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Duas medidas
A jornalista Miriam Leitão tem se quei-
xado nos bastidores do telejornal Bom
Dia Brasil (TV Globo): “Por que nin-
guém fala nada do cabelo da Carla Vi-
lhena?” Cá pra nós, faz sentido!

Preço doido
O álcool já está custando quase o pre-
ço da cerveja! Ou seja, o motorista que
beber e dirigir vai acabar batendo no
vermelho da conta bancária.

Hoje não!
Jair Bolsonaro podia, ao menos nes-
te 31 de março, não render homena-
gens ao aniversário do golpe militar
de 1964. Combinado, deputado?

Escudo antiaéreo
Antes que a popularidade de Nico-
las Sarkozy literalmente despenque
sobre sua cabeça, a segurança do
presidente francês comprou dez
guarda-chuvas blindados para prote-
gê-lo da ira popular em seu país. Ele
merece!

Luto oficial
O vice Michel Temer não aprovei-
tou praticamente nada do exercício
da Presidência. Terá nova chance de
ser feliz no cargo entre os dias 11 e 15
de abril, durante viagem de Dilma
Rousseff à China.

Basta!
Com o fim do Big Brother Brasil 11,
está encerrada a temporada de dizer
as últimas sobre o Pedro Bial. E não
se fala mais nisso, ok?

● Que venha o 15º!
Falta ainda aparecer um noivo! O 15º
casamento de Gretchen promete, até
pelo número redondo da efeméride,
render mais notícia que a atual sepa-
ração da cantora e dançarina, após
três meses de vida a dois com seu
14º marido. Matrículas abertas!

Tutty Vasques
escreve todos os dias no portal,

de terça a sábado neste caderno
e aos domingos no Aliás
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LUZ, CÂMERA...

Omaior público do futebol
brasileiro em 2011 não foi
ao estádio pra ver seu ti-
me jogar. Isso quer dizer o

seguinte: “apresentação de jogador”
pode virar, em breve, a modalidade
esportiva mais popular do País. Os
45 mil são-paulinos que lotaram o
Morumbi para receber Luís Fabiano
vão passar o fim de semana gozando
a reuniãozinha no CT que o Corin-
thians faz hoje à tarde para apresen-
tar o Imperador Adriano.

Tem torcedor do Flamengo que,
embora em menor número (20 mil
pessoas) na recepção a Ronaldinho
Gaúcho, considera a festa de janei-
ro, na Gávea, a mais calorosa apre-

sentação de jogador do ano. A grande
vantagem desse tipo de evento de mas-
sa em relação ao futebol propriamente
dito é que ninguém volta derrotado
para casa!

O torcedor comparece, canta, home-
nageia seus ídolos, xinga adversários au-
sentes, vê gols no telão e celebridades
ao vivo, se diverte a valer e vai embora
com a sensação de que o seu time é o
melhor do mundo, ainda que nem sem-
pre esteja lá muito bem das pernas em
dias de jogo.

Não à toa, o presidente Andrés San-
ches, do Corinthians, de vez em quan-
do ameaça trazer Ronaldo de volta. O
Fenômeno não faria feio na sua reapre-
sentação à Fiel. Ou não, né?!

TUTTY
HUMOR

Gosto
de festa

10ª MOSTRA DO FILME LIVRE – 2011.

EXIBIÇÃO DOS CURTAS: A PARTIR DAS

19H DE HOJE. CAPACIDADE: 70 LUGA-

RES. ENTRADA GRÁTIS, MEDIANTE RE-

TIRADA DE SENHA COM UMA HORA DE

ANTECEDÊNCIA. LOCAL: CENTRO CUL-

TURAL BANCO DO BRASIL (RUA ÁLVA-

RES PENTEADO, 112, PERTO DAS ESTA-

ÇÕES SÉ E SÃO BENTO DO METRÔ). MAIS
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● Mal comparando

“RACISTA É O
BOLSONARO!”
Tiririca, comentando a
condenação por
racismo de sua
música Veja os
cabelos dela.

Em cartaz,
as histórias
do centro
paulistano
Cineastas amadores fazem curtas tendo
essa região da cidade como pano de fundo

●✽ tutty.vasques@estadão.com.br

● Projeto Sé-São Bento
Sobre dois personagens,
encontros e desencontros entre
as duas estações de metrô

● Inércia do Sonho
Casal de atores filosofa: ‘O que
não sai do repouso, o que não
para de se mover? O que fanta-
sia, o que se precisa ou o que se
quer? A esperança cria ou
destrói, move ou paralisa?’

● Poluição Visual
Vídeo experimental com imagens
do metrô, de carros e ruas.

● Come, Homi, Come
Uma prostituta faz programas na porta da
Catedral da Sé e justifica todos os
seus atos com passagens bíblicas

● Vai Graxa, Doutor?
Documentário sobre os engraxates que trabalham
para os advogados e juízes no centro de São Paulo.
O tema das entrevistas é o conceito de Lei e Justiça
para os advogados e para os engraxates

● O Mapa
do Menino
Colorido
Criança che-
ga sozinha a
uma cidade
grande e
vivencia
experiências
no centro.
Conhece,
então,
diversos
personagens

● Mãos à Obra de Arte
A construção das obras audiovisuais a partir do
trabalho das mãos. Trata-se de um vídeo que
propõe a captação apenas de detalhes artesanais
de artistas, cada um realizando seu ofício

estadão.com.br

Inversão de papéis. Os diretores Leonardo Branco e Thaísa Valadão trocam de lugar com engraxate de ‘Vai Graxa, Doutor?’
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Edison Veiga

Centro de São Paulo. Boas his-
tórias. Aspirantes a cineasta
com câmeras na mão e ideias
na cabeça. Uma oficina de ci-
nema. Pronto: esses ingre-
dientes deram origem a sete
curtas que serão exibidos a
partir das 19h de hoje no en-
cerramento da 10.ª edição da
Mostra do Filme Livre, no
Centro Cultural Banco do
Brasil (CCBB).

“O diferencial dessa oficina
foi que privilegiou as pessoas
que não tinham experiência an-
terior na área audiovisual”, ex-
plica o coordenador do traba-
lho no Centro Cultural Banco
do Brasil, Christian Saghaard.
“No início, dedicamo-nos a ensi-
nar à turma (de 12 alunos) concei-
tos básicos de linguagem de ci-
nema. Depois, fomos a campo e
realizamos as obras.”

Com o centro como pano de
fundo, os cineastas de primeira
viagem produziram documentá-
rio, monólogo, filme-cabeça e
infantil, em um passeio diverti-
do pela metrópole e seus perso-
nagens, entre o lúdico e o real.
“Minha paixão sempre foi cine-
ma, então vi na oficina uma
oportunidade”, conta a estudan-
te de Publicidade Carol Barão,
de 21 anos, autora de Come, Ho-
mi, Come, sobre uma prostituta
que bate ponto na frente da Ca-
tedral da Sé. “O centro de São
Paulo é um ambiente bem insa-
no, que tem tudo a ver com per-
sonagens fortes como a do meu
filme.”

Já o aposentado Luiz Carlos
Tanaka, de 63 anos, veio de Bra-
sília para participar da oficina.
“Eu ganhei uma câmera de ví-
deo e não sabia operá-la. Então
me inscrevi para o curso”, diz
ele, que filmou Mãos À Obra de
Arte.

Personagens. Autora do lúdi-
co O Mapa do Menino Colorido, a
publicitária Thaísa Valadão Pa-
checo, de 26 anos, tinha certa
experiência prévia.

“Morei em Londres e lá fiz
dois curtas”, relata. “Mas a vi-
vência de filmar no centro de
São Paulo foi incrível. As pes-
soas passam e querem saber o
que está acontecendo.”

O advogado Leonardo Bran-

co, de 27 anos, confessa que fi-
cou surpreso com a heterogenei-
dade dos alunos. “Cada pessoa
tinha uma história completa-
mente diferente”, diz. “Tam-
bém me surpreendi com o quan-
to é possível aprender e produ-
zir em tão pouco tempo e com
tão escassos recursos.”

Em seu documentário Vai
Graxa, Doutor? – codirigido por
Thaísa Valadão –, os protagonis-
tas são os engraxates do centro
da capital. “Sempre me incomo-
dei com o ofício deles. A posição
de uma pessoa que se abaixa
diante da outra para limpar o
seu calçado é, por si, perturba-
dora”, explica.

“Quisemos variar os suportes
de filmagem durante as grava-
ções, que ao todo levaram ape-
nas dois dias, em um ritmo ace-
lerado e alucinante”, conta ele.
“O processo todo, entre aulas
teóricas, práticas, pesquisa, gra-
vação e edição, levou pouco
mais de três semanas.”

Experiência. Para o advogado,
filmar no centro de São Paulo
também foi uma rica experiên-
cia. “O centro é borbulhante,
transborda tipos, personagens
e ofícios tão diferentes entre si
que talvez não haja espaço para
certas formas de estranhamen-
to”, define.

“E é inquietante. Lá convi-
vem a pujança das construções
que remetem ao tempo da me-
mória, ao passado, e a miséria
dos sem futuro, dos párias, dos
marginalizados, do crack, da co-
la de sapateiro, a presença cons-
tante dos mendigos e pedintes
andando ao lado de engravata-
dos suando dentro de seus pale-
tós”, prossegue Branco. “Essa
dualidade é incrível!”

Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 31 mar. 2011, Metrópole, p. C10.




