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panhia: a atriz, ao lado de Jack Black, deu o ar da graça em Cannes
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Teve Angelina Jolie, linda,
lançando “Kung Fu Panda 2”, para
garantir o momento relax... Mas é
a palavra polêmica que mais se
adapta aos filmes já exibidos no
Festival de Cannes. A começar de
“Sleeping Beauty”, protagonizado por Emily Browning, o primeiro
da mostra competitiva, ou “We
Need to Talk about Kevin”, de Lynne Ramsay, o segundo. Dois filmes que dialogam entre si. No primeiro, uma garota entra para uma
irmandade secreta - de acordo
com Luiz Carlos Merten, da Agência Estado, meio “De Olhos bem
Fechados”, de Stanley Kubrick.
Ela dorme, é abusada por velhos
(mas sem penetração), acorda e é
como se não houvesse ocorrido
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nada.
Nada? Os danos são muito
mais (pro)fundos. Por que a garota
aceita fazer esse jogo? Não é por
dinheiro, porque ela queima as notas que recebe por seu “trabalho”.
Lynne Ramsay também não explica por que Kevin faz o irremediável em seu filme, deixando sem
olêmico
ema“Sleeping
Beauty”
resposta
pergunta que
a mãe
(Tilda Swinton) faz ao garoto, mas
Kevin é aquilo que se chamaria de
mente doentia, um “monstro”.

E segue: “É uma história de família. Algo muito trágico. Um pesadelo”. A cor vermelha, diz ela,
“domina desde o início porque vejo os filmes na minha cabeça, anAFP PHOTO / MARTIN BUREAU
tes de escrever o roteiro, sou visual”, declarou Ramsay, cujo curta-metragem de fim de estudos,
“Small deaths”, ganhou em 1996
o prêmio do júri em Cannes. “Nosso filme não trata, como Elefante,
de Gus Van Sant, do massacre em
um colégio, e sim sobre uma família, sobre as relações entre mãe e
filho”, explicou o roteirista
Stewart Kinnear. “Kevin cresce
em uma família de classe média
norte-americana. Tem tudo o que
quer, mas acredita que não tem
um lugar no mundo. É muito inteligente e pensa que seus pais interpretam o papel de pais, que estão
atuando, que não são sinceros”,
disse, por sua vez, Tilda Swinton.
A atriz falou de sua maneira de encarnar o personagem de Eva, que
se sente desconcertada e perdida
desde o nascimento de Kevin, um
menino muito chorão e depois autista, violento, grosseiro. “Quando uma pessoa tem um filho se
sente às vezes como se estivesse
escrevendo uma carta que nunca
enviará a ele”, acrescentou.

Makely Ka: infuência das músicas nordestina e ibérica
CINTHYA OLIVEIRA
REPÓRTER

mente trabalhar essa distribuição via aplicativo, mas é
bem possível que eu não faça
o CD físico”, diz o artista, que
depois de Belo Horizonte, o
artista segue para quatro capitais nordestinas – Salvador,
Maceió, Recife e Natal.
Em “Cavalo Motor”, o músico apresenta sua principal
influência: a música nordestina. Nascido no Piauí e criado
no interior de Minas, Makely
absorve elementos do que poMICHELL
de ser ouvido no Sertão e no
Agreste: emboladas, aboios,
redondilhas, etc.
“De toda a musicalidade
do Nordeste, o que mais me

Grande defensor da f lexibilidade da Lei dos Direitos
Autorais e antenado a novidades tecnológicas, Makely Ka
decidiu fazer um lançamento
totalmente inusitado para
seu segundo disco, “Cavalo
Motor”. O público poderá
conferir essas músicas novinhas em um show que acontece hoje, na Casa Una.
O novo trabalho foi disponibilizado ao público por meio
de um aplicativo para telefonia
móveleIPods.Quemfizerodownload do programa terá, em
seu celular, além das músicas
recentes, letras, fichas técnicas, vídeos e as canções do discoanterior,“Autófago”.
Quem se interessar por
passar esse conteúdo para o
aparelho móvel, também terá
acesso a uma rádio, onde são
executas mais de 70 composiAFP PHOTO / GUILLAUME BAPTISTE
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tane, Chico Saraiva, Kristoff
Silva e Aline Calixto.
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Além de músicas, o
aplicativo criado por
Makely disponibiliza
vídeos, letras, fichas
técnicas e uma rádio
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