
Época de ouro do cinema italiano e a modernidade chegam a São Paulo 
 
Filmes de repercussão na Europa em 2010 e 2011 fazem parte da produção contemporânea da 
Mostra Pirelli. 
 
Doze filmes de repercussão na Europa em 2010 e 2011; aulas abertas com Bruno Bozzetto e 
Roberto Frattini; debate sobre restauração com Alberto Barbera e 12 clássicos da era de ouro 
são os destaques da programação da 7ª Semana Pirelli de Cinema Italiano, que homenageia 
Mario Monicelli com cinco filmes e faz a première de obras como Manuale d'amore 3 (As idades 
do amor), com Robert De Niro e Monica Bellucci. Eventos acontecem na FAAP, MIS, Cine 
Sabesp e Cinemark dos Shoppings Iguatemi, Paulista e Ribeirão Preto, de 7/11 a 1º/12. O 
público indica três filmes para o Prêmio Pirelli de Cinema Italiano, estímulo ao lançamento e 
distribuição no Brasil. - Com clássicos da era de ouro e o melhor da produção contemporânea 
na Itália, começa dia 7/11, 2ª feira, a 7ª Semana Pirelli de Cinema Italiano, que este ano 
exibirá 24 filmes. Na noite oficial de abertura, dia 10, na FAAP, haverá a première de As idades 
do amor, com Robert de Niro e Monica Bellucci, terceiro filme da série Manual do amor, de 
Giovanni Veronesi, que bateu recordes de bilheteria na Itália. O evento faz parte do Momento 
Itália Brasil, que até junho de 2012 celebra a afinidade cultural entre os dois povos. 
 
Já no primeiro dia, 7/11, a Semana Pirelli oferece atividades formativas abertas a jornalistas, 
críticos, estudantes e interessados na sétima arte e, às 9h30, realiza a première de Ruggine 
(Sucata), de Daniele Gaglianone, baseado em livro homônimo de Stefano Massaron. O filme 
conta o drama de três adultos ao lidar com feridas deixadas por uma experiência traumática 
da infância. Ainda na 2ª feira, às 14h, o cineasta Bruno Bozzetto mostra Como nasce uma 
história e um roteiro, em workshop. Bozzetto é o papa do cinema de animação na Itália e traz 
quatro aulas diferentes ao lado do músico e maestro Roberto Frattini, expoente da música para 
teatro e cinema. 
 
Destaque também para um debate, sempre aberto ao público, sobre a restauração de filmes, 
igualmente uma expertise dos italianos que nas últimas décadas promoveram o resgate de 
inúmeras obras-primas esquecidas nas prateleiras dos grandes estúdios e cinemas. O encontro 
acontece na quinta-feira, 10, às 11h30, e a estrela é Alberto Barbera, diretor do Museu de 
Cinema de Turim, instituição pioneira em todo o mundo na restauração de filmes e que 
possibilitou a apresentação, nesta 7ª Semana Pirelli, de sete clássicos da era de ouro, entre 
eles De crápula a herói / O general Della Rovere (1959) de Roberto Rossellini, Roma (1972) de 
Fellini e A classe operária vai ao paraíso (1971) de Elio Petri. 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 4 nov. 2011, São Paulo, p. C3. 
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