
tro leve ao seu fechamento.
No final do ano passado, um
edital da Secretaria de Estado
de Cultura e Economia Criati-
va (Secec) pegou os adminis-
tradores de surpresa. O docu-
mento, que previa a cessão do
espaço para os próximos 20
anos, fazia uma série de exi-
gências, como o aumento da
capacidade de público (supe-
rior ao limite permitido pelo
corpo de bombeiros) e a obri-
gação de submeter a cada ano
a programação à secretaria
“para aprovação prévia”. 

Apesar de o Tribunal de
Contas do Estado ter man-
dado suspender a licitação,
a indefinição continua. A
Secec afirmou que pretende

Um ato em defesa do Casa
Grande reuniu, ontem,

cerca de 200 pessoas dentro e
fora do teatro, no Leblon.
Compareceram diretores e ar-
tistas como Aderbal Freire-Fi-
lho, Maitê Proença, Zuenir
Ventura e Lucinha Lins, além
de representantes da Socieda-
de Brasileira de Autores e Ar-
tistas de Teatro (Sbat) e do sin-
dicato dos artistas. No encer-
ramento, os manifestantes re-
alizaram um abraço simbólico
do lado de fora, aos gritos de
“Somos todos Casa Grande”. 

Aclasse teatral teme que in-
definições sobre o uso do tea-

reformular o documento de
acordo com os pontos levan-
tados pelo órgão. 

—Estamos aqui apenas pa-
ra pedir que a secretaria com-
preenda a singularidade des-
te espaço sociocultural —diz
Léo Haus, diretor e gestor do
Casa Grande. —Não consi-
deramos isso um protesto,
mas um ato a favor da cultura
e da cidade. Não estamos
contra ninguém.

Maior teatro da Zona Sul,

o Casa Grande é privado,
mas foi construído em um
terreno público e é tombado
pelo estado como teatro.

—O que está em jogo é a
liberdade de expressão e de
manifestação, que trans-
cende o Casa Grande — dis-
se o humorista Marcelo
Madureira. — Submeter a
programação teatral a uma
aprovação é um atentado à
liberdade. Esse espaço
sempre foi uma trincheira

da democracia.
O diretor teatral Jitman

Vibranosvki também lem-
brou a vocação democrática
desta e de outras institui-
ções de cultura da cidade: 

—Estamos aqui pelo tea-
tro Casa Grande, pela Esco-
la de Cinema Darcy Ribeiro
(que corre risco de despejo),
pela Casa de Rui Barbosa
(que teve os diretores afasta-
dos). Estamos aqui pela edu-
cação e pela cultura. 

Manifestantes ‘abraçam’ o
Casa Grande e pedem pela
manutenção do teatro
Classe artística se preocupa com o futuro do espaço no Leblon
e pressiona para que edital com exigência de ‘aprovação
prévia’ de programação, já suspenso, seja readequado

MARCELO THEOBALD

Resistência.
Manifestante
leva cartaz ao
teatro no
Leblon, o maior
da Zona Sul;
presente ao ato,
humorista
Marcelo
Madureira diz
que “o que está
em jogo é a
liberdade de
expressão e
manifestação”

BOLÍVAR TORRES
bolivar.torres@oglobo.com.br

-

A inquietude é a marca de
Leonardo Mourama-

teus, que divide seu tempo
entre cinema, teatro e dan-
ça. Aos 29 anos, é dono de
um currículo com 12 filmes
e participações em diversos
espetáculos cênicos dentro
e fora do Brasil. Esse “desas-
sossego” foi percebido pelo
Festival de Roterdã e está es-
pelhado nos curtas do cea-
rense em cartaz na seção
Deep Focus da 49ª edição da
mostra holandesa. Como o
título sugere, ela oferece um
mergulho na obra de jovens
e promissores cineastas.

Mouramateus participa
do festival com seus seis pri-

meiros filmes —entre eles,
“A festa e os cães” (2015),
premiado no festival fran-
cês Cinéma du Réel, e “His-
tória de uma pena” (2015),
vencedor do troféu do júri
no Festival de Brasília — e
também na mostra compe-
titiva de curtas com o inédi-
to “A chuva acalenta a dor”.

Em Roterdã, o cineasta
conta que tem mais dois
curtas a caminho e finaliza
“A vida são dois dias”, seu se-
gundo longa —o primeiro,
“António um dois três”, foi
exibido em Roterdã em
2017. Ele recorda o início: 

—Fiz meu primeiro curta
no primeiro semestre do
curso de Cinema na Univer-
sidade Federal do Ceará.

Acho que meu ritmo tem
mais relação com a necessi-
dade de criar uma rotina de
trabalho do que construir
uma obra —explica Moura-
mateus, que foi fazer um
mestrado em Lisboa em
2014 e “foi ficando”. — Es-
tando em Fortaleza, cerca-
do de pessoas com a mesma
energia, foi possível fazer
filmes de baixíssimo ou ne-
nhum orçamento e expres-
sar a sensação do momento.

INSPIRAÇÃO DO ENTORNO
Os filmes do realizador cea-
rense se alimentam de me-
mórias afetivas e interpreta-
ções da realidade a sua volta,
o que lhe dão um caráter
emocional e político. Em
“Mauro em Caiena” (2012),
uma criança que brinca de
Godzilla destruindo prédi-
os imaginários remete às
mudanças urbanas de For-
taleza. Já “Vando vulgo vedi-
ta” (2017) parte das lem-
branças de uma turma sobre
um amigo ausente para
abordar intolerância e ódio.

— Mouramateus conse-
guiu criar, em um curto es-
paço de tempo, uma obra ex-
cepcional e multifacetada.
Seus filmes oferecem uma
visão íntima da vida de jo-
vens adultos, revelando o
que significa crescer no Bra-
sil de hoje —elogia Koen de
Rooij, um dos programado-
res de curtas-metragens de
Roterdã. —Seus temas-cha-
ve são o amor pela música, o
papel do acaso na vida e per-
sonagens que não encon-
tram seu lugar no mundo.

Para Mouramateus, é na-
tural que tenha feitos mui-
tos filmes envolvendo jo-
vens de Fortaleza, porque
era “a realidade em que esta-
va inserido”. Acredita que
seus filmes amadurecerão
junto com ele, mas diz que
sempre se interessará por

pessoas com essa vibração
da juventude —o mundo da
“confusão, do descenso, das
possibilidades, das escolhas
estapafúrdias, da sensação
de descoberta, ligado à vita-
lidade, à vontade de sair do
quadro, do lugar”. 

O diretor observa que a in-
quietação não é prerrogati-
va de sua geração e tem “um
fundo econômico”:

—Meus filmes não falam
de jovens ricos, mas de jo-
vens que vêm de famílias
humildes, como a minha. A
inquietude não nasce de um
conforto, mas de um des-
conforto — analisa o dire-
tor, que após Roterdã volta
para Barcelona, onde conti-
nua a trabalhar na drama-

turgia de “Ça va exploser”
(algo como “Isto vai explo-
dir”), espetáculo de dança
dirigido pelo coreógrafo
português João Fiadeiro e
pela coreógrafa e bailarina
brasileira Carolina Campos,
que estreia 6 de fevereiro. —
A dança e o teatro ainda pa-
gam minhas contas (risos).

BRASIL EM PORTUGAL
Assim como seu longa ante-
rior, “A vida são dois dias” foi
rodado no Brasil e em Portu-
gal. É uma história sobre
dois irmãos gêmeos, prota-
gonizada pelo português
Mauro Soares (de “António
um dois três”) e a brasileira
Mariah Teixeira. 

É um novo trabalho com

dupla nacionalidade, mas
Mouramateus diz que segue
fazendo filmes brasileiros.

— Quando lancei “Antó-
nio um dois três”, os brasilei-
ros diziam que era um filme
português; os portugueses,
que era um filme brasileiro.
Mas o lugar onde ele é feito
não é determinante na naci-
onalidade de uma produ-
ção. Ainda mais na situação
em que o Brasil está agora,
onde não há possibilidade
de fazer cinema —analisa o
diretor. — Busco um lugar
para fazer meus filmes. Lu-
tamos tanto por um modelo
de produção, mas não fize-
mos o mesmo esforço quan-
do esse modelo é ameaçado
de ser retirado.

Diretor brasileiro
mostra sua geração
em Roterdã
Leonardo Mouramateus, 29 anos, apresenta curtas
na Holanda e prepara segundo longa-metragem

DIVULGAÇÃO/ALEXI PELEKANOS

Jovem
realizador.
Leonardo
Mouramateus
tem 12 filmes no
currículo e
participou de
espetáculos
cênicos dentro 
e fora do Brasil

CARLOS HELÍ DE ALMEIDA
Especial para O GLOBO, de Roterdã
segundocaderno@oglobo.com.br
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Inédito. Cena do
novo curta de
Mouramateus,
“A chuva
acalenta a dor”
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