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Aos 55 anos e tão bonita quanto na juventude, 
Bruna Lombardi estreou como roteirista em O 
Signo da Cidade, sucesso de crítica. Casada há 
25 anos, um fi lho, ela fala sobre relacionamento, 
livros e futuro

Há tempos Bruna Lombardi deixou de ser ape-
nas um rosto e corpo bonitos. Ela escreve, e bem, 
desde que se entende por gente. Tem sete livros 
publicados, a maioria de poesias, e começa o ano 
arriscando-se em roteiros de cinema. Seu primei-
ro fi lme como roteirista passou com louvor pelo 
crivo dos críticos e vem conquistando prêmios 
em festivais nacionais: o Amazonas Film Festival e 
FestCine Goiânia, por exemplo, elegeram O Signo 
da Cidade como melhor longa.

Animada, a atriz que hoje vive entre São Pau-
lo e Los Angeles, tem outros fi lmes na gaveta e 
celebra os 25 anos do fi lho Kim Ricceli, um dos 
personagens principais de sua obra, o amor pelo 
marido, o também ator Carlos Alberto Riccelli, a 
quem chama de “Ri”.

- Eles são tudo o que eu sempre quis.
O Signo da Cidade é um fi lme que aborda fatos 

existencialistas, coisas relacionadas à vida, sofri-
mento, medo, dor, morte. Há um quê autobiográ-
fi co no roteiro? A senhora está passando por fases 
de conhecimento ou reconhecimento?

Bruna Lombardi - A vida toda a gente busca se 
conhecer, faz parte do exercício diário de compre-
ender melhor nós mesmos e o mundo em que vi-
vemos. Questionamento e curiosidade são agentes 
motivadores de mudanças. Acredito que sempre 
que um escritor apresenta um trabalho, existem 
pontos de identifi cação fortes, mas não necessa-
riamente autobiográfi cos. O Signo da Cidade é um 
fi lme plural, com muitas histórias, muitos temas e 
muitas leituras. Minha criação parte de personagens 
e dar voz a eles é meu ofício. Mas as vozes são ne-
cessariamente deles e nem sempre minhas.

O fi lme é uma produção familiar, certo? Seu ma-
rido é o diretor, a senhora é roteirista e atriz, e 
seu fi lho é também ator e assistente de direção. 
Dá certo trabalhar em família? Há outros projetos 
em andamento?

Bruna - Mais de mil pessoas estiveram envol-
vidas no projeto, formando uma família grande e 
bem unida. Não vou negar que fl ui melhor estar-
mos em família. Nos damos muito bem. É claro 

que a gente discute, briga, mas é normal como 
qualquer profi ssional. Temos referências parecidas, 
o que facilita a comunicação.

A senhora já admitiu que nunca fez plásticas. 
Por quê?

Bruna - Vou fazer uma em breve (risos). Estou 
brincando, mas vou fazer, sem dúvida. Um lifting 
na hora certa.

Como é envelhecer para uma das mulheres mais 
bonitas do país?

Bruna - É inevitável ter medo de envelhecer, 
mas tem coisas que me preocupam muito mais 
do que isso. O que está acontecendo com o pla-
neta, por exemplo. Se envelhecer fosse problema, 
que alegria. Uma hora você vai ser escalada tipo 
Conduzindo Miss Daisy. Mas deve ser legal viver 
esse momento porque senão sua vida acaba antes. 
Tem gente que me encontra e fala: “ai, a época da 
faculdade”. Adorei a faculdade, mas não queria 
estar nela agora, porque estou onde estou. Não 
tenho isso de olhar para trás.

Ser bonita atrapalhou sua carreira de atriz?
Bruna - Descobri que era bonita de tanto que 

me falavam. Mas nunca fui encanada. Quando era 
modelo, eu ia fazer foto de uniforme de escola, 
usava rabo-de-cavalo. Me arrumava, fazia a foto, pra 
mim era uma personagem. Daí me desmoronava 
inteira e voltava de uniforme para casa. Eu decidi 
ser atriz cedo, era um caminho natural por causa 
dos meus pais. Talvez por eu ter começado a traba-
lhar como modelo também. Um te maquia, outro te 
veste, você é a personagem das pessoas. Eu nunca 
fui aquela menina que sonha ser modelo, atriz.

A vontade de escrever poesias ou roteiros tem 
alguma ligação com afirmação ou superação 
profi ssional?

Bruna - Na verdade, escrever foi minha primeira 
busca de expressão, bem menina. Eu me enfi ava 
na biblioteca da escola e fi cava copiando livros 
de poesia que eles não emprestavam pra alunos 
da minha idade. Li Drummond, Vinicius, Bandeira, 
Murilo Mendes, Cassiano Ricardo etc. Depois virei 
uma leitora voraz e até hoje leio bastante. E nunca 
parei de escrever. O roteiro é uma ampliação de 
campo, mas continuo a escrever poesia e acho 
que as coisas se completam...

O que Bruna quer
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Por que Estados Unidos em vez de Brasil para 
morar?

Bruna - A nossa ida para Los Angeles se deu um 
pouco antes do colapso da era Collor, que provo-
cou aquela retraída no cinema brasileiro. Foi como 
um pressentimento. Nós fomos para os Estados 
Unidos buscar novas informações e estudar roteiro 
e cinema. A gente queria realmente estudar, mas 
mantivemos a nossa casa em São Paulo, que até 
hoje é a mesma casa.

A situação do país lhe afl ige de alguma forma?
Bruna - Situação em sentido político? Muito e 

sempre. Adoro o Brasil e tudo o que faço tem um 
certo sentido de tentar melhorar alguma coisa. Acho 
esse país forte e viável. Um país possível e cheio de 
talentos. Meu fi lme, O Signo da Cidade, fala desses 
heróis anônimos que constróem as grandes cidades 
e esses tantos talentos que se perdem nelas. Mas 
minha visão é otimista e positiva. Eu digo que a 
gente passa pela dureza de várias situações, mas a 
gente acha o caminho que vai dar certo.

De onde vem o nome Bruna Patrícia Maria Teresa 
Romilda?

Bruna - O nome Bruna veio da Itália, minha mãe 
era italiana. Quando eu era pequena não tinha ne-
nhuma Bruna no Brasil, era um nome que ninguém 
entendia. E hoje em dia tantas e tantas mulheres 
chegam em mim e dizem: “Eu botei o nome da 
minha fi lha Bruna em homenagem a você”. Eu 
fi co superfeliz. E agora tem em Los Angeles uma 
Bruna de quem eu sou madrinha.

A senhora é casada há mais de 25 anos e passa 
a impressão de viver um casamento perfeito. É 
assim mesmo? Essa imagem estereotipada a 
incomoda?

Bruna - É assim mesmo, o que eu e o Ri (Carlos 
Alberto Riccelli) somos é de verdade. Para você ter 
uma idéia, na minha casa quase não tem parede. 
Estou fi cando cada vez mais transparente. O Ri tem 
uma frase que acho ótima e que diz que casamento 
só é bom quando é cada vez melhor. É claro que 
tem o fator sorte, de encontrar uma pessoa que é a 
tua cara, que quer aquilo tudo que você quer.

Como se mantém um relacionamento duradouro 
em tempos de paparazzi e muita glamourização 
da vida artística?

Bruna - Acho que qualquer relação tem a 

complexidade da própria vida, mas se superar 
problemas e buscar cumplicidade dá trabalho, em 
compensação o resultado é o máximo!

Como lida com o assédio?
Bruna - Todo mundo dizia que os entrevistados 

do Gente de expressão me cantavam. Eu não per-
cebia. Essa coisa de perceber que sou paquerada 
é recente na minha vida. Sou meio lenta nesse 
ponto.

Passaram muitas celebridades pelo programa 
Gente de expressão. Alguma em particular lhe 
deixou mais fascinada ou surpresa?

Bruna - O Harrison Ford me fascinou, celebri-
dade sem consistência não signifi ca nada. Pesso-
almente não é estrela, é super-humano, superpro-
fundo, um tímido verdadeiro, que se preocupa de 
verdade com a comunidade e faz inúmeras ações 
em prol dela. Ele é maravilhoso.

A senhora tem planos para a tevê? Novela ou pro-
gramas de entrevistas nos moldes do Gente?

Bruna - Fazer cinema é um exercício muito 
demorado e que envolve direta ou indiretamente 
tanta gente, que você fi ca com o tempo todo to-
mado e muitas pessoas dependendo de você. Eu 
gosto de tevê e sei que existem trabalhos ótimos 
para serem feitos, o legal é poder trabalhar num 
veículo de grande alcance. É claro que está aos 
nossos planos voltar à televisão, queremos chegar 
de novo a essas milhões de pessoas. A gente não 
pôde aceitar convites da tevê ultimamente, mas 
prometeu que assim que der a gente aceita.

Sobre o que mais gosta de escrever? E de ler? 
Está lendo algum livro agora?

Bruna - Agora estou lendo O Coração é um Caça-
dor Solitário, da Carson McCullers, que eu ganhei do 
Ri. O Signo da Cidade sai com o roteiro publicado. 
É meu sétimo livro. Os outros são: No Ritmo Dessa 
Festa, Gaia, O Perigo do Dragão, Apenas Bons Amigos, 
O Diário do Grande Sertão e Filmes Proibidos, que 
acabei de lançar esse ano em Portugal. Como escre-
vo muito, tenho trabalhos para serem publicados, 
mas vou esperar nossos dois fi lmes serem lançados: 
Stress, orgasmos e salvação - SOS e O Signo da Ci-
dade, porque cada trabalho precisa de um tempo 
enorme de dedicação e eu, particularmente, gosto 
de me aprofundar no que faço e só entregar quando 
aquilo que escrevi realmente me traduzir.
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