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Percorrendo o mapa das estrelas
DIVULGAÇÃO / PARIS FILMES / CP

Julianne Moore em ‘Mapa para as Estrelas’, filme do diretor David Cronenberg que estreia hoje nos cinemas
YANN ORTHAN / DIVULGAÇÃO / CP

NELSON REGO

Circuito Arte

■ Um pouco de mistério,

■ Artistas do Coletivo

sensualidade e um terror
velado são características
de “Noite-Égua”, de Nelson
Rego, com lançamento pelo
Terceiro Selo, nesta quinta,
19h30min, na Palavraria
(Vasco da Gama, 165). A
primeira narrativa longa do
autor mostra antigo edifício
na Cidade Baixa, em Porto
Alegre, com mistério que
persegue há anos a família
da matriarca Ana.

Ateliê Um homenageiam obras de artistas
consagrados, como
Iberê Camargo e Glauco Rodrigues, no Circuito Arte Santander, com
intervenções nas fachadas de agências do banco em Porto Alegre. O
lançamento ocorre hoje, a partir das 19h, no
Santander Cultural (Sete de Setembro, 1028).

O

cineasta David Cronenberg apresenta uma sátira sobre o mundo das celebridades e seus aspirantes em
“Mapa para as Estrelas”, em lançamento
nos cinemas a partir de hoje. A narrativa
acompanha a história dos Weiss, uma típica família hollywoodiana: Sanford (John
Cusack) é um psicólogo que fez fortuna
com livros e um programa de autoajuda na
televisão. Christina (Olivia Williams), sua
mulher, passa a maior parte dos seus dias
cuidando da carreira do filho Benjie (Evan
Bird), um astro mirim de 13 anos que acaba de voltar da reabilitação, que começou
aos 9. Completando a família, Agatha (Mia
Wasikowska) acaba de ser liberada do sanatório em que foi tratada por piromania
criminosa. Quem a acompanha na volta à cidade é o motorista de limusine Jerome Fontana (Robert Pattinson). Por sua vez, Julianne Moore interpreta uma atriz que vive à
sombra do sucesso de sua mãe, uma estrela falecida precocemente. Por esta atuação,
Julianne Moore venceu o prêmio de Melhor
Atriz no Festival de Cinema de Cannes. O
fascínio e a frustração que circundam os
bastidores de Hollywood servem como palco para personagens que vivem no limite entre a sanidade e a loucura.
Na linha de filmes direcionados ao público juvenil, estreia também hoje “Insurgente”, o segundo filme da trilogia “Divergente”. Em um ambiente pós-apocalíptico, Tris
(Shailene Woodley) se une ao grupo rebelde dos Sem Facção, enquanto é perseguida
pela líder da Erudição (Kate Winslet).
Na Sala Eduardo Hirtz da Casa de Cultura Mario Quintana (Andradas, 736), hoje,
às 19h30min, haverá o lançamento do curtametragem “Quanto Mais Suicidas, Menos
Suicidas”. Contemplado pelo 12˚ Prêmio Iecine, o filme, de Maurício Canterle, conta a
história de Fausto, um compulsivo.

Revelação da música francesa, Zaz se apresenta na Capital

Cantora francesa faz show hoje no Auditório Araújo Vianna

■ Três letras formam o nome da artista Zaz, aliás,
Isabelle Geoffroy, que, após o lançamento de um
álbum homônimo, Disco de Ouro em seu país, foi
considerada uma das revelações de 2010. A francesa, cujo espírito livre transparece nas letras, conquistou o mundo cantando sobre como o dinheiro
não traz felicidade. A mistura de jazz, canção francesa e pop de Zaz a levou para uma longa viagem

pela Europa nos últimos meses, por onde cumpriu
uma agenda de shows intensa do disco “Recto Verso” (2013). Ela volta ao Brasil, com a turnê de “Paris Sera Toujours Paris”, sendo a exibição em Porto Alegre hoje, às 21h, no Auditório Araújo Vianna
(Osvaldo Aranha, 685), além de cantar sucessos de
álbuns anteriores. O gaúcho Antonio Villeroy fará
a abertura, cantando canções próprias em francês.

