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CINEMA
“FORÇA POLICIAL” MOSTRA COMO
A CORRUPÇÃO AINDA TEM FORTES
FOCOS EM NOVA YORK. P. 8

CINEMA & QUADRINHOS

Ode aos heróis!

• Cinema e
•
quadrinhos se

e n co n t ra m
novamente na
aguardada estréia de
" Wa t c h m e n " ,
baseado na aclamada
obra de Alan Moore
FÁBIO FREIRE

Repórter

A

data está mais do
que marcada. Depois de anos de especulação em torno da transposição
para o cinema, próxima sexta-feira, os fãs dos quadrinhos poderão
conferir a estréia mundial da
adaptação para o cinema de
“Watchmen”, obra considerada
um marco para as histórias em
quadrinhos ao utilizar técnicas cinematográficas inseridas à narrativa e retratar um caótico e veros-

símil universo de super-heróis
com problemas éticos e psicológicos que fugia de arquétipos, clichês e fórmulas prontas de personagens tradicionais como Homem-Aranha ou Super-Homem.
Com direção de Zack Snyder
(o mesmo que comandou a adaptação de “300”, baseado na graphic novel de Frank Miller), o
longa-metragem promete ser fiel
à obra original escrita por Alan
Moore e ilustrada por Dave Gibbons. A proposta é revolucionar
mais uma vez as adaptações dos
quadrinhos para o cinema, gênero cada vez mais em evidência
depois de experimentos estéticos
como “Sin City” e sucessos de crítica e bilheteria como “Batman O Cavaleiro das Trevas”. A contagem regressiva para saber se o filme será mais um na multidão ou
irá mesmo jogar as produções sobre super-heróis em outro patamar já começou. o
Continua nas páginas 4 e 5

A ADAPTAÇÃO PARA O CINEMA: considerado um marco para as histórias em quadrinhos, "Watchmen", série lançada na
•

década de 1980, chega às telonas prometendo fidelidade à obra escrita por Alan Moore e ilustrada por Dave Gibbons
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