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ALIMENTO PARA A ALMA

Jefferson Kielwagen tem muito o que 
comemorar sua participação na 3a 
Bienal do Gueto, realizada neste mês 

no Haiti. A começar, o fato de ter sido o 
primeiro brasileiro a integrar a coletiva, 
que atraiu mais de 50 artistas de todo 
o mundo. Depois, a experiência de um 
evento grandioso, mas cheio de obstácu-
los logísticos e éticos, visto os inúmeros 
problemas do país. Finalmente, a boa re-
cepção a sua obra, Monolito (em parceria 
com o americano Ryan Groendyk), uma 
instalação feita com saquinhos de arroz. 

– A comunidade local foi informalmente 
comunicada de que esse arroz estava 
disponível. Em menos de dois dias, a 
escultura foi consumida pelas pessoas 
– celebra o joinvilense, que mora nos EUA.

ADEUS AO 
LADRÃO PUNK

Para a polícia inglesa, o ladrão do século 20; 
para os punks, um ídolo; para a mídia, um 
personagem fascinante. Seja qual for a faceta, 
Ronald Biggs cavou seu lugar na história como 
um dos responsáveis pelo chamado “assalto 
ao trem pagador”, em 1963, um dos mais 
notórios casos da crônica policial britânica. 
Biggs morreu ontem, aos 84 anos, deixando 
ainda uma parceria com os Sex Pistols e um 
fi lho brasileiro, o ex-Balão Mágico Mike, 
fruto das três décadas “escondido” no País.

PRATO DO DIA
Rosto cada vez mais raro nas telas 

(grandes ou pequenas), Paul New-
man tende a ser o maior chamariz de 

Empire Falls, minissérie que o canal a cabo 
Cinemax exibe na íntegra hoje, a partir das 
21 horas. Mas dada a qualidade protocolar 
das produções da HBO, há outras razões 
para fi car de olho nesse novelão passado na 
cidadezinha que nomeia a trama. Ela gira 
em torno de Miles (Ed Harris), gerente de 
uma lanchonete conformado com a vidinha 
que leva. O pai alcoólatra, a ex-mulher, uma 
chefe opressora que manda na cidade e a 
fi lha dela, paraplégica e apaixonada por ele, 
são outras fi guras que reforçam a impressão 
de que Miles é alguém digno de pena.

MAR EM BRANCO
De acordo com o chapa 

Marcos Espíndola (Contracapa 
do DC), o longa de terror Mar 

Negro, que tem os catarinenses 
Petter Baiestorf e Gisele Ferran 

no elenco, estreia no circuito 
comercial no dia 27. Vai passar 
no Estado? Só por milagre. Por 
isso, sugestão para quem toca 

o Clube de Cinema do Bom 
Jesus/Ielusc: quebrar a 

escrita e exibir o fi lme, nem 
que seja 2014 adentro.

CONSUMO 
Joinvilense 
participou da 
Bienal do Gueto 
com escultura 
feita com sacos 
de arroz
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CURTAS

PEÇA – Nada mais natural do 
que o Grupo de Teatro Canto 
do Povo acionar o espetáculo 
O Mistério de Belém nestes 
dias de Jingle Bells. O galpão 
da Ajote recebe o Auto de 
Natal hoje e amanhã, às 20 
horas, e sábado e domingo, às 
17 horas e às 20 horas, com 
ingressos a R$ 10 (inteira). 

FALA – O documentário 
Joinville Entre Ritmo e 
Poesia: a História do Rap 
Joinvilense, reunião de 
depoimentos de personagens 
do rap na cidade dirigido por 
Guilherme Duarte e Camilla 
Gonçalves, está devidamente 
acomodado no blog. 

VOLTA – Não é porque 
o autor morreu que o 
maior sucesso não terá 
continuação. A editora 
de Stieg Larsson anunciou 
que está providenciando 
um quarto capítulo para a 
série Millenium. Escrito 
por David Lagercrantz, 
coautor da biografi a do 
jogador Ibrahimovic, ele 
deve sair em 2015.

SONHADOR – Joseph 
Gordon-Levitt (em cartaz 
com Como não Perder Essa 
Mulher) assinou para produzir 
a adaptação cinematográfi ca 
de Sandman, o clássico dos 
quadrinhos escrito por Neil 
Gaiman. O detalhe é que o 
ator está cotado para também 
estrelar e dirigir o fi lme.


