
A 11ª edição do festival de documentários “É Tudo Verdade” acontece até 2 de abril
no Rio e em São Paulo. Depois é a vez de Brasília e Campinas. São 111 filmes

brasileiros e estrangeiros selecionados dentro dos quase 1000 trabalhos incritos.

"Il Caimano", do diretor italiano Nanni Moretti, é uma
crítica ao primeiro ministro italiano e conta a história de
um produtor de filmes B e de uma jovem cineasta que

querem fazer um filme sobre o premiê Berlusconi, mas não encontram um
ator audacioso o bastante para interpretar o papel principal.

CRITICA 
ITALIANA

Estréia na internet o curta-metragem da Pirelli "The
Call", protagonizado por John Malcovich e Naomi
Campbell, sob a direção de Antoine Fuqua. Com

duração de nove minutos, a produção foi criada com exclusividade para
a web e pode ser vista em www.pirellifilm.com.

ESTRÉIA
THE CALL 
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Invenção do Contemporâneo

VVAANNEESSSSAA  MMAAEELL
Da Redação

Com a média semanal de mais de 1500
visitas, em seus três anos de existência o
Espaço Cultural da concessionária de energia
elétrica do interior do Estado de São Paulo,
CPFL Energia, já recebeu mais de 163 mil
pessoas. Com uma programação diária e
acesso gratuito, o projeto tinha como objetivo
inicial promover e democratizar a cultura. No
entanto, hoje, transformou-se em um centro
de reflexão sobre o mundo contemporâneo.

No espaço, encontra-se mostras de
fotografia, exibição de filmes, oficinas de arte,
dança e música, além de discussões com
estudiosos e personalidades sobre temas que
atingem a sociedade atual.

“O centro foi criado após uma extensa
pesquisa de opinião feita entre os clientes da
concessionária, em que foi observado que
havia uma ansiedade com a atualização do
conhecimento”, explica o criador do Espaço
Cultural, e Diretor de Comunicação da CPFL
ENERGIA, Augusto Rodrigues. “Diante à
uma avalanche de informação, as pessoas se
sentem angustiadas e têm a necesidade de
drenar o que é relevante ou não. Profissionais
como engenheiros, sociólogos, ou jornalistas

têm o desejo de atualizar seus conhecimentos,
e nós podemos fornecer isso. Nós
procuramos ajudar o indivíduo a encontrar
múltiplas referências”, complementa.

Os custos do Espaço Cultural foram
financiados através da Lei Rouanet (de
incentivo a cultura) e de capital privado de
acionistas da concessionária. Somente no ano
passado, os investimentos chegaram a R$ 7
milhões.

A cada ano, os projetos culturais seguem
um tema diferente de reflexão sobre o
mundo. “Esta programação anual é fruto de
conversas que nós temos no dia-a-dia,
obervações das angústias da sociedade
contemporânea e resultado de pesquisas de
opinião que desenvolvemos,” explica
Rodrigues.

A partir de maio, o projeto cultural será
levado para cerca de 20 cidades dentro da área
de concessão da CPFL ENERGIA. “O Espaço
Cultural superou todas as expectativas. Nem
durante os meus  momentos mais otimistas eu
imaginaria que as pessoas atenderiam à palestras
tão sérias e complexas como as que oferecemos
aqui,” comemora Rodrigues. Este ano,o tema de reflexão será Invenção

do contemporâneo – Conhecendo e criando
novas formas de vida. Os tópicos que serão
abordados nas discussões abrengem três temas
fundamentais: a reflexão do indivíduo perante
os desafios éticos e morais; o acesso aos
diferentes campos de conhecimento; e a
ampliação dos tipos de oficinas de cultura.

Dentre os nomes marcantes que
participarão este ano estão Zé Celso Martinez

Corrêa abrindo a Mostra de Artes Cênicas;
Mariana de Moraes, neta de Vinícios de
Moraes, estreiando o Sarau de Poesia; Zuza
Homem de Mello, que trabalha o módulo
Antítese do mau-gosto, juntamente com o
Quinteto em Branco e Preto Outros; Luiz
Gonzaga Belluzzo, no módulo Conversas ao
pé da bola com ex-jogadores de futebol e
grandes personalidades que também são fãs
do esporte.
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Democratização da cultura

Café Filosófico
Além do espaço cultural, a CPFL

ENERGIA também organiza o Café
Filosófico, um ambiente que é uma mistura
de piano-bar e café. Com espaço para 315
pessoas, lá acontecem shows de MPB e
palestras.

Esse espaço é televisionado pela TV

Cultura. Semanalmente, a emissora exibe o
programa, onde encontram-se pensadores,
psicanalistas e psicólogos com o público,
debatendo assuntos comportamentais. O
programa tem como curadores Renato Janine
Riberiro,Contardo Calligaris,Maria Rita Kehl,
Carlos Byington e Jurandir Freire.

Diretor de Comunicação da CPFL ENERGIA, Augusto Rodrigues

Fachada do Espaço Cultural CPFL

A cada ano, os projetos culturais seguem um tema diferente de reflexão sobre o mundo
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