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Debate sobre cinema 
será hoje na UnB

MARIA DO ROSÁRIO 
Do Caderno A

O cinem a brasiliense se
rá  tem a de dois debates 
que acontecerão hoje e 
quarta-feira (dia 29), no 
auditório do D epartam ento 
de Desenho da UnB, no ho
rário  m atutino (de oito às 
12 horas). Os dois encon
tros, promovidos por estu
dantes de E leha (E lem en
tos de Linguagem  E sté tica 
e H istória da A rte), conta
rão com a participação dos 
cineastas V ladim ir C arva
lho, M aria Coeli de Almei
da Vasconcelos, M arco An
tônio G uim arães, Miguel 
F re ire  e Geraldo M oraes.

M arisa A raújo Cordeiro, 
organizadora do sem iná
rio, diz que “ ele é aberto  a 
todos os interessados, estu
dantes da UnB ou não, e 
que o grupo (que neste se
m estre se dedicou à p repa
ração dos dois encontros) 
espera contar com um au
ditório cheio, tam anha é a 
riqueza do assunto” .

“Quando iniciamosnosso 
trabalho, diz ela, acháva
mos que o cinem a b rasi
liense era um fenômeno 
restrito  a um ou dois afic- 
cionados. Mas o que vimos,

no decorrer do trabalho, é 
que há dezenas de pessoas 
envolvidas e muitos filmes 
prontos. Por isto, estam os 
planejando a realização se
m estral de novos encontros 
cinem atográficos aqui no 
D epartam ento  de Dese
nho” .

E M arisa apresen ta a 
p rogram ação do encontro: 
“ na segunda-feira, vere
mos o filme Brasília Segun
do Feldman, de Vladimir 
Carvalho, que se rá  discuti
do com o autor. Depois ve
rem o s T agu atinga  em  
Pé-de-Guerra e o debate se
rá coordenado por M aria 
Coeli, in térprete  do papel 
principal. Na quarta-feira , 
o cineasta M arcos Mendes 
m ostrará Seu Ramullno, e 
além de debater o filme, 
ap resen tará  um pouco de 
sua experiência obtida em 
P aris, onde fez curso de ci
nem a com Jean  Rouch. 
Marco Antônio G uim arães, 
Miguel F re ire  e Geraldo 
M oraes tam bém  debaterão 
os filmes que eles apresen
tarão.

O grupo de estudantes de 
E leha pretende g rav a r o 
sem inário e c ria r um banco 
de m em ória com depoi
mentos de realizadores ci
nem atográficos brasilien
ses.


