
Siga as
instruções da
capa e confira
o trailer do
filme ‘Inferno’

Editor: Tiaraju Brockstedt | tiarajub@correiodopovo.com.br Editores assistentes: Marcos Santuario | msantuario@correiodopovo.com.br Luiz Gonzaga Lopes | lgferreira@correiodopovo.com.br

E
ntra em cartaz nos cine-
mas, o filme de suspense
“Inferno”, com a direção
de Ron Howard. O reno-

mado professor de simbologia de
Harvard, Robert Langdon (vivido
novamente por Tom Hanks) visita
a Itália e começa mais uma aven-
tura envolvendo símbolos ocultos
e corporações secretas. Ele se vê
em uma jornada em que procura
desvendar os mistérios do clássi-
co da literatura “A Divina Comé-
dia”, de Dante Alighieri. Desta
vez, ele terá a ajuda de uma cien-
tista, vivida por Felicity Jones.

Florença, a encantadora cida-
de dos Médicis, berço no século

XIV do Renascimento, é a verda-
deira protagonista do filme, ba-
seada no bem-sucedido romance
homônimo ao filme de Dan Bro-
wn, que confessou ser fascinado
por sua arte e arquitetura. O ro-
mance de mistério baseado na
simbologia oculta da “Divina Co-
média”, a obra clássica de Dan-
te Alighieri, é o ponto de partida
deste thriller. Depois de “Código
da Vinci” (2006) e “Anjos e De-
mônios” (2009), Hanks conta o
inferno que inspirou o poeta flo-
rentino Dante para descrever os
círculos que atravessa em sua
própria jornada na vida após a
morte e fala de um terrível peri-
go para a humanidade. Com a jo-
vem médica Sienna Brooks (Feli-
city Jones), participa de uma
corrida contra o tempo entre
Florença, Veneza e Istambul pa-
ra frustrar o malvado plano de
um cientista decidido a extermi-
nar 90% da humanidade com
um vírus letal.
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Obras de artistas que ilus-
tram textos de Carlos Urbim
compõem “Eu Ilustro Urbim”,
com abertura hoje, 18h, na Pina-
coteca Ruben Berta (Duque de
Caxias, 973). A mostra em home-
nagem ao escritor e jornalista
Carlos Urbim (1948 – 2015), or-
ganizada pelo Projeto Kombina,
reúne trabalhos de Carla Pilla,

Claudia Sperb, Clô Barcellos,
Eduardo Vieira da Cunha, Eloar
Guazzelli, Gustavo Nakle, Laura
Castilhos, Luiz Eduardo Achut-
ti, Maria Tomaselli, Rodrigo Ro-
sa e Zoravia Bettiol. A mostra
é composta ainda por uma sé-
rie inédita de imagens de Ur-
bim feitas pelo amigo e fotógra-
fo Gilberto Perin.

CINEMA

Símbolos ocultos na obra de Dante
Filme inspirado no
livrode Dan Browné
ambientadoem
cidadesda Itália, como
Florençae Veneza

Exposição na calçada
■ Rogério Pessoa está com a exposição Drive Thru Gallery
na calçada do Vila Flores (São Carlos, 759). A ideia é levar a
arte além dos tradicionais locais expositivos. O artista produ-
ziu sete peças em ferro e cerâmica para serem observadas
a pé ou sem descer do carro. No domingo, 16, 10h, Pes-
soa faz a abertura oficial com café da manhã e bate-papo.

A Festa Nacional da Música
leva ao parque Farroupilha (Re-
denção) shows hoje, a partir das
14h30min, próximo do Monumen-
to ao Expedicionário. Podem ser
conferidos shows de Identidade,
Gelpi, Good Samaritans, Dingo
Bells e Victor Kley, além de Bidê
ou Balde, Papas da Língua e Ro-
ck de Galpão. Entre as atrações

que passarão pelo palco, estão os
pequenos do Projeto Mim, uma
Orquestra da Cidadania, formada
por crianças e adolescentes do
bairro Bom Jesus. Os músicos
são atendidos pela ONG Movimen-
to por uma Infância Melhor des-
de janeiro deste ano. Na forma-
ção, 42 integrantes estudam vio-
lão, flauta, teclado e percussão.
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EVENTO

GRÁTIS

ARTES VISUAIS

Tom Hanks volta a interpretar o professor Robert Langdon, agora ao lado da atriz Felicity Jones

Diversãoparaas crianças

Urbimganha homenagem

A&A
arte e agenda

As atrações do Dia das Crian-
ças incluem o Concertos Comunitá-
rios, 17h, no Teatro do Bourbon
Country (Túlio de Rose, 80), com a
Orquestra Unisinos Anchieta sob
a regência de Evandro Matté e par-
ticipação da Caixa do Elefante, Cir-
co Híbrido e grupo de percussão
Vida com Arte. A rua Lopo Gonçal-

ves será fechada para receber o
“Rua da Criança”, do Meme, das
14h às 19h, com espaço para brin-
cadeiras, atividades circenses, pin-
turas na calçada e a Palhaça Mar-
motta. No Teatro Bruno Kiefer
(Andradas, 736), às 15h e 17h, ha-
verá programação com a Cia. Cir-
co de Bolso e Makki Produções.

ShowsdaFesta daMúsica
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