
 

 
O Japão é o chamado país do Sol nascente. Sua tradição e cultura 

são admiráveis sob todos os aspectos e as qualidades, advindas de 
tais traços, influenciaram diversas outras culturas do planeta. 

A partir de 1908, quando o primeiro navio lotado de imigrantes 
japoneses atracou no porto de Santos, nunca mais fomos os mesmos, 
no melhor sentido do termo, pois a extraordinária cultura nipônica veio 
para ficar e nos trazer inúmeras lições, ao agregar-se à nossa. 

Espalhando-se principalmente pelo interior de São Paulo e norte 
do Paraná, os primeiros imigrantes vieram para trabalhar na lavoura, 
incialmente. Todavia, não demorou muito e a crescente 
industrialização da cidade de São Paulo os atraiu em grande número, 
também. 

Com esse enorme contingente chegando, misturaram-se aos 
italianos, portugueses, espanhóis e sírios/libaneses, colônias que já 
eram muito numerosas na cidade. Claro, com um pouco mais de 
dificuldade de adaptação, devido à língua e cultura muito diferentes, 
mas ganhando espaço a cada dia. 

Com o avançar do tempo, algumas associações culturais 
surgiram, exibindo filmes japoneses, especificamente dirigidos à 
colônia, sem a preocupação de legendas em português. 

O bairro da Liberdade, próximo ao centro da cidade de São 
Paulo, foi se tornando um reduto natural dos nipônicos e, seguindo a 
tendência crescente de lojas e restaurantes típicos ali abertos, tais 
centros culturais foram sendo abertos, com enorme sucesso para a 
colônia. 

Quando a II Guerra Mundial eclodiu, tempos difíceis para a 
colônia chegaram. Enquanto o governo Vargas flertou com o Eixo, mal 
disfarçando a simpatia por Hitler, Mussolini e Cia., tudo ia bem para os 
imigrantes japoneses, mas com a adesão aos aliados e o pacto de 
mútua ajuda com Roosevelt, Vargas fechou a cara para os alemães, 
italianos e japoneses. 

Sendo assim, proibiu-se a exibição de filmes japoneses em tais 
salas, frustrando o público que as frequentavam, num contato direto 
com sua terra natal. 

Com o fim da guerra, contudo, mesmo timidamente, as exibições 
foram voltando e a partir dos anos e cinquenta, e atravessando boa 
parte da década de sessenta, chegaram ao seu apogeu, pois nessa 
altura, filmes de alto teor artístico também começaram a fazer parte da 
programação, além dos filmes populares. 

Abriram-se, então, cinemas propriamente ditos, com estrutura 
adequada, a partir da inauguração do Cine Niterói, em 1953. 

Isso chamou a atenção dos cinéfilos paulistanos e virou 
coqueluche nessas duas décadas, ver filmes de grandes diretores 
japoneses, como Akira Kurosawa, Shohei Imamura, Kenji Mizoguchi, 
Masaki Kobayashi, Yasujiro Ozu, Mikio Naruze, Heinosuke Gosho, 
entre outros. 

Cineastas como Carlos Reichenbach e Walter Hugo Khoury, 
tornaram-se frequentadores assíduos de tais salas, fascinados pelo 
cinema japonês clássico e de vanguarda. 

Lembro-me de ter lido uma entrevista de Reichenbach nos anos 
noventa, em que ele descreveu essa experiência, inclusive contando 
como a ausência de legendas, naturalmente um empecilho nesse 
caso, não os desestimulava a assistir e gostarem muito do contato 
com essa escola de cinema extraordinária. 

O Cine Niterói, era uma das principais salas, mas também 
fizeram história os cines Nikkatsu, Jóia e Nippon. 

Acaba de ser lançado um livro sensacional, contando toda a 
história desses cinemas nipônicos de São Paulo. 

Trata-se de "Cinema Japonês na Liberdade", do antropólogo 
Alexandre Kishimoto. 

Através de uma extraordinária pesquisa iniciada como material 
de sua tese na USP, Kishimoto reuniu elementos para lançar esse 
livro, uma jóia rara para a história do cinema paulistano. 

Recomendo a aquisição e leitura, sem pestanejar. 
 

Por Luiz Domingues 
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(*) Luciano Moura nasceu em São Paulo e é um dos diretores da O2 Filmes. Dirige publicidade e ficção. Dirigiu o curta metragem Os Moradores 
da Rua Humboldt (1992), muito premiado internacionalmente. Foi um dos diretores de Todos os Corações do Mundo, filme oficial da FIFA em 

1994. Dirigiu dois dos episódios da série Filhos do Carnaval e o primeiro episódio da série Antônia. A Busca é seu primeiro longa metragem. 

A LIBERDADE E O SOL NASCENTE 



Delicado, o documentário Francisco Brennand apresenta o 
ceramista e pintor em toda a glória de seu extraordinário templo-ateliê, 
construído por ele ao longo das quatro últimas décadas, nas ruínas da 
olaria de seu pai, em Recife. Generoso, o artista compartilha as suas 
referências, expondo as matrizes de seu mundo e as origens de seu 
processo de criação. A arte de Brennand é um mergulho na própria 
história da arte: um ambiente de totens e esculturas emblemáticas, 
inspiradas na mitologia e tragédias gregas, e em outras culturas 
milenares.  

Entre seus livros, vemos The Bayeux Tapestry (A Tapeçaria de 
Bayeux), famosa narrativa tecida pelas mulheres da cidade francesa, 
recontando ao longo de quase 30 metros as imagens de sangrenta 
batalha do período medieval (exposta em um museu local). Belíssimos 
créditos finais trazem o painel de Brennand, inspirado naquela obra, 
encomendado para o aeroporto de Salvador: A Batalha de 
Guararapes. 

A mágica da cerâmica é sugerida na cena em que o forno é 
aberto: o artista analisa o resultado, surpreendido. Talvez o filme 

pudesse revelar mais sobre os elementos desse percurso enigmático 
abrangendo a modelagem, a aplicação de esmaltes e a queima em 
forno de alta temperatura, fazendo surgir sempre tons inesperados (a 
ceramista Mieko Ukeseki, de Cunha, costuma dizer que o forno é “co-
autor das peças”).  

De qualquer forma, o mistério se impôs e, talvez por isso mesmo, 
tenha me levado a uma viagem análoga: a fabulosa caverna do sul da 
França, filmada por Herzog em A Caverna Dos Sonhos Esquecidos, 
que o CineSESC gloriosamente apresenta (em 3D), ainda. A forma do 
forno, presente no logotipo/assinatura do mestre, é quase uma 
caverna, perpassada por uma flecha, que sobe. 

Pensei no quanto Brennand, na sua cidadela, obstinado e 
solitário, é o próprio “homem da caverna”... um ser que acessa 
imagens ancestrais e as recria com o barro, dentro de um forno. 
Semelhante àqueles homens de “bilhões de anos atrás”, que entravam 
nas cavernas e recriavam seu mundo, pintando suas paredes. 
Criadores, talvez, do primeiro cinema da humanidade, como sugeriu 
Herzog, ao documentar as imagens rupestres - primeiro no escuro e, 
depois, no instante exato em que eram iluminadas por um raio de sol. 

O filme Francisco Brennand tem o grande mérito de nos 
aproximar dessa obra fundamental. Obra que, curiosamente demorou 
a ser conhecida no restante do país (assim como a de seu colega de 
escola Ariano Suassuna, cujas temáticas e formas de expressão, por 
sinal, muitas vezes se encontram).  

Aqui em São Paulo ela pode ser vista em exposição permanente 
no jardim da Pinacoteca do Estado e na Estação Trianon-Masp do 
Metrô. E, temporariamente, na grande exposição em cartaz, no SESC 
Interlagos.  

Para saber horários e locais das sessões do filme:  
www.franciscobrennandfilme.com.br                   

Por Cleide Fayad  

Estreia no próximo dia 5 de abril, a animação Uma História 
de Amor e Fúria, roteirizada e dirigida por Luiz Bolognesi. Conhecido 
por seus bem elaborados roteiros dirigidos por Laís Bodanzky (Bicho 
de Sete Cabeças, Chega de Saudade, As Melhores Coisas do 
Mundo), Bolognesi também deixou sua marca nos roteiros de 
Doutores da Alegria, Querô, O Mundo em Duas Voltas e Terra 
Vermelha (selecionado pelo Festival de Veneza). Como diretor, sua 
primeira experiência foi no curta Pedro e o Senhor (1998). Depois, 
codirigiu com Laís Bodanzky Cine Mambembe, o cinema descobre o 
Brasil (1998) e A Guerra dos Paulistas (2002). Agora é sua estreia 
como diretor de um longa e, segundo ele, fazer animação é o sonho 
de todo roteirista, porque a imaginação pode voar, não se limitando ao 
orçamento de um filme. Em um filme live action, o roteirista tem que 
pensar em cenários e situações que não sejam dispendiosos para uma 
produção. Na animação, tudo é possível. 

Achei Uma História de Amor e Fúria SENSACIONAL. Não se 
trata de uma animação para crianças, mas para jovens e adultos, com 
temática bem forte. Lembrou-me Valsa com Bashir (Ari Folman, 
2008), que o grupo Cinema Paradiso tanto gostou. Em ambas eu 
embarquei como se os personagens fossem de carne e osso. Em 
“amor e fúria”, essa viagem é ainda mais emocionante, por se tratar 
de nossa própria história. São quatro episódios da História do Brasil 
contada pelos vencidos, sendo que o último é uma visão futurista 
(ótima sacada!).  

Outra razão do meu encantamento é a coragem de Luiz 
Bolognesi de tocar em feridas ainda não cicatrizadas da nossa 
história (a escravidão de negros e índios; guerrilha urbana dos anos 
70) assumindo uma abordagem bastante polêmica. Não é possível 
sair do filme indiferente. Possivelmente, alguns não gostarão, outros 
vão adorar, como eu. Ótima pedida pra discussão do nosso grupo 
(acredito que em breve). 

Resultado de intensa pesquisa, o eixo do filme é a mitologia 
indígena de um espírito guerreiro que reencarna em um pássaro e 
perpassa a violência e a opressão que marcam nossa História, por 
600 anos. O amor por Janaína é o alimento do guerreiro. As vozes 
dos protagonistas são de Selton Mello e Camila Pitanga.    

Há um ótimo artigo de Marcos Paulino sobre essa animação na 
edição 326 deste boletim (dez/2012). Como todo filme brasileiro, é 
bom correr na semana da estreia, antes que desapareça das salas.    

Por Cláudia Mogadouro 

COTAÇÃO 2013 
 

Amor ................................................................ 9,27 
César Deve Morrer .......................................... 9,06 
Django Livre.......................................................8,91 
O Som ao Redor .............................................. 8,66 
As Aventuras de Pi .......................................... 8,57 
Barbara ............................................................ 8,29 

 

FUNDO FINANCEIRO DO GRUPO CINEMA PARADISO 
A doação voluntária, para as despesas anuais pode ser feita em 
qualquer valor, mas pedimos que, ao depositar, nos avise no e-

mail: estherstiel12@gmail.com A conta de poupança é:  
Banco: Caixa (104), ag 0239, op 013, nº da conta 8247-5 

 

Edição / Diagramação: 
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E-mail: janetepalma@gmail.com 

 

UMA HISTÓRIA DE AMOR E FÚRIA ESTREIA EM 5 DE ABRIL 

VIVA A ARTE BRASILEIRA! E VIVA O HOMEM DAS CAVERNAS! 
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