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Nia Vardalos em repeteco grego

A Biblioteca Parque Esta-
dual recebe hoje, às 16h, 
o escritor e jornalista Lau-
rentino Gomes. Ele partici-
pa de  um bate-papo sobre 
o livro “1808” e do lança-
mento do projeto “Era uma 
vez... Brasil”, inspirado no 
best-seller, que levará 10 
alunos e um professor de 
História da rede municipal 
de ensino do Rio para um 
intercâmbio de dez dias em 
Lisboa, Portugal. 

No Teatro da Biblioteca 
Parque Estadual (av. Presiden-
te Vargas, 1.261, Centro. Tel.: 
2332-7225). Grátis.  METRO RIO

Na Biblioteca.  
Autor Laurentino 
Gomes  em bate-
papo sobre livro

Laurentino Gomes é autor do 
best-seller ‘1808’ | DIVULGAÇÃO

Estreias no cinema

‘A Juventude’
[Ita/Fra/R.U./Suíça, 2015], 
de Paolo Sorrentino. Com 
Michael Caine e Harvey Ketel. 
Prestes a chegarem aos 80 
anos, dois velhos amigos 
decidem enfrentar o futuro 
com leveza, sem se preocupar 
com a passagem do tempo.

‘Voando Alto’
[EUA/R.U./Alemanha, 2015], 
de Dexter Fletcher. Com Hugh 
Jackman e Taron Egerton.
O filme retrata a trajetória de 
“Eddie the Eagle”, atleta de 
esqui britânico que enfrentou 
o descrédito para disputar os 
Jogos Olímpicos de Calgary.

‘Para Minha Amada Morta’
[Brasil, 2016], de Aly 
Muritiba. Com Fernando 
Alves Pinto e Mayana Neiva.
Após a morte da esposa, o 
fotógrafo Fernando começa 
uma busca obsessiva por 
provas que possam revelar 
um segredo da mulher.

Nada é o que parece em 
“Zoom”, o que faz algum sen-
tido quando o tema do filme 
é justamente a quebra da lógi-
ca das aparências. “Esse é um 
tema que sempre mexeu co-
migo. Sempre reparei que as 
pessoas muitas vezes perdem 
a própria identidade quando 
tentam seguir um padrão”, 
diz o diretor Pedro Morelli.

As três histórias do longa 
brincam com isso. A insegura 
Emma (Alison Pill) sonha em 
ter seios fartos e projeta seus 
desejos em uma história em 
quadrinhos que escreve. En-
quanto isso, o arrogante ci-
neasta Edward (Gael García 
Bernal) tenta fazer um filme 
de arte enquanto lida com o 
fato de seu pênis ter encurta-
do. Por fim, a modelo Michel-
le (Mariana Ximenes) con-
traria o marido Dale (Jason 
Priestley) para provar ser mais 
que um rostinho bonito e de-
sabrochar como romancista.

“Todos eles são marione-
tes. Todos são vítimas dessa 
sociedade das aparências e, 
ao longo do filme, percebem 
que estão sendo estúpidos de 

Estreia hoje. Jovem cineasta Pedro Morelli faz exercício de fôlego ao reunir elenco internacional 
e criar ambientes visuais distintos para narrar três histórias em torno do mundo das aparências

Gael García Bernal estrela o longa em forma de animação | DIVULGAÇÃO

‘Zoom’ critica busca 
de padrões estéticos 

Leia mais sobre esse assunto  
metrojornal.com.br
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QUEIRÓS 
METRO SÃO PAULO

Nia Vardalos não se cansa 
de falar sobre como as coi-
sas dão errado para ela. “Ado-
ro histórias de perdedores”, 
afirma a atriz e roteirista du-
rante um evento de divulga-
ção de seu novo filme, “Casa-
mento Grego 2”, sequência 
da comédia  blockbuster que 
surpreendeu ao arrecadar 
quase US$$ 370 milhões pe-
lo mundo em 2002.

“Quando o primeiro fil-
me estreou, com toda a lou-
cura que se seguiu, encontrei 
um ex-namorado que havia 
me tratado mal. Não sou vin-
gativa, quero que todo mun-
do tenha uma vida feliz. Mas 
esse cara foi malvado comi-
go. Quando eu o vi na rua e 
ele veio falar comigo, pensei 
que estava finalmente tendo 
um momento com um filme 
de sucesso e, quando fui falar 
com ele, um pássaro fez cocô 
na minha cabeça”, lembra.

Vardalos é cheia de histó-
rias como essa. Para a atriz, 
dor é algo engraçado, e essa 
foi a razão para que ela não 

quisesse pegar leve com “Ca-
samento Grego 2”, que es-
treia hoje. A sequência traz 
de volta os mesmos persona-
gens e o mesmo elenco. To-
do mundo está mais velho, 
incluindo Toula, a persona-
gem de Vardalos, e seu ma-
rido Ian, interpretado por 
John Corbett. Agora aos 53 

anos, a atriz – que novamen-
te escreveu o roteiro – queria 
rir sobre envelhecer e como 
ser mãe de uma adolescente 
prestes a entrar na faculdade.

“Apenas queria que as pes-
soas interpretassem persona-
gens com a idade que elas 
têm, incluindo John e eu”, 
explica Vardalos. “É por is-

so que resisti à tentação de 
escrever algo conosco nova-
mente aos 32 anos. Pensei 
que seria respeitoso com o 
público que cresceu com o 
filme ver-se novamente refle-
tido na tela”, diz. 

Dessa vez, o casamento 
anunciado no título é o dos 
próprios pais de Toula, que 
descobrem não terem sido 
oficializados como marido 
e mulher. A festa serve para 
aproximar mãe e filha, que 
pretende estudar longe para 
se livrar do clã grego.

A atriz, que falhou em 
emplacar outros projetos 
na TV e no cinema além da 
comédia grega, diz preferir 
permanecer independente 
para não lidar com o mas-
sacrante sistema de Holly-
wood. “Quero permanecer 
orgânica”, conclui ela.

Atriz e roteirista volta a atuar com par romântico John Corbett | DIVULGAÇÃO

Leia mais no metrojornal.com.br

MATT 
PRIGGE 
METRO INTERNACIONAL

O artista 
gaúcho Ma-
teus San-
tolouco é 

o mais novo confirmado na 
Comic Con Experience, que 
acontece de 1º a 4 de dezem-
bro no São Paulo Expo.

Responsável por comics 
de sucesso, como “2Guns”, 
que foi adaptada ao cinema, 
e “Mondo Urbano”, o artista 
é atualmente um dos princi-
pais nomes à frente da série 
“Tartarugas Ninja”.

Os ingressos para a 
CCXP começam a ser vendi-
dos no dia 8 de abril. Leia 
mais informações no site 
ccxp.com.br.   METRO

CCXP. Mateus 
Santolouco é 
confirmado

Quadrinista assina série das 
‘Tartarugas Ninja’ | DIVULGAÇÃO

JORNAL OFICIAL

Henrique Fogaça, Paola Ca-
rosella e Erick Jacquin defi-
niram anteontem os 21 con-
correntes da 3ª edição do 
“MasterChef”. O desafio da 
próxima terça será preparar 
um prato com os ingredientes 
da caixa misteriosa.   METRO

TV. ‘MasterChef 
Brasil’ define 
participantes

•	Aluísio Nahime, 32
•	Bruna Chaves, 29 
•	Fábio Nunes, 30
•	Fernando Bianchi, 31
•	Gabriella Palinkas, 26
•	Gleice Simão, 20
•	Guilherme Joventino, 37
•	Hellen Cruz, 29 
•	Lee Fu Kuang, 56 
•	Leonardo Young, 30 
•	Livia Cathiard, 27 
•	Luriana Toledo, 27
•	Nuno Codeço, 37 
•	Paula Salles, 33 
•	Pedro Lima, 27
•	Raquel Novais, 32
•	Rodrigo Domingues, 35
•	Rodrigo Silva, 34 
•	Thaiana Wosniak, 31
•	Vanesa Vagnotti, 46
•	Victor Branco, 27   

Conheça os escolhidosdeixarem alguém controlar a 
vida deles”, diz Morelli.

O segmento que mais des-
perta a atenção de “Zoom” é 
o de García Bernal, cuja histó-
ria é contada em animação ao 
estilo de “Waking Life” (2001), 
filme-cabeça de Richard Link-
later no qual atores surgem 
na tela em forma de traços.

“Desenhamos todos os 
quadros para dar a sensação 
de terem sido feitos à mão, já 
que essa é uma animação que 
se passa dentro de uma HQ. 
Foram mais de 20 mil deles”, 
afirma o diretor, que exalta o 
fato do filme ser um exem-
plar único dentro do que se 
tem feito no cinema nacional.

“Uma vez que a gente já 
tem uma indústria começan-
do a se estabilizar, a gente 
tem liberdade de experimen-
tar. Sinto que é o momento de 
tentar coisas novas”, diz ele. 


