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Talento de pai pra filho
Murilo Benício e Antonio Negrini Benício estão na novela ‘Amor de Mãe’
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E

les provam que o talento é
de família. Um tem 25 anos
de carreira. O outro desfruta da energia característica dos 22
de idade.Em comum?Além do fato de serem pai e filho na ficção e
também na vida real,Murilo Benício e Antonio Negrini Benício dividem a mesma paixão:a arte.Não
é à toa que os dois estão dando o
que falar com seus personagens
na novela Amor de Mãe,da Globo.
Na trama, Murilo é Raul, um
empresário que vai cortar um
dobrado com as armações de Vinicius, seu filho, um idealista ambiental,interpretado por ninguém
menos queAntonio.Ficção e realidade se confundem,fazendo desse
um momento ímpar na trajetória
do papai coruja. “Já é o momento mais especial da minha carreira”, comemora Murilo. “É bom
que eu esteja lá para recebê-lo. Eu
fiquei pra morrer quando comecei. Se ele pode ter esse suporte...
Não tem jeito melhor para começar”, acrescenta o ator, de 47 anos.
Mesmo tendo feito uma breve participação em Geração Brasil

(2014),da Globo,essa é a primeira
vez queAntonio encara um trabalho completo na televisão. A parceria com o pai,lógico,é motivo de
alívio e orgulho para o estreante,
que é fruto do antigo casamento
de Murilo com a atriz Alessandra
Negrini.“Vou ter que puxar o saco. Ele me ensina muito, é um gênio. Meu pai é meu cúmplice. A
gente tem ideias diferentes sobre
o mundo,mas como parceiros,temos uma experiência muito gostosa. Esse é meu maior trabalho e
estar do lado do meu pai realmente é importante. Cada dia é uma
aula diferente”, afirma o rapaz.
Acostumado com o mundo
dos famosos, Antonio sente que
está preparado para os holofotes,
já que está no meio artístico desde
que nasceu. “Não senti a pressão
até agora. Embora seja um trabalho que tenha visibilidade maior,
já carrego o nome Benício Negrini há 22 anos. Isso agrega mais do
que tira”, avalia ele.“Quando nasci, meus pais já eram famosos.
Sinto que eles tiveram muito cuidado com minha imagem. Principalmente meu pai, que é super
reservado. Não tive nenhum tipo
de exposição precoce”,acrescenta.

Reprodução do Instagram

Antonio e Murilo são filho e pai na vida real e também na novela ‘Amor de Mãe’, da Globo
Reprodução do Instagram

‘Minha mãe fica com ciúme’
LLPor conta do trabalho, Antonio
teve que deixar São Paulo, onde
vive com a mãe e a namorada, Sophia de Luque, de 21 anos, para
mudar para o Rio. Mas como fica
a relação com a jovem? Segundo o
ator, a paulistana vai dar uma esticada nas férias para ficar com o
amado.“Minha mãe fica com um
pouquinho de ciúme (da namorada), mas nada demais”, entrega
ele, apaixonado por Sophia.“En-

tre nós sempre teve uma amizade
incrível e ela é megacompanheira.
Vamos estar tão juntos aqui no Rio
que vai até cansar”,conta,aos risos.
Mas quando o assunto é a carreira, Antonio destaca que Alessandra é uma das suas maiores incentivadoras.“Grande parte do meu
conhecimento vem dela. A gente
tem uma relação de cumplicidade. Sempre me apoia, tanto com
apoio moral, como financeiro.”
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Na página 14: em ‘Amor de Mãe’, Vinicius vai sabotar a empresa do qual o pai, Raul, é sócio.

