
 

Recentemente, em 23 de abril, Shirley 
Temple completou 85 anos. Talvez, muitos 
participantes do Grupo Cinema Paradiso não 
a conheçam nem de nome. A exceção é 
Marina, minha bisneta de 5 anos, que não se 
cansa de assistir aos seus filmes.  

Mas o motivo da minha homenagem é 
por ela ser a primeira imagem que tive do 

cinema, aos 4 anos. Foi na Confeitaria Guarany – que era muito 
chique – onde eu estava tomando uma taça de sorvete com papai e 
mamãe, que surgiu de repente, na parede branca, uma menininha 
sorridente, de cachinhos, cantando e dançando... Foi um momento 
mágico! Era o cinema pela primeira vez na minha vida! Entrou e nunca 
mais saiu... 

Obrigada, querida Shirley! Viva, viva para sempre! 

Maria Elza 

 
Neste dia 3 de junho de 2013, o francês Alain Resnais completa 

91 anos de idade e segue dirigindo filmes na condição de um dos mais 
importantes, prestigiados e originais cineastas em atividade. 
Aproveitando a ocasião, o CINUSP Paulo Emílio, em parceria com a 
Cinemateca da Embaixada da França no Brasil, apresenta uma mostra 
em homenagem ao realizador, na qual estão reunidos dez de seus 
mais importantes longas-metragens, além de cinco dos curtas-
metragens que dirigiu no início de sua carreira e de um documentário 
sobre sua vida e obra, produzido para a televisão francesa em 1980. 

Nascido em 1922 na cidade de Vannes, Resnais cursou 
montagem e edição na famosa escola do IDHEC, realizou 
experimentos com uma câmera 16mm e trabalhou como montador em 
filmes como Paris 1900, dirigido por Nicoles Védrès em 1947. Ao 
longo das décadas de 1940 e 50, seguiu realizando documentários de 
curta-metragem por encomenda, como Van Gogh, que lhe rendeu um 
prêmio na Bienal de Veneza de 1948, e Noite e Neblina, 
documentário sobre a máquina de extermínio nazista que causou 
polêmica e comoção em 1956.  

Conquistou definitivamente fama e 
prestígio com os dois primeiros longas-
metragens que dirigiu, ambos marcos do 
cinema moderno criados em torno de 
investigações sobre a memória: Hiroshima, 
Meu Amor, de 1959, roteirizado pela 
escritora Marguerite Duras, e O Ano 
Passado em Marienbad, de 1961, escrito 
por Alain Robbe-Grillet, outro representante 
da vanguarda literária do chamado “novo 
romance francês”. Depois de ter dirigido essas obras-primas do 
cinema, Resnais construiu uma sólida carreira durante as décadas 
seguintes, mas foi reencontrar o prestígio simultâneo do público e da 
crítica apenas no final dos anos 1990, com Amores Parisienses, e 
em meados da primeira década dos anos 2000, como Medos 
Privados em Lugares Públicos, duas comédias românticas de 
costumes de grande sucesso nas bilheterias e multipremiadas em 
festivais ao redor do mundo.  

Mais informações: www.usp.br/cinusp 
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(*)Idealizado por Leon Cakoff (falecido em 2011) e sua esposa, Renata de Almeida, respectivamente criador e atual curadora da Mostra 
Internacional de São Paulo, o filme teve versão em formato improvisado na Mostra de 2011. Em sua forma definitiva, reúne 11 curtas e 12 
diretores consagrados, alguns amigos de Cakoff, que dele receberam a tarefa de abordarem o tema da invisibilidade no contexto do mundo 

moderno. 

PARABÉNS A SHIRLEY TEMPLE 
 

MOSTRA-HOMENAGEM A ALAIN RESNAIS 
 

Olá, Pessoal 
Convido a todos para participarem da 5a. Mostra Cinema de Bordas que 
acontecerá de 20 a 23 de junho, no Itaú Cultural. Os filmes são feitos com baixo 
orçamento e que misturam gêneros como: horror, melodrama, policial e faroeste. 
Os curadores são três amigos meus: Bernadette Lyra, Gelson Santana e Laura 
Cánepa. Toda programação pode ser vista no link:  
http://novo.itaucultural.org.br/programe-se/agenda/evento/?id=69106 
Vale a pena conhecer esses filmes.  
Janete Palma 
 

Próxima Reunião: 16/06/2013 - Domingo às 16 h 
 
 

 MUNDO INVISÍVEL 
 

Diretores: Manoel de Oliveira, Jerzy Stuhr, Guy Maddin, Gian Vittorio Baldi, Marco Bechis, 
Wim Wenders, Maria de Medeiros, Theo Angelopoulos, Atom Egoyan, Laís Bodanzky, Beto 
Brant e Cisco Vasques (*) 

 

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.usp.br%2Fcinusp&h=lAQFznK1Y&s=1
http://novo.itaucultural.org.br/programe-se/agenda/evento/?id=69106


Hoje é o mais recente filme de Tata Amaral. É um filme forte, por 
tratar de um tema ligado à violência da ditadura militar no Brasil, mas é 
também um filme delicado, pela forma como a cineasta mostra a 
subjetividade de uma mulher (Denise Fraga), marcada e sofrida, cujas 
feridas do corpo estão cicatrizadas, mas as da alma continuam 
desconsoladas.  

O filme começa com a personagem Vera tomando posse de seu 
apartamento adquirido com a indenização pela morte do seu marido 
sob tortura, durante o regime militar. Ela entra no apartamento vazio 
com inequívoca expressão de alegria, abrindo portas, cortinas e 
janelas. Os móveis vão chegando aos poucos, enquanto dura o filme. 
De vez em quando, ela vai à janela procurando intimidade com a 
paisagem. Num determinado momento, vê através do espelho a figura 
do marido, sem que se saiba como ele chegou lá. Seu rosto se 
transfigura e sua expressão é de estupefação, parecendo que lhe falta 
o ar. Depois do susto inicial, vieram as perguntas sobre como ele 
soubera do apartamento, como entrara lá e onde estivera durante 
todos aqueles anos. Nesse e noutros momentos mais tarde, não há 
respostas esclarecedoras, porque sempre há a intervenção dos 
carregadores da mudança com alguma pergunta do tipo: “Onde eu 
coloco essa caixa, D. Vera?” E ela, sempre cuidando para que o 
marido não seja visto, acorre para atender à solicitação. Logo depois, 
procura o marido recomeçando a conversa interrompida. Interessante 
é que o reinício nunca é retomado do ponto onde parou, ou seja, da 
pergunta feita. Ficamos sem as respostas, Os diálogos parecem uma 
busca de acerto de contas. Ela mostra raiva, como se estivesse 
cobrando dele a dor de ter sido obrigada a cuidar sozinha de sua triste 
vida. Os diálogos vão nos revelando o que acontecera no passado, 
marcado por prisões, tortura e morte. Ficamos sabendo que ela foi a 
primeira de seu grupo a ser presa e que, sob tortura atroz, entregara 
os companheiros, posteriormente presos e torturados. Mais tarde, 
Vera fica sabendo da morte do marido na prisão. 

No confronto entre os dois, há momentos de briga, de raiva, de 
confissões, de acusações, mas também de ternura, mas tudo 
entremeado com interrupções. Vai ficando claro que isso significa que 

não há respostas para muitas questões e que o que ocorre ali não é 
uma sequência de um reencontro entre duas pessoas que têm muito o 
que dizer uma à outra, mas são momentos partidos, interrompidos, 
como flashes de algo maior. Esse recurso de cortes me parece muito 
feliz pra ir deixando claro que aquele não era um reencontro real, de 
uma volta inesperada com possibilidade de recomeço, mas, sim, de 
que Vera, a partir da tomada de posse de seu apartamento, começa 
um processo de reencontro consigo mesma, com seu passado, sobre 
o qual ela parece ter posto uma pedra. Aos poucos, a gente fica vendo 
aquela mulher por dentro. Parece que após aqueles episódios 
traumáticos, de tanta dor e perdas, sua maneira de estar no mundo 
passou a ser empenhar-se em não pensar, em se esvaziar de 
lembranças e de projetos, como se fosse uma semimorta. 

Ela era aquele apartamento vazio e fechado. Tomar posse 
daquele imóvel, às custas daquela indenização, foi, metaforicamente, 
entrar nela mesma, reabrir-se, desencaixotar o que estava guardado, 
começar a olhar de frente para suas dores e sua indignação 
silenciadas durante tantos anos. O apartamento vai se mobiliando aos 
poucos, como ela voltando a por as coisas no lugar. 

Todos os confrontos e confissões entre os dois personagens, na 
verdade são questionamentos e enfrentamentos dela consigo mesma, 
mobilizando emoções reprimidas, principalmente a culpa. É como se 
ela não fosse merecedora de qualquer coisa boa. Por mais que ela 
dissesse a si mesma que seria impossível a qualquer ser humano 
suportar, sem fraquejar, aquele nível de tortura a que ela foi 
submetida, sua culpa não se aplacaria. Não tanto pela delação, mas, 
principalmente por ela ser uma sobrevivente. É comum que o 
sobrevivente não se sinta com direito a ser feliz e não consiga suportar 
a “sorte” de não ter morrido com os outros. Sabe-se que muitas 
dessas pessoas tentam o suicídio. 

Por não suportar conviver com tanta dor psíquica, Vera se 
defendera todos aqueles anos tentando um esquecimento impossível. 
Tentou apagar os fatos traumáticos, não apenas por terem sido ruins, 
mas por não suportar ser uma sobrevivente, incapaz de lidar com os 
seus conflitos e as contradições decorrentes dessa condição. 

Talvez por isso, seu corpo antes torturado, continuou, nos anos 
seguintes, sendo alvo de abuso e de desrespeito, dessa vez por ela 
mesma, através da adoção de um comportamento inadequado e 
compulsivamente promíscuo, como uma brutalidade consentida. 

No final do filme, Carlos (César Troncoso) lhe pergunta quando 
ela admitiu realmente sua morte. Vera lhe responde enfaticamente 
Hoje! Fica claro que, até então, o fato não tinha sido encarado. Isto 
não significa que no final do filme tudo está resolvido. Denota apenas 
que a partir de hoje talvez Vera tenha mais condições de transformar 
aquela vivência do passado em experiência, percebendo que brincar 
de faz-de-conta não apagou nada, nem resolveu nada. Nem Vera nem 
o espectador sabem como será amanhã, mas hoje foi dado um grande 
passo, talvez o início da elaboração do luto adiado. 

Rianete Lopes Botelho 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COTAÇÃO 2013 
 

Amor ................................................................ 9,27 
César Deve Morrer .......................................... 9,06 
Django Livre......................................................8,91 
Dentro de Casa ................................................ 8,83 
Hoje.................................................................. 8,78 
O Som ao Redor .............................................. 8,66 
As Aventuras de Pi .......................................... 8,57 
Barbara ............................................................ 8,29 
Uma História de Amor e Fúria ......................... 8,03 
Elena ................................................................ 7,95 

 
 

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: 
Cláudia Mogadouro / Janete Felix Palma / Marcos Paulino  

E-mail: janetepalma@gmail.com 
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