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Uma nostalgia de 

ainda ir ao cinema
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Tuio Becker
A propósito de "Cinema Paradiso", o critico Bernard Nave, da 

revista francesa Jeune Cinéma (novembro-dezembro, 19^9), diz que
apesar dos belos vestígios, a Itália vai mal com seu cinema. É 

preciso dizer que a situação das salas também não é brilhante e que * 
a sétima arte apresenta-se como uma antiguidade. Nada resta da
quelas celebrações que alentam o coração ao evocar lembranças 
com relação ao cinema como arte e como local de comunhão 
social". Guardadas as proporções, tudo isso serve também aos des
caminhos do cinerna no Brasil e em Porto Alegre, é claro. Na atua
lidade, Carlos Diegues busca seu público lançando pela televisão

Dias Melhores Virão". As salas da cidade, desprovidas de ar con- 
dionado, reduzem suas sessões durante o verão; recuperarão seus 
horários e seu público depois dá "volta ás aulas"? Enquanto o preço 
dos ingressos aurnenta, o cinema se imobiliza: as programações 
carecem de imaginação para capturar público, o vídeo se populariza 
e ganha espaço e o medo da violência urbana prolifera. As salas 
permanecem quase vazias, projetando imagens de bons filmes co
mo "0 Urso", "Sur, Amor e Liberdade" ou "Sexo, Mentiras e 
Videotape" para uns poucos corajosos que se dispõem a enfrentar 
todos os prejuizos de uma ida ao cinema. E a magia do cinema não 
se realiza por falta de público.

Enquanto os americanos gostam de mostrar Hollywood por trás *• 
das câmeras, 
através das histó
rias romancea
das de grandes 
estrelas ou cine
astas proble
máticos, os itali
anos lançam do
is filmes sobre 
nascimento, as
censão e morte 
de salas de ci
nema. Tanto 
"Splendor", de 
Etiore Scola, 
quanto "Cinema 
Paradiso", de 
Giuseppe Torna- 
lore, tiveram 
igual começo de 
carreira interna
cional. Foram 
projetados na 
competição ofi
cial do Festival 
de Cinema de 
Cannes/89 e 
provocaram mui
tas lágrimas dos 
espectadores da 
mostra. Com
prados para distribuição mundial por companhias americanas, 
"Splendor" chega pela da Warner e "Cinema Paradiso", que foi 
premiado em Carmes, vem pela Fox. Os dois filmes assumem ple
namente uma triste realidade: o fim do cinema vivenciado como 
lugar essencial para encontro numa comunidade. Ambos vão fundo 
na nostalgia do desaparecimento dos grandes espaços cinemato
gráficos, os "palácios" que abrigavam um sonho coletivo e que, 
agora, cedem lugar a salas pequenas e múltiplas. 0 tema dos 
se dispõem a exibir filmes não é novo no cinema italiano, onde, ....
1981, Gian Franco Mingozzi realizou "A Tela Encantada", sobre 
operadores de cinema ambulante. Um pouco dessa "cozinha" do 
cinema também pôde ser vista em "Bom-Dia, Babilônia", dos Ta- 
viani, e em "Entrevista", de Fellini. "Doces Ecos do Passado", do 
canadense Francis Mankiewicz, também tocou no assunto, lançan
do um olhar nostálgico sobre as salas do passado. Os cinemas do 
presente, os "multíplex”, são geralmente gozados na tela, 
em recente besteirol americano em que as salas são tão pequenas 
que abrigam apenas um espectador, obrigando o cinema a um 
retorno aos tempos dos nickelodeons, onde somente um especta
dor assistia a um filme num aparelho rudimentar,

Em escultura, Paulo Moritz foi retratado por Vasco Prado, e através da pintura por Petrucci, Koetz e Agostinelli
Pinturas, esculturas e

gravuras de artistas do 
estado, do Brasil e mesmo 
estrangeiros compõem a 
maior doação já feita ao 
Museu de Arte, São peças 
que fizeram parte da 
coleção particular do 
jornalista Paulo Moritz. 
Formado em Direito, 
Ciências Sociais e 
Jornalismo, Moritz foi 
crítico por 35 anos na Folha 
da Tarde e, 
posteriormente, por 15anos 
no Correio do Povo.
Figura bem relacionada n 
meios intelectuais do Rio 
Grande do Sul e com 
conhecimentos de francês, 
inglês, italiano e espanhol, 
era profundamente voltado 
à área cultural e às viagens. 
Durante seus 70 anos 
colecionou inúmeras peças 
de arte, alôm de discos e 
objetos raros. - «
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jornalista na antiga redação do Correio do Povo m
i

Morgs recebe 

valiosa doação
* 'Cinema Paradiso', com Philippe Noiretm

K

rucitixo barroco

Luclano Alfonso
Um total de 30 obras originárias da cole

ção particular de Paulo Moritz, falecido ano 
passado em Porto Alegre, é a mais signifi
cativa e valiosa doação já recebida pelo Mu
seu de Arte do Rio Grande do Sul

grandes nomes das artes plásticas gaúchas processo em si mesma. Da série de traba-
e que reproduzem a figura de Paulo Moritz. Ihos de autores desconhecidos, destacam-
Uestaca-se um óleo sobre madeira de 1943 se trôs gravuras em metal, uma xilogravura
de Edgar Koetz, pintor, desenhista e grava- e outras obras que passaram, após a doa
dor porto-alegrense morto em 1969, e de ção, por uma limpeza a cargo de Robert

i moin dâ„1.u A i .» i * . ?? quBm 0 MarSB tinha, «à o momento, ape- Schmidt-Print. A diretora do Margs Miriam
quase melo século de existência. A iniciativa nas uma aquarela, Consta ainda dos retratos Avruch, falando a respeito destas obras ain-
°Z;,r^r/0r PT «ana,?íl,a íbra d® Gasta° Ho,8tetter- junto com da sem origem, ressalta que provavelmente 

Mor tz **** 0ndl2a KoetZ' 01 dlsclpul° d0 «tomlo Ernst Zeuner, os trabalhos tenham sido adquiridos na Eu-
Moritz. Fia também destinou ao Museu de mestre de artistas treinados nas páginas da ropa ou em outras partes do mundo nnr
a °coÍacaõ9da SuS5,Hft™° JH°80 da p0!? ?.®4VÍStaAdo Globo> E mais re,ratos ,eitos por paul° Moritz, um apaixonado pelas viagens
Mori m i°2Í!?V0r Pau,° f**"0 A9°s,inelli' Carlos Alberto Petrucci Na próxima semana estará

Pera 8 *!' ,qaUe,taTbém retfB,0U Maria’ uma das ir‘ ami0° d0 iornalista, Castorino de Oliveira,
ÍLíSÍ Ha LfííSJ°i r 2 Jv°T8 E®? de MontZ' em óleo 60bre t8la de 1943)- Que tentará identificar algumas das obras.
SJS0 d0 P<*° a Fo,ha d« Tarde. Ond.na Mulato e João Faria Viana. Amigo de uma Somam-se á doação - qUe junto com o
Discotfirft°°Pi h^Abéír thm S an° VcertiCal Ô 8Ôr,8de artistas renomados, o jornalista foi restante das 1.120 obras do acervo do

J 1EnU,e u 8h t"1 o*a° 6m 0e8SO' numa escul,u- MarüS ,erâ0 ambien,e climatizado e segu- 
Sel L flo nm rn ífivo ,nca'íiu ra de Vasco Prado presente na exposição. rança em virtude das reformas que o museu

, estão, um crucifixo barroco em madeira Das obras que tôm o papel como suporte, sofreu - obras em papel de Vasco Prado
nrnÜLuAi Mm,dat8 0 de auí0.T desconhecido, a familia Moritz doou uma água-forte origi- Xico Stockinger e Hans Steiner gravador

S de 1914 de Car,os 0swa,d- ‘ntitu.ada au.triaco que'atuou no..tido ÃiiKS dí 
Siorkhmftr-dfl Vi?. K0ih9rarra d® X C° Retra,° de Rlchard Waener"- Interessante Stockinger doada possibilita o resgate de 

ü’. 6 trabalhos de autores ig- observar que esta peça ó das mais impor- trabalho que nem o próprio artista possui
V?L °nfl n6f °ÍÍ.8f Ur°Pa' t8nteS' P°,S 0swald‘ um aficionado Wag- sendo de valor inestimável, A diretora Miri-

nivral Jí'!!0?*1!0 na m0Stra de CB!Ca- de 22 ner' rè um dos primeiros no Bfasil (nasceu am Avruch, ressalta a sensibilidade da faml-
Ík ? d ,d a.ç8° - Jol° em Florença, em 18821 a utilizar a técnica lia Moritz na iniciativa de realizar a doação

dté v d8,ma,ç® da água-forte e a trabalhar com a gravura de - já que muitas vezes obras de valor são vendi
6 8 r9traloa e urn bU8t0 assinados por arte, aquela de criação, tratada como um das a grandes centros ou para o estrangeiro.

Massino Troisi e Ettore Scola, ‘Splendor'
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Mario QuintanaDO CADERNO H
Commedli) d«ll'amore Conto quotidiano

_ PjJJf/’!8 bistórl8 8 Ciente inventa com a maior sinceridade Os sapatos - principalmenje os sapatos dos solteirões -

saasasr."r..... “ • ssssra«&.• wsas
n assim e 0 <J°d9 ainda v‘»v©r muito, ele urn dia terá de caçá-los
u aventureiro conio Qrandes baretões subindo pelas paredes. Ou emãp pa-
bempro qut: o homem conquista a certeza de alguma coi* rados calmamente no teto, da cabeça para baixo 

se: redondeza da Terra, heliocentrismo etc., ele chateia-se ];V Avareza
SC!% P8$Sand° P°‘ CÍmatdaS *3,in3®s.f|'ort8®« paf- : Os momentos mais belos dá nossa vida, desconfio que
indffnr- V* ,Ame a *¥* W* t««Pesquecidos, porque a memória, essa ve-
mdiferença das pedras, das velhas comadres e das estrelas. lha avarenta, os rouba a sete chaves no seu baú.

Federico Fellini e a magia dos estúdios: 'Entrevista ’


