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Espaço andreense tem
semana com filmes e debates

Banco de Dados

Luís Felipe Soares

A ELCV (Escola Livre de
Cinema e Vídeo) de
Santo André tem mui-

tos motivos para comemorar
em agosto. Além da forma-
ção da Turma 4, o mês marca
o aniversário de dez anos de
suas atividades. Após mais
uma década, o espaço se tor-
nou referência no Grande
ABC e em todo o País.

“Se pensarmos na popula-
ção em geral, ainda há muito
o que se fazer com a escola.
Mas as pessoas que são inte-
ressadas em cinema já reco-
nhecem e respeitam nosso
trabalho”, afirma o coordena-
dor da ELCV, Sérgio Pires.
“Ouso dizer que outros proje-
tos, principalmente da re-
gião, possuem características
da escola ou contam com a
participação de ex-alunos.”

Um de seus principais lega-
dos até o momento foi trazer
à tona perguntas ligadas ao
universo da sétima arte que
pareciam não encontrar espa-
ço devido para serem aborda-

das. “A ELCV vem multipli-
cando a questão da discussão
cinematográfica na região.”

Entre alguns frutos desses
primeiros dez anos estão o be-
lo trabalho desenvolvido no
Cine Eldorado, em Diadema,
comandado por Diaulas Ulys-
ses (ex-aluno da Turma 1) e
a intensa produção de proje-
tos do grupo independente
Corja Filmes (formado por
ex-alunos da Turma 3).

A celebração do aniversá-
rio começa hoje. Sessões com
curtas e longas-metragens e
encontros para a discussão
do meio audiovisual ocorrem
gratuitamente até domingo
no Auditório Heleni Guariba
(Praça 4º Centenário. Tel.:
4997-1167), no Teatro Muni-
cipal, e no teatro do Sesc San-
to André (Rua Tamarutaca,
302. Tel.: 4469-1200).

Pensando especialmente
na comemoração, os organi-
zadores fizeram questão de
ter um dia com uma pequena
seleção de alguns filmes reali-
zados por suas cinco turmas,
casos de A Última Composi-

ção, O Poço e o Tempo e Sob
Pressão, além de obras dos
núcleos paralelos Primeiro
Foco e Santo André Docu-
menta, ambos ligados à esco-
la. Trabalhos de conclusão
de curso da Turma 4, como
Ageusia, Horas e Lacônica,
também serão exibidos.

A noite de abertura come-
ça às 19h30, no Auditório
Heleni Guariba, e contará

com sessão dos curtas Vaga-
lumes e Quando as Paralelas
Se Encontram, produzidos
por alunos do Núcleo de For-
mação da Turma 5. Após as
exibições, o local será palco
de bate-papo com o roteiris-
ta Luis Alberto de Abreu (res-
ponsável pelo filme Narrado-
res de Javé e pela minissérie
Hoje é Dia de Maria). A con-
versa será conduzida pelo te-

ma Por Que Fazer Cinema no
Grande ABC?

MOSTRA DE VÍDEO
A programação é comple-

mentar à 22ª Mostra de Ví-
deo de Santo André. Para a
edição deste ano, a organiza-
ção recebeu 170 inscritos e
teve a missão de escolher
apenas 22. Obras de São Pau-
lo, Rio de Janeiro, Ceará e

Rio Grande do Sul, entre ou-
tros Estados, estão entre os
selecionados.

O destaque fica por conta
do curta-metragem espa-
nhol Atroz, de Francisco Al-
varez, primeiro título estran-
geiro a figurar na seleção ofi-
cial da mostra. O filme está
entre as atrações que serão
exibidas no sábado, a partir
das 19h30, na unidade do
Sesc andreense.

No mesmo dia, às 17h, o
local terá sessão do longa O
Banheiro do Papa (2007), de
César Charlone e Enrique
Fernández, seguida de deba-
te com a pesquisadora Danie-
la Gillone e a doutora em ci-
nema Cecília Antakly.

Fora do cronograma da
semana, o documentário
musical Uma Noite em 67
(2010) ganha espaço no Au-
ditório Heleni Guariba no
dia 21, a partir das 15h. A
exibição terá a presença do
diretor do filme, Ricardo Ca-
lil, que participa em segui-
da de descontraído bate-pa-
po com o público.

Mais informações sobre a
programação podem ser obti-
das no blog da ELCV (www.
elcv.blogspot.com) ou pelo te-
lefone 4997-2155. . ▲
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CULTURA&LAZER

escola livre de cinema e vídeo celebra

▼ Responsável por alguns dos
grandes clássicos do cinema
nacional, a Companhia Cine-
matográfica Maristela mar-
cou época na década de 1950.
Todas as suas produções se-
rão apresentadas para o públi-
co atual na Retrospectiva Ma-
ristela, que começa na quarta-
feira, no Centro Cultural Ban-
co do Brasil (Rua Álvares Pen-
teado, 112. Tel.: 3113-3651),
em São Paulo. Os ingressos
custam R$ 2 (meia-entrada) e
R$ 4. A programação segue
até dia 14.

O acervo da mostra espe-
cial conta com 16 filmes que
misturam gêneros como co-

média, dramas e títulos de
ação. Para os cinéfilos mais fa-
náticos, algumas exibições se-
rão feitas em película.

Títulos como Susana e o Pre-
sidente (1951), Presença de
Anita (1951), Simão, o Caolho
(1952), Mulher de Verdade
(1953) e Casei-me Com Um Xa-
vante (1957) estão na lista da
antiga produtora paulista cria-
da por Mário Audrá Junior e
que buscou inspiração na fa-
zenda Maristela, da família
Audrá, para definir seu nome.

A mostra também apresen-
ta na quinta-feira, às 19h30,
sessão especial do curta-me-
tragem O Cinema Nacional em

Marcha (1951), de Jacques
Deheinzelin. Após exibição da
obra que revela detalhes das
realizações de trabalho da
companhia cinematográfica,
ocorre um debate sobre o te-
ma O Cinema Brasileiro Indus-
trial e Independente. O bate-pa-
po contará com a presença
dos professores Afrânio Men-
des Catani, André Gatti e Luís
Alberto Rocha Melo.

Outras conversas com con-
vidados estão entre as ativida-
des. Toda a programação da
Retrospectiva Maristela pode
ser conferida no site do cen-
tro cultural (www.bb.com.br/
cultura). LFS

Trabalho de conclusão de curso de parte da Turma 4, o filme Ageusia será exibido no teatro do Sesc Santo André

A comédia dramática O Banheiro do Papa tem sessão especial no sábado, a partir das 17h, seguido de bate-papo

▼ SÃO PAULO

Presença de Anita (1951) é um dos 16 títulos que estarão em cartaz no Centro Cultural Banco do Brasil a partir de quarta

Mostra traz produções da
Companhia Maristela

Curta-metragem Atroz, da Espanha, é o primeiro título estrangeiro na seleção da Mostra de Vídeo de Santo André
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