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Realizado com a nova carreira de diretor
de cinema, Carlos Alberto Riccelil trabalha com as pessoas
que mais ama: ofilho, Kim, seu assistente,
e a atriz e roteirista Bruna Lombardi, sua mulher há 32 anos. E promete,
para o início de 2011, uma nova comédia romântica, Onde Estó a
Fe/icidade?.EleconheceoCamiflho ,.
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siio e fazer cinema. Dirigir a mulher se atirando num
abismo na região de San Gabriel foi uma aventura e tambem una alternativa para diminuir os custos (ia equipe do programa de entrevistas e reportagens Gente de
Erpressão, apresentado ao longo de urna déca(ia por
Bruna. hoje com 58 anos, O que era para ser urna

uerido do público da T\ Carlos Alberto
Ri(eelli virou uni atoi- bissexto. Há dez
anos ele fez sua última minisséne na redc Globo. Chii1uinho Gon:aga. de bium
César Muniz. Mas em 2(X)9 não resistiu

ao convite da cineasta huta Amara] e voltou a atuar numa série (Ir (jilatri) episódios
flï1go
Comigo (la T\ Cultura, Riccelli tornou-se produtor e

temporada (Ie experlmeIltaçi() ('onverteu-se eni ti!flniO"

-

dode vida bem estruttirado. f\unca mais soltaram (k' vez
para o Brasil. Bni,ia_ Ricceili e o único filho. kim. atualmente vivem parte cio alio em Los Amigeles e outra parte
em São Paulo. Eles se consi(lerani "('ida(lâOs (k) mumido' e pretendem continuar morando nas duas metrópeles. E. quando o ntnio aperta. a família descansa cru
uma terreim casa. eni Tranroso. no litoral sul da Bahia.
Riceelii afirma que hoje tem raízes bem fimicadas naquilo que sempre desejou: mobilidade e cinema. I)e
2tK)7 para cá. passou a desenvolver um esitienia de
('OprO(IUÇã() ('0111 a Coração (ia selva.
dos cineastas Geórgia Costa A raújo e

-

cineasta porque gosta de se atirar de ('al)eça nas coisas.
Talvez exista mesmo uma mítica por trás de uma expressão recorrente dele:  Na vida, o bom é se jogar".
Aos &I anos. dirigindo Seu segun(k) filme, Onde Estil (1
Fe1iei(/ade. coni lariçuniento previsto para o começo
do ano qe vem, lembra que a estreia no papel (le
diretor ('oinci(lIu com seu pnmeim salto de hungee
jnrnp na Califórnia. mios Estados I.nidos. Primeiro, ele
se jogou. I)epois. dirigiu as cenas em que Bruna Lom
har(li_ com quemim está casado há 32
-

anos, se atirou do alto da montanha
amarrada numa corda. A vocação e
a sorte estavam lançadas no ar nu
instante em que ele gritou: '"'Açiki!"
Era o início dos anos 1990. época
em que o casal havia se mudado

'oni o filho pequeno para Los Au-
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Roberto Moreira, em ',ã() Paulo. ( 1LIC
tamnhéni participou (lo seu longa-lHetragefli amiterior. O Signo da Cidade.
Mas, afinal. comim tanto movimento
nessa estrada, "onde está a felicidade"? Esse é o título do filme atual.
com locações no Caminho de Santia-

geles, movido pelo sonho de pnslu-

viVei' uma

zir Os próprios progralilas li' televi-
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"o. a rota mística espanhola. e tam-

plaiiejar

bern na serra da Capi vara. no Piauí.

-

Trata-se de uma coméi ia romântica
escrita e protagoniza(Ia por Bruna Lonibardi. A trama
gira em torno de uma cozinheira (le receitas afrrxiisíaca- o1e um programa de T%. em crise (-om o marido.
que resolve sair em peregrinação. Para o cineasta, o
oo ~ o longa faz um (omntraponto côniu'o à obra anterior.
O Signo do Cidade, que garku diversos prênhios. entre eles o de melhor filme pelo júri popular do F'esti-

vaI Internacional de Brasília. Apesar de esperamiçoSO. o coiitcúio catártico fez muita gente chorar', nota
Riccelli. \ele. l3runa vive lima astróloga que distribui
conselhos aos ouvintes de rádio ao mesmo temEs) que
enfrenta um drama pessoal. Ricceili conta que ele e
Bruna se muidarani para os Estados ti nidos estimulapelo sonho. iolealisnio e também "por alguma vonle irresponsável de se aventurar sem muito planeaumento. I\ão eram fluentes no inglês. Mas tudo foi
'.e ajeitan(lo) nattiralniemmte. assim como ria éss'a eni
que se ('onheceram e se apaixonaram no Xingu. durante as gravações da telemiovela 1ntana. na antiga
'l'\ Tupi. kini foi aceito na escola americana no

nimesmo instante cmii que os pais
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rio colégio.
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Uru tanto sull)resos. ouviram da diretora um Tju.st s/wu
rq'. que se traduz pelo iiiformal comentário (le que
bastava simplesmente aparecer para lrequentar as
aulas. Filho único. Kim cresceu acompanhando a família nos trabalhos. Fez faculdade de teatro nos Estados Lnidos e hoje. aos 27 anos, é diretor assistente.
Também tral)alhou em () Signo da Cidade e no penúltiniu longa-iuetragetii produzido j)elos pais. 505:
Stress. Orgas,n and .ai:atwr,. de 2(X)ó, que não foi
exibido no llra&,il. "Kiin realmente se tornou o meu
braço direito", felicita-se F{iccelli. "Ele é muito concentrado e atento na caracterização dos personagens.
Não deixa passar nada despercebido e está sempre
acrescentanolo urna observação aqui e ali, que no final
só ennquece o conjunto da obra." Não se sabe se quem
fala é o (liretoir exigente ou o pai coruja. Talvez os dois,
Pode parecer suhl)r('eno]eilte. mas. antes de se tornar
artista. Hiccdli se lormou em engenharia e exerceu a pi -ofissão atos a
('arreira de ator decolar. F;le a('re(lita que esses estudos anteriores m ,
refletem no jeito (le encarar a vida,
a
Não teme mudanças. Pelo conti-ário, lida com elas com entusiasmo c
praticidade. Seu prazer é construir.
seja pla.nos. seja mora( ias. Já fleiii
Ii°Ia
se lembra olo número) de rasas que

ergueu ou reformou para niorar. aiite- mesmo (la ua
união com Bruna. É um gosto (JUC começou com o pai.
Sócio de uni conhecido colégio na Aclimação, bairro
paulistano onde passou a infância. Riccelli pai Iamhéni sonhava em ser engenheiro e até fez curso por
corresponducia. Ricceili filho, por sua vez, entrou para a faculdade Markenzie, na mesma classe do irmão.
hoje um engenheiro atuante em São Paulo. Ricceili
chegou a trdl)alhar em indústria mecânica (área 1inuxima da engenharia civil, daí sua alma de construtor).
Depois de formado, participou de tini grupo (le teatro
na faculdade e fez as primeiras peças infantis ciiquanto terminava o curso para atores na Escola de
Arte l)rarnática da USR a EÀ D. O senso prático nunca impediu o amor pela arte. Entre os quatro irmãos.
era o que mais se alegrava quando um tio aparecia
Iara cantar e tocar piano em sua ('asa. Não toca nenhuni instruni('nto, mas cm () Signo
musicou letras (le Bruna que viraram
(-anções i!itcrpreta(las por Caetano
\elosO e Maria Bethãriia. Agora. ('0111uni forró para (1 flOVO filme, mas
não revela a identidade (lo intérprete.
O ator estreou no cinema em 1970.
,
cm uma adaptação de 1 .iíoreninha.
Na ( eca a o e 1980. encantou a p a(1
teia feminina com o corpo perfeito exifil.nag.iss
bido no flinie Ele, o Boto. de Walter
Lima Jr. Floje. busca esculpir cada vez
mais o talento de (liretor e planeja outi-a série de T\
l'a ole}x)is do lançamento de Onde Esó a h'liczdadet.
Engana-se quem imagina que ele e Brimna são gru- t:
(lados. () diretor afirma que a atriz, dirigida por ele
eni papéis cômicos ou dramáticos, não é a mesma niulher com quem ele está casado, a sua Bru ou Ruru.
apelidos carinhosos dispensados à companheira.
"Nessa hora, precisamos esquecer que somos marido e
mulhei'. diz Ricceili. "Acho que continuamos juntos
porque soubemos manter a individualidade. E natural
que o crescimento de uni favoreça o do outro. Nunca
acreditamos em um tipo de relação em que. para uni
brilhar, o outro tem que se apagar." Prosa (le que as o
crises conjugais da sua comédia não têm nada de autobiográficas. Riccelli considera urna hêiição ter
construído uma família que se manteve "unida na vida e na alie" - para usar unia expressão que não se
desgastou apesar dos 32 anos (Ir USO. "Sabe ('orno é
oitiaiiolo a gente pode ('olnpartilhar tudo que mais gosLi com a pessoa qe mais ama?", per11ta Riccelli. E
fliesili() responde: "tj. o melhor (los mundos", o

6Eu e

Uruiia
piecism
esq'd(' que
somos

"a

0.

122
CLAUDIA

1 Outubro

2010

