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NelsonPereira
dosSantos
entrevista seus
colegasdaABL

Aproduçãodeumapioneira da videoarte noPaís
PaçodasArtes reúne, emmostra, grandenúmerodeobras–algumas restauradas–deLetíciaParente

Os sapinhosbonsdeetiqueta
Disney faz sucessocomo trailer feito paradar broncas contundentes noespectadormalcomportado

VisuaisInauguração:

CinemaProdução:CinemaComportamento:

Adriana Del Ré

Nãohácoisapiordentrodasala
de cinema do que espectador
mal-educado. Para tentar ame-
nizar a açãodos sem-desconfiô-
metro, os exibidores apostam
suasfichasnainfluênciadosins-
titucionais educativos–aqueles
que, antes de as sessões terem
início, fornecem dicas básicas
de boas maneiras numa sala. A
Disney teve uma ótima sacada
ao criar um “institucional” sim-
pático, protagonizado por uma
banda de sapinhos, a Frankie e
as Rãs, e veiculado nas telonas
brasileiras desde o fimde 2006.
É que, além de chamar aten-
ção para o bom comportamen-
to dentro do cinema, o trailer
funciona como mais um canal
de divulgação para o longa de
animação da Disney A Família
do Futuro (Meet the Robinsons),
que deve estrear no Brasil no
dia 6 e que conta com os tais
sapinhosnoelenco.Diretor-ge-
ral da Columbia Tristar Buena
Vista(aBuenaVistaInternacio-
nalédistribuidoradaDisneyno
Brasil),RodrigoSaturninocon-
firmaqueessa idéianasceu jus-
tamenteparareforçaraexposi-
ção do filme, aliado a outras es-
tratégias demarketing. “Não é
o primeiro caso, fizemos isso
em IrmãoUrso”, comenta ele.

Assim como ocorreu com os
doisalcesconscientesnotrailer
educativode IrmãoUrso, naani-
maçãocurtinhadeAFamíliado
Futuro(temmenosdedoisminu-
tos), o sapo cantor solta o verbo
numa versão bem-humorada
deIHearditthroughtheGrapevi-
ne, famosa na interpretação de
Marvin Gaye. Ele não quer sa-
berdegentechutandosuacadei-
ra no cinema, nem de aturar o
barulhodepipocasendodevora-
da. “Seu celular começa a tocar
quandoofilmecomeça/Vocêfa-
la alto durante a melhor par-
te(...)/ Esta não é sua sala de es-
tar”,mandandorecado, a quem
a carapuça servir, para que os
celulares sejam desligados e os
comentários, deixados para de-
pois que o filme terminar.
A campanha tem circulado

por muitos países, legendada
emvários outros idiomas, como

espanhol,holandês,sueco,ucra-
nianoeatédialeto napolitano.A
dublagem não funcionaria, se-
gundo o diretor da Columbia,
porqueprecisariahaverpreocu-
pação coma rima e a sincronia.
Ossapinhosnemsãoosprota-

gonistas deAFamília do Futuro
–que conta ahistória deumbri-
lhante garoto inventor, respon-
sável por umamáquina do tem-
po–,mas já fazemsucessoentre
os cinéfilos. “A gente não tem o
feedbackparasaberseopúblico
está entendendo a mensagem,

mas ela é feita de uma maneira
agradável. É mais interessante,
engraçado,opúblicoreagemes-
mo”, acreditaSaturnino.
De acordo com a rede Cine-

mark, uma das exibidores do
trailer,ocurtadeanimaçãoestá
sendo muito comentado: os ge-
rentes têm recebido elogios e,
por seu site, internautas mani-
festam aprovação. Os sapinhos
sãoveiculadosem50%dassalas
darede,eaoutrametadeexibeo
trailer institucional convencio-
nal. A Cinemark afirma não po-

dermedirquantoopúblicoésen-
sibilizado pelos apelos desses
personagens, mas espera que,
pelo sucesso do trailer, as pes-
soas sigamas recomendações.
Coincidência ou não, há ses-

sõesemqueaplatéiasegueàris-
ca as dicas de boas maneiras.
Mas isso não é recorrente. An-
tesdeumadassessõesdeLetrae
Música, no Pátio Higienópolis,
por exemplo, parece ter havido
uma falha de comunicação. “O
públicoquecostumafreqüentar
o cinema desse shopping não se

mancou”,disseadministrado-
radeempresasAlexandrada
Silva, de 27 anos. “Enquanto
aindatocavaamúsica,ocasal
atrás demim chutavaminha
poltrona e a moça com duas
crianças,sentadanafilaaola-
do, sacudia o saco de pipoca
comtantaforçaqueosomde-
la quase encobria o da músi-
ca.Éumapena,seriaumaóti-
ma forma de lembrar as pes-
soasquealiberdadedelaster-
mina onde começa a minha,
masachoqueémuitosutil.”●

Camila Molina

De Letícia Parente (1930-1991)
muita gente apenas conhece o
vídeo Marca Registrada (1975),
obra em que a artista costura
nasoladeseupé,por8minutos,
com uma grossa agulha e linha
preta, a marca “Made in Bra-
zil”, repleta de conotações –
principalmente, políticas. A
obrase tornouummarconuma
época de repressão em que os
artistas experimentavam no-
vos meios – vídeo, arte postal,

fotografia, xerox – em criações
de fundo conceitual.
Mas as questões aparecem

nasobrasdeLetíciadeumama-
neirasutil,semnenhumaviolên-
cia, comosepodeveremPrepa-
raçõeseTarefas.LetíciaParente,
mostra no Paço das Artes. É
uma oportunidade para conhe-
cer de maneira mais ampla a
produçãodeLetícia, umaexpo-
siçãoqueganhaumcaráterhis-
tórico por reunir pela primeira
vezconjuntograndedevídeos–
umasériedeles,agorarestaura-

dos – desta que foi umadas pio-
neiras da videoarte no Brasil.
Ao mesmo tempo, serão lança-
dos,nodia20, livroeDVDsobre
sua produção, além da realiza-
ção demesa-redonda.
Preparações e Tarefas tem

curadoria do filho de Letícia, o
artistaAndréParente, quepen-
sou a mostra em dois segmen-
tos. Primeiro, uma instalação
com projeção simultânea, sem
áudioeemseqüênciadosvídeos
In, Tarefa, Preparação I, Marca
RegistradaePreparaçãoII, todos

eles com a presença da artista
fazendo performances em que
usatarefasdomésticasparatra-
tardequestões.Depois,estãoos
vídeosrestaurados,exibidosem
televisoresantigos.“Elescombi-
nam com a estética precária da
época”, diz André, que também
fazquestãode ressaltar que sua
mãe não foi apenas precursora
da videoarte, mas vanguardista
em outras ações, como se pode
ver nos registros de suamostra
Medidas, apresentada no MAM
doRio em 1976. ●

CINEASTA–Registrode sotaques

Beatriz Coelho Silva
RIO

OdiretorNelsonPereiradosSan-
tos estréia diante das câmeras
nodocumentárioPortuguês, Lín-
gua do Brasil, longa de 70minu-
tosqueeledirigeenoqualentre-
vista seus colegasde imortalida-
denaAcademiaBrasileiradeLe-
tras. O filme, previsto para es-
trearem20de julho, aniversário
de 110 anosdaCasadeMachado
deAssis, é oprimeirodeumasé-
rie de cinco, que pretende ma-
pearosdiversos falaresdenosso
idioma em todo o País. Este pri-
meiro capítulo, orçado em R$
450 mil e financiado pela Tele-
marcomaleiestadualdeincenti-
voà cultura, partedaABLcomo
referênciadalínguaportuguesa.
“Os acadêmicos vão falar co-

mo especialistas e mostrar co-
mo se fala o português em seus
respectivos Estados. Temos re-
presentantesdeváriasregiõese
oformatodeentrevistadáespon-
taneidade e fluência aos depoi-
mentos”, adianta Nelson Perei-
ra,quenãosabeaindasevaidiri-
girosoutrosdocumentários, or-
çados em R$ 2,8 milhões, mas
aindaemfasedecaptação.“Nun-
caaparecinosmeusfilmes,mes-
mo os documentários, porque
não era acadêmico até então.
Aquisouumdeleseaminhapre-
sençana tela faz sentido.”
Na última sexta-feira, ele

entrevistou o presidente da
ABL, o pernambucano Mar-
cos Vilaça. Ufanista confesso,
com seu acento carregado, ele
discorreu sobre os sotaques e
os significados de termos de
lá,mas lembrou tambémque o
português, embora tenha par-
ticularidades, é umdos princi-
pais elementos da unidade do
Brasil. Com isso concorda o fi-
lólogo e professor de literatu-
ra, também acadêmico, Domí-
cio Proença, consultor do do-
cumentário. “Eu, por exem-
plo, representoo falar carioca,
comtodosesseschiados”,brin-
ca. “Alémdos regionalismos, a
linguagem muda de acordo
comomeioonde éempregada.
Eu falo de uma forma na Aca-
demia e de outra na intimida-
de. Nossa intenção é mostrar
que a língua não é estática e os
estudiosos a observam como
um biólogo a um ser vivo.”
As filmagens de Português,

Língua do Brasil, devem termi-
nar esta semana, quando terão
gravadotambémEduardoPor-
tella,EvanildoBechara,Nélida
Piñon, Arnaldo Niskier e Ledo
Ivo, entre outros. Logo depois,
o diretor mergulha em outro
documentário, este duplo, so-
bre Tom Jobim. O projeto vem
de 2005 e é feito em parceria
com a família do compositor. ●

MARCO–CenadovídeoMarcaRegistrada, de 1975: omais conhecido

Serviço
● Letícia Parente, Visões Berli-
nenses, Alberto Simon. Paço
das Artes. Avenida da Universi-
dade, 1, Cidade Universitária.
3.ª a 6.ª, 11h30 às 19 h; sáb., e
dom., das 12h30 às 17h30.
Grátis. Até 20/5

FRANKIEEASRÃS–Cenado ‘institucional’ emquepersonagensdeAFamíliadoFuturocantamversãobem-humoradadesucessodeMarvinGaye: “Estanãoésuasaladeestar”

MARCOS D’PAULA

FO
T
O
S
D
ILV

U
LG

A
Ç
Ã
O

HÁ SESSÕES EM
QUEA PLATÉIA
SEGUEÀRISCA
AS ORIENTAÇÕES
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