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Com umtaentonatoparaatuareescolbernoqueatuaçSeItonMeHo

se arrisca em seu primeiro longa e ganha afagos da crítica. Isso não o impede de viver um dilema
crucial: o que fazer agora Lina de Abuquerque

E

iii ro.. Assim está Seiton Melio. A força 1W)1 riz do seu tonllent() está longe de ser a sensação ie fra(a55(i OU VaziO que normainlentl

ii iluenta esse ti1)() de sentImento. Ao.. 3
ator ronsagrado. ele acaba de estrear na direção de um longa-metragem. ti-l/Z \ TIL, que chegoi i
afl(('.

aos (incluas l)rasileiros ruo mês passa(lo acompanha(1(1 dt' ótimas críticas. O filme é um divisor de águas

sua calTeira. 'Esqueçam tudo o que fiz até agIta. l)e(hiu o diretor na a anI-i)remire. em outubro.
I;U Iltilira Ole mostrei tanto. As in'ssois só (01110(eram meus personagens. Es.c filnw. ..i11l. sou eti.
CIII

A (risc o apanharia dias depois. Não tenho idéia
do que preten(k) fizer daqui eull diante. revela ao
questiolm lo sobre o futuro. •'Eti flIC (lei conta (le (111 1
tuchI 1) que fiz até agora foi tral)ailIar. Não estou sati.feito. Qtivria jogar i)a4quete. ler 11111 hiATO. dar um niergulho ilo niar. Ou -'iitão começar a namorar. quem sabe
conseguir ter algum (0Il)I)fl)HliSs() sério com alguém...
Hoje não desejo outra ((lisa a não ser tempo 1 i\
lara une reahasi (iF. completa em tom de (iesahalu.
Mas. euiquanto Selion pede tempo. o mercado ped,
outra (()1SU. l-ou((ls artistas têm Si(IO tatu sol icita(Io.
(01110 C55C atou. (IIIC nas('eLI efll Passos. 11(1 iliteflor d
Minas Gerais. foi criado CIII São Paulo e se mudou
para o Rio de Janeiro com os pais e o irmão. o tanil,éni
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Scholi \ Iell()
ator I)anton \leIlo. J)aia, entre uiiia i)oi)ta ali e OIitid
aqui. enlin virar um galã dc novelas. o queridinho tia
Rede Globo. Hote. para cunlpnr uma agenda lotada de
estratégias de divulgação tio seu Filme. Selton se Cspreme entre os ponteiros. '\ão ei se vou continuar
dirigindo filmes, voltar a fazer novela. produzir teatro ou tentar algo totalmente (liferente. Em iiieado
(leste ano. Seltori gravou ciii 1 Á)ldrrs algumas renas
de .IE \ :ii IR!.í. longa solire a vida do brasileiro
sassiria lo pela polícia inglesa. ainda sem J)i'e\ iso de
estréia (ele é o protagonista). Se depender (Ia torcida dos
colegas. um segunio trabalho de (Iireçiio estará a caminho. Ilá tempos ele deseja adaptar iura o (inClua o romance o i iii: i'r -i. dc Machado (leAssi.. Pani quando.
não se sabe. \iin aqui pedir emprego . saudou o ator
Rt-x kigo Santoro. (ieclaran(io-sv "proftindameiite irnprcs,jt)fIi(Ii)
ai) lula1 tia eXul)iÇã(t iii' / E/li \ I TI! rio Rio.

Adeus,funcionário de novelas
\tantt'iiil-,t' loligt' tios divãs. onde aliás )ainai se
(leitou. Selton Ieml)ra que outros niotut'iitos de (use
em sua ida já resultaram ciii profundas guinadas. \
iiiwii'a veio aos 26 anos, quando. cansa(io de e seu1 ir "iziii funcionário das novelas, ele se entregou de
corpo e alma ao cinema. Em i !' oRç.i i ( .i! DLSi.jo. de
19Q9.Selton despediu-se das teleiiovelas. No ano seguintt', interpretou o protagomsta de 1. ii o! li 1 1 R
filme (lo etitão diretor estreante Luiz Fernando CanaIlio. baseado tia grande oI)ra (lo escritor Haduan Nassar. Emagreceu 25 quilos para encarnar o personagein. que o ensinou a romper (0111 Os valores tio liassado para se jxlatiiar "plh)feta (la própria história".
A fulmografia de Seltou foi assim crescendo. Aos
filmes anteriores à E ii tti 1? 1, (01110 ') v,0 E E J0, (Mi!1'% \ 11K/RI) '. 1. IR 1111 RI e O ((70 D 1 CO hP 1 i)ECID.i. SOniaram-se outros, tomo 1./si/EL i E o P1?1'10 \ E/R(). O
lEi \ t Do. e os mais recen(es ((El \ O 1/EN itt E
.1011 \ \ t e o LIIEIRI) Dl) 1? itt). de (1UC taiiiliéuii foi coprodutor. Na televisão. paili(ij)ou ainda tk iiiiiiié-

ries. (11110 H. 111/!'. )I \ift/M/ ti' e 1i 1k (.1O)\E1, tia
dupla Fernanda \ouiig e :leXall(Ire Machado. 'Famhéni dirigiu vi(leoclipes e fez teatro. Na montagem
de o /i.!. O oh, peça do dra matti rgo inglês Haroid
Pintei', atuou (offlO ator e produtor e atrai ti uni póI)li(() (Ir mais ele 100 mil pessOas. Com os ri iie
de nii'isicas da extitita banda Iral. como ii u ri: i• iti. e E! ioi TE \ 7 i/i, tIi idiu-se entre diretor e fã
i ui eterado daquele que foi uni (los gru pos mais
respeitáveis do rock I)rasi leiro. F. taniliéni teve a
sua banda - chamava-se \eudeta. Criada em 1996,
ela durou apenas um aulo. Selton era o guitarrista.
Avesso às estruturas lineares e a muitas explicações, o artista reconhece tiuti' seu filme inaugural.
apesar de elogia(lo pela crítica, não nasceu como
tu tua obra popu lar. Ele mostra o drama tio cimo de
tinia oficina de ferro-velho (o ator l.eonardo \ ieira)
que vai recolhendo os destroços do seu passatio (liirailte uma celebração natalina. Seltori foz aniversátio em 30 ele dezembro e sempre achou as festas de
final de ano melancólicas. 0 sentituetito talvez teiiha servido de pano de fundo 1 1 a uma história que
não se encerraria na primeira versão. Com uni roLeiro pronto. atores escalados e )rodUÇã() ciii andamento. o diretor estreante uTiscou urna )ergunta à
atriz Darleiie Glóri: \cê gostaria de participar do
meu Filme de estréia?" Darlene. a musa dl) cinema
flOVO que saiu de cena e se converteu à religião evangél ica depois de romper com o meio artístico. devolveu com outra pergunta: "Quando começamos?
Daquela vez. Seiton Meilo teve de conter - pelo menos por uni tem) - seu conhecido temperamento impulsivo. Ele quase recuou. No filnw. estrito a quatro mãos com Marcelo \ iuidicatto. não havia nenhum pape1 para a atriz. A galope, ele refez o roteiro de
11 pai-a acolher aquela que acabou se tou'naiido a
ri'11eti1 central da trama. na pele cie unia matiiarca
alcoólatra e decadente,. Na opinião tia própria atriz, essa
atuação rt-'pncsenlii o seu J1Llt'l mais (lecisivtl 110 ('iuii( 1
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nia (ICS( k a returni)ante iI1teIW('taÇi() de utiia pIust ituLi em 101 1 '1 I'í/ #r 1 (, i'1 U. 11)1. filme dirigido J)Ul
Arnaldo jabor em 1 9T3. "e!ton me de ol eu um iiigar no elilenia - (c'lehra a atriz. ao-. 66 aiio..eltoii
conheceu I)ariene eni re' i-..taiI(io-a para wn irogranm
a})rest-ntad() por etc no Canal Rra-.il. o i ii:j i i que ai ortla peronagen Ilgal los à hi-..tória do cinema.
Saí encantado (1)111 d ifltensi(Iade daquela nitilher e
irieiitci unia peronagenI para ela. 1lupe. o filme e liii-('iii a ir(---ci1ça de I)ir'le,i". afirnia ele.

Brutal e imperfeito como a vida
1'4'gate (i(' 1 )ai'I('il' ( ; l()lILI IIii-tia e()iil perfciçi
natureza de.e ator-dir(iol (1W- -e diz IliOVid() 11 111siglit-.. Sem ncnliuni artista na fàuiília. ele foi persilaSiV() o l)astailte para (ofl\ encer a míe. a ilona-dc-casa
Selva Icasada i mi o bancário l)altoii - e a junção ilo
iiom(1 dos pais resultou tio do ator), a 1e á-lo para lazer
um teste num programa de 'F\ . () menino tocava Viol()
' qrj cantar. Tinha ' anos quando começou a partit-ipar (los programas (le calotiros de l)árcio Campos
e. (lepoi.de Raul Gil e Rolinha. Os olheiro'-. de plant(> o atraíram para os c nlcr('iais e. Ciii 1981. ele estreou Unia novela infiiitil na Ban(lcirantes. /0) \ 1 N 1
Menos (te tr"s anos (Iej)Ois. ()I1i 11 anos. 'elt()li já
(-stava fazendo sua primeira novela tia Rede ( ;lol>o.
.1 CORPO. \ierain então ItnlH)s (li!Í('e15. em que
o ator duvidou da própria capacidade de emplacar.
llOflll)t'ti cl 5C(tlfli tral)alhan(lo colHo (lulIlailor em tilme- ('uniu .k 1 R ITI. Iii). Fngor(lou. ficou (((nt a autoestima no pé. Redescoberto IwIa enUssOI'ii V1O iliÍ('i()
dos anos 90. após uma tempora(la na es(ola de teatro
ijiblado. 110 Rio. fez um J)unha(1( de novelas. O sucessO de O U 70 1)1 .(JlI/'IOEL// 1 (Ic(l-Ilie a tal) deseja-

\t 1 1()j(1. S() 1 Id.)al 1 (1.
\io (leSJ() otíti'a (()1S1 akiii
tle !(1flI)() 1 r\ re,
1'111l(1 (
)CisI ((ïl
),
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da in(Iependência para buscar o que queria - o ('menia e o teatro. Dedicou-se taniliém a conierciais e encontrou tranqtiilida(]e financeira na publicidade. De ('t9la
firnia. apesar da crise. está no melhor dos mundos.
Com lEI /1 \ li' IL.S( Iton Melio acredita ter feito "Uni
filme hrutal e imjwileito ('Ofliu a vida". \las ele prec isa
parar para respii'ar. i_ tu (los seus tultiiutos roflialu'es_
iu' iefcn' chamar de 'roh 1 " . foi -um a atriz Luana
Piovani. que h'z ('uni ele o próximo filme de Clándio
lolTes. 1 (II 1./lER 1 \ 1 1.-li EI - Seu romance mais l ngi
foi coni liaitielie \\ iiiits - durou três atios. 'Arulo ('uni
lili('ulda(le de inc envolver com alguém. Na vertlal h-.
1'C('i50 de unia pausa até para l'e('Lij)('riii O l)i'lIli() 0()'olhos", ressalta. Por ora, pal'ece sem esti'niulo. \las cl--.ahe que aiiida está no lucro. "Se eu pal'ar lioe
ser ator, devo ficar mais uro-. quatro anos em t'artaz

