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Sobrenaturais assustam nas telas
D

ois filmes que chegam aos cinemas a partir
de hoje trabalham a paranormalidade de
diferentes formas. Enquanto em “A Montanha Enfeitiçada” ela é vista dentro uma aventura,
em “Evocando Espíritos” se aproxima do terror.
“A Montanha Enfeitiçada”, do diretor Andy
Fickman, é uma remontagem moderna do clássico homônimo de 1975 da Disney. A história
acompanha um motorista de táxi de Las Vegas
(Dwayne “The Rock” Johnson) que encontra dois
adolescentes com poderes sobrenaturais e entra
em uma incrível aventura. Eles descobrem que a

única chance de salvar o mundo encontra-se secretamente escondida num lugar no meio do deserto de Nevada, conhecido como Montanha Enfeitiçada. Governo, criminosos e até mesmo extraterrestres tentam detê-los. O filme também conta
no elenco com AnnaSophia Robb, Carla Gugino,
Ciaran Hinds, Alexander Ludwig, Tom Everett
Scott, Christopher Marquette, Cheech Marin e
Garry Marshall.
O suspense sobrenatural “Evocando Espíritos” (“The Haunting in Connecticut”), de Peter
Cornwell, estreia hoje nos cinemas brasileiros,
WALT DISNEY / DIVULGAÇÃO / CP

Dwayne ‘The Rock’ Johnson (C) integra o elenco da refilmagem ‘A Montanha Enfeitiçada’

Durante dois dias, neste sábado e
domingo, a sala de cinema do Cine
Santander (7 de Setembro, 1028) receberá a Mostra Especial O Cinema
da Famecos V, com trabalhos da nova geração de cineastas da sexta
turma formada no curso superior de Tecnologia em Produção Cinematográfica: Teccine, da PUCRS. Estarão em cartaz experiências de um minuto em 16 mm, documentários e ficções em película e digital, além de
sessões comentadas. Neste sábado e domingo, depois da sessão das
19h, respetivamente, Bruno Polidoro e Marcus Mello irão comentar a
programação. Ver roteiro de cinema.

Cinema da Famecos

Em comemoração aos seus cinco
anos de trabalho nos palcos gaúchos, o grupo Teatro Sarcáustico apresenta o espetáculo “IntenCIDADE
1a: Voar”, de hoje a domingo, a partir das 17h30min, no Terraço da Usina do Gasômetro, com entrada franca. O espetáculo discute as relações
amorosas do mundo urbano contemporâneo sob influências da mídia e
do lugar-comum. A direção é assinada por Daniel Colin, com texto
baseado em “Quando Amanhecer Teu Sorriso Será mais Bonito”, de Felipe Vieira de Galisteo. A montagem fica em cartaz, sempre às sextas,
sábados e domingos, até o dia 3 de maio.

Cinco anos em cena

trazendo na bagagem uma excelente abertura nos
cinemas americanos. O filme, que se diz baseado
em uma história real, acompanha a família Campbell chegando a uma nova casa. Quando Matt,
um dos filhos do casal, é diagnosticado com câncer, eles resolvem se mudar para uma casa mais
perto da clínica onde o jovem fará seu tratamento. À medida que o tempo passa, o comportamento do rapaz muda radicalmente e todos passam a
presenciar várias atividades paranormais na casa. Pesquisando o passado do local, eles descobrem que ele foi um centro de pesquisas que procurava muito mais que contatos com espíritos.
Assustados com o que tem ocorrido com o filho, a
família procura desvendar o mistério. No elenco,
Virginia Madsen (de “Sideways”), Martin Donovan
e Elias Koteas.
Entra em cartaz também “Anjos da Noite: a
Revolução”, precedido por “Anjos da Noite – Underworld” (2003) e “Anjos da Noite – A Evolução”
(2006). A partir do primeiro imortal, Alexander
Corvinus, nascem duas raças de seres sobrenaturais: os vampiros e os lobisomens. Os vampiros
vêm da linhagem de Markus, filho de Corvinus,
tornando-se elegantes e aristocráticos. Já os lobisomens, oriundos de William, também filho de
Corvinus, são bestas selvagens. Uma guerra segue entre os grupos, até que neste filme um personagem pode mudar o rumo da história: Lucian
(Michael Sheen). Ainda no elenco, Bill Nighy.
O projeto Raros da Sala P. F. Gastal da Usina
do Gasômetro (João Goulart, 551, 3O andar) exibe
hoje, às 19h, “Blacula”, de William Crain, produção de 1972 sobre vampiro negro que aterroriza
as ruas de Los Angeles. “Blacula” integra a programação do projeto Black, inaugurado pela
Coordenação de Cinema, Vídeo e Fotografia da
SMC na última terça-feira, que está apresentando
diversos filmes que ilustram a contribuição da
cultura negra para o cinema. A sessão do Raros é
gratuita, será exibida em DVD, com legendas em
espanhol, e será seguida de debate com o jornalista Zeca Azevedo, especialista em cultura black.
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Cantora estará na Livraria Cultura

Apanhado musical
de Karine Cunha
Karine Cunha, depois de cinco meses em
turnê pelo Brasil, fará seu primeiro show,
de retorno a Porto Alegre, hoje, às
19h30min, na Livraria Cultura do Shopping
Bourbon Country (avenida Túlio de Rose,
80). O roteiro musical passará por canções
do seu disco “Epahei”, mas também revelará novidades como “A Dama e o Verso”,
parceria da artista com a cearense Luciana
Dantas; “Tango do Não Gosto”, “Aquela
Cara”, “Na Beira do Rio” e “Gostares”.
A cantora, acompanhada do multi-instrumentista Marcus Bonilla, mostrará as músicas com arranjos novos para viola caipira,
violoncelo, violões, cavaquinho e percussão. As canções de “Epahei” fazem uma
saudação à cultura afro, com referência aos
orixás, como em “Canto de Ogum”, um
“salve” a São Jorge. Além disso,
tem composições sobre amor
e as delícias da vida.

Eletrorock em alta voltagem no Porão do Beco
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Hoje e amanhã, o Porão do Beco (Independência, 936) realiza o Festival Eletroshock, totalmente dedicado ao gênero. Hoje, a partir das
23h, as atrações que se revezam no palco são
Ka-Hara & Cevallos, Madame Mim, os Djs
Schutz e Machuca, Database, The Twelves,
Edu K e Chernobyl. Amanhã, o line-up tem
Mind, Fenx, Schutz e Machuca, Las Bibas
From Vizcaya, No Porn, Boss in Drama e Killer
on the Dancefloor. Nos dois dias haverá projeções com o VJ Leo. Entre os shows mais aguardados estão o de Las Bibas From Vizcaya, com
integrantes que nasceram em Recife, mas há
dez anos vivem entre Barcelona e Londres. Lá
começaram a divulgar seu trabalho eletrônico e
as performances hilárias. Já o espetáculo Mind
promete envolver o público com uma experiência através de imagens e sons. Criado pelo VJ
Leo e o DJ Dennis Rocha, foi premiado no festival alemão Time-Warp em 2008. Ingressos antecipados na Colcci (Iguatemi e Praia de Belas)
Database, de São Paulo, apresenta-se hoje no Eletroshock
e na Pó de Estrela (Alberto Torres, 228).

