
▼ No teatro o domínio é do ator, no cinema é da câmera.
Essa é uma das várias lições aprendidas no curso intensivo
de interpretação para cinema da Escola Livre de Cinema e
Vídeo de Santo André. O nível das aulas, sua gratuidade e
raridade dessa matéria na área têm atraído até artistas de
outros Estados.

▼ A orientadora e responsável pelo processo de seleção,
Luciana Canton anima-se com a procura. “Fiquei sabendo
que tem até gente que quer vir de Salvador”, diz. O
currículo de Luciana, tanto no teatro quanto no cinema,
certamente é outro chamariz. Ela tem especializações no
Exterior e atualmente leciona no consagrado Teatro Escola
Célia Helena, em São Paulo.

▼ A profissional destaca que prefere montar grupos
heterogêneos, já que isso possibilita criar personagens mais
ricos. Durante o curso, curtas-metragens são produzidos
para que os atores de teatro ‘relaxem’ e aprendam a confiar
na câmera. “O ator de teatro sempre quer muito fazer as
coisas do jeito dele, aqui ele tem de aprender a abrir mão
de tudo que conquistou.”

por Angélica Kenes Nicoletti

Sessão glacê em bufê infantil na
Avenida Portugal reunirá amanhã à
noite familiares de Gustavo Versbickas
Demarchi, que completa 4 anos. Os
pais, Karen e Fábio, e o caçula da
família, Guilherme, programaram
caprichada festa, também, para a ala
adulta. Entre os que estarão na
recepção dos convidados, Nelsinho
Sargiani, tio-avô do aniversariante.

Vestidas de azul-turquesa, duas
primas e uma sobrinha da arquiteta
Marina Freitas levam as alianças até o
altar para que ela se case hoje com
Rafael Henrique Marchi dos Santos, na
Catedral do Carmo, em Santo André. Já
para a festa, o casal ensaiou a primeira
dança com a música Marry Me, da
banda Train. Depois de tantas
emoções, Marina e Rafael embarcam
para merecida semana a dois em
Cancun, México.

agenda

Tutti buona gente
▼ O presidente da Sociedade Cultural Ítalo-
brasileira, Fábio Piagentini, e a mulher
Emília, recebem nesta noite 180 associados
para jantar dançante. O Trio Flash está
encarregado de animar a pista com
repertório variado e não típico. O motivo da
festa são os 65 anos de Fundação da
República Italiana. No menu, lombo
marinado ao vinho tinto e escalope ao
molho de amêndoas.

Samira Lopes Credidio
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Tradição
▼ Como parte de seu calendário de eventos
beneficentes, o Lar da Mamãe Clory, no
bairro Assunção, em São Bernardo, realiza
hoje, a partir de 18h, sua Noite da Pizza. Por
R$ 18 se tem acesso ao rodízio de redondas
ou pode-se optar por levar uma para casa.
Vale lembrar que a creche só sobrevive por
meio de doações e ações como esse jantar.
Hoje são atendidas, entre manhã e tarde,
110 crianças com idades entre 4 meses até
17 anos. Moram no local nove idosos e cinco
pessoas com necessidades especiais.

▼ Com proposta de manter
na região habitués da cena
noturna acostumados a se
deslocarem para São Paulo
ou Litoral Norte em busca
de variedade de pistas de
dança, foi inaugurado na
quinta-feira clube noturno
nas imediações da Avenida
Kennedy, em São Bernardo.

▼ Como manda a tradição,
na abertura das portas de
endereços dançantes, o
local teve lotação máxima,
isto é, 450 pessoas – mas
por lá transitaram muito
mais. Por volta das 2h, e
apesar da garoa, ainda
havia fila na porta. À
medida que um grupo saía,
entrava outro. No controle
da situação, Larissa
Pisaneschi, que assina o
marketing. Internamente,
Luciana Bicineri cuidava do
vaivém dos convidados VIPs
e devidamente instalados
no camarotes elevados.
Bem, também tumultos à
parte, vamos ao que
interessa:

▼ Garçons e garçonetes bem
simpáticos circularam pelo
térreo e o mezanino com
bandejas repletas de
bebidas que se tornaram
sinônimo das baladas:
energéticos e vodcas,
principalmente.

▼ Com pé-direito de 6 m,
destacado por lustres de
cristais em dimensões
também generosas, e
enfatizado pelas cortinas de
veludo escuras, a casa teve
na mesa de som – na qual se
revezaram três DJs – outro
apelo. O som, sim, é
comercial. Nada de
avant-garde, afinal a
proposta não era dançar: o
bacana era ver o local e se
visto. Os dancing days serão
nos próximos dias. Foi um
grande encontro de amigos,
afinal quatro dos cinco
sócios são daqui: Leandro
Sato, Netto Pisaneschi,
Gabriel Rabinovici,
Maurício Neves. O quinto
nome é Rafael Setrak,
empresário de 30 e poucos
anos, cujo portfólio conta
com 27 casas noturnas
abertas ao longo de sua
carreira.

▼ Quanto ao visual fashion,
os homens – em maior
número na festa –, também
optaram em maioria pelo
visual calça jeans e camisa
polo. Para elas, predomínio
dos tubinhos justos. Muitos
ainda com drapeado, mas
houve quem optasse por um
visual mais leve, bem
casual-chique-moderno.

ARTISTAS
Os sócios
Maurício
Neves, Rafael
Setrak, Gabriel
Rabinovici,
Leandro Sato
e Netto
Pisaneschi

DJ Paula Blue

José Ricardo Viana

Maurício Franzo Ana Maria e Rafael Rabinovici

Daniel Foster e Renata Nunes

Bola da vez
▼ Em ritmo de aquecimento para a Copa de
2014 e os Jogos Olímpicos, esportistas,
empresários e políticos têm encontro no
Fórum Nacional do Esporte, em São Paulo,
hoje. Entre os assuntos está a importância do
investimento em atletas, tema a ser
apresentado na primeira edição por Raí, Cielo
e Magic Paula. Os desafios e oportunidades de
negócios estão em pauta em debate do
ministro do Esporte, Orlando Silva, e Henrique
Meirelles, da Autoridade Pública Olímpica. A
iniciativa do encontro é do Lide Grupo de
Líderes Empresariais, representado na ocasião
por João Doria Jr., Paulo Nigro e Luiz
Fernando Furlan.

DJ Marcos Coppini

Denise Martin e Fábio Fanganielo posam no novo clube noturno Fernando De Nadai

O vice-prefeito Frank Aguiar

Fernando Simão e
Thiago Cavalcante
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