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OCentro Cultural São
Paulo abre hoje, a
partir das 16h, a V

Mostra de Cinema e Religião.
Este ano, o tema é Ritos de
Passagem: Nascer, Viver e
Morrer. Além da exibição
gratui ta de
cerca de 40
curtas e lon-
gas-metragens
de diversas
partes do mun-
do, haverá pa-
lestras sobre
as tradições is-
lâmica e judai-
ca, sob media-
ção do curador César Au-
gusto Sartorelli. A progra-
mação vai até 7 de outubro.

Hoje, em diferentes horá-
rios, serão exibidos os docu-
mentários brasileiros Dança
das Cabaças – Exu no Brasil,
Severa Romana, Memória

Poética – São Francisco Xa-
vier e Vá Indo que Eu Já Vou.
A produção nacional inédita
Le Totém Étranglée (1988),
de 17 minutos, mostra os
sons que remetem ao fenô-
meno da glossolalia, em
que as pessoas em transe
religioso falam em línguas

desconheci-
das.

Os dramas
estrangeiros
Dia de Decisão
(Irã) e Diário
da Chuva Fina
(Japão) tam-
bém serão exi-

bidos hoje. O ja-
ponês, produzi-

do em 1988, conta a história
de um casal que se conhe-
ceu durante um funeral e se
reencontra após 20 anos.

Já o iraniano, exibido na
Mostra Internacional de Ci-
nema do ano passado, conta
a história do prisioneiro Man-

sour, que espera o dia de sua
execução. Como a lei local
exige que a família da vítima
esteja presente nos últimos
momentos do condenado,
sua morte é sempre adiada,
já que os familiares do ho-
mem que matou têm faltado
às execuções.

DEBATES
Amanhã, às 20h, será

realizado o primeiro deba-
te da mostra, antes da exi-
bição do iraniano Filho de
Maria. O especialista em re-
ligião e cultura islâmicas,

sheik Armando, comanda
o bate-papo sobre os ritos
de passagem dessa fé.

A próxima discussão
ocorre no dia 3, no mesmo
horário. O assunto é o mes-
mo, mas sob a ótica da cul-
tura judaica. O rabino Ale-
xandre Leone, doutorando
em Cultura Judaica pela
USP, fala sobre o assunto.
Em seguida será exibido o
filme israelense Aliança –
A Mulher, Deus e Tudo.▲

Mais informações no Roteiro, à

página 5.
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▼ PENSAMENTOS INSTIGANTES

CCSP abre hoje a Mostra
de Cinema e Religião

DE PASSAGEM

Natane Tamasauskas

▼ O primeiro sutiã a gente
nunca esquece. A primeira
idéia brilhante também. E é
justamente sobre o nasci-
mento de tais idéias no mun-
do da propaganda, que o pre-
miado publicitário Washing-
ton Olivetto, presidente da
agência W/Brasil, fala duran-
te a edição de hoje do progra-
ma Pensamentos Instigantes,
no Centro Cultural Banco do
Brasil, em São Paulo.

O evento, que conta tam-
bém com participação do
psicólogo Nelson Lucero,
da Universidade Federal do
Espírito Santo, discute a teo-
ria de Skinner e sua relação
com a publicidade. A media-

ção será de Claudio Berga-
mo, curador do projeto.

Um marco no cenário da
propaganda brasileira, Oli-
vetto criou a famosa campa-
nha da Valisère, lançada em
1987, e levou ao público íco-
nes como o garoto Bombril.

Ao analisar a influência
do meio e de alguns reforços
na mudança de comporta-
mento do ser humano, Skin-
ner tornou-se um dos maio-
res nomes da psicologia mo-
derna. “A proposta é criar
analogias para explicar a teo-
ria de Skinner na publicida-
de”, explica o publicitário.
“Vamos tentar discutir o por-
quê determinadas pessoas
desenvolvem aptidão para a
criatividade”, diz.

INTUIÇÃO
Entender o comporta-

mento humano e traduzi-lo
não é tarefa fácil. Segundo
Olivetto, as teorias não são
aplicadas durante a cria-
ção: “Usamos pesquisas e, a
elas, soma-se o intuitivo. Es-
sa é a questão: como treina-
mos nossa intuição”.

Além da vivência, Wa-
shington Olivetto revela
que o segredo é não ter pre-
conceito com a informação.
“Tenho contato com as coi-
sas mais eruditas às mais po-
pulares”, conta.

▼ Pensamentos Instigantes: Skin-

ner e o Publicitário – Centro Cultural

Banco do Brasil – av. Álvares Pentea-

do, 112. Hoje, às 19h30. Grátis.

Washington Olivetto pretende falar sobre porque determinadas pessoas desenvolvem aptidão para a criatividade

Estréia hoje
drama de
cineasta

andreense

Evento discute processo
de criação na publicidade

ritos

▼ O drama Com Beijo na Bo-
ca, filme de estréia do cineas-
ta Marccello Cânndido, aluno
da Escola Livre de Cinema e
Vídeo de Santo André, será
exibido pela primeira vez ho-
je, às 19h, na Casa da Palavra
(praça do Carmo, 171. Tel.:
4992-7218), na mesma cida-
de. A entrada é franca.

O diretor também protago-
niza o filme e assina o rotei-
ro ao lado da colega Dalila
D’Cruz. Bárbara Neves
(som), Luma Reis (fotogra-
fia e edição), Ana Cristina Sil-
va (produção) e Gabriel Nas-
cimento (produção) tam-
bém fazem parte da escola
de cinema. “A pré-produção
começou em novembro de
2006 e o filme foi rodado a
partir do final de abril. Foi
uma correria”, diz.

Totalmente independen-
te, o longa aborda a história
do jovem boêmio Rodney, in-
ternado em uma clínica pelo
pai preocupado. Lá, se torna
mentor dos outros pacientes
e tem de lidar com os trau-
mas da infância ao lado do
pai. “Vai questionar até onde
vão os limites das pessoas”,
afirma Cânndido.

No elenco, ainda estão Da-
vid Assis, Ivana Thompson,
José Soares, Laudicéia Soares
e Phaku Farias. Com Beijo na
Boca será exibido novamente
no sábado (29), às 17h, no au-
ditório do Teatro Municipal
de Santo André. ACo

O longa-metragem iraniano Dia de Decisão é atração no evento, que aborda os ritos de passagem sob o olhar de diversas crenças religiosas

▼ CENA INDEPENDENTE

Programação
inclui cerca
de 40 curtas
e longas,
além de
palestras
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