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A televisão da nova
classe média

E duas ou três coisas que atualizam
velhas fitas bananas

Cruz

H á algo novo na televisão brasileira
além do excesso de anúncios com
promoções de supermercados. A
nova classe média saudada pelo Go-

verno começa a impor o seu gosto, ou o que
os criadores da TV acreditam ser o seu gosto.
Se é para usar carnês de 20 mensalidades pa-
ra comprar uma nova geladeira, uma nova
máquina de lavar roupa, um novo televisor,
por que não conquistar o espectador das an-
tigas classes C e D para que seja ali, a TV, o
lugar ideal para escolher seu produto? Em
busca de anunciantes que atinjam a nova clas-
se, o jeito é mexer também na programação.

Certamente não foi por acaso e talvez não
tenha sido apenas por sua qualidade que “Ta-
pas e beijos” é o mais bem-sucedido seriado
dos muitos que a Globo lançou neste primeiro
semestre. A série de humor frequenta exata-
mente o universo da tal nova classe média. O
ambiente é uma Copacabana de comércio po-
pular, as protagonistas são balconistas, o di-
nheiro contado faz parte de quase todas as
tramas. Mais classes C e D, impossível.

Às vezes, a opção da nova TV é óbvia.
Quantas vezes você viu recentemente Luan
Santana como a principal atração de pro-
gramas diferentes? O primeiro cantor elei-
to pela adolescência da nova classe média
é, certamente, a atração mais requisitada
da temporada.

O certo é que está faltando um pouco de
sutileza àqueles que estão indo com muita se-
de ao pote. É o caso da novela da Record, “Vi-
das em jogo”. A trama de Cristiane Fridman
tem um ponto de partida atraente: como ga-
nhar na loteria pode afetar a vida de um grupo
de apostadores de um bolão. O problema da
novela é não esconder a quem ela quer se en-
dereçar. A única personagem rica é a vilã. To-
das as outras têm profissões que as aproxi-
mam da nova classe média: um garçom, uma
empregada doméstica, uma confeiteira, um
vendedor ambulante, uma motorista de táxi...
Será que as tais classes C e D querem mesmo
se ver como clichês na televisão?

O engraçado é que o programa que mais se
aproxima desse universo estreou quando nin-
guém pensava ainda em conquistar os novos

consumidores. E há dez anos é uma das atra-
ções mais queridas da programação brasilei-
ra de TV. “A grande família” fala da vida no su-
búrbio e retrata uma família de classe baixa
com bom humor, charme e poesia. Por isso dá
certo e insinua que, talvez, para atingir clas-
ses A ou D, basta fazer boa televisão.

■ ■ ■ ■ ■ ■

Desenrolando a fita banana sobre o show
histórico ou não de Paul McCartney, o colu-

nista dá a palavra à leitora Sílvia de Toledo:
“Para mim, histórico foi o show do Cauby,

semana passada, no Casa Grande. Ele senta-
do, sem espalhafato algum, conseguiu emo-
cionar o teatro lotado. A banda era ótima, dig-
na da grande estrela que ele é com sua voz,
ainda, maravilhosa! Foi lindo vê-lo tentando
acompanhar a música com os pés, sentir sua
força e seu prazer de cantar.”

■ ■ ■ ■ ■ ■

E o leitor Luiz Felipe Carneiro desenrola ou-
tro dos muitos aspectos que foram conse-
quência da apresentação de Paul McCartney
no Engenho de Dentro: “Diferentemente do
que o leitor José da Silva Pereira afirmou, Billy
Preston não acompanhou Eric Clapton na sua
última turnê pelo Brasil, em 2001. O grande te-
cladista teve problemas de saúde e, por isso,
teve que deixar a turnê de Clapton no meio.”

■ ■ ■ ■ ■ ■

Esta é uma fita banana nova. Diz respeito ao
desatino do metrô carioca. Quem dá palpite é
o leitor Roberto Santos de Carvalho: “Eu
odeio a mediocridade do metrô que:

a) me obriga a passar pelo Centro para ir de
Copacabana à Tijuca e vice-versa;

b) não prioriza outras estações mais urgen-
tes, como Praça da Cruz Vermelha, Grajaú,
Méier, Laranjeiras, Humaitá, Gávea etc.;

c) diz ter linhas 1 e 2, mas o que verdadei-
ramente tem são dois trilhos em alguns tre-
chos e apenas um na maioria da jornada. Re-
sultado: o vagão vai enchendo, enchendo...
parece embutido. No metrô Barra-Tijuca não
vai ser diferente: vai encher, encher, encher...
ou seja, bonitinho mas ordinário. Aliás, que
raio de linha 4 é essa? Cadê a 3?;

d) tem um intervalo entre trens que aumen-
ta a cada dia. Já está chegando a 8/9 minutos,
quando o recomendável são 3 no máximo.”

■ ■ ■ ■ ■ ■

Torcendo para que isso não vire também
uma fita banana, deixo aqui o e-mail da leitora
Angela Valéria corrigindo o colunista sobre
correção (OTN ou ORTN?) recente que falava
dos índices de reajuste comentados na novela
“Vale tudo”: “Naquele tempo, já era bancária e
me lembro do trabalho que tínhamos com es-
ses índices. Tenho quase certeza de que exis-
tiram as duas: OTN (Obrigações do Tesouro
Nacional) e ORTN (Obrigações Reajustáveis
do Tesouro Nacional). Só não me lembro de
qual estaria em vigor na época da novela. Te-
ve também BTN, TR...”

O raciocínio e o percurso de um
trabalho dispostos na estante
A artista plástica Ana Linnemann inaugura ‘Cartoon’, na Galeria Laura Alvim

Catharina Wrede

D esde que vo l tou
dos Estados Uni-
d o s , h á q u a t r o
anos, a artista plás-

tica Ana Linnemann inter-
rompeu sua produção para
resolver questões práticas
da mudança de um país para
o outro, trâmites burocráti-
cos e afins. Entretanto, como
ela diz, as ideias para criar
nunca pararam de surgir.
Passado o período de transi-
ção, chegou o momento de,
enfim, parar para montar a
exposição individual “Carto-
on”, sob curadoria do crítico
Fernando Cocchiarale, em
cartaz a partir de hoje na Ga-
leria Laura Alvim.

— Essa é uma mostra am-
biciosa para o tempo de
montagem que eu tenho,
praticamente dois dias. Es-
tá sendo uma loucura — diz
a artista, entre a euforia e o
nervosismo.

Estante como narrativa
A ambição a que Ana Linne-

mann se refere fica por conta
da estrutura da exposição:
ela dispôs 30 objetos desen-
volvidos ao longo de sua car-
reira — alguns inéditos —, re-
sultado de algumas séries de
trabalhos, em uma enorme
estante que percorre a gale-
ria. O móvel, articulado, se-
gue a arquitetura do espaço,
entrando por salas, descendo
e subindo escadas, erguendo-
se ou dobrando-se, de acordo
com o ambiente. O visitante
percorre o trajeto da estante
como se seguisse uma narra-
tiva estruturada como arte
sequencial, típica de quadri-
nhos. Daí o nome “Cartoon”.

— É uma exposição de ar-
quivo, com muitas referên-

cias, e a estante tem esse la-
do de reunir e arquivar coi-
sas. Com a estante consigo,
de certa forma, percorrer o
raciocínio de um trabalho
que tem configurações dife-
rentes, pois minhas obras
mudam muito formalmente,
mas possuem uma sólida vi-
são conceitual — explica.

O conceito, segundo Ana,
está nas relações intermediá-
rias das coisas. Objetos que
percorrem áreas e experiên-
cias a princípio não relacio-
nadas. Exemplo disso é a sé-
rie “O mundo como uma la-
ranja”, que a artista iniciou

em 2004. Nela, objetos como
um tênis All Star, xícaras de
chá ou relógios são descas-
cados em espiral, tais como
frutas ou legumes.

Em “Os invis íve is” , de
2006, outra série que a ar-
tista exibe em sua estante,
objetos completamente ba-
nais, nas palavras dela, e
que não têm nenhum tipo
de distinção no lugar em
que se encontram normal-
mente, recebem um peque-
no motor e se movimentam
aleatoriamente. Um deles,
uma garrafa de Coca-Cola,
desliza em cima dos livros

da prateleira.
— As pessoas podem per-

cebê-los ou não. Mas é inte-
ressante, porque quando se
tem um pressentimento de
que aquele objeto parado vai
se mover, você dobra a aten-
ção sobre a obra para justa-
mente confirmar uma percep-
ção. O espaço fica tensionado
— reflete Ana.

Em estado de alerta tam-
bém está a mente da artista,
que com essa exposição diz
estar resgatando e reativan-
do todos os pensamentos
que teve ao longo dos qua-
tro anos fora do ateliê. ■

Documentário relembra
mítica produtora Belair
Censurados na época, filmes de Sganzerla e
Bressane inspiram diretores da novíssima geração

Mauro Ventura

N um dia de 1969, Rogé-
rio Sganzerla e Julio
Bressane se encontra-
ram no Festival de

Brasília. O primeiro apresentou
“A mulher de todos”. Dois dias
depois, o segundo exibiu “O an-
jo nasceu”. De madrugada, Bres-
sane estava em seu quarto
quando bateram à porta. Era
Sganzerla, que disse:

— Esse é o maior filme bra-
sileiro que já vi na vida.

Bressane respondeu que tam-
bém tinha achado “A mulher de
todos” um grande filme. Passa-
ram a noite bebendo e falando.
Ali nascia a produtora Belair, que
em quatro meses — de fevereiro
a maio de 1970 — fez sete filmes:
“A família do barulho”, “Barão
Olavo, o horrível”, “Copacabana
mon amour”, “Cuidado mada-
me”, “Sem essa aranha”, “Carna-
val na lama” e “A miss e o dinos-
sauro”. Todos censurados pela
ditadura. Até hoje, apenas alguns
tiveram uma única exibição na
Cinemateca do MAM. A história
da mítica produtora está em “Be-
lair”, de Noa Bressane e Bruno
Safadi, lançado na última sexta.

Noa é filha de Bressane, e Sa-
fadi é sócio do diretor na TB
Produções, além de ter partici-
pado dos últimos quatro filmes
dele, como assistente ou produ-

tor. Mas não foi só a ligação fa-
miliar ou profissional que os le-
vou a dirigir o documentário.

— É uma produção que virou
cult. A obra da Belair foi redesco-
berta nos anos 2000 — diz Safa-
di, de 30 anos. — Há quatro lon-
gas em cartaz inspirados na Be-
lair: “Um lugar ao sol”, “Estrada
para Ythaca”, “Chantal Akerman,
de cá” e o próprio “Belair”.

Noa também ressalta a atuali-
dade dos filmes, dizendo que à
época eram considerados margi-
nais, e hoje são centro, inspiran-
do a novíssima geração. Há tre-
chos deles em “Belair” — o que
é fundamental, já que pouquíssi-
ma gente conhece as obras.

— E são imagens de dois
dos maiores diretores brasilei-
ros, num contexto de ditadura
— diz Safadi.

Na tela, desfilam figuras como
Helena Ignez — viúva de Sgan-
zerla, morto em 2004, e musa
dos filmes da produtora —, Ma-
ria Gladys e Grande Otelo.

— Os filmes da Belair têm per-
fil de ruptura com os clichês e os
padrões. São de baixo orçamen-
to, experimentais — diz Noa.

Ao começar a produção, eles
sabiam o que não queriam: um
filme jornalístico, tradicional, in-
tercalando falas e imagens.

— Ele tinha que dialogar
com a linguagem dos dois di-
retores — diz Safadi. ■
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A OBRA “Relógio”, da série “O mundo como uma laranja”: relações intermediárias das coisas
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