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Glauber em Veneza 

O 430 Festivai de Veneza não terá, 
entre seus 23 competidores, nenhum 
filme brasileiro. Em compensação, 
haverá uma enorme retrospectiva Gláu-
ber Rocha, com a totalidade da sua 
obra, uma exposição de seus desenhos e 
uma mesa-redonda em que se discutirá 
sua filmografia, A outra homenagem do 
Festival será prestada aos irmãos 
Taviani, Paolo e Vittorio, cineastas de 
"Kaos" e "A Noite de São lourenço", 
entre outros, por sua carreira. 

Lui em Locarno 

Acompanhado da sua mulher e estrela, 
Fernanda Torres, o diretor Lui Farias foi 
para a Suíça, onde seu filme, "Com 
Licença, eu Vou à Luta", disputa o 
Leopardo de Ouro no 39° Festival de 
Cinema de Locarno. Para ganhar, o 
filme que conta a história da hoje 
escritora carioca Eliane Maciel, tem de 
vencer outros dezesseis concorrentes. 

VÍDEO EM 3-D 
A Victor do Japão revelou ontem 

que já fez os primeiros v»deodiscos 
em três dimensões, que podem ser 
vistos numa televisão comum, com 
um reprodutor de videodiscosiigado 
a um novo adaptador . Desde 
setembro, os japoneses vão poder 
ficar em casa e ver filmes em três 
dimensões como "Sexta-Feira 13" e 
"Tubarão 3", a um preço èquivalenm-
te ao dobro de um videodisco 
normal. Em novembro, a JVC 
promete lançar seus primeiros filmes 
em 3-D, como "Nude 66", que 
mostrará "nus sensuais na estrada 
66, de Chicago à Califórnia". A 
Toshiba, a Matsushita e a Sharp, que 
já fazem reprodutores de videodis-
cos, fabricarão os adaptadores, que 
custarão no varejo cerca de Cz& 3 
mil. A Sharp venderá os pesados 
óculos 3-D necessários para trans-
formar a imagem dupla da tela num 
filme em 3-D, por Cz& 2 mil. 

SoIe mio proibido 

Odila Mestriner: obra de 83 

seu amigo, Ron Scott, líder do grupo AC / 
DC. 

PRÊMIO MERCEDES 
Será concedido este mês o Prêmio 

Mercedes-Benz de Literatura para 
celebrar os 30 anos da produção da 
empresa alemã no Brasil e os 100 
anos do automóvel. Todas as obras 
de ficção publicadas de 1983 em 
diante estão sendo consideradas por 
um júri presidido pala professora da 
USP Walnice Nogueira Galvão e 
composto por Antonio Houaiss, 
Ignácio de Loyola Brandão, Antonio 
Dimas, Jorge Schwartz, Sérgio Paulo 
Rouanet e Ray-Guede Mertin. Se 
inédita em alemão, a obra premiada 
terá subsídios para ser publicada na 
Alemanha e, além disso, o prêmio 
vale Cz& 150 mil e uma viagem à 
Alemanha para o autor. 

Nobrezas em desfile 

Em Mônaco, a princesa Caroline saiu 
anteontem do hospital Princesa Grace, 
três dias após o nascimento da sua 
segunda filha, Charlotte. A família real 
monegasca posou sorridente para fotos, 
sem qualquer constrangimento maior 
pelo fato do marido de Caroline, Stefano 
Casiraghi, ter pretextado impotência e 
esterilidade para fugir do serviço militar 
italiano. 

Mágicos espantalhos 

Uma dasmais sérias e competentes 
artistas plásticas de São Paulo, Odila 
Mestriner nunca foi demuita badalação, 
preferindo criar sua arte pessoal longe 
dos modismos superficiais. Mostrando 
duas séries de trabalhos, "O Mágico"e 
"Ser Espantalho", Odila Mestriner abre 
uma exposição de obras recentes no dia 
12, no Espaço Cultural Chap Chap (rua 13 
de Maio, 1585). Vale colocar na agenda. 

Maria chora El índio 
O cineasta e ator mexicano Emílio 

"El índio" Fernandez, que morreu 
anteontem aos 82 anos, foi enterrado 
ontem no Mausoleo dei Angel. No 
velório, houve muitaemoção, sobretudo 
quando chegou a grande descoberta do 
morto, a atriz Maria Felix, que veio de 
Paris. "Perdi um grande amigo querea-
lizou grandes coisas para nosso cinema. 
Fiz ótimos filmes com ele, dos melhores 
em que trabalhei", disse ela, que 
estrelou "Maria Candelaria", Palma de 
Ouro em Cannes, em 1947. 

Sigourney vem aí 
A atriz Sigourney Weaver está que-

brando recordes de bilheteria nos 
Estados Unidos com seu filme "Aliens". 
Ela enfrenta todos os monstros possí-
veis, tem olhos de aço e é muito mais 
bonita que Clint Eastwood, Arnold 
Schwarzenegger e Sylvester Stallone 
juntos. Como a oficial Ripley, ela não 
fica nada atrás de Rambo ou Rocky. E 
ainda tem instinto maternal, como se vê 
nessa continuação de "Alien". 


