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O
s recursos oferecidos 
pelo ambiente online - 
que se tornou o único 
palco possível em tem-
pos de pandemia - re-
presentam uma série 
de desafios para artis-
tas de diferentes lin-

guagens. Por outro lado, pos-
sibilitam encontros que seriam 
difíceis de serem estabelecidos 
no antigo normal. E um desses 
inusitados encontros ocorreu 
em Votuporanga, a terra natal 
da Camerata Villa-Lobos, que 
reúne instrumentistas profis-
sionais e recém-formados da 
Escola Municipal de Artes.

Desde o início do período 
de distanciamento social im-
posto pela Covid-19, a came-
rata, que é regida pelo maes-
tro Mazinho Sartori, cumpre 
uma rigorosa agenda de en-
contros virtuais, resultando 
em vídeos que são comparti-
lhados semanalmente no You-
tube (Camerata Villa-Lobos 
Votuporanga), Facebook e 
Instagram (@villalobosacav).

E um desses encontros 
atravessou o Atlântico, unin-
do os instrumentistas da Villa
-Lobos com as vozes do coral 
italiano Castel Penedo. O ví-
deo da interpretação de uma 
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Villa-Lobos em apresentação 
feita em novembro de 2019
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Instrumentistas da camerata mantém agenda de encontros virtuais desde o início da pandemia

canção popular italiana, que 
reuniu cerca de 50 instrumen-
tistas e cantores, está em fase 
de edição e deverá ser compar-
tilhado até o final deste mês.

“Estamos caminhando 
para a nossa 18ª semana de en-
contros virtuais, explorando 
um repertório mais eclético 
possível. Tem sido trabalhoso 
em inúmeros sentidos, pois 
cada instrumentista grava sua 
participação diretamente de 
casa, tendo como recurso ape-
nas a câmera do celular. Por 

outro lado, o nível de satisfação 
é imenso, pois estamos contri-
buindo com a sociedade em um 
momento bastante delicado, 
sendo a música um consolo para 
as angústias geradas por essa 
pandemia”, comenta Sartori.

A parceria entre a Villa-Lo-
bos e o Castel Penedo deu-se por 
meio do instrumentista e regen-
te Carlo Giuliani, que é filho 
do fundador do coral italiano e 
é casado com uma votuporan-
guense, Adriana Ilho. Em uma 
de suas visitas anuais a Votu-

poranga, Giuliani teve a opor-
tunidade de conhecer Sartori, 
tornando-se uma espécie de in-
tegrante honorário da camerata.

“Conheci Mazinho [Sar-
tori] há dois anos, e ele me 
ajudou a voltar a tocar flauta. 
No período de três meses que 
fiquei em Votuporanga, ele 
foi generoso em me incluir na 
orquestra da Escola de Artes. 
Ainda tive a oportunidade de 
realizar algumas palestras na 
cidade”, conta Giuliani, que já 
atuou como regente do Castel 

Penedo, posto que é ocupado hoje 
por seu irmão, Lucca Giuliani.

Em todos os vídeos com-
partilhados pela Villa-Lobos, 
Giuliani tem participado como 
flautista. “Mazinho tem muita 
vontade de ensinar. Vejo nele o 
meu pai, que foi maestro de ban-
da, orquestra e coro, cultivando 
um grande amor pela música”, 
diz Giuliani, em entrevista ao 
Diário da Região via WhatsApp.

Para Sartori, a experiên-
cia estabelecida no ambiente 
online terá reflexos positivos 
no trabalho da camerata após 
o fim da pandemia. “Os en-
contros servem para manter 
os integrantes da Villa-Lobos 
unidos, reforçando a sintonia e 
o espírito coletivo. Tenho cer-
teza que isso vai se estabelecer 
de uma forma potente quando 
voltarmos aos palcos”, reflete.

O maestro destaca que um 
dos objetivos da camerata, 
que foi criada no ano passa-
do, é abrir mercado de traba-
lho para os instrumentistas 
de Votuporanga, e isso vinha 
sendo concretizado antes do 
início da pandemia. “Estáva-
mos mantendo uma agenda 
pontual de apresentações em 
eventos de diferentes tipos, 
além do patrocínio que conse-
guimos da Unifev. Vamos res-
tabelecer esse trabalho quando 
a pandemia passar.”

A produção teatral no in-
terior paulista é o tema da pri-
meira live da série “Encontros 
Possíveis”, que faz parte da 
programação do Território Cê-
nico, projeto de formação artís-
tica e cultural que é realizado 
pela Cia. Cênica, de Rio Preto, 
desde 2016. Neste ano, devido 
à pandemia da Covid-19, todas 
as atividades serão realizadas 
no ambiente online.

Com a participação dos “cê-
nicos” Andrea Capelli, Beta 
Cunha e Clara Roncati, além de 
Danilo Lopes, João Bozzi e Val-
ner Cintra, da Cia. Talagadá, de 
Itapira, a live será realizada nes-
ta quinta-feira, 23, às 20h, com 
transmissão no canal da com-
panhia rio-pretense no Youtube 
(ciacenica). Nesse encontro vir-
tual, serão compartilhadas ex-
periências sobre circulação de 
espetáculos, desenvolvimento 
de ações de formação, gestão 
de espaços culturais indepen-
dentes, entre outros temas.

Grupo de pesquisa na área 
das formas animadas, a Cia. 
Talagadá nasceu em 2011, 
constituída por três integran-

tes da extinta Cia. Pirandello. 
Atualmente, a companhia de-
dica-se a pesquisas na estética 
do teatro de formas animadas, 
teatro de rua e também ações 
performativas na simbiose en-
tre o teatro e as artes visuais, 
além da circulação dos espetá-
culos de seu repertório.

A companhia anfitriã, Cia. 
Cênica, é um grupo de reper-
tório criado em 2007 em Rio 
Preto, com pesquisas e ações 
culturais a partir de quatro 
eixos: o popular não apenas 
como linguagem e temática, 
mas como meios de produção 
e difusão cultural; dramatur-
gia autoral; música ao vivo 
enquanto elemento dramatúr-
gico; e ocupação de ruas e es-
paços não convencionais.

A série “Encontros Possí-
veis” compreende cinco bate
-papos virtuais com a proposta 
de reunir artistas e público, 
trazendo diferentes profis-
sionais das artes cênicas para 
falarem sobre temas relaciona-
dos à sua área de atuação.

Totalmente gratuita, a pro-
gramação do Território Cênico 
2020 é viabilizada pelo Progra-
ma de Ação Cultural (ProAC), 
da Secretaria Estadual de 
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Danilo Lopes, João Bozzi e Valner 
Cintra, da Cia. Talagadá, são os 
convidados da live da Cia. Cênica
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Cultura e Economia Criativa. 
Até 24 de setembro, serão de-
senvolvidas 40 atividades ar-
tísticas: 12 ações de formação 
e intercâmbio (oficinas, bate
-papos e pesquisas envolven-
do as artes cênicas e a cultura 
popular) e 28 ações de difusão 
(shows musicais, contações de 

história, sarau, leituras dramá-
ticas, entre outras atividades).

O projeto contempla tam-
bém ações relacionadas ao 
funcionamento da sede da Cia. 
Cênica em Rio Preto, no Jar-
dim dos Seixas, à aquisição de 
equipamentos e materiais, à re-
muneração da equipe de gestão 

e artistas envolvidos, além da 
produção de um vídeo docu-
mental sobre a realização das 
atividades deste ano.

A programação com-
pleta do projeto Território 
Cênico está disponível no 
site http://ciacenica.com.br/
sit/territorio-cenico/.

“O que que há, ve-
lhinho?” O bordão, re-
petido à exaustão nas 
animações do Pernalon-
ga, já faz parte do ima-
ginário coletivo. Em 
julho, o personagem 
completa 80 anos em 
meio a uma nova fase, 
com curtas animados 
publicados na internet. 
Mas Pernalonga é mui-
to mais que um coelho 
(ou uma lebre?) esperto; 
ele é um dos personagens 
mais importantes da his-
tória da animação.

A primeira aparição 
oficial do Pernalonga 
(Bugs Bunny, no ori-
ginal) foi em 27 de ju-
lho de 1940, no filme 
“A Wild Hare”. Apesar 
disso, dois anos antes, 
o mesmo estúdio de 
Leon Schlesinger ha-
via produzido “Porky’s 
Hare Hunt”, um curta 
animado com premissa 
muito semelhante.

Há uma grande di-
ferença, porém, no tra-
ço dos personagens do 
filme de 1938 para o de 
1940. O coelho ainda 
era conhecido pela gené-
rica alcunha de Happy 
Rabbit e o caçador que 
viria a evoluir para ser o 
Hortelino (Elmer Fudd, 
no original) ainda tinha 
feições muito mais próxi-
mas das de um porco do 
que das de um humano.

O grande responsá-
vel pela remodelação dos 
personagens foi o diretor 
Tex Avery (1908-1980), 
um dos grandes mestres 
da animação do século 
20. Nos anos 1930, Avery 
sofreu um acidente e per-
deu a visão em um dos 
olhos, o que afetou sua 
percepção de profundi-
dade. Há quem acredite 
que esse problema aca-
bou virando uma van-
tagem para o animador, 
que conseguiu inovar na 
forma da animação por 
meio do exagero e da dis-
torção dos personagens.

Não somente os dese-
nhos e quadrinhos ins-
piraram o personagem. 
Entre as influências do 
Pernalonga, estão no-
mes importantes da co-
média, como o humor fí-
sico de Charles Chaplin, 
os aforismos de Grouxo 
Marx e o ar blasé de 
Humphrey Bogart.

Nos anos 1950, Per-
nalonga incorporou o 
espírito otimista da épo-
ca e passou a ser uma 
espécie de porta-voz do 
chamado American Way 
of Life. E na segunda 
metade do século 20, o 
personagem integrou 
diversas mídias, fazendo 
parte de filmes de su-
cesso, incluindo inova-
ções estéticas mesclando 
animação e live action, 
como “Uma Cilada para 
Roger Rabbit” (1988), de 
Robert Zemeckis, em 
que Pernalonga faz uma 
breve aparição, e “Space 
Jam: O Jogo do Século” 
(1996), de Joe Pytka.
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