
O clássico "Eo vento lsvou..." está noVldsoclube

•

"The Oscar Goes to. .É sempre a
mesma história: chega março e os
cinéfilos do mundo inteiro se agitam na
curiosidade de saber quais serão os
vencedores do Oscar. A premiação mais
badalada da indústria cinematográfica
mexe com o imaginário de milhões de
profissionais e fãs da Sétima Arte. A
estatueta dourada, praticamente sem
valor comercial  que este ano completou
64 anos, teria sido batizada "Oscar" pela
bibliotecária Margaret Hemck que achou
a imagem esculpida parecida com seu tio
Oscar.

Inicialmente a cerimônia era
transmitida por rádio. Hoje calcula-se que mais de um bilhão de
pessoas, espalhadas pelos cinco continentes e até a bordo das
espaçonaves e laboratórios espaciais em órbita, ficam grudadas na
televisão na noite da entrega. Apesar de esnobado por alguns-como
George C. Scott e Marlon Brando, que recusaram o prêmio - a
maioria concorda que receber um Oscar é ser reconhecido como um
dos grandes da cinematografia mundial. Afinal até mesmo Federico
Felini, que já recebeu quatro, diz que "na mitologia do cinema, o
Oscar é o prêmio supremo."

O Vídeoclube possui alguns dos premiados com o Oscar de
Melhor Filme que você pode conferir e dar sua opinião se a
Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood bate
ou não bem da bola:

". . .EoVentoL.evou"-"Casablanca"
-1943. "Hamlet"-clássico, de 1947. "O
Maior Espetáculo da Terra - 1952. "A
Um Passó da Eternidade" - 1953.
"Sindicato dos Ladrões"- 1954. "A Volta
ao Mundo em 90 Dias"- 1956. "A Ponte
do Rio Kwai"- 1957. "Ben-Hur"- 1959.
"Amor Sublime Amor" - 1961.
"Lawrence da Arábia" - 1962. "As
Aventuras de Tom Jones" - 1963. "A
Noviça Rebelde" - 1965. "Perdidos na
Noite" - 1969. "Patton, Rebelde ou
Herói?" - 1970. "Operação França" -
1971. "O Poderoso Chefo" - 1972.
"Golpe de Mestre" - 1973. "0 Poderoso
Chefão-Parte II"- 1974. "Um Estranho

no Ninho" - 1975: "Rocy, Um Lutador" - 1976. "O Franco
Atirador" - 1978. "Kramer vs. Kramer" - 1979. "Gente como a
Gente" - 1980. "Carruagens de Fogo" - 1981. "Ghandi" - 1982.
"Laços de Ternura" - 1983. "Amadeus" - 1984. "Entre Dois
Amores"- 1985. "Platoon"- 1986. "O último Imperador"- 1987.
"Ram Man" - 1988. "Conduzindo Mias Dayse" - 1989. "Dança
com Lobos" - 1990. "O Silêncio dos Inocentes" - 1991.

Agora você já pode opinar se a Academia acertou ou injustiçou
algum filme. Após ver algumas das fitas citadas você estará apto a
repetira célebre frase, que deixa todo mundo em suspense segundos
antes deseranunciado o vencedor em cadaumadascategonas: "and
the Oscar goes to . .

• Parada

1. Tomates Verdes Fritos
2.0 Amante
3. Príncipe das Marés
4. Hook - A Volta do

Capitão Gancho
S. Cabo do Medo
6. A Mão que Balança o

Berço
7. Cinderela
8. Mudança de Hábito
9. Meu Primeiro Amor
10.Mentes que Brilham

"Meu Primeiro Amor" entra os
mais retIrados

As opções. do Oscar
O Videoclube tem boa parte dos filmes ganhadores do prêmio mais criticado e mais cobiçado do cinema
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