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Curtas recentes no Cacilda
Mostra em S.Bernardo exibirá três filmes com entrada franca a partir das 19h30
Luciano Vicioni 17/7/02

Everaldo Fioravante
Da Redação

T

rês curtas-metragens
nacionais recentes figuram na programação de hoje do Teatro
Cacilda Becker, em São Bernardo, em evento batizado
como Cine-Vídeo, Novos Realizadores. As exibições começam às 19h30 – a entrada é
franca e os ingressos devem
ser retirados na bilheteria a
partir de uma hora antes.
Os Alvos que Queremos Virgens (21 min), de Diaulas
Ullysses, traz no elenco o ator
Antônio Petrin e é uma produção da ELCV (Escola Livre de Cinema e Vídeo), de
Santo André. Diretor, roteirista (Julião) e diretora de
fotografia (Tânia
Crespo) são alunos da instituição
andreense.
“É a história de
um senhor que tem um filho
com condições precárias de inteligência. No entanto, o rapaz
tem um talento especial para
fazer poesias, e o homem explora essa qualidade dele. Lê
poemas para as pessoas em
troca de comida”, afirma Petrin, 65 anos de idade, 37 de
carreira.
“Só que quando o filho se
apaixona por uma menina, o
senhor não o quer dividir. Um
tema delicado, que não é utilizado normalmente em produções em curta-metragem. Os
Alvos que Queremos Virgens é
uma forma nova de fazer curta”, diz Petrin.

Na realização do filme, o experiente ator trabalhou com
jovens em começo de carreira,
o que o agradou. “Quando eu
era iniciante, os mais velhos
também acreditaram em mim.
Funciona como uma espécie
de troca.”
Segundo ele, tanto trabalhando com equipes jovens
quanto com as experientes,
sua função é praticamente a
mesma. “Sou ator, o que consiste em tirar personagens do
papel e dar vida a eles. Para
isso não existe fórmula”, afirma Petrin.
“Além de tudo, a equipe demonstrou muita consciência.
Fui orientado por
eles para realizar o
trabalho e não interferi
praticamente em nenhum
momento. Foi uma
atividade animadora. Acredito no
talento desses novos cineastas”, diz.
A programação
tem ainda a exibição de Rasgue
Minha Roupa (10 min.), comédia de Lufe Steffen, e Delectatio
(28 min.), assinado por Chico
Gláuter.
O primeiro é divulgado
como “as aventuras do Bofe na
Coleira na cidade grande,
sempre perseguido por personagens bizarros.” Já o outro é
inspirado em personagem de
Retrato do Artista Quando Jovem, romance de James Joyce,
e tem ainda fragmentos de textos de Platão e Espinosa.
O Teatro Cacilda Becker fica
na praça Samuel Sabatini, 50,
Paço Municipal. O telefone é
4330-3444. ■

Artes plásticas
■ Última

semana para conferir a mostra de Carlos Nascimbem no espaço expositivo do Teatro Lauro Gomes (r.
Helena Jacquey, 171. Tel.:
4368-3483), em São Bernardo. O artista expõe seu trabalho mais recente: esculturas sobre tela ou sobre painel. A visitação, que vai até o
próximo domingo (dia 10),
pode ser feita das 14h às 21h,
com entrada franca. O espaço não funciona amanhã. A
próxima exposição na cidade será a Mostra da Arte das
Oficinas, de 6 a 23 deste
mês, no Espaço Henfil de
Cultura (tel.: 4125-4755). ■

Flamenco
Apreciadores do flamenco
têm um bom motivo para ir
hoje, às 20h30, ao Teatro Paulo Machado de Carvalho (alameda Conde de Porto Alegre,
840. Tel.: 4220-3924). É que o
espaço, em São Caetano, recebe o espetáculo Flamenco
Acústico do guitarrista brasileiro Tito Gonzales.
O músico, que se dedica ao
gênero desde 1991 e foi “pupilo” do guitarrista Fernando De
La Rua, mostrará canções tradicionais, composições próprias e ainda contará um pouco de história do flamenco.
Preços dos ingressos: R$ 25,
R$ 15 (antecipados até as
18h) e R$ 12 (estudantes, idosos e professores). ■

■

Bilhetes
devem ser
retirados
com uma
hora de
antecedência

Petrin em cena de Os Alvos que Queremos Virgens, da andreense Escola Livre de Cinema e Vídeo

