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Eder Augusto
editor
@edaum

a primeira vez
da supermag

Já dizia a sua mãe, a primeira vez a gente nunca esquece, ou era o seu pai 
que dizia? Se pá, era sua avó, não sei... Enfim, é, a primeira a gente nunca 
esquece.

Um pensamento comum na cabeça do ser humano é que tudo evolui. 
O cinema evolui. A televisão evolui. Os consoles evoluíram, e muito, e 
você pensando que o Nintendo 64 era o auge, pobre sonhador. Eles ain-
da evoluem. Os quadrinhos evoluem. Até os livros que são letrinhas em 
páginas brancas evoluem, agora você pode ler um livro aqui nessa coisi-
nha. Confesse, há 10 anos você não pensava ser possível. Aliás, será que 
você já tinha nascido há dez anos?

É, porque até o conteúdo que as pessoas consomem evolui. Eu com dez 
anos jogava futebol na rua de paralelepipedo. Ainda existem ruas de pa-
ralelepipedo? E você com dez anos faz o que? Com toda a certeza do 
mundo está cada vez mais tecnológico do que eu era com dez anos.

Até o Supernovo.net evolui. E envoluiu tanto em apenas um ano. Não, não 
somos famosos, também não nos tornamos webcelebridades, e também 
não temos milhões de seguidores no twitter. Mas evoluimos do nosso jei-
to. Passamos de uma brincadeira de domingo para um projeto sério. Um 
futuro quem sabe. E agora demos mais um passo. Para frente eu espero.

Um simples passo, pode significar coisas estrondosas, ou também que 
você está ainda mais próximo de um tropeço. Porém um tropeço pode 
não ser a pior coisa do mundo, já dizia Alfred: Caímos para aprender à nos 
levantar. Clichê, eu sei, mas encaixava legal no texto.

Qual será o nosso tipo de passo dessa vez? Ainda não sei, mas quero mui-
to descobrir...

hey u!

http://twitter.com/edaum
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OS MERCENÁRIOS2

A 
sequência recheada de gran-

des astros dos filmes de ação 

dos anos 80 vem com gran-

de surpresa encerrar um dos verões 

norte-americanos mais aguardados, 

época dos grandes blockbusters. O 

diretor Simon West (Tomb Raider, 

Con Air) claramente aproveita a gran-

de reunião de astros, que mais pare-

ce um churrasco, para prestar uma 

singela e engraçada homenagem à 

esses atores que tanto nos divertiram 

em seus áureos bons tempos.

Barney Ross (Stallone) embarca 

numa missão que mistura vingança 

e a máxima de salvar o planeta, tudo 

com muita ação, balas de sobra e 

uma equipe que exala testosterona. 

Vilain (Van Damme) é um vilão (não 

diga) que quer controlar o equilibrio 

do planeta conseguindo uma grande 

quantidade de plutônio que foi es-

condida pelos russos após a segunda 

guerra mundial. Sim, você já viu isso 

antes, mais de uma vez inclusive.

O filme guarda algumas agradáveis 

surpresas, como a participação de 

Chuck Norris, que particularmente 

não tem preço. Bruce Willis e Arnald 

Schwarzenegger também participam 

com louvor da homenagem propor-

cionada pelo filme, mesmo que este 

último esteja completamente fora de 

forma frente às câmeras. Acho que 

os anos como Governador fizeram 

mal.

As pessoas ainda pensam em Os 

Mercenários como uma pura fran-

quia de ação, mas estão enganadas. 

É preciso aprender a encarar o título 

como ele é: uma comédia de ação. 

Você irá rir muito e, se tiver conhe-

cimento dos grandes filmes desses 

astros e entrar no espírito, vai adorar 

o filme pelo que ele é. O filme se sus-

tenta.

Mas não tem ação? Claro que tem, 

e muita! Mas não é um filme sério. 

E a introdução dos novos persona-

gens ao longo do filme mostra isso 

claramente, que o objetivo e fazer 

você reconhecer e rir daquele cara 

mesmo sendo a primeira vez dele 

na franquia. Um ponto a destacar no 

quesito ação é a sequência que abre 

o longa, uma das melhores sequên-

cias de ação veiculadas no cinema 

nesse ano.

Sente na cadeira do cinema, compre 

umas pipocas e curta essa homena-

gem aos filmes de ação dos anos 80, 

porque é isso que o filme é. Aprovei-

te a experiência de ver esses caras 

todos juntos brincando fazer filme 

de ação como se fosse uma confra-

ternização de amigos (o filme passa 

a sensação de estar num churrasco 

com a galera) e se sentir em casa!

nos cinemas...

Eder Augusto
editor
@edaum

http://twitter.com/edaum
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DreDD
assista

antes De toDo munDo
clique aqui e saiba como

http://supernovo.net/blogs/quer-assistir-a-juiz-dredd-em-sao-paulo-antes-de-todo-mundo/
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E m primeiro lugar, eu acredito que a 

comparação de O Ditador com os 

outros filmes de Sacha Baron Cohen 

será inevitável. Sendo assim, vamos 

tirar logo o elefante branco da sala e 

mandar a real: O Ditador é tão bom 

quanto Borat, mas não tem aquela 

aura de “será que isso é real?” que o 

filme de 2006 tinha. Boa parte da gra-

ça de Borat era imaginar o que era ou 

não ensaiado na comédia. O Ditador 

quebra com isso e tem uma estética 

Hollywoodiana normal. A decisão, ao 

meu ver, é acertada.

Primeiro porque o mesmo estilo de 

Borat já foi usado em Borat. E em Bru-

no. Repetir mais uma vez essa mesma 

estética de pegadinhas espontâneas 

seria estacionar no passado. E, uma 

vez que Baron Cohen já está estabe-

lecido em Hollywood mesmo, então 

que abrace o estilo de filmagem de 

lá de uma vez, desde que não perca a 

acidez da sua comédia política. E não 

perde.

O Ditador é um tapa de luva na situa-

ção política do mundo ocidental (e, 

por que não?, na sociedade que man-

tém essa situação), enquanto diverte 

brincando com outros “hábitos” (na 

pura falta de uma palavra melhor no 

pobre vocabulário deste que vos es-

creve) da sociedade americana (repro-

duzidos em outras sociedades, como 

a brasileira por exemplo).

Todo o filme é construído em cima 

da pessoa do General Aladeen (Baron 

Cohen), líder supremo da fictícia Wa-

dyia. Durante todo o filme, nós vemos 

como ele é repulsivo, como ele con-

trasta com a nossa visão de um líder 

civilizado e do que é certo ou errado 

na nossa sociedade. Durante todo o 

longa, ele é mostrado como alguém 

absolutamente alheio aos Direitos 

Humanos. Porém, quando ele dá a 

sua visão sobre democracia…

O filme é engraçado sim. Mas não é 

aquele tipo de comédia que você vai 

gargalhar e ficar sem ar de tanto rir 

(como é Anjos da Lei, por exemplo). 

Quer dizer, também há esses momen-

tos mais visuais e você já deve ter visto 

vários deles nos trailes (a cena do Ala-

deen jogando o lixo no carro, dando 

um tapa na cara de um cliente, etc…). 

Porém, grande parte do apelo do fil-

me fica no ótimo texto do próprio 

Baron Cohen em parceria com Alec 

Berg, David Mandel e Jeff Schaffer. 

Um pouco mais comedido nos pala-

vrões e nas baixarias, o roteiro do filme 

entrega aquele tipo de piada em que 

você dá um risinho e pensa 

“Cara, que f*da!”. E isso 

vai acontecer muitas 

vezes.

Em termos mais técni-

cos, o filme não se des-

taca muito. As atuações 

estão razoáveis, o desta-

que maior fica pro sota-

que carregado de Sacha 

Baron Cohen, já que os 

personagens do longa 

se resumem a persona-

lidades superficiais que 

se ajustam às situações propostas pelo 

filme. Mas o timing cômico do elenco 

está afinado, não se preocupem. An-

tes de concluir, peço para que vocês 

prestem atenção na trilha sonora do 

filme, um dos pontos al-

tos, com certeza. Não 

trás nada de mui-

to novo na sua 

apresentação, 

na sua estéti-

ca ou na sua 

parte téc-

nica, mas 

possui um 

texto ótimo e 

a crítica política 

é apuradíssima e 

necessária. Se ti-

ver a chance, veja 

nos cinemas.

O ditador
“Aladeen, motherfucker!” Leandro de Barros

editor
@leco90

“ kkk, comédia! ”

http://twitter.com/leco90
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o vINGADOR
Do fuTuro
R

emake é o termo usado para 

os filmes que se propõem a 

recontar uma história à nova 

geração de espectadores, que não 

puderam acompanhar a obra origi-

nal na época de seu lançamento. Se 

todos encarassem os remakes dessa 

forma, não teríamos tantos velhos 

rabugentos e saudosistas, que não 

conseguem enxergar que a obra ori-

ginal também tem defeitos. O cine-

ma atual reflete o atual público que 

o frequenta, e O Vingador do Futuro 

(Total Recall, 2012) representa essa 

grande parcela.

A história já contada na década de 

90 traz um operário que sofre um 

mal sucedido implante de memó-

ria e começa a ser atormentado por 

lembranças. O mundo como conhe-

cemos está divido entre a Federação 

Britânica e a Colônia, lugares opos-

tos entre riqueza e pobreza. Colin 

Farrell interpreta Doug Quaid, um 

operário da Colônia que tem dificul-

dade para aceitar sua vida medíocre. 

Casado com a belíssima Lori (Kate 

Beckinsale), Doug decide recorrer a 

Rekall, empresa que pode transfor-

mar os sonhos de seus clientes em 

memórias reais. O procedimento sai 

do controle e os responsáveis pelo 

processo descobrem que Doug na 

verdade é um espião. Na luta por 

sua verdadeira identidade, Doug 

conhece Melina (Jessica Biel), inte-

grante das forças rebeldes.  O que é 

real, e de que lado Doug está, são os 

questionamentos que o diretor Len 

Wiseman (Anjos da Noite) busca de-

senvolver.

Como dito no início, os filmes atuais 

refletem diretamente os comprado-

res de ingressos. Temos, então, uma 

versão atualizadíssima de O Vinga-

dor do Futuro. As cenas de luta são 

coreografadas de forma magistral, e 

os cortes rápidos ajudam na sensa-

ção de velocidade das brigas e fugas.  

Efeitos especiais ousados e eficazes, 

que servem para segurar na cadeira 

o inquieto espectador que frequenta 

o cinema, podem ser vistos durante 

todos os 118 minutos de projeção.  

Aliás, toda a concepção artística do 

filme é impecável. O design dos ce-

nários futuristas, desde os carros 

voadores até as favelas cibernéticas, 

são o verdadeiro diferencial do fil-

me, que se apega aos quesitos téc-

nicos para valer o ingresso. Curioso 

é ver como isso acontece em 90% 

das produções atuais.

Colin Farrell e Kate Beckinsale são 

os protagonistas, e o destaque de 

cada um é marcado por suas quali-

dades. Um pela insegurança e pelas 

expressões de aflição, e a outra por 

sua inigualável beleza. Farrell nem de 

longe se compara a Arnold Schwar-

zenegger, mas consegue conven-

cer de que é um homem a procura 

de sua real identidade por conta de 

sua atuação ‘’perdida’’. Beckinsale 

é o destaque da produção. Linda, 

porém letal. Tem pequenos surtos 

e exageros, mas compensa (If you 

know what i mean…).

Deixando a profundidade dramática 

de lado e se assumindo fraco, o fil-

me se apega aos elementos que fi-

nanciam o cinema atual e, como um 

bom filme de ação, prende a aten-

ção do espectador pelo ritmo de-

senfreado. Acaba valendo o ingresso 

a partir do momento em que você 

fica impressionado com as ações e 

bate palma por perceber que elas 

estão críveis. Pipocão. Dos diverti-

dos, ao menos.

“ Três estrelas para três peitos. “

Pedro Luiz Fraga
editor
@PedroLuiz7

http://twitter.com/PedroLuiz7
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abraham lincoln
caçaDor DE
vamPIros
C om produção de Tim Bur-

ton (Alice no País das Ma-

ravilhas) e direcção de Ti-

mur Bekmambetov (O Procurado), 

a 20th Century Fox trás ao Brasil o 

filme Abraham Lincoln – Caçador 

de Vampiros, baseado no livro ho-

mónimo de Seth Grahame-Smith.

Pelos trailers divulgados, nós pode-

mos esperar um filme com muita 

ação plástica, efeitos especiais e ce-

nas escuras. Abraham Lincoln – Ca-

çador de Vampiros possui mais do 

que isso para oferecer?

Não muito, sinceramente. O roteiro 

do filme (escrito pelo próprio Seth 

Grahame-Smith) apresenta uma ver-

são alternativa (ou não, vai saber…) 

da Guerra Civil Americnaa. Histori-

camente, a guerra aconteceu entre 

os Estados Unidos da América (parte 

norte do país, mais industrializado e 

menos favorável  à escravidão) e os 

Estados Confederados da América 

(parte sul do país, mais latifundiário 

e escravagista). No longa, essa mo-

tivação esconde a verdadeira razão 

do combate: a tentativa de senhores 

vampiros de controlar o país.

Na liderança do combate (pelo me-

nos do lado do Norte) está Abrah-

am Lincoln (Benjamim Walker), um 

caçador de vampiros movido à vin-

gança e com um estiloso machadi-

nho. Enquanto o verdadeiro Lincoln 

tinha a intenção de abolir a escrava-

tura nos EUA e unir o país (ou não, 

vai saber…), o Lincoln do filme se 

preocupa mais em descer a porrada 

em vampiros. E abolir a escravatura 

e unir o país, caso dê tempo. Essa 

mudança de motivação pode ser a 

maior polêmica do filme, se você 

decidir levar Abraham Lincoln – Ca-

çador de Vampiros a sério. A História 

Americana pode não ser muito co-

nhecida no Brasil, mas depois de ga-

nhar a Guerra de Secessão, Abrah-

am Lincoln pretendia realmente unir 

o país. Depois de ser assassinato, 

outros presidentes o sucederam e 

acabaram por “punir” o Sul do país. 

Até hoje existe uma diferenciação 

entre Sul e Norte nos EUA, embora 

com menos força do que no passa-

do. O filme não ajuda nesse ponto. 

Todos os sulistas que aparecem no 

filme são vampiros e escravagis-

tas. A mensagem é clara: os sulistas 

eram sugadores 

de vida e senho-

res dos escravos 

e Abraham Lin-

coln represen-

ta o vingador 

que livrou o país 

desse mal. Vam-

piros são ale-

gorias na construção de qualquer 

história e, nesse caso, estão ali para 

dar um ar mais pop à História Ame-

ricana. Mas no fim, a mensagem é a 

mesma.

Mas pulando um pouco essa parte, 

que talvez não interesse o público 

nacional, vamos falar mais sobre 

os pontos positivos do longa: seus 

efeitos especiais. Abraham Lincoln 

– Caçador de Vampiros é um show 

pirotécnico, com efeitos especiais 

incríveis e cenas de luta estontean-

tes. Nesse quesito, não há o que re-

clamar da produção do filme.

Para concluir, Abraham Lincoln – 

Caçador de Vampiros é uma pedi-

da para quando você estiver afim de 

um “fast food” cinematográfico. Não 

vai te acrescentar muita coisa, mas 

vai encher os olhos. Se você gosta 

de filmes assim, vai gostar bastante 

deste. Se não gosta, tente ver outra 

coisa.

“Preparem as estacas e aágua 
benta, amigos…” 

Leandro de Barros
editor
@leco90

“ Se fosse 
com zumbis, 
ganhava 3 ”

http://twitter.com/leco90
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T 
ony Gilroy, o homem que 

até então escrevia os rotei-

ros da franquia Bourne, as-

sume a direção do quarto título que 

traz uma história original e por fora 

da obra literária de Robert Ludlum. 

O longa traz um novo personagem, 

Aaron Cross (Jeremy Renner), um 

agente que passou pelo mesmo 

treinamento de Jason Bourne, o 

misterioso programa Treadstone.

Os projetos Operação Blackbriar e 

Treadstone foram expostos depois 

da ações de Jason Bourne em O Ul-

timato Bourne e o coordenador de 

todos os agentes especiais da CIA 

(Edward Norton), decide eliminar 

todos os agentes do projeto Out-

come (similar ao projeto que criou 

Jason Bourne). O problema é que 

um deles não é eliminado (Jeremy 

Renner) e ele começa uma corrida 

contra o relógio para sobreviver na 

situação em que se encontra. Tudo 

isso no meio de uma guerra política 

que procura frear o vazamento de 

informações importantes.

Gilroy consegue um ótimo feito 

ao expandir o universo da franquia, 

que até então centrada em Jason 

Bourne. Não há dúvidas que isso é 

o grande feito do longa, até porque 

ninguém melhor que Tony Gilroy 

para fazer isso, já que ele roterizou 

os outros três filmes. O cara sabia o 

que estava fazendo.

Mas aí pode estar também o erro. 

Tony conhecia bem a obra, os seus 

meios e fins. Faltou arquiterar e dis-

por corretamente as peças, aliás, fal-

taram peças para compor esse que-

bra-cabeças. Faltou estrutura para a 

história que ele se propôs à contar. 

História boa, mas simples. Com isso 

o filme pareceu longo e arrastado 

demais, ocilando muito de momen-

tos interessantes a diálogos chatos e 

intermináveis.

Um defeito imperdoável para mim 

no longa, foi as sequências de ação 

com uma fotografia “mexida”, con-

fusa, embaralhada, que tirou toda a 

magia que uma cena de ação preci-

sa ter. 

As atuações foram boas, principal-

mente Jeremy Renner e Edward 

Norton. O primeiro completamente 

à vontade no papel, que diga-se de 

passagem, é a cara dele. Cada vez 

mais Renner se consolida como um 

dos grandes atores da sua geração, 

principalmente nos filmes de ação. 

Edward Norton não precisa de apre-

sentações, também um dos melho-

res de sua geração e um dos mais 

versáteis. Norton está completa-

mente transtornado no papel, e isso 

é grandioso pois é o que o persona-

gem precisa. Achei o grande desta-

que do filme sua atuação.

Concluindo, O Legado Bourne é um 

filme mediano que tinha potencial, 

elenco e um universo para ser mui-

to melhor. Faltou conhecer à fundo e 

estruturar o background para contar 

uma história de forma atrativa ao es-

pectador. Será apenas um adjacente 

nessa maravilhosa franquia.

o incompleto
lEgaDo 
                bourNEEder Augusto
editor
@edaum

“ Às vezes menos é mais, 
só às vezes. ”

http://twitter.com/edaum
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Quer assistir o filme 
no Cinema por nossa 

conta?
clique aqui e saiba como

http://supernovo.net/blogs/promocao-ganhe-um-par-de-ingressos-pra-ver-abraham-lincoln-cacador-de-vampiros/
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quem é 
O vOvô 
ARANhA?

A
gosto de 1962. As lendas Stan 

Lee e Steve  Ditko (com uma 

pequena ajudinha de Jack 

Kirby) publicam a 15ª edição da re-

vista da Marvel Amazing Fantasy. O 

título era voltado para a publicação 

de histórias fantásticas da editora e, 

curiosamente, foi cancelado após a 

publicação dessa 15ª edição. Porém, 

Amazing Fantasy se despediu em 

grande estilo, ao apresentar a histó-

ria de origem de um dos persona-

gens mais carismáticos e queridos 

pelos fãs de quadrinhos de todos os 

tempos.

No final dos anos 50 e começo dos 

anos 60, os principais super-heróis 

dos quadrinhos eram os poderosos 

Superman, Batman e Mulher-Mara-

vilha, a famosa trindade da DC Co-

mics. O trio já estava na luta por mais 

ou menos 20 anos e representavam 

o “status quo” da indústria da época: 

heróis inspiradores e invencíveis. Foi 

quando, mais ou menos em novem-

bro de 1961, Stan Lee, Jack Kirby e 

Steve Ditko iniciaram um período 

criativo que revolucionou a indútria 

dos quadrinhos.  

Durante esse pe-

ríodo (que durou 

cerca de 1 ano e 10 

meses), o trio da Mar-

vel inovou e quebrou o 

status quo definido pela Trindade 

da DC e começou a trabalhar com 

super-heróis mais humanos, mais 

plausíveis, mais problemáticos. Foi 

nessa época que Lee, Ditko e Kirby 

criaram “apenas” o Quarteto Fantás-

tico, o Incrível Hulk, o Homem-A-

ranha, o Thor, o Homem de Ferro 

e os Vingadores, para citar os mais 

famosos. 

Foi a ascensão da pequena Marvel, 

que se transformou numa das prin-

cipais editora de quadrinhos dos 

EUA. No topo desse sucesso, estava 

o mais popular herói que a Casa das 

Idéias viria a ter: um jovem e tímido 

adolescente que, ao mesmo tem-

po, era uma das maiores lendas do 

rol daqueles que fazem o mundo da 

fantasia o reino mais excitante de 

todos.

Seu nome é Peter Parker e ele é, há 

50 anos, o Homem-Aranha.

“ O melhor, mais bonito, 
mais atlético, mais sim-
pático e mais poderoso 

herói do mundo... ”
- Peter Parker

Leandro de Barros
editor
@leco90

http://twitter.com/leco90
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A 
história da criação do Ho-

mem-Aranha é um pouco 

confusa e nebulosa. A me-

mória dos envolvidos na criação do 

personagem parece ter se deterio-

rado nesses 50 anos e é difícil ter 

certeza absoluta de como o Cabeça 

de Teia nasceu.

As informações mais confiáveis 

contam um trabalho conjunto de 

Stan Lee e Steve Ditkzo , em cima da 

idéia de dois outros personagens: O 

Aranha, um personagem de revistas 

pulps que Lee lia na infância; e o Ara-

nha Prateada, um personagem cria-

do por Jack Kirby e Joe Simon em 

1953 para a Harvey Comics. Some 

isso à mente criativa e ao talento de 

desenhista de Steve Ditkzo, e esta-

va criado o Homem-Aranha. Só era 

preciso dar vida ao herói.

E foi nessa parte que a dupla Lee+Di-

tkzo mostrou uma visão comercial e 

um talento criativo acima da média. 

Indo na contra-mão dos heróis do 

momento (alienígenas super-pode-

rosos, bilionários combatentes do 

crime, cientistas com poderes), os 

dois quadrinistas transformaram o 

típico leitor de quadrinhos da época 

em um herói.

O conceito final do personagem é 

de uma genialidade incrível, mes-

clando o mundo dos heróis com o 

mundo dos leitores, criando uma 

zona de consolo e escapismo para 

aqueles que se identificaram com 

Peter Parker. Ou seja, praticamente 

o mundo todo.

Parker sempre foi um rapaz cheio 

de problemas na escola, proble-

mas com garotas, problemas com 

grana. Problemas reais, capazes de 

causar identificação com pratica-

mente qualquer um que lesse suas 

histórias. Ainda assim, Parker tinha 

problemas com bandidos , vilões e 

malfeitores. Problemas extraordiná-

rios, que lembravam ao leitor que 

ele também tinha um potencial ex-

traordinário dentro de si.

Além de ser um herói para as pessoas 

dentro das suas histórias, o Homem

-Aranha se tornou um herói para as 

pessoas que liam as suas histórias. 

Com páginas divertidas e leves, mas 

com um potencial de identificação 

gigantesco, o Amigão da Vizinhança 

se tornou o personagem mais po-

pular da Marvel, onde permanece 

até hoje, mesmo com alguns altos e 

baixos.

de onde veio?
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Todo herói tem o seu conjunto 

de elementos que o diferenciam 

e o caracterizam. Se você vê uma 

cueca por cima de uma calça, você 

lembra do Superman. Se você vê 

uma estrela branca sobre um fundo 

azul, lembra do Capitão América.

O Homem-Aranha também possui o 

seu conjunto de símbolos/elemen-

tos característicos, que 

você pode conferir abaixo 

em mais uma das preten-

siosas listas deste que vos 

escreve:

a família – Parece óbvio 

dizer que a família de Pe-

ter Parker é um dos seus 

elementos mais importan-

tes como personagem. Os pais 

de Peter morreram quando ele era 

pequeno e ele era vítima de bullying 

na escola. Não esse bullying de hoje, 

que faz as crianças chorarem, mas 

aquele bullying de antigamente, que 

formava vilões. Quem lê Amazing 

Fantasy #15 hoje, se surpreende com 

o potencial vilanesco do jovem Par-

ker. Por diversas vezes ele repete fra-

ses clássicas como “Um dia eu vou 

mostrar pra eles! Um dia eles se arre-

penderão de rir de mim”. Como um 

jovem nesse nível pula para ser um 

dos heróis mais altruístas da Marvel? 

Graças aos ensinamentos de Tio Ben 

e Tia May. Sem esses dois, Peter teria 

invarialmente se tornado um vilão te-

mático dos anos 60, provavelmente 

tendo a bunda chutada pelo Homem 

de Ferro ou pelo Quarteto Fantástico 

e depois sendo jogado na geladeira, 

apenas retornando quando os rotei-

ristas estiverem sem criatividade para 

uma história decente e precisem re-

ciclar personagens.

as garotas – Ah, as garotas. Parte 

dos problemas mais normais que 

Peter Parker enfrentou foi originada 

pelas mulheres da sua vida. De to-

das as suas namoradinhas, três des-

tacam-se: Gwen Stacy, a incrivel-

mente bela, simpática, inteligente, 

insanamente legal, totalmente dis-

posta a apoiar tanto o Peter quanto 

o Homem-Aranha e absolutamente 

apaixonada pelo nerd. Tudo era per-

feito, até ela morrer; Mary Jane Wat-

son, a mais famosa delas e aquela 

que conseguiu levar Peter para o al-

tar; Felicia Hardy, a Gata Negra, res-

ponsável por mexer com as cabeças 

(if you know what i mean) de Peter 

Parker.

Diga X – Fotografia é um dos hob-

bys de Peter Parker, um dos seus 

muitos assuntos de inte-

resse. Foi também a sua 

principal fonte de renda 

por muitos anos, quando 

precisava vender fotos 

do Homem-Aranha para o 

Clarim Diário.

ciência – Peter Parker é in-

teligente, ponto final. Exis-

tem vários tipos de gênio nos 

quadrinhos, mas Parker segue a 

onda “gênio aprendiz e estudio-

so”. O nosso herói está sempre 

estudando, aprendendo e criando 

usando a nossa amiga ciência.

as piadinhas – Acho que se você 

tirar um dos elementos anteriores 

de alguma história do Homem-A-

ranha, não dará certo. A história 

ficará sem sentido. Você pode até 

tirar as “piadinhas” do Homem-Ara-

nha, mas aí você terá um Cabeça 

de Teia irreconhecível. Seu sarca-

mos e sua tiração de sarro durante 

as lutas são a marca registrada do 

herói e ele já batalha para incluir “O 

Poder do Riso” na sua lista oficial de 

poderes.

a mitologia do 
homem-aranha
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http://el2.me/pMzG
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Todo herói precisa de vilões para 

existir. Há até quem diga que 

um herói só é tão bom quanto a sua 

galeria de vilões. Se essa premissa 

for verdadeira, o Homem-Aranha 

não precisa se preocupar. Por sorte 

(ou azar), o Cabeça de Teia tem a 

melhor galeria de vilões do Universo 

Marvel. Pensando nisso, separamos 

aqueles que nós consideramos os 

5 maleditos que mais atazanaram a 

vida do Amigão da Vizinhança:

Dr. octopus: O Dr. Otto Octavius 

era um super-cientista, mais ou 

menos algo que Peter sempre quis 

ser.  A admiração do nosso herói 

pelo Doutor deve ter diminuído um 

pouco quando Octopus começou 

a usar aqueles tentáculos e a querer 

destruir o mundo, mas acho que a 

gota d’água foi quando o vilão qua-

se se casou com a Tia May. Golpe 

baixo…

Jonah Jameson: Você deve estar 

pensando que Jonah Jameson não 

é exactamente um vilão do Ho-

mem-Aranha, mas você está enga-

nado. Durante um tempo, o editor 

do Clarim Diário financiou a cons-

trução de robôs para derrotarem o 

Cabeça de Teia. Porém, não é por 

isso que ele está aqui. Jameson fi-

gura essa lista por mostrar que nem 

todos os vilões precisam lutar fi-

sicamente contra os heróis e por 

conseguir ferrar muitas vezes com 

o Homem-Aranha através do seu 

jornal. O fato dele representar todos 

os chefes sacanas é só um adendo 

(te amo, chefe!).

venom: Nascido da mistura do sim-

bionite alienígena e do ódio mortal 

de Eddie Brock pelo Homem-Ara-

nha, o Venom é um dos vilões mais 

populares e temidos da mitologia 

do Cabeça de Teia. A popularidade 

é tão grande que o Venom já ga-

nhou revistas próprias e é sempre 

lembrado em adaptações da histó-

ria do Homem-Aranha para outras 

mídias.

Duende verde: Se o Batman tem o 

Coringa, o Superman tem o Lex Lu-

thor e o Capitão América tem o Ca-

veira Vermelha, o Homem-Aranha 

tem o Duende Verde, seu maior 

inimigo, seu nemesis. Apesar de 

ter sido o responsável pela morte 

de Gwen Stacy e por tantas outras 

maldades com o nosso aracnídeo 

herói, o Duende Verde fica só na 

segunda posição da nossa lista.

Joe Quesada: Em 2007, após a 

Guerra Civil da Marvel, Joe Quesa-

da (então Editor-Chefe da Casa das 

Idéias) se reuniu com a equipe cria-

tiva das revistas do Homem-Aranha 

para colocar em prática um antigo 

sonho: ver o Homem-Aranha sol-

teiro novamente. Para satisfazer 

seu desejo, Quesada elabora a saga 

Um Dia A Mais, onde faz com que o 

Homem-Aranha desfaça seu casa-

mento com Mary Jane em um pac-

to com Mephisto (o “diabo” da Mar-

vel), para salvar a Tia May da morte. 

Um preço que a própria Tia May 

admitiu não querer que fosse pago. 

Joe Quesada conseguiu, em uma 

minissérie, jogar 20 anos de histó-

rias do Homem-Aranha no lixo, só 

porque ele preferia o herói solteiro. 

Digam o que quiserem, o Duende 

Verde e outros vilões são amadores 

perto desse cara.

TOP5
vilões do 
aranha
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“Eu  conheci o Homem-Ara-

nha pelos filmes ou por 

aquele desenho antigo que passava 

na TV. Por onde eu começo a ler as 

histórias dele nos quadrinhos?” – 

Se esse é o seu caso, deixa que a 

gente te ajuda:

Homem-aranha: com grandes Po-

deres… (2008) – Lançada em 2008, 

com roteiro de David Lapham e ar-

tes de Tony Harris, essa graphic no-

vel reconta a origem do Homem-A-

ranha, dando uma abordagem mais 

detalhada do que a versão contada 

por Stan Lee em 1962.

biblioteca Histórica marvel: Ho-

mem-aranha (2007, 2008 e 2009) 

– A Panini já lançou três volumes 

do Homem-Aranha na sua linha Bi-

blioteca Histórica Marvel, que reú-

ne as mais clássicas histórias dos 

heróis da Casa das Idéias. Tudo é 

reunido com muita qualidade num 

encadernado de capa dura. O pro-

blema é achar pra vender…

Homem-aranha: azul (2002) - 

Jeph Loeb e Tim Sale produziram 

uma série de HQs temáticas de co-

res dentro da Marvel, trabalhando 

com vários heróis da editora. Em 

Homem-Aranha: Azul, os dois en-

tregam uma história singela e sen-

sível sobre o Cabeça de Teia e a sua 

relação com Gwen Stacy e Mary 

Jane. Perfeita para o entendimento 

do amor do herói pelas suas duas 

musas.

Homem-aranha ultimate (2000 

/2011) - O Universo Ultimate da 

Marvel, conhecido no Brasil como 

Marvel Millenium, foi uma iniciati-

va da editora para atualizar os seus 

personagens para uma época mais 

contemporânea. Baseado em um 

universo diferente do Homem-A-

ranha “normal”, ali vemos Peter 

Parker ganhando seus poderes e 

agindo como um herói aos 13 anos. 

Elogiada por muitos e criticada por 

outros tantos, a revista é de auto-

ria de Brian Michael Bendis, um dos 

nomes a trabalhar por mais tempo 

com o Homem-Aranha.

os Novos vingadores: motim! 

(2005) - Após os eventos da saga 

Dinastia M, os Vingadores encer-

raram suas atividades, só voltando 

a se juntar em 2005, com o lança-

mento de Os Novos Vingadores: 

Motim. Na trama do título, uma re-

belião de super-vilões força a união 

do Capitão América, Homem de 

Ferro, Mulher-Aranha, Homem-A-

ranha, Demolidor e outros. A revista 

é importante para os fãs do Cabeça 

de Teia pois mostra a sua primeira 

vez ao lado d’Os Vingadores.

Por onDe 
COMEÇAR A LER O 
HomEm-araNHa?
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games

     sleeping
dogs!
primeiras impressões...
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A
nunciado em 2009, o game 

desenvolvido pela Square Enix 

(produtora responsável pela 

franquia Final Fantasy) era na verdade 

uma continuação do jogo True Crime, 

que ficou popular no segundo con-

sole da Sony, o Playstation 2. Amar-

gando o fracasso de vendas de True 

Crime: New York City, a Activision de-

cidiu vender os direitos do game para 

a Square, que mudou o título para 

Sleeping Dogs. Assim nasceu um dos 

candidatos ao prêmio de melhor jogo 

do ano. 

Quem jogou True Crime sabe que a 

maior virtude da franquia está na re-

criação dos cenários baseados em 

cidades famosas (Nova Iorque, Los 

Angeles). Em Sleeping Dogs temos a 

mesma qualidade nos cenários, com 

a adição das mazelas dos tigres asiáti-

cos, representados aqui por uma Hong 

Kong animada e lotada de criminosos.

No game comandamos o policial infil-

trado Wei Shen, que tem a difícil missão 

de combater a máfia de Hong Kong 

por dentro. Ao mesmo tempo em que 

Shen precisa diminuir a criminalidade 

da cidade, suas ações dentro da máfia 

Sun On Yee são observadas e avalia-

das. É essa dualidade que nos mantém 

presos a trama do game. Você pode 

roubar um carro, mas não deve. 

Os controles e toda a ação do game 

são uma mistura poderosa de GTA e 

Batman Arkham City. Mapa aberto, 

possibilidade de conseguir qualquer 

carro, dinheiro das missões e custo-

mização do personagem são elemen-

tos já conhecidos, mas quando estão 

atrelados a uma boa ambientação, 

rendem boas horas de diversão. O 

combate corpo-a-corpo é inspirado 

no sistema de combos dos jogos da 

franquia Batman, onde o timing é im-

portante para definir um golpe certeiro 

ou um dano letal. Nas primeiras horas 

é divertido bater nos bandidos, depois 

que você pega o tempo certo dos gol-

pes, o ‘’apertar’’ de um único botão 

pode deixar a experiência repetitiva. 

Armas são mais divertidas, e sangren-

tas também.  Falta um pouco de leveza 

para Wei Shen, por exemplo, nas mis-

Nunca acorde 
um cão em 

Hong Kong!

sões em que é preciso correr e se mo-

vimentar por obstáculos do cenário. O 

mesmo botão que corre, é o que pula, 

e a resposta parece lenta quando pre-

tendemos virar o personagem.

O sistema de evolução é manjado, 

mas bem executado. Temos três que-

sitos: Polícia, Tríade e Face. Represen-

tam, respectivamente o sucesso obti-

do nas missões policiais, a fama dentro 

da máfia (e isso envolve quebrar patri-

mônio, espancar e extorquir dinheiro) 

e a sua capacidade de ‘’sentar a por-

rada’’ nos bandidos de Hong Kong, 

mesclando combos sem tomar  dano 

e crueldade no uso dos objetos. Esses 

quesitos, quando bem evoluídos, dão 

ao jogador novas habilidades, novas 

roupas, estilos de luta etc. 

Desafiador na dificuldade, lotado de 

missões e bonito nos gráficos, Sleeping 

Dogs é um forte concorrente a game 

do ano. Em meio a poucos grandes 

lançamentos, o game da Square deve 

reinar sozinho durante muito tempo 

(ou até que saia FIFA 13!).

Pedro Luiz Fraga
editor
@PedroLuiz7

http://twitter.com/PedroLuiz7
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transformers
fall of cybertron

A  recente onda de filmes 
dos robôs/automóveis 
dirigidos por Michael 

Bay fez com que a mitolo-
gia e as qualidades (que não 
são poucas) dos Transform-
ers fossem colocadas para 
escanteio. Sorte nos-
sa que os games que 
não seguem a linha dos 
filmes são sensacionais, 
e assim como o ante-
cessor, Fall of Cybertron 
é um excelente exemplar 
de boa história e jogabilidade 
frenética.
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T 
ransformers: Fall of Cyber-

tron é um jogo de fuga, ou 

melhor, uma tentativa dos 

Autobots (Transformers que lutam 

pela justiça, digamos) de escapar do 

planeta Cybertron, que já não apre-

senta boas condições para se viver. 

Por conta das guerras vistas em War 

of Cybertron (game anterior), o nú-

cleo do planeta se desligou, e a pro-

dução de Energon, elemento que 

mantém e dá a vida aos Transfor-

mers, parou. Com a derrota dos Au-

tobots na grande guerra, os Decep-

ticons (Transformers que lutam por 

ideais próprios) tomaram o planeta 

e o cercaram para que outros robôs 

não escapem. E é na única forma 

de fuga possível que começamos 

o jogo, controlando o já conhecido 

Bumblebee.  Cybertron está literal-

mente em queda, e durante 13 capí-

tulos controlamos vários Autobots, 

incluindo Optimus Prime. 

A brilhante ambientação do game 

ocorre entre tiros, lasers e metal 

caindo. Em alguns momentos para-

va em algum lugar alto do cenário 

só para observar o caos que tinha se 

instaurado, e a quantidade de ações 

ao mesmo tempo impressiona. Um 

verdadeiro campo de batalha high 

tech.

Rapidez é a palavra que define o sis-

tema de jogo de Fall of Cybertron. 

Como todos sabem, os Transformers 

podem alternar sua forma entre um 

robô e um automóvel. Em determi-

nado momento do jogo, você preci-

sa estar em determinado forma. Mas 

o grande barato é juntar tudo isso 

em uma única ação. Correr em dire-

ção a batalha, pular e se transformar 

em carro antes de tocar ao chão e aí 

começar a correr e atirar. Tudo isso 

enquanto batalhões de Decepticons 

e Autobots se confrontam.

Boa quantidade de armas leves e 

pesadas também dá ritmo ao game, 

que demora a se tornar repetitivo. 

O problema, porém, está na linea-

ridade. O cenário é muito convida-

tivo a exploração, mas o game não 

permite isso. Um ícone indicando o 

local do objetivo acompanha o jo-

gador, e impede que toda o poten-

cial do ambiente seja explorado.

Bonito visualmente e com uma 

grande história, Transformers: Fall 

of Cybertron é um dos games mais 

divertidos que os robôs já produzi-

ram. Resta a Michael Bay aprender 

como se faz e adaptar isso para as 

telonas.

i’m optimus 
prime

PRIMEIRAS IMPRESSõES...

Pedro Luiz Fraga
editor
@PedroLuiz7

http://twitter.com/PedroLuiz7
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fall season

                            aquelas que

voltam!

Várias séries voltam 
à TV americana 

nessa Fall Season. 
Nós separamos 

algumas das 
nossas favoritas...

Leandro de Barros
editor
@leco90
Eder Augusto
editor
@edaum

http://twitter.com/leco90
http://twitter.com/edaum
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U
ma das séries mais aguarda-

das dessa fall season. Dexter 

passou por altos e baixos na 

última temporada (mais baixos do 

que altos, alguns dirão), mas tirou da 

manga um dos cliffhangers mais for-

tes da série e deixou todos os fãs lou-

cos por mais novidades.

Na última temporada, nós vimos 

Dexter (Michael C. Hall) enfrentan-

do a dupla Professor Gellar (Edward 

James Olmos) e Travis (Colin Hanks), 

que cometiam assassinatos seguindo 

uma teoria que acreditavam que pu-

desse invocar o Apocalipse. Porém, 

para surpresa de ninguém, o final da 

temporada mostrou que Travis era 

o único assassino e que o Professor 

Gellar já havia morrido a muito tem-

po e não passava de uma alucinação 

do homicida. No fim, Dexter acabou 

cuidando do pobre rapaz e o man-

dou para o outro mundo.

Nesse meio tempo, Debra (Jennifer 

Carpenter) foi promovida a Tenete 

do Departamento de Homicídios de 

Miami e passou por uma temporada 

difícil, procurando o seu lugar. Com 

ajuda da psicólogoa, Debra acabou 

descobrindo um amor reprimido por 

Dexter, seu irmão adoptivo. Some 

as nossas favoritas...
DEXTEr

isso ao fato dela ter descoberto que 

ele é um serial killer no último episó-

dio e temos um dos cliffhangers mais 

fortes da história da série.

O que esperar para a próxima tem-

porada? Uma coisa já foi dita: Debra 

vai saber que Dexter é um serial killer, 

ele não vai enganá-la dizendo que 

foi algo “de uma só vez”. A verdade 

será revelada. Pelos vídeos e imagens 

divulgadas, nós podemos ver que os 

dois ainda estarão unidos, embo-

ra não saibamos o que fez com que 

Debra perdoasse (ou aceitasse) seu 

irmão.

Em termos de temporada, os novos 

episódios devem girar em torno do 

assassinato de membro da máfia do 

leste europeu. O vilão da temporada, 

vivido por Ray Stevensson, será um 

mafioso que viajará para Miami para 

descobrir quem foi o responsável por 

matar um dos seus associados. Além 

dele, Dexter terá de se preocupar 

com Louis (Josh Greene), estagiário 

de Masuka que parece ter particular 

interesse em Dexter e algumas infor-

mações privilegiadas.

A série estréia no dia 30 de Setembro 

nos EUA.

DocTor 
wHo
No dia 1º de Setembro, chega à TV bri-
tânica a nova temporada de Doctor 
Who. Dessa vez, o Doutor (Matt Smith) 
terá suas últimas aventuras com Amy e 
Rory Pond (Karen Gillan e Arthur Darvill). 
Como nós já sabemos, uma nova com-
panheira (Jenna-Louise Coleman) deve 
estrear nessa temporada também.

É difícil saber o que esperar para a pró-
xima temporada de Doctor Who. A 
série vem nesse estágio de transição 
entre companheiros e, ao mesmo 
tempo, vive seu período de maior po-
pularidade na sua fase moderna. Além 
disso, a série se aproxima do seu 50º 
aniversário!

Em termos de trama, a sétima tempo-
rada de Doctor Who vai trabalhar com 
os últimos dias dos Ponds ao lado do 
Doutor e como nosso aventuresco 
protagonista vai lidar com a partida 
dos seus amigos. Em 2012, veremos 
5 episódios da série, esses cinco com 
os Ponds. Depois teremos o especial 
de Natal, que terá a primeira aparição 
de Clara Oswin, a nova companheira 
do Doutor. A temporada continua em 
2013, com mais 8 episódios.

Some tudo isso à presença dos Da-
leks, de robôs, de dinossauros e até do 
Velho Oeste Americano e nós desco-
brimos porque Doctor Who vem fa-
zendo tanto barulho ultimamente.
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Homeland foi a grande premia-
da no Globo de Ouro de 2011 
como a Melhor Série de Drama, 

além de Claire Danes levar o prêmio de 
Melhor Atriz em Série Dramática. Isso 
resume a expectativa pela série.

O show fez um estrago na TV à cabo 
com um drama muito bem construí-
do e finalizado, apesar de ter tido uma 
reviravolta muito brusca no meio da 
temporada, que foi muito curta. Mas 
isso não estragou de maneira nenhu-
ma a qualidade da série.

Na primeira temporada conhecemos 
a história de Carrie Mathison (Claire 
Danes), uma oficial da CIA que inves-
tiga crimes terroristas. Ela conduz uma 
operação não-autorizada no Iraque e 
é transferida de seu posto. Nessa ope-
ração ela recebe a informação de que 
um soldado norte-americano foi con-
vertido para o lado da Al-Qaeda.

Pouco tempo depois numa reunião 
de emergência Carrie descobre que 
o fuzileiro naval Nicholas Brody (Da-
mian Lewis), que havia desaparecido 
em 2003 numa missão, foi encontra-
do com vida e resgatado, e está em 

caminho de volta para os EUA. Carrie 
agora colocou na cabeça que Brody é 
o tal soldado que foi convertido à Al-
Qaeda e quer à todo custo provar que 
está certa, e é sobre esse prisma que a 
primeira temporada se desenvolve.

O que esperar da 2ª temporada? Bom, 
acho que o que mais queremos depois 
da maneira como acabadou, é que Carrie 
volte à ativa logo e que seus chefes enfim 
acreditem em sua história e que ela tenha 
liberdade para investigar, pois a trama e as 
complicações já estão bem formadas.

Sobre Brody, quem acompanhou a sé-
rie já sabe que ele realmente foi con-
vertido à Al-Qaeda, mas ainda fica no 
ar o propósito disso tudo, pois ele ainda 
soa maleável e resistente à fazer algo 
contra sua nação. Acho que esse será 
o foco da segunda temporada, já que 
a primeira foi focada nas contraversões 
de Carrie, agora é a vez de Brody. Os 
trailers mostraram pouco, e é normal, 
a série é composta por uma trama es-
palhada como um quebra-cabeça. 

Vamos montá-lo à partir de 30 de Se-
tembro.

HomElaND

PErsoN
of
INTErEsT
Uma das novatas do ano passado 
que mais subestimadas de todas, 
Person of Interest volta para a sua se-
gunda temporada na esperança de 
manter o óptimo ritmo que a levou 
a concluir sua temporada de estréia.

Na série, Jim Caviezel vive Reese, um 
ex-agente da CIA que se junta à um 
bilionário excêntrico, Mr. Finch (Mi-
chael Emerson), para usar a Máquina, 
um equipamento capaz de prever 
homicídios. O problema é que a Má-
quina não entrega o nome da vítima 
ou do assassino, só entrega um CPF 
de alguém que estará envolvido no 
assassinato. A partir daí, a dupla tem 
de vigiar essa pessoa e tentar des-
vendar o crime que ela estará en-
volvida, antes que tudo aconteça. As 
coisas se complicam quando o pas-
sado de Reese, na forma de agentes 
da CIA e do FBI, passam a perseguí
-lo, enquanto uma misteriosa hacker 
chamada Root, vai atrás do Mr. Finch. 
Para ajudá-los, existem os Detetives 
Carter e Fusco (Taraji Henson e Kevin 
Chapman, respectivamente).

No fim da última temporada, o Mr. 
Finch acabou sequestrado pela Root, 
enquanto Reese conseguiu fugir dos 
seus perseguidores. Como o ex-a-
gente da CIA conseguirá recuperar 
seu amigo de volta? Ele aprenderá 
a usar a Máquina? Como Jonathan 
Nolan (um dos roteiristas da Trilogia 
do Batman, de Christopher Nolan) 
irá resolver esse problema? Mais: nós 
veremos Elias (Enrico Colantoni), o 
temível chefão do crime de Nova 
York, novamente? Ele foi preso na úl-
tima temporada, mas parece não ter 
perdido poder nenhum na cidade.

A temporada estréia no dia 27 de 
Setembro nos EUA.
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http://www.lojaoscinefilos.com.br
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How I mET 
your moTHEr

Depois do (não tão) surpreenden-
te final da última temporada, a 
sitcom How I Met Your Mother 

chega para a sua possível última tem-
porada no dia 24 de outubro, partindo 
exactamente de onde parou no último 
ano.

No “futuro”, vemos os preparativos para 
o casamento entre Barney (Neil Patrick 
Harris) e Robin (Cobie Smulders). A pri-
meira imagem da temporada mostra 
um noivo tentando fugir, sendo impe-
dido por Marshall (Jason Segel) e Lily 
(Alyson Hannigan),provavelmente ner-
voso com o passo que está tomando. 
Deve ser nesse casamento que Ted 
(Josh Radnor) vai conhecer a famosa 
Mãe, algo que deve acontecer no fim 
da temporada, caso o CBS resolva real-
mente não renovar a série.

Já no “presente”, a temporada deve 
retomar do exato ponto onde parou: 
com Ted fugindo com Victoria (Ashley 
Williams). Segundo Craig Thomas, um 
dos showrunners da série, o nosso 
protagonista se sentirá culpado por es-
tar com Victoria (que está fugindo do 
casamento), já que ele próprio foi dei-
xado no altar no final da quarta tem-
porada.

Mas essa será ou não a última tempo-
rada? Inicialmente, a idéia era terminar 
a história de Ted na oitava tempora-
da. Porém, o CBS já verá sua sitcom 
de maior sucesso acabar no fim dessa 
fall season, já que Two and a Half Men 
deve entrar na sua última temporada. 

O canal tem o interesse em renovar 
How I Met Your Mother (que teve um 
aumento na audiência da última tem-
porada), caso suas novas séries de co-
média não causarem sucesso. Ou seja, 
o futuro de How I Met Your Mother vai 
depender do sucesso das novatas do 
CBS.

frINgE

A 5ª temporada será a última da 
série, pelo menos até segunda 

ordem.

A quinta e última temporada 
de Fringe chega à TV ameri-
cana no dia 28 de Setembro. 

Com apenas 13 episódios, o que 
uma das séries de ficção científi-
ca de maior qualidade dos últimos 
anos nos mostrará?

Na última temporada, nós acom-
panhamos a Divisão Fringe em sua 

última batalha contra David Robert 
Jones (Jared Harris) e William Bell 
(Leonard Nimoy), que pretendiam 
construir um novo universo ao 
colidir as duas dimensões da série. 
Para evitar o plano dos dois malu-
cos, a ponte entre os dois lados foi 
fechada e Olivia (Anna Torv), Peter 
(Joshua Jackson), Walter (John 
Noble) e Astrid (Jasika Nicole) pas-
saram por alguns apuros e perdas 
(Lincoln entre elas). Porém, tudo 
deu certo no final. Fim da história? 
Não exatamente.

No 19º episódio da temporada, 
nós fomos apresentados ao futuro 
de Fringe, onde os Observadores 
atacaram e dominaram a Terra. A 
Divisão Fringe acabou presa na-
quele âmbar, mas a luta continua.

Em 2025, a filha de Peter e Olivia, 
Henrietta (Georgina Haig), aca-
ba libertando a Divisão Fringe do 
âmbar e eles devem levar a luta de 
volta aos Observadores na nova 
temporada. 

J.H. Wyman, showrunner da sé-
rie, já disse que o final de Fringe 
não ficará em aberto. Se você 
temia que a série terminasse e 
alguns dos seus mistérios não 
fossem respondidos, não precisa 
mais se preocupar. O showrun-
ner disse que a idéia é terminar 
tudo direitinho e dar aos fãs o 
final que eles merecem. Ainda 
bem.
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                            aquelas quechegam!

fall season

Nem só das an-
tigas vive a Fall 

Season. Essa é a 
hora das novatas 
mostrarem à que 

vieram... Luana Gonçalves
editor
@itsclicheiknow 

http://twitter.com/itsclicheiknow


30

arrow
D 

evo começar admitindo que 
não tenho muito conheci-
mento sobre o Arqueiro Ver-

de, nunca li suas HQs e não assistia 
Smallville. Então, assisti ao piloto de 
Arrow puramente pela curiosidade. 
Não acredito que ter ido às cegas a 
respeito do super-herói tenha sido um 
erro, já que um dos objetivos do ca-
nal responsável pela série, o CW, além 
de conquistar fãs dos quadrinhos, é 
manter sua audiência, que consiste 
mais do público feminino. 

(Entra em cena: homem sarado, sua-
do e complicado com romances mal
-resolvidos.)

Arrow gira em torno de Oliver Queen, 
um cara rico, mimado e egocêntrico, 
que sempre teve tudo o que queria 
de sua família. Devido a um acidente 
de barco, Oliver acaba ficando pre-
so por cinco anos em uma ilha, onde 
aprende a sobreviver sozinho, até 
que um dia é resgatado e volta para 

casa como um homem mudado. 
O primeiro episódio alterna ce-
nas do presente e do passado, 
revelando aos telespectadores 
pouco a pouco a história de 
como ele chegou à ilha, o que 
aconteceu para que isso fosse 
possível e que ele se tornasse 
quem ele é atualmente.

E quem ele é? Oliver resolve 
assumir uma identidade se-
creta como “vigilante” - o 
Arqueiro Verde - e corrigir 
os erros que sua família e 
ele próprio começaram 
no passado. E ele bate em 
bastante gente para isso. 
E mata também. Sem dó, 
mesmo.

Arrow promete bastante ação, o que 
já era de se esperar em um seriado de 
super-herói, mas o que realmente não 
faz sentido é sua máscara. Nas cenas 
de luta em que ele aparece utilizando
-a, parece simplesmente uma pintura 
na região de seus olhos e topo do na-
riz. Tudo bem que o capuz esconde 
um pouco o rosto, mas é só isso que 
ele faz. Esconde um pouco. E pior, 
logo depois de uma das diversas ce-
nas de luta, ele aparece de volta com 
sua roupa normal. Como ele tirou seu 
uniforme e sua “máscara”? Era feita de 
tinta guache para sair tão rápido?

O primeiro episódio de Arrow não é 
tão cativante quanto muita gente es-
perava e deixou muito a desejar, ainda 
mais por não revelarem tanto assim o 
passado de Oliver antes e durante o 
tempo que passou na ilha. Mas tem 
muita série que pecou bastante em 
seu piloto e se mostrou ser sensacio-
nal nos episódios seguintes, então, te-
remos que esperar para ver o que o 
futuro de Arrow nos aguarda. E rezar 
para que eu realmente tenha visto er-
rado e ele tenha utilizado uma más-
cara de verdade...
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ElEmENTary...

N
ão tem como deixar de comparar o Sherlock Hol-
mes de Jonny Lee Miller ao de Benedict Cum-
berbatch ao assistir Elementary. Como fã ávida de 

Sherlock, da BBC, tive minhas dúvidas (ciúmes) sobre esse 
novo remake do detetive inglês e nos primeiros minutos 
do
piloto de Elementary, ainda estava cética a respeito dele. 
Mas esse sentimento foi embora rapidinho quando perce-
bi que o episódio era bom, e a única coisa que estava me 
impedindo de aproveitá-lo era o meu preconceito.

Discriminações deixadas de lado, Elementary vem com 
uma visão e histórias diferentes de Holmes, e essa curio-
sidade de como os escritores e produtores abordarão o 
personagens é um dos motivos de nossos olhos ficarem 
presos à tela. O Sherlock Holmes de Elementary é um ex-
viciado em drogas, que mora em Nova York e tem prefe-
rências sexuais um tanto quanto excêntricas. E é aí que 
entra Watson. Bom, não na parte sexual (pelo menos ainda 
não), mas na parte da dependência química. Joan Watson, 
interpretada pela incrível Lucy Liu, é uma ex-cirurgiã con-
tratada pelo pai de Holmes para acompanhar Sherlock em 
todos os lugares como sua “companheira de sobriedade”, 
tendo certeza que ele não caia nas drogas novamente e 
não volte à clínica de reabilitação.

Elementary segue o viés da comédia, fazendo quem assis-
te rir e se divertir bastante. Também tem seus momentos 
sérios, como nas partes de investigação com a polícia de 
Nova York e já com discussões entre Holmes e Watson, 
mas o que realmente impera são as risadas.

Após terminar de assistir ao piloto de Elementary, voltei a 
pensar em Sherlock da BBC e a fazer comparações com 
um olhar crítico, mas não preconceituoso. A série de Mark 
Gatiss e Steven Moffat é, com certeza, mais intelectual, 
focada no brilhantismo de Holmes e em como sua men-
te funciona, resolvendo casos impossíveis com deduções 
também impossíveis para as pessoas normais. Já a série da 
CBS, apesar de ter um Holmes também inteligente, parece 
focar mais na relação do detetive com a médica do que 
nos casos em si. São séries diferentes, feitas de modos di-
ferentes para públicos diferentes. Então, nessa Fall Season, 
se quiser assistir a uma série nova, esperta e divertida, já 
sabe: é Elementary, meu caro leitor.

... meu caro 
leitor!
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O slogan da nova série de 
J.J. Abrams (Lost, Fringe) e 
Eric Kripke (Supernatural) 

é bem preciso, pois seu sentido ambí-
guo expõe claramente o que Revolu-
tion apresenta. A palavra “power”, em 
português, pode significar energia, que 
é justamente o enredo principal da sé-
rie. Devido a motivos misteriosos, toda 
a energia do mundo acaba e a popula-
ção - baseada na sociedade atual, que 
depende inteiramente de aparelhos 
eletrônicos - se vê tendo que sobre-
viver sem toda a facilidade que estes 
oferecem.

Quinze anos se passam e o mundo já 
não é o mesmo. Não há mais o senti-
do de nação e estado. As pessoas são 
governadas por gangues e milícias, 
que não são nem um pouco demo-
cráticas. Charlie Matheson, a protago-
nista da série, que tinha poucos anos 
quando o planeta sofreu o blecaute 
definitivo, cresceu nesse mundo divi-
dido e já está acostumada com o estilo 
de vida. Porém, quando um miliciano, 
Capitão Tom Neville - interpretado por 
Giancarlo Esposito (Breaking Bad) -, 
chega a sua “aldeia” procurando o pai 
de Charlie, tudo muda. Seu pai sofre 
um ferimento fatal e seu irmão, Danny, 
é sequestrado pela milícia. O motivo?

Aparentemente, o pai de Charlie 
teve alguma relação com o desliga-
mento da energia do mundo e talvez 
tivesse a possibilidade de fazer com 
que ela voltasse. E não isso que a mi-
lícia deseja. Nesse ponto que entra o 
outro sentido do slogan. Se a energia 
voltasse, eles perderiam todo o poder 
que adquiriram nessa época de trevas. 
E poder é tudo para eles.

O piloto da série prende sua atenção 
conforme a história vai desenrolando. 
Você quer saber se Charlie encontra-
rá seu tio Miles para pedir ajuda para 
salvar seu irmão, quer saber o que ela 
encontrará e enfrentará no caminho. 
Dois amigos de seu pai seguem nes-
sa viagem com ela, e eles finalmente 
encontram seu tio, papel feito por Billy 
Burke, da saga Crepúsculo. Miles é frio 
e habilidoso com armas de qualquer 

Power is 
everything

tipo, assim como qualquer ex-oficial 
da Marinha. No início, resiste um pou-
co à ideia de ajudar a sobrinha, que-
rendo apenas ficar quieto em seu bar, 
mas depois de um argumento com 
um toque de Eric Kripke, digno de Su-
pernatural (“Somos uma família...”), ele 
aceita.

Aí que começa a ficar bom. Afinal, 
quem não curtiria pessoas de jeans 
e jaqueta em uma luta de espadas à 
moda antiga, em um futuro pratica-
mente pós-apocalíptico? O primeiro 
episódio de Revolution é incrível, re-
cheado de cenas de ação, com drama 
e até mesmo um pouquinho de co-
média. Definitivamente, um outro su-
cesso de J.J. Abrams e um must-see 
da temporada.
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e o emmy?

    as nossasapostas!
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apostas do emmy 2012

QuEm DomINa a Tv 
amErIcaNa?
No dia 23 de Setembro de 2012, 

rola nos EUA a entrega do Emmy 
2012, o prêmio mais importante 

da TV Americana. Por que isso nos in-
teressa? Porque nossas séries favoritas 
concorrem nas diferentes categorias 
da competição.

Pensando nisso, nós decidimos ligar 
o Palpitômetro e tentamos adivinhar 
quem leva as principais categorias do 
Emmy. Se a gente acertar, comemore 
com a gente. Se a gente errar, esqueça 
que leu isso por aqui. Vamos lá!

melhor série dramática
o Boardwalk Empire
o Breaking Bad
o Downton Abbey
o Game of Thrones
o Homeland
o Mad Men

Homeland ganhou o Globo de Ouro, 
Mad Men venceu o Emmy no ano pas-
sado e Downton Abbey é a queridinha 
da crítica. Game of Thrones é a favorita 
do nosso coração, mas o nosso palpite 
vai para a mega-premiada Breaking Bad!

melhor atriz em série dramática
o Kathy Bates - Harry’s Law
o Glenn Close - Damagens
o Claire Danes - Homeland
o Michelle Dockery - Downton Abbey
o Julianna Margulies - The Good Wife
o Elizabeth Moss - Mad Men

Claire Danes levou o Globo de Ouro 
(apesar de concorrer contra atrizes 
diferentes) e é a nossa escolha nes-
sa categoria. Contudo, não ficaremos 
muito surpresos se Julianna Margulies 

ou Michelle Dockery terminarem ven-
cedoras.

Melhor ator em série dramática
o Hugh Bonneville - Downton Abbey
o Steve Buscemi - Boardwalk Empire
o Michael C. Hall - Dexter
o Bryan Cranston - Breaking Bad
o Jon Hamm - Mad Men
o Demian Lewis – Homeland

Bryan Cranston. Sem mais.

Melhor atriz coadjuvante em sé-
rie dramática
o Christine Baranski - The Good Wife
o Joanne Froggatt - Downton Abbey
o Anna Gunn - Breaking Bad
o Christina Hendricks - Mad Men
o Archie Panjabi - The Good Wife
o Maggie Smith - Downton Abbey

Uma categoria difícil. Anna Gunn sem-
pre foi bem em Breaking Bad e a série é 
sempre premiada, mas vejo a atriz cor-
rendo por fora. Acho que a disputa fica 
entre Maggie Smith, a eterna Professo-
ra Minerva, e Christina Hendricks, que 
é sempre indicada e teve muita proje-
ção nessa temporada.

Melhor ator coadjuvante em sé-
rie dramática
o Jim Carter - Downton Abbey
o Brendan Coyle - Downton Abbey
o Peter Dinklage - Game of Thrones
o Giancarlo Esposito - Breaking Bad
o Aaron Paul - Breaking Bad
o Jared Jarris - Mad Men

Peter Dinklage venceu no ano passado 
e o seu Tyrion Lannister teve mais uma 
boa temporada, especialmente no epi-

sódio Blackwater, enviado para o Emmy. 
Porém, a disputa deve ficar entre Aaron 
Paul e Giarcarlo Esposito, de Breaking 
Bad. A série é querida pela crítica, a úl-
tima temporada é super-mega-blaster 
elogiada e o vento está à favor.
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No dia 23 de Setembro de 2012, 
rola nos EUA a entrega do Emmy 
2012, o prêmio mais importante 

da TV Americana. Por que isso nos in-
teressa? Porque nossas séries favoritas 
concorrem nas diferentes categorias 
da competição.

Pensando nisso, nós decidimos ligar 
o Palpitômetro e tentamos adivinhar 
quem leva as principais categorias do 
Emmy. Se a gente acertar, comemore 
com a gente. Se a gente errar, esqueça 
que leu isso por aqui. Vamos lá!

melhor série dramática
o Boardwalk Empire
o Breaking Bad
o Downton Abbey
o Game of Thrones
o Homeland
o Mad Men

Homeland ganhou o Globo de Ouro, 
Mad Men venceu o Emmy no ano pas-
sado e Downton Abbey é a queridinha 
da crítica. Game of Thrones é a favorita 
do nosso coração, mas o nosso palpite 
vai para a mega-premiada Breaking Bad!

melhor atriz em série dramática
o Kathy Bates - Harry’s Law
o Glenn Close - Damagens
o Claire Danes - Homeland
o Michelle Dockery - Downton Abbey
o Julianna Margulies - The Good Wife
o Elizabeth Moss - Mad Men

Claire Danes levou o Globo de Ouro 
(apesar de concorrer contra atrizes di-
ferentes) e é a nossa escolha nessa ca-
tegoria. Contudo, não ficaremos mui-
to surpresos se Julianna Margulies 

Melhor série cômica
o 30 Rock
oThe Big Bang Theory
o Curb Your Enthusiasm
o Girls
o Modern Family
o Veep

The Big Bang Theory já viveu dias 
melhores, facilmente. 30 Rock teve 
uma boa temporada e Modern Fa-
mily é a grande favorita, já que levou 
o Emmy no ano passado e o Globo 
de Ouro desse ano. Porém, as no-
vatas Veep e Girls deram o que fa-
lar nessa temporada e podem sur-
preender. Nosso palpite é Modern 
Family.

Melhor atriz em série cômica
o Zooey Deschanel - New Girl
o Lena Dunham - Girls
o Edie Falco - Nurse Jackie
oTina Fey - 30 Rock
o Julia Louis-Dreyfus - Veep
o Melissa McCarthy - Mike & Molly
o Amy Poehler - Parks and Recreation

Categoria difícil. Melissa McCarthy é 
a atual vencedora, então não pode-
mos descartá-la, apesar de Tina Fey 
e Amy Poehler serem as favoritas do 
público. Não dá para descartar a no-
vata Lena Dunham também. Como 
eu não posso me esconder, eu chu-
to Amy Poehler.

Melhor ator em série cômica
o Alec Baldwin - 30 Rock
o Louis C.K. - Louie
o Don Cheadle - House of Lies
o Jon Cryer - Two and a Half Men
o Larry David - Curb Your Enthusiasm
o Jim Parsons - The Big Bang Theory

Louis C. K. Sem mais. Embora eu não 
fosse reclamar se Don Cheadle ga-
nhassse. Agora sim, sem mais.

Melhor atriz coadjuvante em sé-
rie cômica
o Mayim Bialik - The Big Bang Theory
o Julie Bowen - Modern Family
o Kathryn Joosten - Desperate Housewives
o Sofia Vergara - Modern Family
o Merritt Wever - Nurse Jackie
o Kristen Wiig - Saturday Night Live

Honestamente, acho que a disputa fica 
entre Julie Bowen e Sofia Vergara. Talvez 
Kristen Wiig possa influenciar, mas acho 
que as duas atriz de Modern Family de-
vem disputar o prêmio. Se é pra escolher 
só uma, fico com Sofia Vergara.

Melhor ator coadjuvante em sé-
rie cômica
oTy Burrell - Modern Family
o Jesse T. Ferguson - Modern Family
o Max Greenfield - New Girl
o Bill Hader - Saturday Night Live
o Ed O’Neill - Modern Family
o Eric Stonestreet - Modern Family

Achei surpreendente a entrada de Max 
Greenfield nos indicados. Porém, nem 
ele e nem Bill Hader devem atrapalhar 
os homens de Modern Family. Ty Bur-
rel deve levar essa pra casa.

Melhor minissérie ou filme feito 
para Tv
o American Horror Story
o Game Change
o Hatfields & McCoys
o Hemingway & Gellhorn
o Luther
o Sherlock: “A Scandal in Belgravia”

Apesar de não ter visto Game Chan-
ge, Hatfields & McCoys e Hemingway 
& Gellhorn, eu não sei se elas podem 
disputar contra as concorrentes mais 
badaladas. American Horror Story é 
super hypada e elogiada. Luther é fan-
tástica e Sherlock é absurdamente boa. 
Por serem britânicas, não sei se levam. 
Se não posso me esconder, escolho 
aquela pela qual eu torço: Luther.
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Sábado, dia 1 de setembro
Doctor Who (BBC)

Segunda-feira, dia 3 de setembro
Switched at Birth (ABC Family)

Terça-feira, dia 11 de setembro
Go On (NBC)
The New Normal (NBC)*
Parenthood (NBC)
Sons of Anarchy (FX)

Quarta-feira, dia 12 de setembro
Guys With Kids (NBC)*

Quinta-feira, dia 13 de setembro
Glee

Sexta-feira, dia 14 de setembro
Grimm (NBC)
Shark Tank (CBS)

Domingo, dia 16 de setembro
Boardwalk Empire (HBO)

Segunda-feira, dia 17 de setembro
Revolution (NBC)*
The Mob Doctor (FOX)*
Bones (FOX)

Quinta-feira, dia 20 de setembro
Up All Night (NBC)
The Office (NBC)
Parks and Recreation (NBC)

Sexta-feira, dia 21 de setembro
Haven (SyFy)

Domingo, dia 23 de setembro
Treme (HBO)

Segunda-feira, dia 24 de setembro
How I Met Your Mother (CBS)
Partners (CBS)*
2 Broke Girls (CBS)
Mike & Molly (CBS)
Hawaii Five-0 (CBS)
Castle (ABC)

Terça-feira, dia 25 de setembro
NCIS (CBS)
NCIS: LA (CBS)
Vegas (CBS)*
Private Practice (ABC)
New Girl (FOX)
Ben & Kate (FOX)*
The Mindy Project (FOX)*

Quarta-feira, dia 26 de setembro
Animal Practice (NBC)
Guys With Kids (NBC)
Law & Order: SVU (NBC)
Criminal Minds (CBS)
CSI (CBS)
The Middle (ABC)
Modern Family (ABC)
The Neighbors (ABC)*

Quinta-feira, dia 27 de setembro
The Big Bang Theory (CBS)
Two and a Half Men (CBS)
Person of Interest (CBS)
Elementary (CBS)*
Last Resort (ABC)*
Grey’s Anatomy (ABC)
Scandal (ABC)

Sexta-feira, dia 28 de setembro
CSI: NY (CBS)
Made in Jersey (CBS)*

Sexta-feira, dia 28 de setembro 
Blue Bloods (CBS)
Fringe (FOX)

Sábado, dia 29 de setembro
Teenage Mutant Ninja Turtles (Nic-
kelodeon)*

Domingo, dia 30 de setembro
The Amazing Race (CBS)
The Good Wife (CBS)
The Mentalist (CBS)
Once Upon a Time (ABC)
Revenge (ABC)
666 Park Avenue (ABC)*
Os Simpsons (FOX)
Bob’s Burguers (FOX)
Family Guy (FOX)
American Dad (FOX)
Dexter (Showtime)
Homeland (Showtime)

 calENDárIo

sET

* Séries estreantes
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trash!

a 
grande maioria odeia. 

Uma pequena parte enal-

tece. O cinema trash sem-

pre foi encarado dessa 

forma. Talvez porque o próprio gê-

nero se chame de ‘’lixo’’ ou ‘’porca-

ria’’. Eu prefiro achar que o gênero é 

mal compreendido, pois sou um dos 

poucos cinéfilos que vê algum valor 

nas produções trash por aí.

Ainda é muito difícil definir o gênero, 

mas há quem diga que os filmes 

trash são produções mal fei-

tas propositalmente. Ou-

tros acreditam que para 

um filme ser chama-

do de trash ele 

deve se 

levar a 

sé-

rio, mas a qualidade discutível faz com 

que o rótulo caia como uma luva. A 

minha teoria é diferente... Para mim, 

um filme trash nada mais é do que 

uma tentativa de divertir ou entreter o 

espectador provocando um choque. 

Seja com bizarrices, sangue jorrando 

ou atuações ridículas.

Se você passou a conhecer o gênero 

só agora, é bem possível que já tenha 

assistido a algum filme considerado 

trash sem ter conhecimento, e por 

conta disso, o julgado como uma 

verdadeira porcaria. E essa é a gran-

de discussão desse gênero. Às vezes, 

um filme que é muito ruim passa a 

ser considerado bom porque entra 

na categoria dos filmes trash, onde o 

filme é livre para ser ruim, ou melhor, 

tem a missão de ser ruim. Ainda con-

fuso? Vamos aos exemplos.

bizarrices 
também são arte!

Você sabia que Peter Jackson veio do cinema Trash? 
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É impossível falar de cinema trash 

sem citar Sam Raimi. Sim, o diretor 

dos três primeiros filmes do Homem 

Aranha é um grande nome desse gê-

nero bizarro. Talvez o mais famoso 

filme trash de todos os tempos seja 

The Evil Dead, ou como conhece-

mos, A Morte do Demônio, de 1981. 

No filme, um grupo de jovens se de-

para com uma espécie de livro dos 

mortos, que está simplesmente en-

cadernado em pele humana e escri-

to em sangue. Daí em diante o filme 

vira um show de possessões, sangue 

e mortes. Acredito que não há um fã 

de cinema trash que não tenha visto 

The Evil Dead.

Poucos sabem disso, mas o cinema 

trash foi berço de inúmeros cineas-

tas de sucesso, assim como Sam 

Raimi. Você já ouviu falar da trilogia 

Senhor dos Anéis? Pois é. Peter Jack-

son, antes de comandar pequenos 

hobbits pela floresta, já fazia trashei-

ras, e das ‘’boas’’. Um filme chamado 

Braindead, ou no Brasil, Fome Ani-

mal (1992), é outro indispensável no 

repertório do fã da boa trasheira. Só 

para ilustrar, no filme foram usados 

quase mil litros de sangue de porco, 

sendo que um quarto disso foi desti-

nado apenas para uma cena. Obvia-

mente, essa cena entrou para o ‘’hall 

da fama’’ dos filmes trash. Envolve 

um cortador de grama... Acho que 

você deveria ir atrás para conferir.

Podemos citar inúmeros outros 

grandes nomes desse gênero. Dan-

do destaque para produções clás-

sicas temos o aclamado Ed Wood, 

com Plano 9 do Espaço Sideral. Filme 

que começou a chocar o público já 

nos anos 50. Atualmente temos, por 

exemplo, Robert Rodriguez, diretor 

do filme Machete (2010).

E não é que tem brazuca no meio? O 

pouco valorizado e mal interpretado 

José Mojica Marins, ou como todos 

o conhecem, Zé do Caixão, não é só 

o maior expoente desse gênero no 

Brasil, como é um dos maiores do 

mundo ainda em atividade. Costumo 

dizer sempre que antes de George 

Romero (aquele dos zumbis...) pen-

sar em filmar, Zé do Caixão já pro-

duzia seus filmes trash sem apoio ou 

patrocínio de ninguém lá no come-

ço dos anos 60. Sua trilogia clássica 

composta por ‘’À Meia Noite Levarei 

Sua Alma’’, ‘’Esta Noite Encarnarei no 

Teu Cadáver’’ e ‘’Reencarnação do 

Demônio’’ é o que o mantém como 

um dos maiores diretores vivos do 

gênero. Esse último foi realizado em 

2008, e contou com um orçamento 

de quase dois milhões de reais, o que 

proporcionou a José Mojica a chan-

ce de fazer toda aquela trasheira que 

um dia certamente havia sonhado. 

Cenas memoráveis como a da mu-

lher comendo a sua própria nádega 

ilustram um pouco da honestidade e 

da crueza das cenas de sua filmogra-

fia.

Cientes de tudo isso, é possível que a 

sua percepção a respeito do gênero 

trash tenha mudado. Ou não tam-

bém. Aliás, é por isso que o cinema é 

tão sensacional. O que pode ser uma 

porcaria sem tamanho para você, 

pode significar para mim ou para o 

seu amigo, uma obra de grande im-

portância.

Tudo está na forma como encara-

mos os filmes. Tudo é arte. Cabe a 

nós separarmos da melhor maneira. 

Viva o cinema trash!

It’s aTRASh!
Pedro Luiz Fraga
editor
@PedroLuiz7

http://twitter.com/PedroLuiz7
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marooN 5 
PÕE PúBLICO 
DE SÃO PAULO 
PARA CANTAR E 
DANÇAR

O 
Maroon 5 tocou no úl-

timo domingo (26/08) 

para o maior público da 

história da banda, mais 

de 30 mil pessoas, como disse  Adam 

Levine na apresentação de ontem, 

na Arena Anhembi. Fazendo covers 

inesperados de algumas bandas  e 

alternando músicas novas e mais an-

tigas, do início da carreira musical, o 

quinteto encantou toda a Arena e pôs 

o público para dançar. 

O quinteto abriu a noite com Pay-

phone, faixa do álbum mais novo da 

banda Overexposed, desse ano, que 

dá nome à turnê, que também pas-

sou por Rio de Janeiro e Curitiba nas 

últimas semanas. E depois disso, fez 

várias alternâncias entre as músicas 

dos outros CDs mais antigos, Songs 

About Jane (2002), It Won’t Be Soon 

Before Long (2007),  e Hands All Over 

(2010-2011). 

Além disso, também cantaram al-

guns versos de Don’t Stop Till You 

Get Enough, de Michaek Jackson e 

Sexy Back, de Justin Timberlake. Os 

grandes destaques da noite foram as 

No que foi o último – e mais emocio-

nante – show da banda, muitos mo-

mentos foram marcantes para os fãs, 

como por exemplo quando Adam 

vestiu a camisa da Seleção Brasileira 

e todos gritaram alto. E ainda depois, 

quando colocou uma camisa 

que pegou da plateia que di-

zia ‘Adam seja o pai dos meus 

filhos’, em inglês. Ele também 

fez questão de cantar as últi-

mas canções com a bandeira 

do Brasil nos ombros, levando 

o público ao delírio.

Foi uma noite marcante para o 

grupo, que agradeceu muito a 

todos pela presença e o vocalista se 

mostrou muito emocionado por es-

tar diante do maior público da banda:

“Nós nunca tínhamos vendido tan-

tos ingressos para um show só!” e 

que ficou espantado com o número 

de vendas depois de alguns meses 

pela internet.

Moves Like Jagger, o hit mais recen-

te da banda fechou a noite dançan-

te muito bem, depois de 1 hora e 45 

minutos de apresentação.

músicas Sunday Morning,This Love, 

Won’t Go Home without You, Wake 

Up Call, Makes Me Wonder e Misery, 

todo o público cantando em coro 

maravilhosamente.

Nós nunca tínha-
mos vendido tantos 
ingressos para um 

show só!

Matheus Pessôa
editor
@Matheus__Pessoa

http://twitter.com/Matheus_Pessoa
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animes e mangás

 animes e mangás
NO BRASIL
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A
pós a virada do milênio, os man-

gás conquistaram a atenção 

de uma boa parcela do públi-

co jovem brasileiro, posicionando-se 

como uma mídia de grande influência 

cultural. Mas, antes de falarmos sobre 

esse assunto, cabe voltar um pouco 

no tempo e recorrer à explicação de 

como o Japão se destacou cultural-

mente peran- te os demais 

países.  

o PoDEr Dos manGÁs e 
anImes no brasILBruno Zago

Pipoca e Nanquim
pipocaenanquim.com.br
@PIPOCAENANQUIM

O Japão evoluiu de consumidor a ex-

portador de influência cultural após 

o término dos conflitos da Segunda 

Grande Guerra, processo cujo início 

se deu com a comercialização de di-

versos produtos, como brinquedos, 

aparelhos eletrônicos e automóveis. 

A expansão tecnológica ocorrida no 

arquipélago nesse período contribuiu 

para a elevação do país ao posto de 

segunda maior economia mundial, na 

década de 1980, quando se consa-

grou como a única nação pós-guerra 

a romper com a hegemonia dos EUA 

na exportação de cultura. Os japone-

ses são um povo inspirador por con-

seguirem erguer um país industrializa-

do e desenvolvido sem abrir mão de 

sua herança cultural. Suas tradições, 

sua história, culinária, filosofia, tecno-

logia, moda e todo tipo de produtos 

midiáticos hoje são conhecidos, cul-

tuados e consumidos em todo o ter-

ritório ocidental. 

Entre as artes-marciais, 

o budismo, o bonsai e o 

sushi, duas formas de arte 

que caminham de mãos da-

das se destacam como principais 

divulgadoras da cultura nipônica no 

mundo: os mangás e os animes! Tudo 

começou em 1963, quando o mestre 

Osamu Tezuka fundou a indústria das 

animações no Japão ao levar para as 

telas uma de suas maiores criações 

nos quadrinhos: o menino androide 

Astroboy. O personagem estrelou a 

primeira série animada da TV japonesa 

com trama continuada e personagens 

recorrentes, e seu sucesso permitiu 

que fosse vendida para ser exibida 

na terra do Tio Sam. Depois disso, a 

produção de desenhos animados não 

parou mais e os mangás continuaram 

a ser adaptados, fazendo dessa dupla 

o maior ramo da indústria do entre-

tenimento no Japão, movimentando 

uma receita bilionária e trabalhando 

com números extraordinários. 

Estima-se que os mangás represen-

tam por volta de 40% do material 

impresso no Japão. Lá, todas as pes-

soas têm o habito de ler essas publi-

cações, que são comercializadas em 

uma extensa variedade de formatos 

e com segmentos para todo o tipo 

de público, da criança até o idoso. 

Tal costume é facilmente compreen-

sível; os mangás são um entreteni-

mento relativamente barato e muito 

prático de ser consumido, ideal para 

uma sociedade com tão pouco tem-

po livre para o lazer e que nutre gran-

de paixão pela leitura (resultado do 

alto capital injetado na área da edu-

cação). Com milhões e milhões de 

exemplares vendidos mundialmente, 

é inquestionável a liderança dos ja-

poneses no mercado de histórias em 

quadrinhos, superando até mesmo a 

indústria norte-americana de super

-heróis.

it’s over nine thousand!

http://twitter.com/PIPOCAENANQUIM
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Com 
os animes, os 

números são ainda 

mais exorbitantes. Os cer-

ca de 400 estúdios existentes por lá 

produzem mais de dois mil episódios 

por ano, gerando bilhões de dólares 

com a transmissão dentro e fora do 

país, exportando séries para todos 

os continentes. Os animes fazem 

pela cultura do Japão o mesmo que 

Hollywood faz pela dos EUA. 

O curioso é que as animações per-

dem para os mangás em populari-

dade entre os japoneses, devido aos 

horários de exibição que nem sem-

pre coincidem com a agenda do es-

pectador e a uma menor variedade 

de temas por conta do custo eleva-

do da produção, mas internacional-

mente elas têm o efeito de alavancar 

as vendas das histórias impressas. Em 

praticamente todos os países oci-

dentais a publicação de mangás en-

controu sua gênese na transmissão 

de animes. 

No Brasil, os primeiros animes che-

garam durante a década de 1960, e 

já nessa época colecionaram fãs. Po-

rém, foi somente nos anos 1990 que 

eles vieram a 

se tornar amplamente 

conhecidos e cultuados pelas crian-

ças e adolescentes, com a exibição 

de séries consagradas como Os Ca-

valeiros do Zodíaco, Dragon Ball Z e 

Pokémon, que com seus altos índi-

ces de audiência chamaram a aten-

ção das emissoras e desencadearam 

um boom de desenhos japoneses e 

produtos derivados, que perdura até 

a atualidade e está longe de acabar.

Como era de se prever, não tardou 

para que o sucesso dos animes por 

aqui se estendesse aos mangás. Esses 

quadrinhos encontraram seu auge 

no Brasil pouco mais de uma déca-

da após o primeiro deles ser publica-

do de forma tímida, em 1988 (o Lobo 

Solitário, pela Cedibra). No início dos 

anos 2000, as editoras apostavam em 

obras que já detinham respaldo entre 

No Japão existem 
mais de 400 estúdios 
que produzem mais 

de 2.000 episódios de 
animes por ano.

o público graças a uma 

série homônima de tele-

visão, mas logo o mercado 

pôde abranger títulos que não 

possuíam relações prévias com os 

leitores, resultado da paixão pe-

los mangás que com o tempo 

se instaurou entre os brasi-

leiros, principalmente en-

tre os jovens. 

O consumidor infanto-

juvenil ainda hoje é o gran-

de alvo das editoras nacionais, 

consequentemente, a quantida-

de de títulos com histórias de apelo 

entre os integrantes dessa faixa etária 

é bem mais ampla em nossas bancas. 

O Brasil deve centenas de milhares de 

novos leitores aos animes e mangás. 

Não se pode subestimar o poder que 

essas mídias apresentam nesse que-

sito. Se para o país isso é bom, para 

a cultura japonesa dentro do país é 

ainda melhor. O interesse de muitos 

jovens em estudar o idioma japonês, 

praticar alguma arte-marcial, provar 

da culinária oriental ou até mesmo 

de ser adepto do budismo, se origi-

nou no contato com os mangás. Ge-

ralmente, essas pessoas evoluem de 

apreciadoras dos quadrinhos e ani-

mações do Japão, para apreciadoras 

dos costumes e da cultura pop japo-

nesa em geral.

Outros dois benefícios dos mangás e 

animes para os brasileiros ainda po-

dem ser listados. Primeiro, eles são 

a principal expressão artística a ga-

rantir que a influência cultural nor-

te-americana não seja predominan-

te. Hoje, a terra do sol nascente tem 

mais bagagem intelectual no Brasil 

do que os países europeus com seu 

cinema e sua literatura – mas todos 

são igualmente importantes para 

manter a variedade de referências. 
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S
egundo, suas páginas mono-

cromáticas e dinâmica novelís-

tica exalam uma forte inspiração 

que é absorvida pelos nossos próprios 

artistas. Como exemplos, temos cen-

tenas de jovens produzindo seus pró-

prios fanzines para serem expostos ou 

vendidos em eventos voltados a esse 

nicho, e até mesmo o Estúdio Mauri-

cio de Sousa mantém um bem suce-

dido título regular inspirado no traço 

japonês, o Turma da Mônica Jovem. E 

isso não é de hoje, já nos anos 1960 

autores brasileiros com descendência 

oriental, como Claudio Seto, se utili-

zavam da estética gráfica e narrativa 

dos mangás em seus trabalhos em di-

versas revistas e livros. Impossível não 

lembrar também de Holy Avenger, de 

Marcelo Cassaro e Erica Awano, o pri-

meiro mangá seriado de sucesso pro-

duzido por brasileiros. Aos poucos, os 

animes e mangás são cada vez mais 

assimilados pela cultura pop nacional.

Também existe outro efeito curioso 

que os animes e mangás geram sobre 

seus fãs, um que não tem como ser 

contabilizado por nenhuma estatística: 

a influência na moral e na ética do jo-

vem. Seja nos mangás ou nos animes 

(e nesse estão enquadrados as séries 

televisivas e os longas-metragens), a 

maioria das histórias infanto-juvenis 

transmitem mensagens repletas de 

bons valores, como amizade, união, 

perseverança, igualdade e a busca 

por um sonho. Mesmo aqueles com 

cenas de violência preocupam-se 

em resultar nesses aprendizados. 

Basta acessar um dos vários fóruns 

na internet destinados a discussão 

dessas histórias para perceber que 

suas mensagens realmente são 

capazes de moldar para melhor 

o caráter de uma pes-

soa, bem como de ele-

var a sua autoestima. Não 

há como não reconhecer 

o bem que essas séries 

fazem pela educação 

dos jovens brasileiros.

 

Enfim, o Japão, por ser 

um país de tradições 

fortemente enraizadas 

e com uma cultura pop 

altamente consumida por 

sua própria sociedade, 

conseguiu se desta-

car como exportador 

de influência cultural, 

pois afinal de contas, 

como bem disse Cristiane 

Sato, autora do livro Japop: 

o poder da cultura pop japone-

sa, “para ser exportável, o pop 

precisa primeiro 

ser sóli-

do em 

casa”.  

Este artigo foi escrito por bruno 
Zago do site Pipoca e Nanquim, para 
entrar em contato com o autor envie 
um e-mail para: bzago85@gmail.com

acesse: pipocaenanquim.com.br

mailto:bzago85%40gmail.com?subject=Revista%20SuperMag
http://pipocaenanquim.com.br
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        a companhia negra

resenha do livro

GLEN COOK
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melhor ser 
um aliado que 
um súdito.
Em uma palavra, como definir “A Com-
panhia Negra”?

Diferente.
Ok, sempre que leio em alguma rese-
nha algo assim, eu coço o queixo e me 
pergunto: diferente do quê? Pois bem, 
eu vou enumerar nessa resenha alguns 
dos pontos que me fizeram classifi-
car esse livro como “diferente”, não se 
preocupem. Só digo pelo momento 
que o livro não é YA, e não é um livro 
que tipicamente estou acostumada a 
ler, mesmo na linha de livros adultos. 
Foi uma surpresa boa, e fiquei bem 
feliz de ter recebido o ARC dele (é, eu 
demorei para fazer essa resenha por-
que gostei demais do livro. E, às vezes, 
fica mais difícil escrever sobre livros 
que amamos demais. Por isso mesmo 
que, às vezes, eu acabo demorando 
para postar alguma resenha. Para não 
escrever “qualquer coisa”).

Por que eu achei “A Companhia Negra” 
um livro diferente, em primeiro lugar? 
E diferente do quê?

Como vocês já devem ter notado, 
ando fugindo da minha zona de con-
forto de leitura ― ela, na verdade, já era 
bem ampla, indo de policiais a fantasia, 
passando por YA, new adult e middle 
grade, ou seja, se minha zona de con-
forto de leitura já era ampla, o que tor-
nou esse livro tão diferente para mim?

Para quem está acostumado com uma 
mescla de Dark Fantasy com Fantasia 
Histórica, talvez encontre elementos 
bem comuns desse tipo de obra em 
“A Companhia Negra”. Para mim, foi 
uma grande surpresa, pois, mesmo 
me servindo de um clichê que já usei 
até mesmo aqui algumas vezes, o livro 
me surpreendeu, fazendo com que 

Ana Death
iCult Generation
iculgen.com.br
@anadeathduarte

eu gostasse dele mais do 
que eu esperava.

Quando me dei conta, já 
estava torcendo para per-
sonagens x, y e z, mesmo 
com a imensa quantidade 
de personagens secun-
dários (o que costuma ser 
um problema em obras 
do gênero não se tornou 
um nesse livro, graças à 
mestria do autor no de-
senvolvimento tanto da obra 
como dos personagens em si).

Um ponto a favor do autor: em um 
universo em que temos muitíssimos 
personagens, há aqueles que se des-
tacam, e posso dizer que meus 4 pre-
diletos foram, nessa ordem: Corvo, 
Lindinha, o Apanhador de Almas e 
Chagas, sendo este último o narrador 
que conta nos Anais da Companhia 
Negra as peripécias enfrentadas por 
seus membros.

A companhia negra é formada por 
mercenários. Como diria Loki, no fil-
me “The Avengers”, “eles mentem e 
matam a serviço de mentirosos e as-
sassinos”. E é basicamente essa a pre-
missa do próprio funcionamento da 
Companhia Negra.

Eles são mercenários, a serviço de 
pessoas duvidosas, como a Dama, que 
controla um Império (embora esse li-
vro pise um pouco na distopia, como 
ocorre com muitas histórias de Dark 
Fantasy, nem vou classificá-lo como 
tal, pois o foco desse mundo é outro, 
e um deles é colocar bem e mal como 
conceitos relativos).

A impressão que eu tive a princípio era 
de que ninguém era lá muito “gente 

boa”. Praticamen-
te não há heróis, e sim, 
anti-heróis e muitos vilões. Mas não 
aqueles que costumamos chamar de 
“comic book villains” (vilões típicos de 
quadrinhos), que contam seus planos 
logo antes do último ataque.

Na verdade, somos conduzidos por 
uma trama em que muitos dos perso-
nagens têm atitudes deploráveis, pois 
como mercenários, o código de honra 
deles é torto (eu ainda me lembro do 
Loki mencionando o “código de hon-
ra” pessoal, que não é nada nobre para 
os padrões a que estamos acostuma-
dos).

Sim, eu sei que “The Avengers” veio 
depois desse livro, que foi escrito na 
década de 1980. Mas ambos lidam 
com arquétipos Junguianos, e isso é 
interessante na forma como tais ar-
quétipos foram abordados nessa obra 
especificamente, “A Companhia Ne-
gra”, criando todo um diferencial e um 
mundo que, a despeito de ser fantás-
tico, é muito realista. Embora alguns 
os possam ver como estereótipos, na 
verdade, são os personagens arque-
típicos que mais se destacam, e pos-
so dizer que, numa história cheia de 
personagens, os principais se desta-

http://twitter.com/anadeathduarte
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cam por sua profundidade, enquanto 
muitos dos secundários nos divertem 
também, mesmo sendo uma história 
banhada a sangue - uma vez cheguei 
a brincar que morre tanta gente nesse 
livro que dava para espremer as pági-
nas que sairia sangue.

Mas as mortes não estão ali por acaso. 
E o bem e o mal são colocados fre-
quentemente como dependentes do 
ponto de vista do leitor, e até mesmo, 
dos envolvidos na trama.

Meu personagem predileto mesmo, 
o Corvo, chega a matar a própria es-
posa no início da trama (isso não é um 
spoiler, ainda mais que é bem no co-
mecinho), antes de se juntar à Com-
panhia Negra. Porém, as atitudes dele 
depois disso são tão nobres que o per-
sonagem acaba recebendo o título de 
anti-herói, e ele tem suprema impor-
tância nessa história.
 
O Apanhador de Almas é um perso-
nagem dúbio, um dos Tomados (ma-
gos) da Dama, uma tirana muito bem 
elaborada, por sinal. Eu não consegui 
gostar particularmente dela, pois ela, 
embora tente achar motivos nobres 
para sua atitude vilanesca, é bem isso: 
uma vilã. Uma vilã com nuances, mas, 
ainda assim, uma vilã. Uma vilã que, su-
postamente, luta contra um Mal Maior, 
mas que não deixa de ser vilã e nem 
assume o “posto” de anti-heroína em 
nenhum momento, ao menos no meu 
ponto de vista.

O desenvolvimento do Apanhador de 

Almas dele dá margens a interpreta-
ções igualmente interessantes, sendo 
que não me surpreenderam algumas 
coisas, pois fui tecendo minhas teorias 
durante o decorrer da história (ado-
ro fazer isso e adoro acertar!), mas, 
ao mesmo tempo, como tudo nesse 
mundo do livro parece poder ser feito 
e desfeito, espero reviravoltas nos pró-
ximos livros da série.

Sim, é uma série. São 10 livros no to-
tal, incluindo um spin-off. Isso já seria 
o bastante para me deixar longe do li-
vro em si, pois séries longas não costu-
mam me atrair muito. Porém, ele con-
seguiu essa façanha.

Num universo criado, pois não é o nosso 
como o conhecemos, em que perso-
nagens com atitudes hediondas como 
matar em nome de dinheiro, trair em 
nome de poder, abusar de mulheres 
porque elas estão “ali à disposição deles”, 
há vários momentos de redenção de al-
guns que pareciam perfeitos calhordas 
e acabam agindo guiados pela nobreza, 
lembrando que o conceito de nobreza 
deles é bem diferente do que estamos 
acostumados a ver com heróis “perfei-

Havia vento ao redor 
da ilha, ainda que ele 

evitasse a costa como se 
temesse a lepra. Mais 
perto, as gaivotas que 
giravam no céu esta-

vam tão mal-humora-
das e apáticas quanto a 
maioria dos homens ao 

fim do dia.

tos”. E essa imperfeição dos persona-
gens dá mais realidade a uma trama que 
é, em si, fantástica (tanto em termos de 
mundo fantástico como de criação mais 
do que bem feita pelo autor).

Eu não tinha muito o costume de ler 
livros desse gênero e o amei demais, 
então ele tenderá a agradar a quem já 
estiver acostumado com esse tipo de 
narrativa e talvez possa agradar também 
a quem queira fugir de triângulos amo-
rosos comuns a YA, aos que gostam de 
tramas conspiratórias e até mesmo toda 
a filosofação em termo do quem é Bem 
e do que é Mal - pois, no livro, ele é colo-
cado como fruto de um “ponto de vista”, 
como já falei acima.

A sorte é 
uma vadia 

fugaz.
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A narrativa de Chagas tem um toque 
a mais de delícia, já que ele mesmo 
questiona e, às vezes, “censura” o que 
vai relatar, pois certas atitudes ele con-
sidera “horríveis demais” para serem 
registradas nos Anais.

Se você, como eu, não está acostu-
mado a esse tipo de leitura, pode vir a 
se surpreender também, passada a es-
tranheza do primeiro capítulo e depois, 
quando se dar conta, não vai mais con-
seguir parar de ler e talvez até escolha 
um conjunto de personagens diferen-
tes para amar e/ou odiar, ao contrário 
de mim.

Apesar de ser uma série, o final é bem 
satisfatório, deixando sim um gancho 
para próximas aventuras da Compa-
nhia Negra (não vi como tanto clif-
fhanger assim, pois seria até mesmo 
irreal, mesmo para um livro de fantasia, 
se tudo nesse universo caótico fosse 
“magicamente” resolvido no primeiro 
livro, mas o arco em si da história neste 
livro é muito bem fechado).

Em vários momentos me fez lembrar 
um pouco do mundo de “A Torre Ne-

gra”, do Stephen King, muito pelo cli-
ma e pelos personagens dúbios, mas, 
como eu disse, é completamente di-
ferente.  Desta obra também.

Se você está cansado da mesmice dos 
livros que você já lê por costume, dê 
uma chance a esse - foi o que fiz e não 
me arrependi. Só que, se você busca 
romance, bem, devo lembrar o leitor 
de que, apesar de existir uma indicação 
de romance no livro, é muito mais algo 
sórdido e vil do que aparenta a princí-
pio, portanto, estejam preparados.

Indico tanto aos fãs do gênero quanto 
aos não fãs- para os não fãs, depois de 
passada a “estranheza” inicial, o livro é 
um deleite. E as atitudes sórdidas de al-
guns (ou de muitos) dos personagens 
é, feliz ou infelizmente, tão realista, que 
muitas vezes, se a gente parar de pen-
sar que se trata de ficção, pois parece 
um relato real de nosso mundo. É in-
crível assim.

“ Leitura grandiosa e im-
pactante“

Tom-Tom era uma 
pilha de ossos retor-
cidos. A garganta ti-
nha sido arrancada, 
a barriga, aberta. Os 

braços e o peito fo-
ram rasgados até o 
osso. Incrivelmente, 

ele ainda estava vivo.

Este artigo foi escrito por ana Death 
do site iCult Generation, para entrar em 
contato com a autora envie um e-mail 
para: icultgeneration@gmail.com

acesse: icultgen.com.br

http://www.icultgen.com.br
http://www.icultgen.com.br
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nerdarte

 IIIfuurinkazan 
street
Fighter

Como ele próprio diz em seu site ofi-
cial, Victor Hugo é um cara que ama 
arte em qualquer mídia de expressão 
que existe ou que possa vir a existir 
no mercado. Ele ama arte, e ponto.

Ilustrador 3D e designer de persona-
gens porque não. Victor tem habili-
dade e um bom gosto de dar inveja 
e é pela paixão que tem por arte, que 
ele presenteará os fãs com essa obra.

Confira o trabalho do cara em:
http://www.vitorugo.com/

quem é ele?

http://www.vitorugo.com/
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O 
s personagens são da 

Capcom, o estilo da Pi-

xar, mas o feito é de Vic-

tor Hugo Queiroz.  O ilustrador 

brasileiro assina primorosas artes 

3D, do tipo impressionante mes-

mo. Porém é o projeto de um fan 

movie animado a sua façanha mais 

esperada. O Curta nomeado como 

Street Fighter III: Fuurinkazan um 

dia foi apenas uma fanart bem su-

cedida que em seguida deu origem 

a uma ideia sonhadora, mas hoje 

com a ajuda de bons amigos arre-

cadados ao longo do tempo é um 

projeto sólido que no fim do ano já 

deve ter o seu primeiro teaser trai-

ler.

Sem data de lançamento a previ-

são é que tudo esteja pronto até o 

ano que vem. O projeto não tem 

patrocinadores e seu criador diz 

preferir assim. A escolha que pode 

deixar a situação um pouco mais 

trabalhosa e lenta também é a ga-

rantia que o filme está sendo feito 

com carinho, de fã para fã, como já 

declarou Victor, que também disse 

estar tendo o cuidado de colocar 

no filme detalhes, movimentos e 

golpes que os fãs de Street Fighter 

possam identificar como realmen-

te vindo dos games.

Street Fighter III: 

Fuurinkazan mostrará 

uma luta entre o gran-

dalhão Hugo, o úni-

co a resistir a um Shin 

Shoryuken e o prota-

gonista, Ryu que leva na 

faixa o dizer que dá nome 

ao curta. Fuurinkazan 

significa Vento, Floresta, 

Fogo e Montanha, um gri-

to de guerra japonês que 

também aparece em A Arte 

da Guerra na citação “Mo-

va-se rápido como o ven-

to, permaneça silencioso 

como a floresta, ataque fe-

rozmente como o fogo e tenha a 

defesa invencível de uma monta-

nha.” Se isso é o que promete um 

dos maiores lutadores da história 

sob o comando de um dos nossos 

melhores desenhistas, nada mais 

sensato do que aguardar anciosa-

mente.

de fã para fã! Roberta Rampini
editor
@rampinii

é recíproco...

http://twitter.com/rampinii
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*todas as ilustrações dessa matéria são de Victor Hugo.

Para mais informações do curta-metragem visite:
http://www.vitorugo.com/
http://torugo.wordpress.com/

e mais...

http://www.vitorugo.com/
http://torugo.wordpress.com/
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