
Um brasileiro que toca o

TERROR

Em sua primeira incursão pelo Rio de Ja-
neiro, o Fantaspoa, festival porto-alegren-
se dedicado a filmes de temática fantásti-

ca (ou seja, fantasia, ficção científica, horror ou
thriller) traz de volta ao seu país natal um mes-
tre das trilhas sonoras. Paulistano, filho do ma-
estro Enrico Simonetti (sucesso nos anos 1950
com o programa de TV “Simonetti Show”), o te-
cladista e produtor Claudio Simonetti é a atra-
ção de hoje, na abertura do festival, que aconte-
ce até domingo, no Centro Cultural Banco do
Brasil: ele bate papo com o público após a ses-
são, marcada para as 19h, de “Suspiria” (1977),
clássico do terror, dirigido pelo italiano Dario
Argento, com trilha do Goblin, sua banda.
— Me sinto brasileiro, uma parte importante

da minha vida foi passada aqui — conta por te-
lefone, em bom português, o músico, que saiu
do Brasil em 1964, aos 12 anos de idade.—Gos-
to da música brasileira, mas meu gênero é um
pouco diferente, mais voltado para o rock.
A ligação com Dario Argento vem de 1974,

quando Simonetti tinha uma banda de rock
progressivo, inspirada por Yes, Genesis e Emer-
son Lake & Palmer, chamada Oliver. A mesma
que depois seria rebatizada, por causa dos fil-
mes, com o nome mais macabro de Goblin,
uma espécie de duende associado ao mal.
— Na época, Argento estava procurando uma

banda de rock para fazer a trilha de “Prelúdio para
matar” (“Profondo rosso”). Nosso produtor, que
trabalhava como diretor musical nos filmes dele,
sugeriu o nosso nome — conta o músico. — Ele
gostou de nós e começamos a trabalhar juntos.
Sons de sintetizadores (em especial, o velho

Moog) e instrumentos acústicos compõem
“Suspiria”, umadas trilhas de terrormais cultua-
das de todos os tempos (ao lado da que o diretor
John Carpenter fez para seu “Halloween”). Tan-
to que, hoje em dia, Simonetti e seu parceiro de

Goblin Maurizio Guarini correm o mundo com
uma nova versão da banda, montada especial-
mente para tocar a trilha desse filme, que conta
a história de Susan, jovem americana que vai à
Europa para estudar balé e se vê assombrada.
Animado, o tecladista espera algum dia trazer
para o Brasil esse “Suspiria” ao vivo.
—Sinceramente, não sei se há umsegredopa-

ra se fazer uma trilha para filme de terror. Às ve-
zes, umamúsicamelodiosa pode ser assustado-
ra. Não há regras — diz Simonetti, que, mesmo
depois do fimdoGoblin, em1978, seguiu fazen-
do trilhas para Argento (inclusive a de seu mais
recente filme, “Dracula 3D”, de 2012). — A coisa
mais incrível é que, por causa dos filmes,muitos
jovens estão descobrindo a música do Goblin.
Nós soamos de uma forma que eles nunca ti-
nham ouvido. O terror é um gênero que não
morre. E Dario Argento é um diretor muito ver-
sátil, que nunca faz amesma coisa. Ele inventou
ummodo muito particular de fazer filmes.

SOM DANÇANTE QUE INFLUENCIOU MADONNA
E por falar em versatilidade, Simonetti é um
músico que não ficou restrito ao assustador. No
fim dos anos 1970, ele se tornou um expoente
da chamada Italo Disco, interpretaçãomais ele-
trônica, feita por músicos italianos, da música
americana que sacudiu o mundo a partir do fil-
me “Os embalos de sábado à noite”. O brasileiro
era o nome por trás de projetos como o Capri-
corn, Easy Going (do hit “Do it again”) e Kasso
(como qual fez, em 1981, a faixa “Brazilian dan-
cer”). Um som que influenciaria decisivamente
artistas comoMadonna e Pet Shop Boys.
— Foi muito fácil para mim trabalhar com

música dançante. Eu ouvi muito samba e bossa
nova no Brasil, o queme deumuito ritmo e ale-
gria. É uma coisa incrível fazer música para o
terror, mas também sou muito solar — diz. l

Mestre das trilhas
sonoras assustadoras,
o tecladista Claudio
Simonetti abre hoje
o braço carioca do
festival de cinema
fantástico Fantaspoa,
comentando a
música que fez
com sua banda para
o clássico ‘Suspiria’
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Pra levantar da cadeira. Cena de “Suspiria”, clássico do cinema de terror da década de 1970, dirigido pelo italiano Dario Argento, que será exibido hoje, a partir das 19h, no CCBB

Veja a programação completa do Fantaspoa em
oglobo.com.br/rioshow
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INGLATERRA QUER ESTREITAR LAÇOS COM MUSEUS BRASILEIROS
Diretores de 13 instituições do
país visitam Reino Unido em
tentativa de aproximação para
intercâmbio e futuros negócios

AUDREYFURLANETO

Enviada especial a Londres
audrey.furlaneto@oglobo.com.br

A programação era apertada: diretores de
13museus brasileiros deviam visitar pelo
menos doismuseus ingleses por dia. Pas-

saram uma semana, no início do mês, entre
conversas aceleradas a portas fechadas com di-
retores das instituições britânicas(Londres, Li-
verpool e Glasgow), que apresentavam de suas
próprias histórias a tabelas de preços de exposi-
ções “exportáveis” para o Brasil — a de David
Bowie, por exemplo, em cartaz no Victoria & Al-
bert Museum, sai por cerca de R$ 450 mil (e foi
comprada peloMuseu da Imagem e do Som, de
São Paulo).
Mas oBritishCouncil, criador doprogramade

intercâmbio, defende que as instituições po-
dem trocar experiências construtivas — social-
mente, e não apenas financeiramente. Foi assim
que o órgão britânico elaborou o roteiro do cha-
mado Museum Study Tour, projeto que come-
çouno ano passado e seguirá até asOlimpíadas.
PartiramdoBrasil dirigentes da Pinacoteca de

São Paulo, do Instituto Inhotim,Museu do Fute-

bol, Museu de Arte Moderna (MAM) do Rio,
Museu de Arte Contemporânea (MAC) de Nite-
rói, Museu Antonio Parreiras, Museu Casa de
Portinari, Casa Fiat de Cultura, Museu da Imi-
gração, Museu do Café, Casa de Cultura Mario
Quintana, Oi Futuro e Museu de Arte Contem-
porânea do Rio Grande do Sul.
Eles visitaram de medalhões da arte, como o

Victoria & Albert e o British Museum, em Lon-
dres, a instituições menores, como a GoMA
(Gallery ofModern Art), de Glasgow, e a Tate Li-
verpool — a primeira conhecida pelo trabalho
que costuma envolver a comunidade nas expo-
sições, e a segunda, por integrar o projeto de re-
vitalização da Zona Portuária de Liverpool.
Se as estrelas mais óbvias do grupo brasilei-

ro no encontro eram Inhotim e Pinacoteca, o
prestígio, porém, foi endereçado ao Museu do
Futebol. A mais lembrada pelos diretores bri-
tânicos nas visitas — por, como definiu o dire-
tor do Museu de Liverpool, David Fleming,
“ser ummuseu não de coleção, mas de experi-
ências” —, a instituição instalada em São Pau-
lo foi convidada para um adendo na progra-
mação do Museum Study Tour, para visitar o
recém-inaugurado National Football Mu-
seum, em Manchester.
A diretora Clara Azevedo foi recebida por

Kevin Moore, à frente da instituição inglesa,
para discutir quatro linhas de parcerias: troca
de exposições temporárias (“Vamos trazer as
deles e levar as nossas, e eles queremmuito as
nossas”, comemora Clara), troca de pesquisas
acadêmicas (sobre futebol, claro) e de proce-
dimentos na área de documentação, in-
tercâmbio de funcionários e criação de uma
rede colaborativa voltada à preservação da
memória esportiva.
A proposta é que, em outubro, os britânicos

venham ao país para visitar instituições brasi-
leiras. Causou surpresa, no entanto, o fato de os
dirigentes daqui terem pouco contato entre si.
— Ficou claro para mim que precisamos nos

conhecer melhor, precisamos criar essa rede de
trocas entre nós mesmos. Nossos museus se
desconhecem — defendeu Sabrina Curi, da di-
reção do MAC de Niterói. l
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Estrela nacional.Museu do Futebol, de São Paulo, fechou parcerias com o National Football Museum, de Manchester

A repórter viajoua convite doBritishCouncil

Marcos Mendonça, novo presidente
da TV Cultura, diz querer ‘formar
cidadania e consciência crítica’
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marcia.abos@sp.oglobo.com.br

Com 35 votos, Marcos Mendonça
foi eleito na manhã de ontem
presidente da Fundação Padre

Anchieta (FPA), pelo Conselho Cura-
dor da instituição, que é mantenedora
da TV Cultura. Estiveram presentes na
reunião 43 dos 47 conselheiros. Seis vo-
taram embranco, dois anularam o voto
e quatro se abstiveram. Ele assume o
cargo em 14 de junho para ummanda-
to de três anos.
MarcosMendonça foi secretário esta-

dual de Cultura entre 1995 e 2002. Ele
sucede no cargo o também ex-secretá-
rio estadual deCultura, João Sayad, que
o ocupa desde 2010. Mendonça já foi
presidente da Fundação Padre Anchie-
ta de 2004 a 2007. Foi candidato único à
vaga e precisava, para se eleger, de no
mínimo 24 votos.
A TV vive umnovo patamar tecnológi-

co, deve distribuir conteúdo em outras
plataformas e buscar mais interativida-
de, disse Mendonça em entrevista ao
GLOBO. Ele planeja mudar para educa-
ção o foco do canal de TV digital Multi-
cultura e incrementar a TV Univesp, a
qual ele classifica comoumauniversida-
de virtual. Em relação à TV Cultura, o
objetivodonovopresidente é oferecer às
classes C, D e E conteúdo de qualidade.
— O canal aberto (TV Cultura) pode

atingir as classes C, D e E, que não têm
TV a cabo. O papel da TV pública é
apresentar produtos de qualidade, for-
mar cidadania e consciência crítica.
Audiência não é fundamental, mas é
importante — afirmou.

ORÇAMENTO DE R$ 159 MILHÕES
Oex-secretáriomunicipal de Cultura,

Carlos Augusto Calil, teve intenção de
concorrer à presidência da FPA e che-
gou a participar com Mendonça de
uma sabatina feita pelos conselheiros.
No entanto, Calil não pode se candida-
tar porque não obteve a indicação de
oito membros do conselho necessária
para concorrer ao cargo.
A Fundação Padre Anchieta inclui a

TVCultura, as rádiosCulturaAMeFM,o
canal infantil por assinatura Rá-Tim-
Bum,o canal deTVdigitalMulticultura e
aTVUnivesp. Em2012, a instituição teve
déficit de R$ 1,146 milhão. O orçamento
previstopara 2013 édeR$159milhões. l

TV COM FOCO EM
EDUCAÇÃO E NAS
CLASSES C, D E E
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Marcos Mendonça. Busca por interatividade

U
‘CANIBALHOLOCAUSTO’

O escândalo de “Canibal holocausto” perseguiu
Ruggero Deodato durante anos. Apenas dez dias
após a estreia em Milão, em 1980, seu filme foi
confiscado pelas autoridades italianas, que
acreditavam que as imagens de canibalismo, estupro
e violência fossem reais, e não encenadas.
Concebido como um falso documentário, repleto de
cenas brutais hiper-realistas, acabou banido em 50
países, com o cineasta sendo preso, acusado de
obscenidade e assassinato. Hoje, mais de três
décadas depois de ter que provar em tribunal de que
não havia realizado um snuff movie (nem matado
seus atores), o diretor italiano é muito mais motivo de
culto do que de controvérsia. Figura mítica no
universo do terror, Deodato roda o mundo exibindo
seu longa para uma nova geração de admiradores. A
próxima parada é o Rio, onde passará, como uma
das principais atrações do Fantaspoa, na
quinta-feira, às 19h, no CCBB, com sessão
comentada pelo diretor.

— Na época, até pela campanha de marketing que
fizemos, muita gente achava que era um snuff movie,
virou até meio lenda, mas agora isso acabou — diz
Deodato. — Hoje tem gente que até usa a trilha do
filme em casamentos. Se bobear, daqui a uns 20
anos vão passar o filme em igrejas. (Bolívar Torres) l

DE BANIDO A CULTUADO
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Hoje, excepcionalmente, a colunaPeloMundo/Berlimnão épublicada
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