-- '- - -

- ---,.---- '-- —

.- - -. --- - -

-

- - ----

w-'v-

--

P A T R OC Í N 1 O

Bolsa Vítae volta mais generosa e exigente
A Vitae aumentou o valor para
incentivar as artes, mas se
tornou mais rigorosa com o
cronograma das propostas no
ato das inscrições, já abertas
Lina deALbuquerque

-,
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o quinto ano de existência e depois de ter premiado 109 trabalhos na área de literatura, música. totogratia, teatro, dança, cinema e artes visuais, a
Bolsa Vitae (te Artes está novamente com as inscrições abertas. Apontada como o mais importante patrocínio para iniciativas independentes de Criaçà() e
pesquisa do País, a Vitae aumentou em um terço a
sua (lotaçào (o valor mensal pago aos contempla(los, estipulado no mês de junho, é de Cr$ 310 mil a
Cr$ 620 mil), porém tornou-se niais exigente. Pela
Irirneira vez, o concorrente deverá especificar no
formulário um cronograma detalhado da evoluçá()
do seu projeto. O candidato precisa agora fazer um
planejamento sobre o possível andamento do trabalho durante e após a vigência da bolsa.
Essa mudança não tem a imençáo de resultar numa
camisa-de-força, segundo Gina Machado, gerente dc
projetos da \'itae. Na verdade, ela foi adotada para evitar constrangimentos. Muitos dos antigos agraciados
não conseguiram concluir o projeto, pt)\'oc21nclo uma
situa ão algo embaraçosa, tanto para a Vitae como para o pesqtiisidor. Em muitos casos, o trabalho tomou
novos rumos depois do ic-azo ter vencido. O coflIpositor Ronaldo Miranda, por exemplo, não entregou a
Composição da ópera Dom Casmurro. 1)aseada no romance dc Machado de Assis, no período combinado.
A,s razões para o adiamento, no entanto, nem de longe
esbarram no descaso ou na preguiça, de acordo com
Gina. No caso de Miranda, a ópera acabou crescendo
fl)uit() mais que ele e a própria comissão da Vitac imaginavam inicialmente.
A obrigação moral (te concluir o projeto, na opinião
da escritora e publicitáriajulieta (te Godov I.tdeii'a, p0de gerar angústias para o 1)es(1(1is1(lor. 1 la ti-és anos,
ela recebeu uma bolsa para escl-cvcr um romance que
tem como fonte os últimos meses que PL5SO(l com o
marklo, o escritor Osnian Uns, morto há 1 '1 anos. Mas
Julieta diz ter pi'ecisa(l() prosseguir ()uti'aS'Jtivi(kkles,
além de ter sido apanhada de surpresa pelo Plano Col*
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Cineasta Sérgio Sega/Ir opção de interromper a bolsa

Soffred,-ni: Unica bolsa que me garantiu sobrevivência"

lor. () cineasta Séi-gio SegalI também se viu obrigado a
mudar os seus planos. No terceiro mês cm que esere\ia o roteiro do filme A História do Homem Que
Perdeu Tudo para a \'itae, depan )u c mi uma 015 )l'tunidade irrecusável: um convite para dirigir um filme
com Antonv 1 Iopkins (o mesmo ato r de O Silêncio
dos Inoccntcs) para a TV americana. Por iniciativa
própria, optou P1 r pedir :t suspensão da bolsa nesse
período.. -, Mas LCrIÏIi nei o ro )tei no no inc ) scguintc, inesino p0 nquc ('o )flsiden a iniciativa da \'itac fundamental
fl( ) 11 nisi 1•, a ti rma ele.
"Não vejo desonra em não entregar o ti-abalho em
um ano", considera o jornalista \loacir \X'erncck de
Castro. A sua pesquisa Mário de Andrade: Exílio no
Rio, em torno do período eia que o esci-itor modernista viveu no Rio dc Jaik'ic-c 1, h ci realizada cm 12 meses
e até já i-endcu u o livo ) fiU hi ie:td( pela Rc ( co . No
entant( 1, O) j( crnal ista já sabia que dilk'i 1 mente ('o )ntmnia
('O!)) algum c( )nt ralemp( c. já que ( ) projeto vinha aluadurecendo há (luas(' iO anos na sua cabeÇa. O ('ompo
.silor [sus 'latit, cio) (;rUj)o Rumo, tauiihcui) cumpriu o

l)ulv.( ). mas o seu livi'o sobre a história da canção p
pukur brasileira não despertou o interesse das editoras,
provavelmente devido à sua conotação técnica. Na sua
opinião, o surgimento de alguma entidade, ligada ou
nàO à \'jtae, para subsidiar o andamcnu) posterior dos
projetos dos bolsitas seria muito bem-vinda.
A tespo nsul )i lid ide da \ 9 tae, por enC 1 ulan t ), é somente estimular a criação. O pi-osseguimento da obra
é po )r c( lUta e risco) do pesqdiisad)r. " F i a primeira
h ilsa (IUC me gai-antiu sobrevivência", assegura o diamatuu'go Carlos Alberto Soffredini. A \'itae lhe proporcio )fl( )u O de,senv )lvi mento de um estudc ) 50 )bre o melod rama. cuja pnimeiu'o) iruto, a peca Dc Onde Vem o
Verão, deve estrear até o Onal do) i(). "Est ai pc'nsin
do) em conconu'er de novo)", ele c( )ntcssa,
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