

Agora, se o seu negócio é praticidade e soluções inteli-
gentes para o dia-a-dia, tem de conhecer o Efetividade.
net, que já conta com uma média de 40 mil leitores diários 
(essa é uma informação ofi cial, geralmente não confi ável 
XD). A defi nição do blogue assusta, parece ser um ende-
reço eletrônico de auto-ajuda. "Agenda em dia e caixa de 
entrada vazia. O Efetividade.net é um blogue sobre pro-
dutividade pessoal". Na prática, tem dicas de como: fazer 
perguntas que merecem respostas, preparar-se para ser 
demitido, fazer uma faxina de emergência, dobrar lençol 
de elástico, além de ter lições de economia doméstica 
para que não sobre mês no fi m do salário.

Se for daqueles que acredita que o mundo será dominado 
pelas canetas BIC, pela Coca-Cola e pelo Google, há outros 
dois endereços que tem de conhecer, em especial sobre 
o último dos três poderosos-chefões aí. O Under Google 
(undergoogle.com) foi criado em 2005 e hoje é uma das 
referências básicas àqueles que buscam notícias, dicas e 
curiosidades sobre o Google, a empresa que iniciou como 
um pequeno site de buscas e hoje é uma das instituições 
de tecnologia mais inovadoras do mundo. O blogue com 
mais de 10,6 mil leitores tem como concorrente direto o 
Google Discovery (googlediscovery.com), criado em 2006 
com praticamente o mesmo propósito, mas que, além das 
notícias diárias, não deixa fugir os rumores e traz também 
análises de novos serviços do gigante das buscas.

Que tal um editor de imagens on-line? Essa é a proposta 
do PIXLR (pixlr.com/app), uma espécie de Photoshop enxu-
to feito em Flash e que roda no próprio navegador. Pode ser 
útil a quem precisa fazer pequenas edições de imagens ou 
montagens e não tem uma supermáquina para agüentar um 
dos fi lhos da Adobe. Além de ter as ferramentas básicas, o 
'programa' trabalha com camadas e ainda possui alguns re-
cursos próprios. O ponto baixo é a baixa re-
solução, o que é completamente 
aceitável nesse caso.

No mesmo embalo dos pro-
gramas virtuais, o Anibbom 
Shapeshifter (aniboom.com/
Shapeshif terAnimachine.

aspx) deve agradar aos que 
querem iniciar na fei-

tura de animações. É 
uma forma descom-
plicada e interessan-
te de assimilar o bá-
sico do básico desse 
mundo de frames sem 
precisar dar atenção a 
confi gurações obscu-
ras de tão complexas. 
Apesar das ferramentas 
primárias e limitadas, os re-
sultados podem ser bastante sa-
tisfatórios, é só dar uma olhada 
nas animações de outros usuá-
rios. Se o sonho era ver o próprio 
boneco-palito dando os primeiros 
passos, essa é a oportunidade.

Uma biblioteca não é formada somente de exemplares 
adquiridos. Muito mais é forjada por aqueles em estado de 
aquisição latente ou de desejo insuprível. Prateleiras sempre 
pulsam na busca infi nda por novos acolhedores de pó e des-
bravadores de medos, incongruências e divagações. Somos 
muito mais feitos daquilo que desejamos. É nossa potência 
– e qualquer outra que nos cerque – que nos faz pulsar.

Foi o desejo de uma compilação de certas revistas encontra-
das no longínquo da pré-adolescência que desencadeou a aspi-
ração. “Eu comecei a ler história em quadrinho na oitava série. 
Mudei de colégio e não conhecia ninguém, até que fi z um amigo 
e ele me chamou para jogar videogame na casa dele. Quando 
cheguei lá, me deparei com uma pilha imensa de HQs e fi quei 
impressionado. Das quatro horas que passaríamos jogando vi-
deogame, só ele jogou. Eu fi quei lendo os quadrinhos”.

Dessa forma foi apresentada uma das paixões do acadêmi-
co de jornalismo Rony Santos, que abriu as portas da modes-
ta biblioteca e, quadro-a-quadro, delineou algumas formas e 
um tanto ainda a se formar. “A coleção já foi maior. Eu tinha 
uns 200 exemplares, alguns deles muito raros, mas os per-
di. Eu tinha até a Saga Massacre, da Marvel, a parte que foi 
escrita por uns brasileiros. Depois eu perdi duas vezes a cole-
ção. Agora estou com pouco mais de 50 peças”.

O herói predileto fi cou claro mesmo antes da pergunta-fato. 
Era o Homem-Aranha que se esgueirava em todas as revis-
tas preparadas aos nossos olhares-palavras. “Muitos acham 
que quadrinho é só para criança, mas eu não penso assim. 
A profundidade psicológica dos personagens, as reviravoltas 
das histórias por acontecimentos nada infantis... Veja o Peter 
Parker. Nada do que acontece com ele é ‘Turma da Mônica’”.

Com a explicação, veio Potestade (Roteiro e Ilustrações: Ka-
are Andrews e Jose Villarrubia; Editor: Axel Alonso; Editor-che-
fe: Joe Quesada): “Uma chocante visão do Homem-Aranha 
no futuro”, um herói que “mal consegue se lembrar do tempo 
em que usava a roupa azul e vermelha e balançava entre os 
prédios e arranha-céus”. “Você fi ca com dó dele”.

“Também nesse outro, o Guerra Civil (Roteiro: Roberto Agurre-
Sacasa; Desenhos: Angel Medina; Arte-fi nal: Scott Hanna; Cores: 
Dan Kemp)”. “Esse com a capa em que ele parece tirar a más-
cara?”. “Sim, ele tira e revela a identidade, por causa da Lei de 
Registro de Super-humanos. Depois percebe que é o lado errado 

e volta a apoiar os super-heróis. Até por-
que ele perdeu tudo”. “E a Mary Jane?”. 
“Está aqui: Peter Parker e Mary Jane 

– O Casamento do Ano (Argumen-
to: Jim Shooter e David Michelinie; 
Desenhos: Paul Ryan; Arte-fi nal: 
Vince Colletta)”. “Eu quero ler”. 
“Aproveite, mas eu quero que 
você leia esses dois: O Homem-
Aranha (Argumento: Terry Kava-
nagh; Desenhos: Steven Butler; 
Arte-fi nal: Randy Emberlin) e A 
Teia do Aranha (Roteiro e Arte: 
Howard Mackie, John Romita 
Jr., Scott Hanna), início e fi m da 
saga do clone”. “Toda a verda-

de revelada?” “Sim”.

“E esse último?”. “Não é nada, 
mas traz uma biblioteca básica de HQ”. 
“Quais você quer?”. “Quase todos... V 
de Vingança, Sandman, Spirit, Watch-

men...”. “Certo, imaginei. Ah, outra coi-
sa. Qual super-herói você gostaria de 
ser?”. “Super-Homem”. “E o Homem-

Aranha?”. “Aqui não tem arranha-céus”. 
“Lógico... Clark Kent, jornalista, Peter Pa-

rker, jornalista...”. “Sim, tem algo a ver”.

"A gente
somos inútiel"

Biblioteca
básica de HQ
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Mais um

Nome: Oniodi Gregolin
Nome sugerido: Godofredo,
   Diógenes, Onde-onde,
   Dione, Todi, Godofriends
Idade: Desde ontem, 20 anos
Formação: ossos, carne e ego
Experiência: todas
Cargo: subauxiliar de segundo estagiário
Função: comprar Coca-Cola,
        Doritos, café e afins;
        nas horas vagas,
        fazer crítica literária
Departamento: Criação,
entretenimento e estratégias
militares para destruição
em massa.
Expediente: ainda não definido
Salário: Tampas de garrafa

Hiroshima, mon amour

Cidadão Kane, de 
Orson Welles, está 
para o cinema tal 
qual Hiroshima, de 
John Hersey, está 
para o jornalismo, 
já disse Matinas 
Suzuki Jr. Há exa-
tamente 62 anos, 
a revista The New 
Yorker concedia a 
totalidade das pá-
ginas às mais de 
31 palavras que 
compõem a repor-
tagem que enca-
beça a maioria das 
listas de ‘melhores 
produções jornalís-
ticas de todos os 
tempos’. Palavras 
torneadas por Her-
sey na história de 
seis sobreviventes 
da bomba, e que 
reconstroem de 
forma única a ex-
plosão que “matou 
100 mil pessoas, 

Artes da USP – con-
teúdo especial que 
o Gazeta ALT desdo-
bra nas páginas cen-
trais antes mesmo 
do lançamento do 
livro que é no próxi-
mo sábado (06), na 
Pinacoteca do Esta-
do de São Paulo –.

Esperamos que 
esta edição em 
especial provoque 
em você leitor o 
mesmo prazer que 
a equipe do suple-
mento teve ao se 
perceber envolvida 
pela potência de 

feriu outra cen-
tena de milhar e 
que deixou uma 
cicatriz doloro-
sa e incurável 
no coração da 
humanidade”. 
A rosa de que 
Vinicius de Mo-
raes pede para 
que não nos es-
queçamos.

Esta semana 
registra ainda 
os 24 anos da 
morte de Tru-
man Streckfus 
Persons. Numa 
defi nição deme-
triana, a junção 
entre Leão Lobo 
e Paulo Francis 
que existencial-
mente estreou 
na cena literá-
ria americana 
atendendo pelo 
nome de Truman 

Capote – um dos 
mitos mais explo-
sivos do jornalis-
mo do século 20 
–. Se Bonequinha 
de Luxo foi chave 
para as primeiras 
portas, A Sangue 
Frio constituiu-se 
na defi nitiva con-
sagração do pro-
sador. O livro im-
punha um novo 
status à chama-
da literatura de 
não-fi cção por 
trazer recursos 
estéticos de pro-
cedência literá-
ria para construir 
o relato de um 
crime que mar-
cou o estado do 
Kansas no come-
ço da década de 
1960. O impacto 

das percepções 
reconstru ídas 
com o vigor nar-
rativo de um 
grande contador 
de histórias o le-
vou a receber o 
título de pilar do 
New Journalism, 
avalizado pelo 
próprio dândi 
dessa nova arte, 
o então repórter 
da revista Esqui-
re, Tom Wolfe.

Nossa home-
nagem a Her-
sey, a Capote e 
ao Jornalismo 
Narrativo vem 
em lembrança e 
conteúdo. A edi-
ção do ALT que 
você, caro leitor, 

tem em mãos, é o 
resultado de uma 
semana de tra-
balho árduo, de 
mudanças e reto-
madas, da soma 
e de reforços. 
Uma edição que 
vem do prazer de 
poder escolher o 
vinho e taça. Da 
oportunidade de 
lhe oferecer o fru-
to de uma nova 
safra nova.

E não há como 
falar adequada-
mente de Hiroshi-
ma senão por 
meio de cami-
nhos que nos le-
vem ao encontro 

do humano na es-
sência universal 
em que consiste. 
Algo que se torna 
possível somente 
sob a condição 
necessária da 
sensibilidade. En-
contramos essa 
propriedade rara 
na imagem que 
r e p r o d u z i m o s 
hoje em nossa 
capa e que está 
no livro Entre 
Gueixas e Sa-
murais, de Atílio 
Avancini, profes-
sor de fotogra-
fi a da Escola de 
Comunicação e 

desobedecer as in-
junções que pairam 
sob todos aqueles 
que insistem no acon-
tecimento da cultura, 
mesmo que longe 
dos grandes centros. 
A mesma força que 
consegue converter as 
dores da história em 
algo que revela o que 
existe de universal em 
cada indivíduo. O jor-
nalismo converte-se 
em arte quando dia-
loga com essa dimen-
são. Boa leitura.
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A tragédia             tem endereço

Chegava a tempo de me ver acordar, vinha correndo à frente do sol. Estava sempre aqui. Cedinho, pela manhã; na 
hora do café mais preto, na hora de calçar os chinelos, na hora de passar shampoo antes do condicionador. Me 

ajudava a tirar os nós, sempre de baixo pra cima porque ao contrário dói um pouco. E me ensinaste que se for 
pra doer, que seja uma dor considerável. Tapava meus olhos com suas mãos macias, na palma delas eu revia 

a vida toda. Estava aqui na hora de escolher a roupa, dizias que o verde era a minha cor e que me caía tão 
bem. Hoje, eu, inteiramente tenho me caído tão bem. Caído assim, aos pouquinhos. Tu não vens com a 

mesma freqüência, talvez te esqueceste de mim. Fogem palavras. Perco melodias pelos cantos da 
alma. Quanto mais tento me cair bem, mais te perco e caio muito mal. Esfolo a cara no chão e de-

mora pra sarar. Será essa uma dor considerável? Vou de mal a pior. Bato a poeira dos meus pés, 
pomada no joelho esfolado, e nada. Corro pra todo lado e onde você se meteu? Estou aqui. 

Mudei. Procuro por você o tempo inteiro. Fiz cartazes pra colar nos postes, fi caram lindos no 
papel com a luz que teu nome me dá. Faço força e cadê você? Ninguém te viu. Nem lembro 

da cor dos teus cabelos, se é que tens. Por que insistes em fugir-me? Bilhetes por todos 
os cantos, retratos de gente que nem conheço. Tem também uma caixa, e dezenas de 

cartões assinados por desconhecidos. Flores secas dentro dos livros. Autores anô-
nimos. Papéis de bala que não lembro o gosto, cheiros que se confundem. Tenho 

anotado tudo, tenho feito pilhas de relatórios da minha vida. Por tudo que me 
fi zeste, pelos esforços que tenho feito pra não esquecer tua cor, pelas lágri-

mas, tombos, dores no peito, suspiros; não me queixo de nada e sou 
grata a ti. Volta? Mas por favor, com o que ainda resta de 

lembrança em mim, te imploro de joelhos e coração 
esfolado: se quiseres levar tudo de mim, leve. Só 

não me deixe esquecer que as dores considerá-
veis são as únicas que valem o martírio.

A maldade não tem cara, a tragédia tem. Ela tem um 
rosto, formado por anônimos. E todas as tentativas de des-
crever os desastres de Hiroshima e Nagasaki em agosto 
de 1945 caem por terra diante da série de reportagens de 
John Hersey publicadas no dia 31 de agosto de 1946 na 
revista The New York. Mesmo 62 anos depois, o relato que 
defi niu o nascimento do New Journalism ou Jornalismo 
Literário consegue tirar lágrimas e chocar mesmo a mim 
que estou acostumado ao tétrico. A narrativa de Hersey 
esconde o que nas páginas diárias estamos fartos de ver. 
Não há uma versão ofi cial. Não existem dados reconheci-
dos. Existe apenas o relato horrendo daqueles que sobre-
viveram ao massacre. Não traz nada de revelador, nada 
de novo ao que já se sabia na época. O que ninguém esperava era 
abrir as páginas e se deparar com seis rostos sobreviventes à fi ssão 
atômica que retalhou 100 mil vidas instantaneamente.

Seis rostos anônimos que nada de espetacular fi zeram, mas espe-
tacular eram. Após passar um tempo na cidade destruída 
e conhecer os personagens que chocariam o Ocidente, 
Hersey debruçou-se em 15 dias de produção ininterrup-
ta produzindo pouco mais de 30 mil palavras que resu-
miriam o massacre. A narrativa simples deixa emanar o 
sentimento de piedade e de terror dos hi-
bakusha (pessoas afetadas pela bomba) 
pelos conterrâneos; a dor silenciosa da-
queles que foram educados para aceitar 
a situação sem considerar a intensidade 
dela. Permitiu uma possível abstração 
da explosão, gravada não em raios gama 
e beta, mas no acorde lastimoso da pe-
núria que tomou conta de milhares, que 
eram vidas, que tinham nomes, que na 
tragédia homogeneizaram-se na dor.   

A exímia narração escancarou o terror 
e o poder destruidor da bomba e, ainda, 
a força que mudou uma nação e a for-
ma de pensar de um povo. Ao recortar 
os relatos dos personagens e costurá-los 
numa colcha de medo, Hersey parou o mundo ocidental 
por mais um dia. A capacidade pútrida de experimentar 
o ácido da crueldade no próximo impressiona até hoje. 
“O tempo todo sentiu-se observado pela senhora Kamai, 
sua ex-vizinha de vinte anos, que vira no dia da bomba, 
com a fi lha morta nos braços. Ela ainda a segurava, qua-
tro dias depois, apesar do mau cheiro que o pequeno 
cadáver exalava”. “Sempre que o via, ela lhe perguntava 
se localizara seu marido”. “O reverendo passou a man-

ter distância da jovem, mas, sempre que olhava 
para ela, encontrava seu olhar fi xo nele, formu-
lando mudamente a mesma pergunta”. 

Hersey, ao aproximar o zoom da ótica New Journa-
lism, transcende a dor humana, que não é apenas 
o que acha o imperador ou a generosidade do pre-
sidente americano Harry Truman. O autor evaporou 
qualquer apego ao lógico e buscou incrustar no texto 
o poder que o relato daquele que realmente viveu o 
terror pode causar na informação. Não é a isonomia 
de alguém que conta, não é o relato frio e deslocado. 
É a tenra possibilidade que textifi car o grotesco do 

mundo, na nova ordem que os seis personagens e o Japão passa-
ram a trilhar no percurso histórico e social da humanidade. 

“A bomba explodira quatro décadas antes. Como parecia dis-
tante! Nesse dia o sol era abrasador”. “Quando se deu conta, pro-
fundamente constrangida, estava sendo carregada para uma 

ambulância, apesar de suas súplicas para que 
a largassem. No hospital declarou que estava 
bem e só queria ir para casa. Deixaram-na ir”.

O nascimento do New Journalism provocou 
uma nova era na comunicação. Mesmo sendo 
no Brasil um estilo jornalístico pouco usado, 

tendo parcos exemplos dessa mostra, como 
a atual revista Piauí e as extintas Realidade, 
Zero, Jornal da Tarde e Palavra, é uma saída 
em meio ao mercado saturado de informa-

ção. O jornalismo e a literatura são ir-
mãos de idades distintas. O primeiro 
sempre esteve ligado à segunda, mes-
mo quando industrializado ao padrão 
vigente desta época sedenta pela 
instantaneidade. O jornalismo ainda 
mantém resquícios genéticos da irmã 
mais velha. Conduzir um fi o narrativo 
afunilando os recortes, meando fatos 

para explicá-los, é técnica. Romper os grilhões merca-
dológicos oferecendo ao leitor essa opção em meio ao 
texto industrializado, despejado às toneladas pela rede, 
é um nicho que ressurge redesenhado 62 anos após o 
nascimento ofi cial. Se é que podemos tratá-lo assim, 
mercadológico, uma vez que não é uma seqüência de 
produção e sim um prazer intelectualmente estimulante 
ao criador. É não ser apenas o relator do instante, mas 
transmitir emoções, detalhes, gestos e vivência.

*Acadêmica de jornalismo
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No próximo fi nal de semana, o 
imponente prédio da Pinacoteca 
em São Paulo vai reverberar o som 
dos sinos de bronze que o fotógrafo 
Atílio Avancini captou com a câme-
ra durante o período que lecionou 
como professor convidado na Uni-
versidade de Kyoto, no Japão. Avan-
cini é professor de fotografi a da 
Escola de Comunicação e Artes da 
USP e lança a partir das 11 horas 
do próximo sábado na Pinacoteca 
do Estado de São Paulo o livro Entre 
Gueixas e Samurais – Fotografi as 
e Relatos de Viagem – projeto que 
traduz o olhar dele sobre a cultura 
de um país que vive de forma inte-
grada ao dia-a-dia os confl itos entre 
o profundamente enraizado no tem-
po e, ao mesmo tempo, a presença 
ubíqua da tecnologia de ponta em 
todas as dimensões da vida.

Os contrastes da fotografi a em 
preto-e-branco reforçam uma pai-
sagem subjetiva mais ampla e que 
estabelece a superação de qualquer 
confl ito entre o antigo e a perspectiva 
de um futuro assinalado como enig-
ma utópico da eletrônica. Avancini 
é doutor em Ciências da Comunica-
ção pela ECA-USP e o trabalho dele 
como fotógrafo tem por objeto a uni-

versalidade dos fenômenos 
culturais populares. Já captou 
com a câmera a lavagem das 
escadas do Bonfi m na cidade 
de Salvador, Bahia, e, entre 
outros projetos, desenvolve 
no momento algo sobre um 
contexto latino-americano. 

Além das 72 fotografi as 
de um rigor formal e equi-
líbrio raros em tempos au-
tomáticos de facilidades 
digitais, o livro também traz 
relatos que Avancini escre-
veu a partir das impressões 
na terra do papel de arroz. 
A linguagem francamente 
confessional consegue es-
tabelecer fronteiras mais 
amplas e linhas de acesso 
mais rápido para um impé-
rio cujos domínios vão dos 
olhos ao coração. 

Mesmo que o lan-
çamento do livro de 
Avancini seja uma 
oportunidade relativa-
mente distante para o 
público do interior do 
País, Entre Gueixas e 
Samurais coloca à dis-
posição de todos que 
gostam de fotografi a 
o registro de um olhar 
sensível ao silêncio do 
zen da mesma forma 
que o fi lme fotográfi co 
é sensível à luz. Sen-
sibilidade ao mesmo 
tempo exacerbada e 
contida na fórmula 
poética inventada por 
Leminski: highclicks 
(hai-kais fotopoéti-
cos). É encomenda 
obrigatória às livra-

Aço e Flor

Quem nunca viu
que a flor, a faca e a fera
tanto fez como tanto faz,
e a forte flor que a faca faz na fraca carne,
um pouco menos, um pouco mais,
quem nunca viu
a ternura que vai
no fio da lâmina samurai,
esse, nunca vai ser capaz.

Paulo Leminski

(po
r 

S
ilv

io
 D

em
ét

ri
o*

C
A

SC
AV

EL
 |

 P
R

(po
r 

A
tíl

io
 A

va
nc

in
i

S
Ã

O
 P

A
U

LO
 |

 S
P

rias. O Gazeta ALTGazeta ALT 
apresenta com ex-
clusividade aqui nas 
páginas centrais e 
na capa-pôster da 
edição de hoje uma 
amostra do que o 
olhar de Avancini é 
capaz de captar. A 
impressão do livro 
foi feita a partir de 
uma parceria entre 
a Edusp e a Impren-
sa Ofi cial de São 
Paulo e quem assi-
na a apresentação 
de Entre Gueixas 
e Samurais é Sedi 
Hirano, presidente 
da Comissão do 
Centenário da Imi-
gração Japonesa 
da USP.

de si, si, si. É dia 
de domingo em 
Hiroshima, seis 
de agosto, céu 
azul e um calor 
de escaldar. O 
Parque Memo-
rial da Paz é o 
local onde, há 
exatos 61 anos, 
a primeira bom-
ba atômica do 

Dom, dom, 
dom, dom, 
dom. O sino 
de bronze, 
kane, rever-
bera em sole-
ne explosão 
sonora. Cinco 
pancadas na 
superfície ex-
terna do cone 
invertido pre-

c i s a m e n t e 
às 8h15 da 
manhã. Rea-
liza-se o ce-
rimonial da 
paz. Durante 
a silenciosa 
oração, as ci-
garras se per-
mitem vaiar 
ruidosamen-
te em forma 

* Doutor pela ECA 
(Escola de Comu-
nicação e Artes) da 
USP, professor de 
jornalismo em ins-
tituições da região 
Oeste do Estado e 
jornalista da Gazeta 
do Paraná
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mundo explodiu e aniquilou toda a cidade. E sinali-
zou a entrada da raça humana na era nuclear. 

Assisto, inicialmente, às declarações cronometradas 
do Primeiro Ministro, do Secretário das Nações Unidas, 
do Prefeito e do Governador de Hiroshima. Depois, à 
dedicação das fl ores: uma multidão paciente deposita 
ramalhetes diante da chama da paz às almas dos de-
saparecidos. Olho os familiares das vítimas inocentes 
se curvarem e unirem suas mãos em forma de prece: 
trabalhadores, idosos, crianças. Assim, semeiam o “es-
pírito de Hiroshima”, cidade-símbolo da paz mundial. 
Não por acaso, o código de ética do Japão antigo fl ores-
ceu nos Estudos Clássicos de Hiroshima (século XVII). 
A cidade continua a exercer uma tradição educacional. 
Elegante, moderna, repleta de prédios altos, árvores 
frondosas, rodeada por mar e montanha. O delta sinu-
oso e limpo realça a sua beleza geográfi ca.

O Museu Memorial da Paz possui um grande vão li-
vre e sua área expositiva se instala em dois blocos, no 
primeiro andar e no térreo. O arquiteto Kenzo Tange, 
vencedor de concurso público, em 1949, planejou em 
linha o Museu, o Cenotáfi o (monumento à memória 
das vítimas, com a chama da paz) e o Domo (edifício 
com cobertura hemisférica em ruína, projetado pelo 
arquiteto tcheco Jan Letzel, em 1915). Por engano, en-
tro no Museu pela porta da saída. Passo a tarde ocu-
pado com maquetes, infográfi cos, fotografi as, vídeos, 
desenhos, instalações, artefatos, objetos pessoais, 
manuscritos. Muita gente se debruça atônita diante 
do visível tal qual espelho de memórias. Os passos 
são curtos, o silêncio é incômodo, os corpos se contor-
cem no espaço contemplativo e terapêutico. As obras 
transcendem objetivos e forjam novas signifi cações. 
Desde já, presencio dois paradoxos: os textos estão 
escritos na língua dos frios e calculistas bombardea-
dores e o local confortável, como sala de visitas, des-
toa das imagens de atrocidades humanas. 

Assisto em vídeo às declarações do único fotógrafo a 
produzir cinco cliques do cenário urbano após a explo-
são da bomba. Ele se preparava para ir ao jornal onde 
trabalhava. De repente, o mundo ao seu redor fi cou 
branco e brilhante, como se tivessem disparado um 
fl ash no seu rosto. Como reagiu o fotojornalista Yoshito 
Matsushige, diante de algo tão desolador e repulsivo, a 
presenciar a morte de irmãos? “Eu tinha sofrido apenas 
ferimentos leves causados por estilhaços de vidro. Após 
40 minutos peguei minha câmera fotográfi ca, vesti uma 
roupa que achei no meio de escombros e saí para a rua. 
Foi como uma visão do inferno. Vi um bonde queiman-
do. Dentro estavam quinze ou dezesseis passageiros, 
mortos uns sobre os outros, com as roupas arrancadas. 
Meus cabelos arrepiaram e as pernas tremeram. Cami-
nhei para tirar uma foto. Não consegui, meu coração 
estava partido, não pude tirar fotos de corpos mortos. 
Havia outros fotógrafos, 
mas nenhum deles con-
seguiu fotografar”.

No centro da sala, re-
pousa uma chaminé 
fi ssurada de concreto e 

ferro – um dos poucos objetos que sobraram no raio de 2 km do hi-
pocentro da bomba. O texto de parede informa. “Depois de meia hora 
da detonação, a cidade inteira numa gigante confl agração consumiu 
tudo o que era combustível”. A bomba explodiu numa altitude aproxi-
mada de 580 m. Emitiu três formas de energia: calor, ventos fortes e 
radiação. No raio de 5 km do hipocentro, as temperaturas atingiram 
entre 3 e 4 000 °C; a rajada de vento soprou a 440 m ⁄s e criou uma 
energia física agente de 19 t/m²; a radiação residual promovida pela 
fi ssão de 50 kg de urânio penetrou nas células humanas.

A gigante nuvem cinza em forma de cogumelo carregou muita poei-
ra e com o vapor d’água do ar gerou uma chuva negra intensa. O exa-
to número de baixas ainda permanece desconhecido e muitas das 
vítimas nunca foram identifi cadas. Em 1976, a cidade de Hiroshima 
enviou às Nações Unidas um documento, Eliminação de Armas Nu-
cleares e Redução de Forças Armadas e Armamentos, que estimava 
em cerca de 140 mil pessoas falecidas até o fi nal de 1945.

Há milhares de itens na coleção do Museu, que incluem pertences 
das vítimas e objetos materiais. Tais peças falam sem palavras: pa-
rece não haver distância entre o espectador e o referente. Impressio-
nam os relógios de A. Kawagoe e de K. Nikawa: seus ponteiros estão 
encravados nas marcas do VIII e do III. Assusta o triciclo desfi gurado e 
contorcido do menino Nobuo Tetsutani; a marmita transformada em 
bronze, com alimentos petrifi cados, do estudante Shigeru Orimen. 
Tudo desliza e ainda derrete nas duas garrafas esverdeadas de vidro, 
nas estátuas religiosas de metal, nas tigelas de cerâmica azulada ou 
nos aglomerados de moedas. Os retratos fotográfi cos de algumas ví-

timas, sem qualquer talento artístico, são tes-
temunhos impactantes dos efeitos causados 
pela radiação: rostos, dentes, costas, cabelos, 
dedos, unhas, pés, peles. Acredito numa rea-
lidade que posso conhecer a partir das fotos, 
mas apenas processo subjetivamente.  

O Museu promove perguntas com respos-
tas. Por que os Estados Unidos desenvolve-
ram a bomba? Por que decidiram lançá-la 
no Japão? Por que Hiroshima? Mas emerge 
nas entrelinhas uma pergunta sem resposta. 
Por que conquistar a paz mundial é tão difícil 
e complexo? Talvez, por isso, haja pouca dis-
cussão sobre as ocupações japonesas (parte 
da Ásia, início do século XX); o ataque a Pearl 
Harbour (Havaí, 1941); a rendição do impera-
dor Hiroito ouvida no rádio (Tokyo, 14 de agos-
to de 1945); a ocupação americana no pós-
guerra; a Constituição do Japão de 1946 (o 
direito de voto e o Imperador tornado símbolo 
do Estado). A monarquia japonesa é a mais 
antiga do mundo. E com a democracia, o Im-
perador deixou de ser líder celestial e perdeu 
os poderes políticos relacionados ao governo.

Saio árido. Tomo um banho japonês no 
ryokan (pousada típica). Bebo ligeiramen-
te um café com gelo picado. Em direção a 
Hiroshima-eki (estação ferroviária), ascen-
do do chão e retomo o bonde com ar refri-
gerado – é como uma brisa refrescante da 
mãe natureza. Com o balanço, muitos pas-
sageiros sentados sobre o veludo verde se 
entregam ao sono. Aproximando-se do fi m 
de linha, o condutor se serve do pequeno 
sino dourado a bimbalhar: tin, tin, tin. 

O pequeno marcador de tempo – como 
“bomba-relógio” – inunda tudo ao redor. In-
terruptor de sonhos, o agudo orientador so-
noro agride as profundezas desses seres de 
cultura milenar. Atordoados, já estão prontos 
para a próxima. O grande foco contemporâ-
neo parece ser a busca material – não por 
acaso, o som kane, além de sino, também 
signifi ca metal ou dinheiro. O tempo crono-
metrado pouco relaxa, pouco folga, pouco 
afrouxa. O olho, como máquina, está quase 
sempre desperto. Mas e os anjos dos tem-
pos de paz, onde estariam?

* Relato extraído de Entre gueixas e samurais
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MALHAÇÃO
SEGUNDA - Andréas planeja colocar 
uma estátua de Félix no pátio da es-
cola. Débora confessa a Yasmin que 
está se fazendo de boazinha para re-
conquistar Gustavo. A médica anali-
sa os exames de Angelina e confi rma 
que ela está com um problema. 

TERÇA - Débora resolve fazer ca-
ridade para fingir que se tornou 
uma pessoa humilde. Gustavo não 
acredita que ela tenha mudado. 
Angelina pede a Domingas que a 
ajude a escapar da consulta. Bru-
no conta a Marília e Rita que já 
alertou Angelina. 

QUARTA - Teresa encontra um bi-
lhete em que Angelina diz que fugiu 
para proteger o bebê. Luana diz a 
Débora que já percebeu a encena-
ção dela para chamar a atenção de 
Gustavo. Luana aloja Angelina em 
seu apartamento, em segredo. 

QUINTA - Angelina não conse-
gue falar com ninguém ao 

telefone. Angelina pede 
que Débora leve para ela 
o remédio da pressão. Dé-
bora interrompe o ensaio 
da The Banda para con-
tar que Angelina está na 
casa de Luana. Ninguém 
acredita em Débora. 

SEXTA - Félix e Adriano 
discutem. Angelina so-
fre com as contrações. 
Gustavo e Débora so-
correm Angelina. O táxi 
que leva Angelina para 
o hospital fica preso 
em um engarrafamen-
to. Os alunos resolvem 
sair do colégio. 

SÁBADO - Não há exibição.

CIRANDA DE PEDRA
SEGUNDA - Natércio alerta Letícia 
de que ela está fazendo acusações 
sem provas. Divina alerta Elzinha so-
bre a curiosidade de Frau Herta em 
relação à vida dela. Natércio manda 
Virgínia sair da lanchonete e voltar 
para casa. Virgínia desafi a Natércio. 

TERÇA - Elzinha fi ca preocupada 
com a possibilidade de Frau Herta 
estar planejando contra ela. Laura, 
Letícia e Elzinha se surpreendem 
com o galpão que Cícero deixou. 
Elas fazem a mudança da Maison 
para o galpão. Natércio diz a Afonso 
que Laura está indo muito longe.

QUARTA - Natércio está planejando 
algo para acabar com a Maison. 
Cícero conta a Franzé que vai fi ngir 
que é um mendigo para conquistar 
Elzinha. Cícero se apresenta a Pei-
xe e Patrício como Menelau. Natér-
cio pergunta a Eduardo quanto ele 
quer para deixar Virgínia.

QUINTA - Eduardo diz que Natér-
cio não é capaz de amar as fi lhas. 
Elzinha chama Menelau/Cícero 
para almoçar na casa dela. Natér-
cio acusa Daniel de ter se acovar-
dado em relação à paternidade de 
Virgínia. Natércio avisa a Eduardo 
que será seu inimigo. 

SEXTA - Daniel incentiva Virgínia a 
brigar por seus ideais e a convida 
para morar com ele. Divina vai se 
vingar de Frau Herta. Laura diz a 
Virgínia que a demissão deve ter 
sido mais um plano de Natércio. 
Laura convida Virgínia para traba-
lhar na Maison. 

SÁBADO - Natércio diz que não vai 
permitir que Virgínia more com Da-
niel. Alice reconhece que Menelau 
é Cícero. Dona Aurora expulsa Frau 
Herta da pensão. Ferdinando cobra 
a fi ta de Afonso. Laura confessa 
que ainda ama Daniel. Virgínia che-
ga à casa de Daniel.

BELEZA PURA
SEGUNDA - Roberto confessa a 
Guilherme que recebeu dinheiro de 
Norma. Tomás percebe que Joana é 
apaixonada por Guilherme. Guilher-
me conta para Joana a história dos 
diamantes. Márcia encontra os dia-
mantes. Felipe e Adamastor vêem 
tudo de longe.

TERÇA - Márcia esconde os diamantes 
em um vaso de fl ores. Os diamantes 
são roubados. Tomás diz a Norma que 
vai emprestar todo o dinheiro que ela 
precisa. Felipe passa por um arrastão 
no meio do trânsito e esconde sua 
mochila embaixo de um carro.

QUARTA - Felipe descobre que le-
varam a mochila. Olavo e Sônia 
comemoram que estão com os 
diamantes. Tomás dá um cheque a 
Norma. Norma coloca um remédio 
na bebida de Tomás. Tomás passa 
mal e percebe que caiu em uma ar-
madilha de Norma. 

QUINTA - Mateus joga os diamantes 
em um canteiro e tenta fugir, mas é 
preso. Norma confere se Tomás está 
desfalecido e vai embora. Sônia en-
contra Tomás e chama uma ambu-
lância. Norma denuncia Sônia por 
falsidade ideológica.

SEXTA - Rakelli pede permissão a 
Olavo. Tomás conta a Sônia que 
mandou apagar todos os registros 
de seu antigo nome e que decidiu 
perdoar sua dívida. Guilherme con-
ta a Joana que terminou com Sônia 
porque ainda é apaixonado por ela. 
Os dois se beijam.

SÁBADO - Márcia tenta se esconder 
na casa de Ivete e acaba derruban-
do os diamantes na forma de bolo 
do casamento de Rakelli. Celso mar-
ca um encontro com Norma. Celso 
ameaça contar toda a verdade a 
Guilherme caso Norma não consiga 
o dinheiro para ele.

A FAVORITA 
SEGUNDA - Gonçalo está surpreso 
por Donatela ter deixado toda a he-
rança para Lara. Flora fala que ela 
não devia ter morrido. Lara não dei-
xa Flora jogar fl ores para Donatela 
e a expulsa do enterro. Romildo se 
encontra com Diva. Flora e Dodi se 
enfrentam no enterro.

TERÇA - Flora ameaça Dodi e Silvei-
rinha interfere. Cilene e Halley dis-
cutem e ele sai de casa. Dodi pro-
cura Gonçalo para pedir uma parte 
da herança deixada para Lara.  Ro-
mildo entrega uma maleta cheia de 
dinheiro a Diva. 

QUARTA - Pedro acusa Flora pela 
morte de Donatela. Flora pensa em 
uma forma de se livrar de Dodi. Zé 
Bob pergunta a Alícia se ela sabe o 
que signifi ca Blue Diamond. Pedro 
se emociona ao ver Donatela.

QUINTA - Donatela pede que Pedro 
fale para a família Fontini que está 
arrependido de tudo que fez contra 
Flora. Zé Bob descobre uma em-
presa desativada com o nome de 
Blue Diamond e uma carta endere-
çada a Roberval.

SEXTA - Lobato ameaça Donatela. 
Dodi ameaça Flora e ordena que ela 
vá embora do teatro com ele. Flora 
diz a Zé Bob que Pedro passou mal 
e sai. Flora promete a Dodi que irá 
viajar com ele. Flora conta para Sil-
veirinha que decidiu se livrar Dodi.

SÁBADO - Lobato decide se livrar 
de Donatela. Diva descobre que 
Donatela foi levada por Lobato. 
Romildo entrega dinheiro a um dos 
capangas de Lobato.  Irene e Antô-
nia desconfi am de que há alguém 
no apartamento e Donatela ouve a 
voz de Irene. 

OS MUTANTES
SEGUNDA - Tati lança fogo na aranha 
gigante. Ana Luz e Pepe saem da 
casa abandonada para tentar en-
contrar uma saída da ilha, mas são 
surpreendidos por Ceres-Loba. Juli 
recebe um aviso de que as primeiras 
naves estão chegando de Marte. 

TERÇA - Fredo e Adolfo chegam no car-
ro do Depecom e saltam com armas 
na mão. Fernando se transforma em 
cobra e foge. Miguel avisa que a única 
maneira de desarmá-la, é cortar um 
dos dois fi os. A bomba relógio pára. 

QUARTA - Noé e Maria vêem uma luz 
dourada e resolvem ver o que é. O Prín-
cipe Melquior encontra uma espada e 
um escudo e sai à procura de Bianca 
e Leonor. Maria e Noé chegam à uma 
fl oresta subterrânea. O Príncipe Mel-
quior chega e o dragão ruge para ele. 

QUINTA - Luciano conta que ele é um 
vigia das fronteiras de Agarta e res-
ponsável por dar boas vindas a pes-
soas do bem. Juli pergunta para Toni 
o que ele sente por Samira. Toni diz 
que sente desejo por Samira e faz 
carinho nela. Valente amordaça Nati 
e os dois  passam a noite juntos.

SEXTA - Marcelo e Tati se livram dos 
insetos voadores. Maria, Noé e Lucia-
no chegam à praia subterrânea. Juli 
recebe um alerta de novos invasores 
humanos. Ela avisa que eles serão 
atacados pelas naves e pelas tropas 
reptilianas que já estão na ilha. Beto 
é levado de volta a São Paulo e Per-
pétua o acompanha. 

SÁBADO - Marcelo diz que não pode 
trair a mulher que ele ama. A Rainha 
Formiga fi ca furiosa e comenta que 
Noé também não quis nada com ela, 
pois é apaixonado por Maria. Ari, Da-

nilo, Regi-
na, Cléo e 

Érico vêem na-
ves reptilianas no 

céu. Érico é abduzido. 

 

ÁGUA NA BOCA 
SEGUNDA - Carlo fi ca chocado com a 
notícia da doença da avó. Luca suge-
re que Maria fi que longe da cozinha. 
Akemi conta para Keiko que marcou 
um jantar com a família de Carlo. 
Alex diz que só perdoará Dani se ela 
disser que o ama olhando nos olhos. 

TERÇA - Dani não consegue dizer 
que ama Alex. Jean-Paul diz pra 
Dani que vai ao Mercadão, mas que 
antes pretende passar no Nonna 
Mia para visitar Maria. Fatinha par-
te pra cima de Guido e diz que está 
em seu último dia fértil. 

QUARTA - Maria diz que Jean-Paul é o 
amor da sua vida. Severino pede pra 
Martha e Bertinho não comentarem 
para ninguém que eles servem de fa-
chada para a ajuda que ele dá à can-
tina dos Bellini. Dani diz que precisa 
ter uma conversa séria com Alex.

QUINTA - Dani desabafa com Alex 
que está infeliz. Lulu pede que Phi-
lippe converse com Alex sobre o 
seu relacionamento com Dani. Alex 
pede para o seu crupiê ir ao Nonna 
Mia falar com Severino. Zico sonha 
com uma bela moça e grita por seu 
nome – Joana. 

SEXTA - Mizoguchis e Bellinis se re-
únem num jantar. Luca faz um belo 
discurso. Maria acha estranho Aki-
ra ser pai de Akemi pela diferença 
de idade. Manoela fi ca brava com 
Carlo ao saber que ele vai morar na 
casa de Akemi. 

SÁBADO - Não há exibição.

ALICE
(Neco z Alenky)

Jan Svankmajer

Kristýna Kohoutová.

Festival de Animação de 

Annecy (melhor filme); 

indicação ao Fantasporto 
(melhor filme)

86 min

Tchecoslováquia, 1988. Cor.

Liquid Trio Experiment

Spontaneous Combustion

2007

Rock Progressivo/Fusion

Indicado por:

Anderson Antikievicz Costa

Se curtas e longas-metragens em stop 

motion já não são novidade, isso se deve 

especialmente a duas pessoas. Um deles 

atende por Tim Burton, que em 1993 nos 

apresentou O Estranho Mundo de Jack e 

em 2005 A Noiva Cadáver. O outro é Nick 

Park, criador de A Fuga das Galinhas, o 

qual dirigiu com Peter Lord e lançou em 

2000, e Wallace & Gromit: A Batalha dos 

Vegetais, que assinou com Steve Box e 

que faturou o Oscar de Melhor Animação 

de 2005 sobre A Noiva Cadáver de Bur-

ton. Todos recomendáveis.

Agora, se há um diretor que realmente 

abraçou a causa e se tornou um mestre 

indiscutível na utilização e no desenvolvi-

mento do stop motion esse é o checo Jan 

Svankmajer, que, de quebra, é detentor 

de uma habilidade singular na criação 

de situações, cenários e personagens 

surreais para aplicação crítica.

Selecionar uma única obra numa car-

reira intensa que remonta ao início dos 

anos 1960 e vem até hoje é uma tare-

fa árdua. Fiquemos com Alice (1988), 

o primeiro longa e um dos mais fáceis 

de achar para comprar na internet (nas 

locadoras de Cascavel será difícil). Tal 

o nome sugere, trata-se de uma adap-

tação do clássico Alice no País das Ma-

ravilhas, de Lewis Carroll. Terreno que 

não poderia ser melhor para Svankma-

jer descer a mão e nos presentear com 

uma obra impecável, repleta de uma 

poesia grotesca e perturbadora.

Caso queira uma prova, dê uma olhada 

no YouTube. Procure as partes de Dimen-

sions Of Dialogue, que entrou na lista do 

Monty Python Terry Gilliam como uma 

das dez melhores animações de todos os 

tempos. Outras preciosidades de Svank-

majer são: Faust (1994), Conspirators of 

Pleasure (1996), Little Otik (2000) e Lu-

nacy (2005), esse último uma "história 

surreal de horror cômico-fi losófi ca" (!?) 

inspirada no trabalho de Edgar Allan Poe 

e do Marquês de Sade (!?2).

   Inesperado

Respeitável

       Arquivável

   Por um triz
     Na medida
Potável

Como falar de um álbum que essencialmente 
não deveria ser um álbum? Afi nal, Spontaneous 
Combustion trata-se apenas de jam sessions de três 
dos quatro integrantes do Liquid Tension Experiment 
gravadas nos dias de 1998 em que esperavam o retor-
no do guitarrista John Petrucci, ausente do estúdio para 
cuidar da esposa e do fi lho que nascera prematuro.

Pensando bem, caberia aspas ao apenas do parágrafo an-
terior. Ora, é Mike Portnoy, um dos brilhantes bateristas da atu-
alidade, tocando com Jordan Rudess, tecladista de longa car-
reira e de David Bowie no currículo, e com o lendário Tony Levin, 
baixista do King Crimson e que trabalhou com John Lennon. Não é 
uma reunião, é um despautério musical no melhor dos sentidos. 

Mas por que lançar quase dez anos depois? 

Portnoy reuniu grandes nomes para tocar metal progressivo tal qual 
o Dream Theater, banda em que é responsável pelas baquetas. Entre-
tanto, o LTE é instrumental, experimental e com uma pegada fusion. 
Portnoy, Levin, Rudess e Petrucci em uma semana compuseram, arran-
jaram e gravaram um marco na história do rock progressivo moderno: 
Liquid Tension Experiment 1 (descobrir que a complexa Three Minute 
Warning, de mais de vinte minutos, é pura improvisação...). No fi m da-
quele 1998, repetiram a dose (e foi nesse período que ‘surgiu’ o Sponta-
neous...), e o resultado é LTE 2, tão brilhante quanto o primeiro.

O projeto de Portnoy deu certo e lhe escorou em momento não exata-
mente criativo no Dream Theater. Porém, após alguns concertos ao vivo 
o projeto foi deixado de lado. Não faz sentido continuar se a maioria dos 
membros toca junto (Rudess entrou no DT em 1999). Então, me parece 
uma boa idéia de gravadora. Nomes reconhecidos nesse meio musical 
associados ao sucesso do Liquid Tension, à negativa de retomada de Por-
tnoy, temperada pelo tempo de gaveta: tá na mão uma preciosidade para 
fãs embalada a merchandising: Liquid TRIO Experiment.

Foi mirar em uma coisa e acertar em outra, e descobrir que o alvo atingido 
também era bem-vindo. É algo diferente. Não há guitarras, nem distorção, 
está fusion e jazz mesmo. O ritmo está mais lento, o baixo mais carregado e 
pesado, a bateria mais quebrada e o teclado mais ambiente, formando uma 

espécie de swing minimalista (!?). Há momentos ‘Hmm,-aqui-vi-
ria-John-Petrucci’ e outros tão chatos quanto parados. 

No fi m das contas, para ouvir tal qual o 
propósito de uma jam session: 

sem compromisso.

Sinceramente, fui 
procurar de que se trata-

va o dito cujo. Nada em especial 
além do hábito do desconhecimento, mas 

é que às vezes meus ouvidos praticamente treina-
dos para a erudição da música não reconhecem de 
pronto os donos de um repertório novo. Ainda mais 
quando chega uma compilação de músicas instru-
mentais, sem a traiçoeira e por vezes necessária 
identidade da voz. Antes que as pedras façam-se 
ofensas, entretanto, acalmem-se: eu não disse que 
não é possível apreender a identidade do músico 
ao tocar o instrumento que lhe cabe. Ao contrário, 
quantos músicos não reconhecemos ao soar do pri-
meiro acorde? Portanto, não venham os instruídos 
embutirem-me tola. Posso não admirar as composi-
ções musicais em toda a dimensão que apresentam, 
mas há um senso estético que eu resolvo tirar não 
sei de onde, não sei com que fundamento.

No caso do Liquid Trio Experiment, que eu brilhante-
mente descobri partir de um projeto anterior, o Liquid 
Tension Experiment, e ser formado por Mike Portnoy 
na bateria, Jordan Rudess no teclado e Tony Levin no 
baixo, a dúvida persistiu além do desconhecimento. 
Quando apelei à last.fm, descobri nada menos que 62 
etiquetas para caracterizar o som dos caras – com a 
inclusão de um irresoluto ‘virtuoso’ –. Será que eu es-
tava muito mal ao não saber nenhuma caracteriza-
ção além do já repetitivo ‘instrumental’? Também 
pudera, eu nem sabia se continuar ouvindo o CD 
era um objetivo ou não?

O que eu não podia negar era a capacidade do 
trio de fazer bem feito o que chamamos de ál-
bum. O conjunto da obra pareceu-me muito bem 
casado, por assim dizer. Um todo que nem pare-
cia uno pela extensão temporal de cada faixa 
(uma média de 6 minutos cada ao considerar-
mos as 13 que compuseram o CD), mas que 
o fazia pela harmonia (?) entre os acordes, a 
sintonia (?) entre os músicos, a impressão ex-
perimental (?) que a audição proporcionou.

Nada mais que lamúrias da experiência de 
alguém a pouco iniciado. Confesso que não 
vou passar muitas tardes inteiras ouvindo 
o CD, mas saberei exatamente o momento 
em que gostaria de ouvi-las novamente. 
Ao tentar algo novo ou precisar de um 
lampejo criativo, quem sabe.

N velas 

(por 
Julliane BritaCASCAVEL | PR

(por AndersonAntikievicz CostaCASCAVEL | PR
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VIRGEM 

Prudência será bastante aconselhá-
vel, uma vez que afastará a possi-
bilidade de se perder em pequenos 
negócios. Pode tratar de assuntos 
importantes. Bom para a saúde.

Momento favorável para reencon-
tros: amigos de trabalho, familiares 
e a pessoa amada. O sucesso profi s-
sional e em novos empreendimen-
tos será evidente. Sorte nos jogos.

Evite o pessimismo e seja mais con-
fi ante e empreendedor, hábil e am-
bicioso, para ter sucesso nas próxi-
mas horas. Aumento de vitalidade. 
Faça planos para a semana.

Grande parte do interesse continua 
voltado ao mundo das idéias, dos 
conceitos fi losófi cos e da busca de 
ampliação dos horizontes. Haverá 
necessidade de adaptação. 

Você corre perigo de romper com 
alguma pessoa amiga hoje. Evite 
pressa ao realizar negócios e não 
se precipite no campo profi ssional. 
Êxito amoroso e sentimental.

Momento em que sua inteligência 
se elevará devido ao bom fl uxo as-
tral. Procure compreender colegas, 
familiares e a pessoa querida. Bom 
momento para viagens curtas.

LIBRA 

ESCORPIÃ O 

SAGITÁRIO 

CAPRICÓRNIO 

AQUÁRIO 

PEIXES 

Momento benéfi co. Favorável em 
tudo o que realizar ou conceber. 
Faça de hoje um marco de realiza-
ções e otimismo. Ideal para o amor. 
Concentre suas energias.

Dia em que exigirá o máximo de 
inteligência para realizar seus an-
seios. O fl uxo astral é dos melhores 
para a saúde, para tratar com pes-
soas religiosas e solicitar favores.

Difi culdade na vida doméstica. Você 
ainda não conseguiu atingir sua 
meta e colocar em ordem a vida. 
Talvez seja hora de parar, colocar a 
cabeça no lugar e voltar com força.

Faça de tudo hoje para melhorar 
as condições sociais, profi ssionais 
e fi nanceiras. Tudo dentro de um 
sentido honesto e inteligente. Estão 
favorecidos os contatos pessoais.

Boa infl uência astral para união, noi-
vado, namoro, novas associações e 
negócios junto ao sexo oposto. Tome 
cuidado com rivalidades e inimigos 
declarados ou ocultos.

Período dos mais felizes para as 
coisas ligadas ao coração. Bons lu-
cros devido aos bons contatos com 
o sexo oposto e elevação social por 
meio da infl uência de conhecidos. 

CASCAVEL 
Cascavel West SideCascavel West Side

Sala 1: Asterix Nos Jogos Olímpicos Sala 1: Asterix Nos Jogos Olímpicos 
(dublado)(dublado) – comédia– sexta 14h 
e 19h; sábado, domingo e quar-
ta 14h30 e 19h; segunda e terça 
16h15; quinta 14h e 19h.

Viagem ao Centro da Terra (dubla-Viagem ao Centro da Terra (dubla-
do)do) – aventura – sexta 16h; sábado, 
domingo e quarta 16h30; segunda e 
terça 14h15 e 19h; quinta 16h.

Polaróides UrbanasPolaróides Urbanas  - comédia – sex-
ta, sábado, domingo e quarta 21h; 
segunda e terça 20h45; quinta 21h.

Sala 2: Arquivo X – Eu Quero Acreditar Sala 2: Arquivo X – Eu Quero Acreditar 
(legendado)(legendado) – fi cção – sexta 14h15 e 
19h10; sábado, domingo e quarta 
14h15 e 19h10; segunda e terça 
14h30; quinta 14h15 e 19h10.

Batman – O Cavaleiro das Trevas (du-Batman – O Cavaleiro das Trevas (du-
blado)blado) – ação – sexta 16h15 e 21h10; 
sábado, domingo e quarta 16h15 
e 21h10; segunda e terça 16h30 e 
20h; quinta 16h15 e 21h10.

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) – aventu-
ra – sexta 16h30, 18h50 e 21h10; 
sábado, domingo e quarta 14h10, 
16h30, 18h50 e 21h10; segunda a 
quinta 16h30, 18h50 e 21h10.

Sala 2: Asterix Nos Jogos Olímpicos Sala 2: Asterix Nos Jogos Olímpicos 
(dublado)(dublado) – comédia – diariamente 
14h20 e 16h40.

Arquivo X – Eu Quero Acreditar (legen-Arquivo X – Eu Quero Acreditar (legen-
dado)dado) – fi cção – diariamente 19h e 21h.

Sala 3: Star Wars – The Clone Wars Sala 3: Star Wars – The Clone Wars 
(dublado) (dublado) – animação – sexta 16h; 
sábado, domingo e quarta 14h e 
16h; segunda, terça e quinta 16h.

Batman – O Cavaleiro das Trevas (legen-Batman – O Cavaleiro das Trevas (legen-
dado)dado) – ação – diariamente 18h e 21h.

Sala 4: Banquete de Amor (legendado)Sala 4: Banquete de Amor (legendado) – 
drama – diariamente 19h30 e 21h30.

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: O Nevoeiro (legendado)Barigüi 1: O Nevoeiro (legendado) – 
terror – sexta e sábado 13h, 1h40, 
18h20, 21h e 23h40; domingo a 
quinta 13h, 1h40, 18h20 e 21h.

Barigüi 2: O Reino Proibido (legenda-Barigüi 2: O Reino Proibido (legenda-
do)do) – aventura – sexta 13h45, 16h20, 
18h50, 21h20 e 23h50; sábado 11h20, 
13h45, 16h20, 18h50, 21h20 e 23h50; 
domingo 11h20, 13h45, 16h20, 18h50 
e 21h20; segunda a quinta 13h45, 
16h20, 18h50 e 21h20. 

Barigüi 3: Asterix Nos Jogos Olím-Barigüi 3: Asterix Nos Jogos Olím-
picos (dublado)picos (dublado) – comédia – diaria-
mente 14h e 18h40.

Star Wars – The Clone Wars (du-Star Wars – The Clone Wars (du-
blado)blado) – animação – sexta 16h30, 
21h10 e 23h20; sábado 11h30, 
16h30, 21h10 e 23h20; domingo 
11h30, 16h30 e 21h10; segunda a 
quinta 16h30 e 21h10. 

Barigüi 4: Cinturão Vermelho (legen-Barigüi 4: Cinturão Vermelho (legen-
dado) dado) – ação – diariamente 17h50, 
20h05 e 22h15.

O Guerreiro Didi e a Ninja Lili O Guerreiro Didi e a Ninja Lili – infan-
til – diariamente 13h20 e 15h35.

Barigüi 5: Zohan – O Agente Bom de Barigüi 5: Zohan – O Agente Bom de 
Corte (legendado) Corte (legendado) – sexta 14h50, 
17h20, 19h45 e 22h10; sábado e 
domingo 12h20, 14h50, 17h20, 
19h45 e 22h10; segunda a quinta 
14h50, 17h20, 19h45 e 22h10.

Barigüi 6: O Procurado (legendado)Barigüi 6: O Procurado (legendado) – 
ação – sexta 14h35, 17h05, 19h25, 
21h50 e 00h10; sábado 12h10, 14h35, 
17h05, 19h25, 21h50 e 00h10; do-
mingo 12h10, 14h35, 17h05, 19h25, 
21h50 e 00h10; segunda a quinta 
14h35, 17h05, 19h25 e 21h50.

Barigüi 7: Batman – O Cavaleiro Barigüi 7: Batman – O Cavaleiro 
das Trevas (legendado)das Trevas (legendado) – ação – 
sexta 17h25, 20h50 e 00h; sábado 
11h50, 17h25, 20h25 e 00h; domin-
go 11h50, 17h25 e 20h50; segunda 
a quinta 17h25 e 20h50.

Kung Fu Panda (dublado)Kung Fu Panda (dublado) – anima-
ção – diariamente 15h. 

Barigüi 8: A Múmia – Tumba do Im-Barigüi 8: A Múmia – Tumba do Im-

perador perador 
Dragão (dublado)Dragão (dublado) – ação – diaria-

mente 13h30.

A Múmia – Tumba do Imperador Dra-A Múmia – Tumba do Imperador Dra-
gão (legendado)gão (legendado) – ação – sexta e sá-
bado 16h, 18h35, 21h25 e 00h05; do-
mingo a quinta 16h, 18h35 e 21h25. 

UCI - Shopping Estação UCI - Shopping Estação 

Estação 1: O Reino Proibido (legen-Estação 1: O Reino Proibido (legen-
dado)dado) – aventura – diariamente 12h, 
14h20, 16h40, 19h, 21h20 e 23h40.

Estação 2: Batman – O Cavaleiro Estação 2: Batman – O Cavaleiro 
das Trevas (legendado) das Trevas (legendado) – ação – dia-
riamente 15h25, 18h40 e 21h50.

Space Chimps – Micos no Espaço (dubla-Space Chimps – Micos no Espaço (dubla-
do) do) – animação – diariamente 13h30.

Estação 3: Kung Fu Panda (dublado)Estação 3: Kung Fu Panda (dublado) 
– animação – diariamente 13h05.

Zohan – O Agente Bom de Corte Zohan – O Agente Bom de Corte 
(dublado)(dublado) – comédia – diariamente 
15h05, 17h30, 19h55 e 22h20.

Estação 4: A Múmia – Tumba do Im-Estação 4: A Múmia – Tumba do Im-
perador Dragão (legendado)perador Dragão (legendado) – dia-
riamente 18h10, 20h40 e 23h05.

O Guerreiro Didi e a Ninja Lili O Guerreiro Didi e a Ninja Lili – infantil 
– diariamente 12h, 14h05 e 16h10.

Estação 5: A Múmia – Tumba do Estação 5: A Múmia – Tumba do 
Imperador Dragão (dublado) Imperador Dragão (dublado) – aven-
tura – diariamente 12h20, 14h45, 
17h10, 19h35 e 22h.

Estação 6: O Procurado (legendado) Estação 6: O Procurado (legendado) 
– ação – diariamente 12h10, 14h30, 
16h50, 19h10, 21h40 e 00h.

Estação 7: Batman – O Cavaleiro das Estação 7: Batman – O Cavaleiro das 
Trevas (dublado)Trevas (dublado) – ação – diariamen-
te 13h50, 17h, 20h10 e 23h15.

Estação 8: Star Wars – The Clone Estação 8: Star Wars – The Clone 
Wars (legendado) Wars (legendado) – animação – dia-
riamente 21h25 e 23h30.

O Grande Dave (dublado)O Grande Dave (dublado) – comédia – 
diariamente 13h20, 15h15 e 17h20.

Star Wars – The Clone Wars (dublado) Star Wars – The Clone Wars (dublado) 
– animação – diariamente 19h20.

Estação 9: Chega de Saudade (le-Estação 9: Chega de Saudade (le-
gendado)gendado) – comédia romântica – 
diariamente 20h25 e 22h30.

Estação 10: O Nevoeiro (legendado)Estação 10: O Nevoeiro (legendado) 
– terror – diariamente 13h, 15h45, 

18h20, 21h e 23h50.

FOZ DO IGUAÇU 
Cine Boulevard  Cine Boulevard  

Sala 3: A Outra (legendado)Sala 3: A Outra (legendado) – dra-
ma – diariamente 20h e 22h30.

Sala 4: Star Wars – The Clone Wars Sala 4: Star Wars – The Clone Wars 
(dublado) (dublado) – animação – sexta 18h, 
sábado e domingo 16h e 18h; se-
gunda a quinta 18h.

Cineplex  Cineplex  

Sala 1: O Banheiro do Papa (legen-Sala 1: O Banheiro do Papa (legen-
dado) dado) – comédia – diariamente 
15h20, 17h20, 19h30 e 21h30.

Sala 2: Cinturão Vermelho (legenda-Sala 2: Cinturão Vermelho (legenda-
do)do) – ação – diariamente 19h20.

Batman – O Cavaleiro das Trevas Batman – O Cavaleiro das Trevas 
(legendado)(legendado) – ação – diariamen-
te 16h e 21h20.

Sala 3: O Grande Dave (dublado)Sala 3: O Grande Dave (dublado) 
– comédia – diariamente 16h10, 
18h, 20h e 22h.

Sala 4: A Múmia – Tumba do Impe-Sala 4: A Múmia – Tumba do Impe-
rador Dragão (legendado)rador Dragão (legendado) – aventu-
ra – diariamente 19h10 e 21h40.

Star Wars – The Clone Wars (dublado)Star Wars – The Clone Wars (dublado) 
– animação – sexta 17h10; sá-
bado e domingo 15h e 17h10; 
segunda a quinta 17h10.

TOLEDO
Cine Panambi Cine Panambi 

Sala 1: A Múmia – Tumba do Sala 1: A Múmia – Tumba do 
Imperador Dragão (legenda-Imperador Dragão (legenda-
do)do) – ação – sexta 19h30 e 
21h30; sábado e domingo 
16h, 19h30 e 21h30; segun-
da a quinta 19h30 e 21h30.

Sala 2: A Ilha da Imaginação Sala 2: A Ilha da Imaginação 
(dublado)(dublado) – aventura – sex-
ta 19h; sábado, domingo e 
quarta 16h30 e 19h; segun-
da, terça e quinta 19h.

Batman – O Cavaleiro das Batman – O Cavaleiro das 
Trevas (legendado)Trevas (legendado) – ação 
– diariamente 20h40.
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Pois bem, já não bastasse um imenso 
período em que o cinema brasileiro não 

andou bem das pernas, houve ícones na-
cionais dedicados a extinguir todo e qual-

quer indício de sétima arte no Brasil, e sem-
pre houve estigmatizados para defendê-lo. 

Glauber Rocha nas décadas de 1960 e 
1970 não cansava de descer o pau em ci-

neastas que se venderam ao mercado co-
mercial da pornochanchada enquanto clas-

sifi cavam o Cinema Novo como elitista. Tudo, 
é claro, sob a sombra da ditadura militar que 

retraía todas as formas de expressão artística 
que saíssem do lugar comum ufanista.

O cinema mesmo que udigrudi conseguiu sobre-
viver em movimentos pujantes e artistas que prefe-

riam botar o peito a tiro a sobreviver no limiar da con-
veniência. Vale dizer que somente o cinema novo e o 

cinema marginal sobreviveram para contar história.

Dada a queda dos milicos, havia esperança de 
um renascimento mitológico, uma fênix que res-

surge das sobras da moviola para conquistar 
o mundo. E motivos não faltavam. Hector 

Babenco apesar de ser argentino já fa-
zia os fi lmes brasileiros se tornarem 

conhecidos, pela qualidade artís-
tica se sobrepondo às mega-

produções da América do 
Norte. Porém, já se pen-

sava também numa 
indústria cinema-

tográfi ca que 
mais tarde 

pudes se 
a b r i r 

hori-
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zontes fi nanceiros 
para área.

Não demorou muito, o pri-
meiro presidente eleito, Fernan-
do Collor de Mello, fez virar cinzas 
a única proteção ao cinema na época, 
a Embrafi lme. Anos e anos sem produção, 
incluindo aí Os Trapalhões e pré-Xuxas. Junto 
a Collor, outra fi gura não menos caricata que 
constantemente me faz ter pesadelos ao ima-
ginar acordos de um com outro: Edir Macedo, 
sócio majoritário da Igreja Universal do Reino 
de Deus. Este, dedicado a construir megassa-
lões religiosos onde eram as casas de cinema 
e empurrando todas as salas para os shopping 
centers onde nunca mais poderiam escapar da 
hegemonia estadunidense. Não o culpo, os cine-
mas não renderiam tanto.

Pois bem, se fossemos mocinhos de fi lme ame-
ricano talvez nos revoltássemos e puníssemos 
nossos próprios charlatões, mas preferimos nos 
unir e acabamos fazendo fi lmes sobre o Bope. E 
toda essa estrada para chegar nisso?

Pois bem novamente, tirando o Capitão Nasci-
mento que podemos contundentemente assimilar 
às pornochanchadas das décadas passadas, te-
mos heróis da resistência quase que desconheci-
dos do grande público, Beto Brandt, Karim Ainouz, 
Kátia Lund, Eduardo Coutinho, Luis Fernando Car-
valho, entre outros, transformando pouco a pouco 
o ranço da Globo Filmes em cinema com cara de 
Brasil, com toques de autor, e mesmo que não se 
organizem em movimentos como outrora, forçam 
as mudanças ao que ainda não é imutável.

Ria-se Glauber entre os orixás, os cineclubes se 
multiplicam a olhos vistos em território nacional e já 
batem de frente com grandes distribuidoras. Ainda 
que silenciosa, é uma revolução, ainda que subter-
rânea há de incomodar a superfície quebradiça 
dos falastrões sejam eles de gravata, guarda-pó, 
terno e bíblia ou de faixa verde-amarela sobre o 
peito. Mas de qualquer modo, não espere que 
passe na Globo ou na Record. 

Neste sábado, dia 06/09, devido ao 
evento cultural FuguFugu, não haverá 
sessão do Cineclube Silenzio.
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