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Da Redação

E
ntre os dias 6 e 13 de agosto, o 4th

New York Brazilian Film Festival

apresenta 19 filmes brasileiros do

cinema contemporâneo. A

programação estréia no SummerStage no

Central Park e segue com exibições no

complexo Tribeca Cinemas.  

Na abertura do evento domingo (6), no

Rumsey Playfield, será apresentado o

documentário “Coisa Mais Linda – Histórias

e Casos da Bossa Nova”, do diretor Paulo

Thiago, seguido de um  show com o cantor

Lenine, no palco ao ar livre, para um público

aproximado de  8 mil pessoas. No complexo

Tribeca Cinemas, os filmes passam a ser

exibidos a partir do dia 7 de agosto, dando

início à mostra. Foram selecionados 19

longas-metragens, incluindo quatro títulos

inéditos: “Veneno da Madrugada”, de Ruy

Guerra, “Dia de Festa”, de Toni Venturi e

Pablo Georgieff, “Anjos do Sol”, de Rudi

Lagemann, e “Brilhante”, de Conceição

Senna.

A expectativa para este ano é de que o

evento reúna mais de 30 mil espectadores.

Todos os filmes brasileiros do festival

exibidos no Tribeca Cinemas concorrem ao

prêmio de melhor longa-metragem na

opinião do público. O vencedor participará

da mostra no Festival de 2007.

O festival, organizado pela Infinito, chega

à sua quarta edição. Além de promover

intercâmbio cultural, fortalecer a
formação de novas platéias e
dar visibilidade à cultura
brasileira nos Estados
Unidos, o evento visa atrair
distribuidores do cinema
internacional e criar
oportunidades de
negócios para os
produtores brasileiros. 

“Achados e Perdidos”, best-seller escrito
por um dos maiores expoentes nomes do
romance ficcional brasileiro, Luiz Alfredo
Garcia-Roza, chega às telas adaptado por
José Joffily. O filme homônimo é
protagonizado por Antônio Fagundes (que
interpreta o personagem principal, o ex-
delegado Vieira), Zezé Polessa (Magali) e
Juliana Knust (Flor) nos papéis principais.

Na história, Vieira, delegado aposentado,
é o principal suspeito do assassinato de sua
amante Magali. Agravando a situação,
aparece Monteiro, ex-colega da polícia,
chantageando Vieira e trazendo lembranças
de um passado marcado por mortes.
Quando o mundo ameaça desabar sobre
Vieira, surge Flor, jovem bonita e sedutora,
a última chance de felicidade. Mas nas ruas

do submundo de Copacabana o destino
dos personagens toma rumos inesperado,
levando todos a um final surpreendente.

O filme foi dirigido por José Joffily, em
conjunto com a produtora Heloisa Rezende,
e com roteiro de Paulo Halm e Jorge Durén.
O diretor, que despertou interesse por
“Achados e Perdidos”, em 1998, afirmou
que a adaptação da obra de Garcia-Roza
sofreu algumas alterações que podem
deixar o autor surpreso. 

O roteirista Paulo Halm explica que
preferiu focalizar na trajetória dos
personagens, ao invés da  trama policial,
“(Halm e Jofilly) Gostávamos do
personagem Vieira, um homem
desesperançado, que tem sua vida ligada
à violência, a brutalidade, mas que não

perdeu a humanidade e resiste à última

violência, a última tentação. 

Apesar de o filme tratar de temas atuais

como chacinas, corrupção e CPI, o diretor

afirmou que foram os momentos fantasiosos

que mais lhe atraíram. Joffily afirmou que as

cenas que pertenciam ao mundo real foram

as mais difíceis de filmar. “O filme tem dois

mundos, um das coisas reais e outro mais

fantasioso, que pertence ao mundo do

cinema de ficção. Os momentos que me

davam mais prazer de fazer eram as do

triângulo central, que faziam parte ao

mundo da fantasia, com um caráter mais

psicológico,” contou ele. 

Para desenvolver o projeto, Joffily contou

que buscou inspiração na sua experiência

de vida. Aos 60 anos de idade, o diretor

afirmou que alcançou uma maturidade

necessária para entender personagens

complexos como Vieira e Flor. “Dificilmente,

há 30 anos, eu faria um filme que tivesse

um personagem como Vieira. Independente

da credibilidade dos personagens entendo

a memória como um zig-zag desobediente

à linearidade desejada pelo consciente.  As

idas e vindas da história, a simultaneidade

do passado e do presente, a

“desorganização” das lembranças também

nos levou a configurar a história da forma

como fizemos. Acho que é uma narrativa

que somente hoje acho atraente“, explicou

o diretor. 

A trilha sonora do filme é assinada por

Arnaldo Antunes e André Abujamra. Joffily

os orientou para que a trilha acrescentasse

informações ao filme, “A minha busca com

o Abujamra e com o Arnaldo foi de uma

trilha e uma canção que trouxesse algo

mais. Não queríamos recontar a história que

já vimos no filme, mas revelar algo que as

imagens, que os diálogos não revelaram

naqueles 100 minutos,” informou Joffily. 

cultura
Depois de três longas-metragens de cinema, a franquia
American Pie soube sobreviver de conteúdo direto para
DVD. Depois de American Pie - Band Camp, de 2005,

agora é a vez de American Pie - The Naked Mile. A produção começou a ser
rodada no mês passado em Toronto, no Canadá. Na história, Erik Stifler precisa
lutar para não ser o primeiro membro do clã Stifler a terminar o colegial virgem.

NOVO 
AMERICAN PIE 

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - Iphan e a
Associação Brasileira de Museologia realizam, entre os dias 22 e 26 de
agosto de 2006, o 2° Fórum Nacional de Museus, na cidade de Ouro

Preto/MG. O Fórum ocorre bienalmente e tem como objetivo refletir, avaliar e estabelecer
diretrizes para a Política Nacional de Museus, implantada em 2003, e para o Sistema Brasileiro
de Museus

FÓRUM DOS
MUSEUS
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) OO  1144ºº  FFeessttiivvaall  IInntteerrnnaacciioonnaall  ddee  AAnniimmaaççããoo  mmoossttrraa  qquuee  oo  ppaannoorraammaa

ddaa  pprroodduuççããoo  bbrraassiilleeiirraa  ee  mmuunnddiiaall  eessttáá  nnooss  443333  ffiillmmeess  ddee  4400  ppaaíísseess,,

ddiissttrriibbuuííddooss  eemm  1111  mmoossttrraass,,  nnaass  ooffiicciinnaass  ddee  aanniimmaaççããoo..  OO  eevveennttoo

ccoommeeççoouu  nnoo  ddiiaa  1144  ddee  jjuullhhoo  nnoo  RRiioo  ee  ssee  ttrraannssffeerree  ppaarraa  oo  MMeemmoorriiaall

ddaa  AAmméérriiccaa  LLaattiinnaa,,  eemm  SSããoo  PPaauulloo,,  nnoo  ddiiaa  2266..  FFóórruunnss  ddee  ddeebbaatteess  ee

AAnniimmaa  EExxppoo    aaccoonntteeccee  eemm  SSããoo  PPaauulloo  ppaarraa  eemmpprreessaass  ee  pprrooffiissssiioonnaaiiss

mmoossttrraarreemm  nnoovviiddaaddeess  ee  ffaazzeerreemm  nneeggóócciiooss..
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O delegado aposentado Vieira, interpretado por Antônio Fagundes e a amante Magali, de Zezé Polessa

Achados e Perdidos

4th New York Brazilian Film Festival 

DDrraammaa  //  3355mmmm  //  ccoorr  //  110000mmiinn  //  22000055

DDiirreeççããoo::  José Joffily

RRootteeiirroo::  Paulo Halm

CCoollaabboorraaççããoo::  Jorge Duran

PPrroodduuççããoo::  Heloisa Rezende , José Joffilyy

PPrroodduuççããoo  EExxeeccuuttiivvaa::  Heloisa Rezende

FFoottooggrraaffiiaa::  Nonato Estrela

DDiirreeççããoo  ddee  AArrttee::  Claudio Amaral Peixoto

EElleennccoo::  Antonio Fagundes, Zezé Polessa,

Juliana Knust, Genézio de Barros, Malu

Galli, Isaac Bernat, Babu Santana.

SSeerráá  eexxiibbiiddoo  nnooss  ddiiaass  77  ddee  jjuullhhoo,,  ààss

99::3300ppmm  ee,,  1111  ddee  jjuullhhoo,,  ààss  88::3300ppmm,,  nnoo

ccoommpplleexxoo  TTrriibbeeccaa  CCiinneemmaass,,  eemm  NNYY,,  NNYY..

ACHADOS E PERDIDOS

D
IV

U
LG

A
Ç

Ã
O

D
IV

U
LG

A
Ç

Ã
O

)filmes

Ingressos avulsos e pacotes
especiais são oferecidos ao
público, os preços variam entre
US$12  e US$120.
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