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Vencedor de Gramado reabre cineclube
Reinauguração acontece hoje, mas só daqui a 30 dias é que o Dois Candangos da UnB começa a funcionar regularmente

epois de quatro anos desa
tivado. o Cineclube Dois 
Candangos da UnB final
mente reabre suas portas. 
Hoje, haverá uma sessão

simbólica de reinauguração e dentro 
de 30 dias volta a funcionar regular
mente. segundo garante o decano de 
Extensão da UnB. João Antônio Este- 
ves. Não Quero Falar Sobre Isso Ago
ra. filme de Mauro Farias, premiado 
no 19° Festival de Gramado (melhor 
filme do júri oficial e crítica) foi o esco-' 
Ihido para marcar a reabertura do ci
neclube e entra em cartaz segunda-, 
feira na Cultura Inglesa.

O novo programador do Dois Can
dangos. losé Damata. responsável 
também pela programação da Cultura 
inglesa não pretende fazer do cinema 
da Universidade um espaço muito di
ferente do da Cultura. Ele diz que vai 
seguir a mesma linha de exibição que 
vem adotando até agora, dando ênfa
se a filmes de cinemateca e de distri
buidoras independentes. Damata ain
da não tem uma programação defini
da para a sala, mas já pensa em exibir 
no mês de setembro uma mostra dedi
cada ao diretor sueco Ingmar Berg- 
mam. composta por filmes como Ce
nas de Um Casamento. Gritos e Sus
surros. O Sétimo Selo. O Rosto. Mo
rangos Silvestres e No Limiar da Vida. 
No mês seguinte uma homenagem aos 
20 anos de morte do diretor John

Ford, exibindo algumas de suas me
lhores obras, entre elas No Tempo das 
Diligências. Domínios de Bárbaros e A 
Longa Viagem de Volta.

O Cinema Dois,Candangos vai fun
cionar diariamente com sessões às 
lóhOO. !8h3O e 2Oh3O e o preço dos 
ingressos deve ser 10% mais barato 
em relação aos cinemas d,o circuito al
ternativo. A programação não.ficará a 
cargo apenas dp Centro de Cultura Ci
nematográfica. O Deçanato de Exten
são também vai participar da escolha 
dos filmes, procurando, eventualmen
te. voltar a programação para aconte
cimentos culturais dos alunos da UnB. 
João Antônio diz que a idéia é mesmo 
dar prioridade a filmes de arte, mas 
afirma que o cinema nacional não fica
rá de fora: "Queremos abrir a UnB à 
comunidade e não podemos ficar pre
sos a uma programação elitista".

O auditório conta com 190 lugares 
e passou por uma reforma para a rei
nauguração. Os dois projetores 35 
mm e a aparelhagem de som foram re
vistos para garantir imagem e som de 
qualidade. Damata e João Antônio já 
fizeram o teste e garantem que está 
tudo perfeito, mas quem vai dizer 
mesmo é o público.
■ NÃO QUERO FALAR SOBRE ISSO 

AGORA — Produção brasileira. 1992. 
Com Evandro Mesquita. Ellana Fonse
ca. Marlsa Orth. Sílvia Pfeiffer. Monl- 
que Lafond. Auditório Dois Candan
gos da UnB. às 2OK3O. Entrada 
franca.


