
SUPER OITO 
Jovens realizadores mostram seus primeiros filmes, amanhã, no Sesc 

• 

I  
Nu ma exibição que reunira de, til. 

1 
mes prontos e quatro em tase de mon 
tagem ou em coprão (estado primário. 
matertal hrutol. o Núdeo de (mema e 
Fotogr atra do (U<.."W' estarâ apteventan 
do na Otkma de Teatro do Sevc da QIJ  
Sul. amanhã. segunda- Ietra. J partir 
das 21 horav. a vua I Mcvtr a de Filmes 
Super X. Fazendo parte de um pro 
grama que vrca o mc enuvo e a dina 
nuz.ação da produção vu perottrvt a em 
Brasília. o Cuca pretende dar conn 
mndade à, mostras nev,e e snlo. talvez 
promovendo uma apr esentac ãc por 
mês. A,,;,1m será dada opor tu nidade 
para que os filmes Super- 8 que não 
possuem mercado convurrudor. vejam 
e xtbidov para uma plateia ruarv diver 
sificada. 

Munos dos fdmesque cerno exrbtdos 
Já toram apreventadoc em Brasilta 
mesmo. alguns recebendo peemiacoes, 
como é o cavo de O 801 de reodoro. 
Ceüàndra 76 e outros. e toram reumdos 

1 ��1!1dacsr�ê�l;��l!1�!�:�-��=��'�1e��"s 
e do Ccub - 

I 
Trabalhada atualmente apenas por 

"amamadores". a bttola Super X su r 
giu na, escolas superiores corno um 
meto de tnt rodu ztr os alunos no apren 
dizado das tecrucas bàvrcas do cmema, 

I 
O Departamento de Ccmumcac ãu da 
UnB. através do curso de cmema ( hoje 
e xtmtol. segundo Marcos Mendes 
unha como ideal a uuhz ac ãc da hnola 
profissional ( ló e JS rrutrmetroo o que 
nào foi adiante devido mu merov 
problemas de ordem econbnuca e 
políuca Assim foi rntrodu,ido o 
Super- 8. como hmuac ão para evses 
problemas. 

Hoje o que restou do anugo cu rvo de 
cinema não passa de algumas discr 
planas como Jornalismo c rremato 
gráfico e técnica de cinema. ta,endo 
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Super 8 
De JQ70 para cá foram teuos vanos 

I documentários que nào foram mon 
tados. nuxadov e vononz adcs pela falta 
de material têcmco vufrctenre, Desses 
trabalhos, quatro verão mestrados nev 
sa segunda feira. No Ceub a \lt�a,·ào é 
bem pior. porque nem mesmo cumer as 
para a, filmagens e xrste. além de haver 
o problema de que por falta de ma 
terial técnico disponível O\ alunos dos 
próximos semestres é que vao dando 
forma final ao filme porque ()\ alunes 
que o tmctaram Já deixaram J. d1M·1 
plm.t 

O que Marcos Mende-, fma é a 
vrtuaç âc do cinema atual Cl)mo_ profís 
sao, 011 ele. o cinema sempre to, vtvt o 
como um adorno. quave como vuper 

'nuo. e csqucccrrrêue o cinema é uma 
pr ofivvão como outra qualquer. como 
medtctna. cngenhana. jcr nahvmo e 
outra,. l- .... a ra11 contmua amda nos 
curvos da L nB e no Ceub at raves de ai· 
guns poucos alunos interessados. uns 
pcucov 

Iotacr rcv (amargo. um superotustg, 
��ean�:'. r:s��; cÍ��\:�e�.3a�a�h� 
Super 8 e mal olhado pelo poder por 
que e um meio de mostrar a realidade 
sem qualquer compromisso. f.lq 
acham que alimentar a alma não é 
ne cess.mo, só alimentar o corpo e rru 
portante Cultura também é alimento e 
a gente precna mostrar 1s,o. 
O PRE: E O CRESÇA 

h an C,arndo. que tr abalhava no ex· 
tinto pre. um,ersitário de Brasília. 
acredua que com o Cresc a Centro de 
Reahva.àu Cr iadora· uma escola de 
arte. o trJbalho de e snmutac ão da 
crrauvrdade usando como lmguagem o 
cinema pode ver levado adiante - O 
trabalho no pre era apenas de onen 
tacão J nível técmco. os alunos é que 
faziam tudo. desde argumentos e 
rotenoc Com o Cresce esse trabalho 
podera ver commuado com uma van 
tagem nào será resrrno apenas aos 
alunos de uma escola. mas aberto a 
toda J comumdade 

L m dos filmes que larào parte do 
de partamento de .  cinema do Cresça 
quando este for criado será exibido na 
Mostra doCuca. um 11\me drdâuco que 
fala dos elementos básicos da piam· 
ticaçào cmematografica Esse filme foi 
reahv ado no semestre passado. nu ma 
rernanva de implantar o Super 8 no 
Cre-c a e é um dos que Jª está pronto. 
havendo amda muitos outros. tambem 
d1dJt1CO!t. que Já estão em roteiro. en 
nando em fase de montagem. 

Jctaerres Camargo. que comL'ÇOU em 
Super K devde 77. acredita que o pnn 
ctpal objetivo da mostra do Cuca \CJa o 
mccnuvo ao vuperotusta de Brasilta. 
que em tace ao,;, mumeros problemas 
que encontra acaba às ve,es por se 
desestimular do trabalho. 

Um dos problemas do supero111sta. 
,egundo(amargo. é a falta de público. 
o que nào permite uma avaltar_·ào 
melhor do próprio trabalho(que é visto 
J.pcnas por um punhado de pe'isoa, ou 
nào ,a, do dmb1to fam1har). E com C!, 
\a\ mo,tra\ permanentes o público 
terá oportumdade de "ero que Já \e fe, 
e ,e c\ta fazendo em termos de Super· 
IS. alem de dar essa platé1a ao ,u pe 

ro111sta 
Outra da, metas do (uca. \egundo 

ele. é entro\ar ma,, as pes,oas que 
trabJ.lham com e\se material. umJ ,..e, 

--iue por \Cr um trabalho muno 1n 
d1 ... 1du.il1sta (e ele ,e põe como exem 
pio. acabando por filmar a \1 prOpno) a 
partir de um determmado momento. \e 
es!,e trabalho nào tor adiante por ai 
gum morno ele acaba por ser de\e\ 
11mulc1du f-m grupo. nào. Quando 
um e\lJ. desanimado ll\ outros dào 
fon.a e o 11abalho \-ai adiante. 

Uma da, propo,ta\ do Cuca ne,..,c 
...ent ido e J i.::riaç ào de um banco de 
1magen\. ou \eja. J reuni'à.o de uma 
série de imagem que foram tettJ.s sem 
que o filme c:hegas,;,e a .ser terminado 
para a produ,·à.o de \.án� outr� fil. 
mesa partir da1. Para exemplific:ar a 
poss1b1hdade de,;,,;,e trabalho JotJerre, 
(amargo .... u mostrar no Sesc amanhl 
um 11\mc tc1to atraH!\ des�e ,1stema 

l 1nha em ca\a um banco de imagens. 
uma \êr1e de 1mag m. que nào loram 
apro.,.euadas e fica am guardadas. Aí 
como nào ,abia o que taLer com aqu 110 
fi, uma reumào dt: tudo e deu num hl· 
me. o "Já �ào �e: Ama Como Antl �amente". mostrando 4ue esse banco 
de 1magcn\ pode re ultar em trabalhos 
muito bons e quL· 1r1am ser de!.per d1çado!,. 

Num paí, l'Omo Bra!itl. tq:>1camente capuahs_ta . d11 (' amar�o - so a b1tola 
de J� m1hmetros e f..on,;,1derada profi� \ltmal e J de lhmm como sem1prolls· ,1on.il. 1\tt) e. 4ue podem ser comer c1alludos. render lucros. O Super 8 
enquanto isso. tica d_elegado aõs amadore,;,.que me,;,mo assim produzem 
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1.ssol·omo um hobbv. apesar de ser um )Jobbv_ caro. porque ele tem quase ,empre ou1ras fontes de renda. ou :i.eJa. nào v1,e exclu,1Vamente do d1- 
nhe1ro do cinema. 

- Uma boa oportu mdade para d I· 
fundir I cu ltura é o Super· 8. que ,e 
presia para esse trabalho muito bem. 
SO que o povo tem que ter lugar para 
Yer esses filmes. ou mesmo em ex, 
bições em pra.;.;as públtcas como o 
Cabeças ta11a. em todos()!, bairros da:i. 
cidades. Mas nào tem mercado porque 
nào tem filme e nào tem filmes por 
que nào tem mercado Os dois pre 
cisam ser criadvs !,imultaneamente e 
os dois podem ser 1ncen11vados a par 
tir de agora. 1:: um bom momento 

Outra colocac;ào de (amargo com 
rela�·ào a falta de interesse pelo Super· 
8 em Bras1ha e o fato das televisões nào 
os apro,..enarem como deveriam. Na 
T" Educati"a do Rio os Super- 8 sào 
aproveitados e bem. na telv1sào eu 
ropérn também Em breve va1 comt.'Çar 
a ser fabricado no Brasil o vídeo ·cas· 
sette. que vai possibilitar a utili1.açàc 
do Super· 8 como filme matriz para 
que sejam fenas cOp,as que :i.erào dts· 
tnbuídas por (?nde quiserem, com uma 
vantagem: o ,..1deo- cassette será ma1� 
barato porque "a1 ser como fita cas sette. grava uma vez e !.e quiser gravt _por cima. 
A MOSTRA 

Oi:. filmes que serlo apresentados na 
Mostra do Cuca. nesta segunda · feira. estào divididos em duas partes: filmes 
prontos e filmes em fase de montagem 
ou em copilo. 

Os filmes prontos relac10nados sào: "O Crime Azul", (ficçàol. com d.reçlo 
de Zuleica Porto e fotografia de Miguel Freire: "Histórias que o Povo Conta", 
direção de Zuleica Porto. documen tário; "Ceilândia 76", direçào de Sér 
gio Moriconi. também responsável pela fotografia. câmera. argumento e ro 
teiro. numa produçlo do Oepartamen· tode Arquitetura e Urban1smoda UnB 
em conjunto com o Departamento de Comunicaçlo. O filme conta a história 
da cidade - satélite de Ceilãndia e seus 
problemas de moradia visto através de 
alguns de seus habitantes: "O _Boi de Teodoro", direçlo de George D1ab. ar 
gumento e roteiro de Marcos de Souza Mendes e George 01ab. fotografia e 
cãmera de Augusto Serrlo Macedo. 
�o�n�aegned�s.d;o�:f lbe�:t:��J�e�:r� 
supenisào de Heinz Forthmann . e Vladimir. Carvalho. um documentário 

/sobre a luta do maranhense Teodoro 
Freire sobre um tentar criar no Distrito Federal. o folguedo popular do Bumba 
- meu - boi. numa produção do Depar 
tamento de Cornunicaçao da UnB. 

1 
"O Instituto de Saúde Mental estâ 
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montagem. tendo no elenco A ntonio 
Braco e Fernando Viana Costa; "Já Nao Se Ama Como Antigamente". Seja jovem na Vida Cotidiana" kontando 
as maneiras de postar· se corretamen 
te no trabaiho e em casa para não ter 
problemas com a coluna) "Em Busca 
do Prazer de Viver" (realizado na 
França e que mostra o deslocamento 
em que vivem as pessoas e por isso 
mudando de lugar a toda hora) � 1"Amor Matematizado .. (uma sátira a 
vida conjugal atual. onde cada côn· 
guge quer saber o percentual de amor 
que o outro lhe dedica para poder 
retribuir na mesma proporçào). todos 
de Joaterres (amargo. E "Planificaçào 
e Movimento de cãmera". filme di 
dance que explica os elementos básicos 
da planifica,çào cinematográfica com 
direção de Ivan Garrido. fotografia de Arthur Fernandes. still e continuidade 
de K 1 m .  I r .  Sen e som da Amplison. 

Os quatro filmes que compWm a 
outra etapa sào: "Criatividade Infan 
til", direção de Maria dos Remédios. 
Valdima. Jorge e Wilson (equipe de 
JOrnalismo cinematográfico de 73). 
compilaçào de Marcos Mendes. som de 
Alberto Nascimento. produçlo do 
Departamento de Comunicaçlo da UnB Aliança francesa com superv1sào 
de Heinz Fonhmann. O filme é uma 
documentaçào sobre os processos de 
criação dos alunos da escôlinha de arte 
da Aliança Francesa, que fu"ciona há 
10 anos. "Bumba - meu - boi. de Sobradinho", com direçlo. fotografia e 
montagem de Marcos Mendes. pro 
dução do Departamento de Artes da 
�.::u��md:uri:n����na��. �?r'::o?i:�� 
tografia e montagem de MarcÔs Men 
des. produçào do Depan�mento d, 
Música da UnB. também com super· 
v1sào de Odette Dias. documento 
realizado pelos alunos de Musicologia 
verào 80. como o "Bumba ·  meu · boi 
de Sobradínho"; e "Homens do Lixo", 
com direçào e fotografia de Jolo 
Osóno. equipe. Uiara. Ana Maria. 
Rocha e Neide Botelho. produçào dos 
alunos de Joma1smo Cinematográfico 
do Ceub de 78 sob a supervisào de 
Marcos Mendes. documento sobre o 
1rabalho de familiares que sobrevivem 
do lixo existente próximo ao setor de 
Indústrias . .  


