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NO OSCAR

A lista dos indicados para a próxima
festa do Oscar trouxe uma surpresa: o
curta brasileiro Uma História de
Futebol (1999), de Paulo Machline,
disputa o prêmio maior do cinema
internacional. São vinte minutos de
lembranças, com roteiro de Machline,
Maurício Arruda e José Roberto
Torero, de um histórico jogo de futebol
da infância de dois amigos. Um deles
se tornou mais tarde um conhecido jogador chamado Pelé. O filminho
ganhou popularidade no Brasil do dia para a noite. E agora pode ser
conferido na íntegra na mostra Curta Petrobras. A obra de Machline é
uma das atrações da programação Curta Futebol, que entra em cartaz na
Casa França-Brasil na sexta (9), diariamente às 18h, até o próximo dia
15. Além do curta indicado para o Oscar, a programação traz Cartão
Vermelho (1994), de Laís Bodanszky; Decisão (1997), de Leila Hipólito; e
o melhor filme sobre futebol já feito no Brasil, o curta de ficção científica
Barbosa (1988), de Jorge Furtado e Ana Luiza Azevedo, estrelado
pori>(1988), de Jorge Furtado e Ana Luiza Azevedo, estrelado por
Antonio Fagundes.

 

TEATRO

Depois de tanto observar os
relacionamentos da filha e dar
conselhos sem ser ouvido, Juca de
Oliveira escreveu o texto de Qualquer
Gato Vira-Lata Tem uma Vida Sexual
Mais Sadia do que a Nossa. A
comédia que há dois anos faz enorme
sucesso em São Paulo estréia na
quinta (8), no Teatro Vannucci. O
elenco mudou: Rita Guedes agora

divide a cena com Roger Gobeth e Marcos Pasquim. A peça conta a
história da universitária Tati, que, após um dos definitivos rompimentos
com o namorado, assiste a uma palestra do cientista Conrado. Ele, à luz
da biologia, explica por que homens e mulheres não se entendem.
Direção de Bibi Ferreira.

 

TRIBUTO 

Henrique Morelembaum completa 70 anos em
5 de setembro. A data inspirou o projeto
Morelembaum: Mestre da Música, série de
concertos que ocupa o Centro Banco do Brasil
a partir de terça (6). O maestro que regeu mais
de 600 obras de porte, 41 títulos operísticos e
oitenta balés em toda a sua carreira vai ver
reunidos em concertos durante o mês de
março os filhos, amigos, alunos e algumas de
suas obras. A abertura dos trabalhos cabe aos
seus. O concerto inaugural, intitulado Família
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Divulgação

Morelembaum, conta com a apresentação
conjunta dos rebentos Lúcia, Eduardo e
Jacques, além da participação do Coral da
Shell, do Grupo Zemer e do Quarteto Jobim-
Morelembaum.

 

CINEMA MUDO

Uma sessão como no tempo de vovô criança.
Essa é a deliciosa idéia da mostra Quase
Como Antigamente, que, entre a sexta-feira (9)
e 15 de março, vai exibir seis filmes brasileiros
mudos no CCBB, com acompanhamento
musical ao vivo. A sessão de estréia, às
19h30, traz o violonista Guinga (foto) e Paulo
Sérgio Santos (clarinete) embalando a exibição
de Aitaré da Praia, obra dirigida por Gentil Roiz
em 1925. "O Guinga é o nome certo. Ele me
contou que compõe pensando em desenhos
animados", diz Luís Carlos Pavan, organizador
da mostra. "Uma frustração que eu tenho é
não fazer trilhas de cinema. Vou compensar
agora. Já vi a fita do Aitaré umas 200 vezes
para encaixar a música. Acho que vai ficar

bom", avisa Guinga. A programação inclui dois filmes de Humberto Mauro
(1897-1983): Thesouro Perdido (dia 13) e Brasa Dormida (dia 15).

 

PROGRAME-SE

EXPOSIÇÃO

A Casa França-Brasil recebe a partir do dia 19 trabalhos inéditos de
FRANZ WEISSMANN. O escultor, que vai completar 90 anos em
setembro, produziu dezoito obras em aço especialmente para a
exposição Weissmann. A mostra tem um lado lúdico: o visitante pode
passar por dentro de algumas obras.

ÓPERA

O Teatro Municipal abre a temporada 2001 celebrando o centenário de
morte de Verdi com um espetáculo que reúne a soprano americana
APRILE MILLO e o baixo russo Gleb Nikolskis, além de orquestra, coro
e o balé da casa. No programa, trechos de óperas famosas como
Nabucco. Dias 16 e 18. Ingressos a R$ 50,00 (frisa/camarotes), R$
45,00 (platéia/balcão nobre), R$ 25,00 (balcão simples) e R$ 15,00
(galeria).

SHOW

Sumido dos palcos cariocas, o cantor e compositor paulista ITAMAR
ASSUMPÇÃO é a próxima atração do projeto Ponte Aérea. Ele solta a
voz no dia 14, no palco do Sesc Rio Arte, em Copacabana, ao lado de
Jards Macalé. Além de relembrar sucessos, Itamar mostra músicas de
seu último CD, Pretobrás – Por que Eu Não Pensei Nisso Antes...

 
VEJA on-line | Veja São Paulo | Veja Rio | Veja Curitiba 

Veja BH | Veja Fortaleza | Veja Porto Alegre | Veja Recife 
Edições Especiais | Especiais on-line | Estação Veja

SITES CELULAR SHOPPING BUSCAR: Abril Web
DIVERSÃO EDUCAÇÃO ESTILO NOTÍCIAS SAÚDE TECNOLOGIA VIAGEM

http://www2.uol.com.br/veja
http://vejaonline.abril.com.br/notitia/servlet/newstorm.notitia.apresentacao.ServletDeSecao?codigoDaSecao=281
http://veja.abril.com.br/especiais/index.html
http://vejaonline.abril.com.br/notitia/servlet/newstorm.notitia.apresentacao.ServletDeSecao?codigoDaSecao=401
http://veja.abril.uol.com.br/especiais/index.html
http://veja.abril.com.br/vejasp/index.html
http://veja.abril.com.br/vejarj/index.html
http://vejaonline.abril.com.br/notitia/servlet/newstorm.notitia.apresentacao.ServletDeSecao?codigoDaSecao=415
http://veja.abril.com.br/idade/estacao/index.html
http://vejaonline.abril.com.br/notitia/servlet/newstorm.notitia.apresentacao.ServletDeSecao?codigoDaSecao=382
http://vejaonline.abril.com.br/notitia/servlet/newstorm.notitia.apresentacao.ServletDeSecao?codigoDaSecao=408
http://www.abril.com.br/sitesabril/
http://www.abril.com.br/celular/
http://www.lojaabril.com.br/
http://www.abril.com.br/busca/busca_avancada.shtml
http://www.abril.com.br/diversao
http://www.abril.com.br/educacao
http://www.abril.com.br/estilo
http://www.abril.com.br/noticias
http://www.abril.com.br/saude
http://www.abril.com.br/tecnologia
http://www.abril.com.br/viagem

