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Cinema diverte e faz pensar
Não importa de que gênero sejam, eles costumam atrair multidões e provocar risos, lágrimas e outras

fortes emoções. Sentar na sala de projeção para assistir a um bom filme é um grande prazer para alguns
servidores, que consideram a sétima arte uma aliada no entendimento de si próprios e do mundo. Tem

gente que já pegou uma câmera e transformou a idéia que tinha em imagens premiadas. Outros
encaram o cinema como motivo para comemoração.

Festa com
Chaplin no telão

Arquiteta e servidora da Gerência de Co-
municaçãoVisual,MariaElizabethde Melo

França transformou-se, recentemente, em

"Betty Boop" - a famosa personagem dos

desenhos de animação que, ao ser criada, nos
anos 30, foi censurada por usar saia curta. A
caracterização foi feita parauma festade aniver-

sário à fantasia em sua casa, em homenagem

aos I00 anos de criaçãodo Cinema. Houve até
mesmo Super-8, com "O gordo e o magro"

e "Charles Chaplin" projetados na parede ex-

tema da casa.

Cinema não é, no entanto, apenasmotivo
de festapara Betinha. Elaestáestudando o tema

em curso de especialização da Escolade Belas
Artes da UFMG. Quando sefonmar, seráexpert

em artes gráficas, ilustração e desenho de ani-

mação. "É uma área que tem tudo a ver com
n:eutrabalho naAssembléia, que éode progra-
mação visual", diz.

Betinha gosta da cumplicidade que aproxi-

ma estranhos na salade projeção. Masultima-

mente aservidora tem optado pelatelinhadalV

e afinma que o videocassete está "ganhando"

do cinema. Contradição? A justificativa, diz
Betinha, está no conforto que o vídeo oferece.

"Gosto de verfilmesfumando e com aspemas
para cima" ..

Betinha (ou
Betty Boop?):
aniversário e
100 anos do
cinema

Servidora tem
gosto eclético

Ignez: Help e Wood A1len

Cinema urna ou duas vezes porsernana e

visitasfreqüentes àvideolocadora. Estaé
a rotina da consultora Maria Ignez Bouere

Abijaudi, que, desde a adolescência, em São
Paulo, costumava visitar com assiduidade as
salasde projeção. Afinmandoque tem um gosto

eclético e não é preconceituosa, a servidora
pega, na locadora, todos os tipos de filme. N:é
desenhos animados. Quando vai ao cinema,

costuma dividiras sessõesentre "imperdíveis"

e "mais ou mais imperdíveis". Há também as
categorias "se der eu vou" ou "dispensável".

Entre os filmes aque Maria Ignezjá assistiu

váriasvezes,destaca-se"Help" ,com osBeatles.

"Quando eu tinha 20 anos~cheguei a vê-lo
quatro vezesnum único domingo, com minhas

irmãs", comenta. Mas o que atrai tanto no

cinema? "Sãoas linguagens inovadoras, os te-

rnasdiversos.O cinemaé umaextensãodavida

da gente e uma nova forma de ver o mundo" ,
opina. ParaMaria Ignez, a sétima arte tem um

beneficio adicional: o de relaxar. Sempre às
voltas com comissõesparlamentares de inqué-

rito-que abordam ternas nem sempre agradá-

veis -, aconsultora resgata,atravésdos filmes,

o equilíbrio ameaçado.WcxxJyA1lenestáentre

seusdiretores preferidos.

Videomaker quer
filmar Tiradentes

F oi assistindo a uma mostra de filmes de

Hitc~cockque Hilton Rodrigode Oliveira,

digitador daConsultoria, apaixonou-se porci-
nema. "As luzese formas viraram minha cabe-

ça. Na tela, você pode construir um outro

mundo', enfatiza. Muita coisa mudou desde
seus 14 anos, quando Hilton participava do

Instituto Humberto Mauro e do Centro de

Estudos Cinematográficos (CEC). Depois de
assistiraatétrês filmes pordiae produzir vídeos

premiados, ele teve que dar uma "pausa para
balanço'. "Foi preciso me desligar um pouco,

para voltar a gostar da salade projeção', ob-
serva.

A mais nova idéia desse videomaker é
produzirum longa-metragem. O servidor tem

um roteiro pronto sobre Tiradentes, que retra-
ta um episódio davida do revolucionário quan-
do tropeiro. O projeto é resultado de um

trabalho de três anos de pesquisa. Outra meta
éproduzirvídeos. N:ualmente Hilton estáfazen-

do um sobre educação ambiental, em parceria
com um colega do Legislativo. Na Assembléia,

o servidorjá experimentou trabalhar no Centro

deApoio Audiovisual. Maso vídeo institucional

não é o seu forte. "É um trabalho estressante,

poisnãohámuita liberdade defonmato. Sempre
tive pretensões artísticas", comenta.

Hilton: três filmes por dia
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