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As cores de tinta la
vada na mostra
mais recente de

Alan Adi bastariam para
traduzir o discurso sob o
amálgama das narrativas
que povoam a geografia
simbólica de 'Proibido
Cochilar'. Azul e vermelho
de propaganda barata, ti-
pografia de boteco, hidra-
cor esturricado na facha-
da da obra. Sob a curado-
ria de Ivan Massafret, no
entanto, o artista não he-
sita em ousar.

Fora do contexto, as
poucas telas que justifi-
cam o universo reprodu-
zido entre as quatro pa-
redes da galeria Jenner
Augusto, na Sociedade
Semear, dificilmente co-
municariam algum senti-
do absoluto. Pouco im-
porta. 'Proibido Cochilar'
permite uma aproxima-
ção sensível com a vivên-
cia de um povo sem chão,
fudido e mal pago, mão
de obra explorada em ter-
ra de ninguém.

Trata-se de perceber o
relevo das pegadas que
desenharam as rotas mi-

Uma experiência de sul-maravilha

gratórias do passado, a
conexão perdida com as
paisagens guardadas na
memória, o lugar do afe-
to expatriado na cidade
grande. Tudo isso e mais
um pouco, numa experi-
ência de sul-maravilha
muito particular.

Não à toa. Aparente-
mente, Adi teve direito a
sua cota de estranha-
mento. Foi somente de-

A produção franco-belga-brasileira 'A Pelada', do
diretor Damien Chemin, anunciou sua chegada ao
circuito comercial de cinemas com uma pré-estreia
realizada em Aracaju. O longa-metragem, filmado in-
teiramente zona metropolitana da capital, foi exibi-
do no Cinemark Jardins.

Pelo menos cinco salas de cinema de Aracaju e
Nossa Senhora do Socorro devem passar a exibir o
filme a partir do dia 25 de setembro. Além da paisa-
gem aracajuana, 'A Pelada' utilizou talentos sergipa-
nos e nacionais no elenco e na equipe técnica para
montar uma comédia romântica cheia de cores e
situações locais, mas com força para garantir um
público que extrapola as fronteiras de Sergipe.

"Eu estou muito feliz que a gente faz esse primeiro
passo aqui em Aracaju. Graças a Deus a Downtown
Filmes, que está distribuindo, achou interessante co-
meçar mesmo na terra onde o filme foi rodado", co-
memorou Chemin.

'A Pelada' conta a história do jovem casal Caio e
Sandra, que se veem em meio a sua primeira crise
conjugal séria. Para sair do marasmo da vida a dois,
eles experimentam novas possibilidades para me-
lhorar a relação. No roteiro foram inseridos detalhes
baseados na vivência de Chemin, que é belga, em
Sergipe.

O filme contou com o apoio do Governo do Esta-
do de Sergipe e com o patrocínio do Banese. Na pro-
dução, foi resultado de uma parceria entre a belga
Tarantula, a WG Produções e a Fundação Aperipê. O
Ministério da Cultura da Bélgica também apoiou o
longa.

Fora do eixo e sergipano - Segundo o ator per-
nambucano Tuca Andrada, que participou do elen-
co do filme, um dos méritos de 'A Pelada' é colocar
para frente um projeto de cinema feito fora dos prin-
cipais eixos econômicos do país. "Quanto mais você
descentraliza a produção do Rio-São Paulo e parte
pra outras cidades, contando histórias desses luga-
res, eu acho melhor", comentou. "É sempre uma coi-
sa prazerosa você ver o lugar onde você vive no ci-
nema", disse.

"A gente está num estado de alegria e de euforia
muito grande com a estreia desse filme", disse a ser-
gipana Gilzanira Bastos. "Quando a gente vê na tela
a nossa cidade dá um orgulho muito grande de ter
participado desse trabalho e de ser sergipana", acres-
centou a atriz.

A presença expressiva de sergipanos na equipe é
um dos fatores necessários para que o Governo do
Estado conceda incentivo aos longas-metragens
produzidos em Sergipe, como já aconteceu com tí-
tulos como 'O Senhor do Labirinto' e 'Aos Ventos
que Virão'. No caso de 'A Pelada', um dos destaques
foi o custeio de passagens de músicos sergipanos
que compõem a trilha sonora através do Edital de
Intercâmbio e Difusão Cultural.

Expansão - Para o público da pré-estreia, a expec-
tativa é de passar a ver a capital sergipana sendo
exibida na tela do cinema com mais frequência da-
qui para frente. Residente em Aracaju, Jaildo Junior
foi ver o filme, que já havia sido apresentado em um
festival sergipano, pela primeira vez. "É um dos pri-
meiros filmes a usar Aracaju.

Longa-metragem 'A Pelada'
tem pré-estreia em Aracaju

pois de uma temporada
bastante profícua em São
Paulo, acolhido pelo pres-
tigioso Instituto Tomie
Ohtake, que ele se colo-
cou no centro de um
enunciado visual. Em boa
hora. O hiper realismo
aqui empregado, outra
novidade no trabalho do
artista, não é mais revela-
dor ou fiel do que o can-
cioneiro trazido à lem-

brança por força dos di-
versos elementos que
completam a mostra. Se
há um lugar mítico no
imaginário nacional, ele é
obra do desterro e da
vontade de chorar.

Música e banzo. Cultu-
ra e saudade. 'Proibido
Cochilar', uma impressão,
lembra que Nordeste
nunca houve pra quem
conhece o seu lugar.

Um documentário, oito
seres, várias perguntas.
Dezessete cidades, 8 mil
quilômetros, 34 dias. Um
alfabeto, 26 letras e 35 fo-
nemas. Mais do que nú-
meros, o filme 'Sertão
como se fala' quer sole-
trar narrativas daqueles
que aprenderam a falar
as primeiras letras por
meio do abecedário ser-
tanejo.

A partir do dia 6 de ou-
tubro, jornalistas, docu-
mentaristas e produtores
audiovisuais que vivem
em Belo Horizonte dei-
xam os limites do cerra-
do mineiro e avançam no
mapa do sertão do Brasil
para registrar histórias de
um povo que lê o mundo
com nove fonemas dife-
rentes do abc convencio-
nal. São eles: ê - fê - guê - jí

- lê - mê - nê - rê - sí, cor-
respondentes às letras E
- F - G - J - L - M - N - R e S. A
peculiaridade foi retrata-
da na canção 'ABC do Ser-
tão', composta por Luiz
Gonzaga e regravada por
músicos como Geraldo
Azevedo e Zé Ramalho.

De cunho cultural e ten-
do em vista a falta de
material de pesquisa
acessível sobre o tema, o
documentário vai investi-
gar as raízes deste alfabe-
to e da sua difusão. O fil-
me também vai examinar
reflexos desta expressão
cultural nas formas de
sociabilidade e vai levan-
tar questões relaciona-
das às heranças culturais
e identitárias do sertane-
jo.

Para isto, a equipe de
produção vai conversar

com educadores, profes-
sores, alunos, estudiosos
e artistas que tiveram em
sua formação o jeito ser-
tanejo de falar e buscará
compreender, por meio
das memórias relatadas,
como o modo fonetica-
mente diferente de se
comunicar interferiu na
formação pessoal de
cada um.

A equipe de produção
percorrerá, de carro, sete
estados cortados pelo
sertão: Bahia, Sergipe,
Pernambuco, Paraíba, Ce-
ará, Piauí e Alagoas. Mu-
nicípios como Feira de
Santana, Euclides da Cu-
nha, Canudos, Canindé do
São Francisco, Salgueiro,
Juazeiro do Norte, Patos,
Picos e Petrolina fazem
parte do roteiro, estrate-
gicamente planejado

conforme a localização
dos entrevistados. Serri-
nha, cidade natal do dire-
tor do filme, o jornalista
Leandro Lopes, também
compõe a rota: "O Sertão
é um lugar expulsivo,
duro, que exige coragem
de se viver. Mas quando
quero contar sobre esse
mesmo lugar, quero con-
tar sobre um Sertão de
fortes homens e mulhe-
res. Falar da beleza do
grandioso, da secura
como elemento estético",
reflete no blog que vai
abrigar diários de bordo
de toda a equipe ao lon-
go do trajeto.

Assista ao vídeo que
contém informações so-
bre projeto e o financia-
mento colaborativo em:
catarse.me/sertaocomo-
sefala |

Alfabeto do sertão é tema de documentário
que vai rodar Brasil em busca de histórias
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