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C/~\F!ERO,Carlota, De olho na bitola: gripo Bitola Produções está
finalizando

seu

primeiro
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Campinas,

15 dez, 2002.
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guém parece se surpreender.
O curta, filmado em três dias, foi editado para sete minutos de duração, e se
destaca pelo bonita fotografia, pela atuação do elenco e pela imagem possibilitada pela cámera de 16mmque o grupo alu-

CARLOTACAFIERO

'cr

O
~

grupo Bitola Produções é a,mais nova
ia da cena cinematográfica da cidade. Se formou em-.setembro
último,
.
após a Oficina de
Introdução ao Audiovisual, ministrada

pelo cientista social

Flávio Shimoda, no
Museu da Imagem e do
Som de Campinas
(MIS), através da Escola Municipal de Cultura e Arte (Emcea). Da
oficina, surgiu o rotei'ro e a vontade de réalizá-Io. Resultado: um
grupo de 19pessoas, das
mais diversas áreas de
atuação que, juntas,
estão f'malizando o primeiro curta,' Notável
Insignificância.
Roteiro de Priscila
Oliveira - a caçula do
Bitola, com apenas 18
anos - e direção de
Ananda Filip, Notável
Insignificância tem coprodução da Zangá Fil, "mes.".Q..!ilmeJoÍJ~,apta,-

o

Do Correio Popular
carlota@cpopular.com.br

gou de São Paulo. Agora, o gitolá"fiâ~:lha para pagar o aluguel da cámera (no
valor de R$1.600)com a realização de projeções, debates e oficinas com cobrança
de ingresso, além do pedágio em sinais e
passagem da famosa "saco linha" em
~---'

"eventos do gênero,
como aconteceu no r

Festival de Cinema

'

do em 16mme será tele'cinado para vídeo
'nos Estúdios Mega, em São Paulo. Filma" do numa antiga senzala em Campinas, a
história é uma tragicomédia rural que se
passa no velório de um homem que, de
repente,
mas nin,-,-,,~.'-- se levanta do caixão,,'~'-""

Super-8de Campinas.
O custo total do curta
ficará em torno de R$
3 mil.
"Nos envolvemos
tanto na produção do
primeiro curta que
pretendemos continuar como um núcleo
de produção", diz a
jornalista Cilla Amaral, e comemora: "É '
incrível comopessoas
tão diferentes possam
se reunir num objeti,voem comum". Notável Insignificância
será lançado no primeiro semestre de
2003.0 grupo pretende inscrevê-Ioemfestivais de vídeo e curtas-metragens de todo
o Brasil e exibi-Io no
programa Zoom, da
.TYCultura.

