
 

Sonhei que estava no cinema, com a pessoa X que hoje 
é muito especial para mim. Não me lembro exatamente de 
qual filme assistíamos, só me lembro de que em determinado 
momento o filme desapareceu, substituído pela mensagem 
Aguarde, estamos colando o segundo rolo do filme. "Nossa, 
isso é tão raro de acontecer hoje em dia, X...", "Pois é, nem 
achei que este filme fosse em película." A mensagem 
desaparece e o filme continua do ponto onde havia parado. 

Acordei me esforçando para não esquecer este sonho 
meio bizarro. Engraçado que ele parecia traduzir algo muito 
próprio da minha geração nascida na década de 1980: nossa 
transição para a vida adulta aconteceu ao mesmo tempo em 
que transitávamos do analógico ao digital. Fomos crianças 
analógicas, adolescentes digitais e, agora adultos, nos 
tornamos um pouco confusos. 

A lembrança do barulho do projetor, 
da fita que se rompe durante a exibição 
do filme, do áudio sofrível dos filmes 
nacionais, está gravada em nossas 
memórias e nos causa certa nostalgia... 
Largamos tudo isto "de repente", talvez 
num espaço de 5 anos, lá pela década de 
1990, reexperimentamos o cinema sem 
que o processo anterior, a experiência 
inicial, tivesse necessariamente feito sentido. 

Somos metades partidas de vivências, linguagens, técnicas e estéticas. 
Que nossa mente se mantenha relativamente sã para lidar com isso. 

 
Raquel Foresti  

 

 Margareth Von Trotta foi uma 
importante atriz do Cinema Novo 
Alemão, antes de se tornar diretora e 
roteirista, em meados dos anos 1970. 
Realizou, entre outros filmes, A 
Honra Perdida de Katharina Blum 
(1975), Anos de Chumbo (1981) e 
Rosa Luxemburgo (1986), este com 

a atriz Barbara Sukova no papel principal. Repete essa dobradinha 
agora com a mesma atriz, no filme sobre Hannah Arendt, ou melhor, 
sobre parte da vida da grande pensadora alemã.   

A cineasta optou por concentrar a trama num episódio da vida de 
Arendt: a polêmica gerada por seu posicionamento (em forma de 
artigos escritos para a revista “New Yorker”) diante do julgamento do 
nazista Adolf Eichemann. A partir da defesa de que Eichemann não 
teria sido um monstro, mas um burocrata medíocre, ela desenvolve 
seus estudos sobre a “banalidade do mal”. Nos seus artigos, a filósofa 
aponta que houve cumplicidade dos judeus com o holocausto a partir 
dos chamados “conselhos judaicos”. Sua postura causou, obviamente, 
um verdadeiro pandemônio, particularmente na comunidade judaica 
(detalhe: Hannah Arendt era judia e fora presa na França, durante a 
segunda guerra).  

O filme tem um formato clássico, trazendo alguns flash backs 
especialmente da juventude de Hannah, quando ela teve um caso 
amoroso com seu professor, o filósofo Martin Heidegger (também 

altamente polêmico e acusado de ter compactuado com o nazismo, 
embora seja um dos maiores filósofos do século XX). Mas como tornar 
interessante um filme sobre uma mulher que pensa? Aí é que vejo a 
maior qualidade do filme. Von Trotta não abre mão de apresentar e 
discutir o pensamento de Arendt, mostrando sua coerência com a 
verdade, isto é, não faz concessões ao defender seu posicionamento 
tão incômodo aos alemães dos anos 1960, período em que estão 
tentando expurgar a traumática experiência nazista. Suspeito que essa 
questão ainda incomode muito os alemães e judeus. 

Extremamente atual essa discussão, porque Arendt recusa o 
“pensamento da moda” (e naquela época a mídia não tinha a força que 
tem hoje), mostrando a importância de sermos indivíduos “pensantes” e 
independentes. Nesse aspecto, o filme traz um formato que conversa 
com o roteiro e com o pensamento de Arendt. O filme nos faz pensar, 
nos desafia a um exercício intelectual. Nada mais na contramão da 
indústria do cinema.  

Brilhante a atuação de Barbara Sukova, que nos transmite um 
incrível encantamento com a inteligência. O olhar de Hannah para seu 
marido, o marxista crítico Heinrich Blutcher, revela tanta paixão e 
ternura, que só consigo classificar como “tesão intelectual”. Para 
muitos, pode ser um filme “papo-cabeça”, mas eu achei totalmente 
estimulante! Pra quem se interessa, corra! Ainda está em cartaz!    

 
Cláudia Mogadouro 
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(*) Nasceu em Lisboa, Portugal, em 1972. Estudou na Escola Superior de Teatro e Cinema e trabalhou como crítico de cinema na imprensa 
portuguesa entre 1996 e 2000. Realizou vários curtas metragens premiados em festivais como Oberhausen, Belfort e Vila do Conde. Seu 
primeiro longa metragem foi A Cara Que Mereces (2004). Depois, realizou Aquele Querido Mês de Agosto (2008). Tabu (2012), seu mais 
recente filme, participou da competição oficial do Festival de Berlim, recebendo o prêmio Aflred Bauer e o Fipresci. 
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HANNAH ARENDT – O cinema de Margarethe Von Trotta que nos faz pensar 



Nos últimos tempos, tenho me inquietado muito com a ausência 
de cinema latino-americano na programação das salas de cinema. A 
ausência não é recente, mas o meu contato com esse cinema sim, e 
com isso, a vontade de conhecer e saber o que se tem feito por aí, nos 
nossos países vizinhos. 

Sou uma boa frequentadora de cinemas e mostras, e sempre 
gostei de me deixar levar pelo inesperado de um filme de um país que 
nem ouvi falar. O curioso é que esse inesperado quase nunca me 
levava ao cinema latino-americano, seja contemporâneo ou antigo. Se 
meu imaginário está recheado de imagens dos filmes clássicos norte-
americanos, onde passeiam Audrey Hepburn, Grace Kelly, Julie 
Andrews, Gene Kelly, e questões sobre o nazismo, lei seca, guerra fria, 
jazz e sapateado, até pouco tempo nunca tinha visto nem mesmo um 
filme de Emilio Fernandez ou Manuel Romero, e me deliciado com suas 
igualmente ideológicas e deliciosas comédias românticas. A revolução 
mexicana e cubana praticamente nem faziam parte do meu repertório 
imagético, seja em chave idealizada ou não. 

De forma similar, parece muito mais óbvio a um cinéfilo conhecer 
com profundidade a Nouvelle Vague que o Cinema Novo brasileiro ou 

argentino, quando eles têm tanto pra conversar entre si e com a gente. 
As produções contemporâneas tampouco tem lugar nas programações, 
e raramente chega algum filme que não tenha Ricardo Darín ou que 
não tenha concorrido ao Oscar. 

Nesse sentido é que vejo como um momento incrível – e me deixa 
muito triste não poder acompanhá-lo este ano – o Festival de Cinema 
Latino-Americano, já em sua 8ª edição. Além de ser grátis e em salas 
excelentes – o Cinesesc, Cinemateca, Memorial da América Latina e 
Cinusp – passa filmes clássicos e contemporâneos, conhecidos e 
desconhecidos. Do dia 12 ao 19 de julho serão exibidos diversos filmes, 
incluindo curtas produzidos em escolas de cinema da América latina.  

Dentre os clássicos contemplados na programação estão Vidas 
Secas, de Nelson Pereira dos Santos, Deus e o Diabo na Terra do 
Céu, de Glauber Rocha, dois incríveis de Pino Solanas, Tangos, el 
Exílio de Gardel (foto), e La hora de los hornos, e Memorias del 
Subdesarrollo, de Tomás Gutierrez Alea. Todos eles geniais, e que 
marcam momentos importantíssimos tanto do cinema quanto da 
história latino-americana. 

Recomendo fortemente, também, o filme Nostalgia da Luz, do 
chileno Patricio Guzmán. Filme de 2010, e que para mim já é um 
clássico. Trata da história recente chilena e da dificuldade de falar 
sobre ela, de forma imensamente filosófica e poética. Como a transição 
democrática no Chile tem muitos pontos em comum com a brasileira, 
fala diretamente com a nossa história e sensibilidade. 

A programação do festival pode ser conferida pelo site 
http://www.festlatinosp.com.br, onde está também o catálogo online. 

 
Laura Mogadouro Duarte (de férias, em Buenos Aires) 
  

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

COTAÇÃO 2013 
 

Amor ................................................................. 9,27 
César Deve Morrer ........................................... 9,06 
Django Live ...................................................... 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 
Antes da Meia Noite ......................................... 8,36 
Uma História de Amor e Fúria .......................... 8,03 

 
 
 
 

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 

 

EMAIL DO LEITOR 
Oi, Cláudia ! 
 

Muito bom o jornal.  
Sobre a questão de ler ou não as críticas antes de assistir ao filme, meu posicionamento sempre foi neutro nesse sentido. Nunca 

me deixei influenciar pela opinião de nenhum crítico, nem mesmo de críticos que admiro, por acompanhar há muitos anos. 
Pelo contrário, gosto de ler antes e reler, após ver o filme, onde sempre pode surgir uma luz não percebida anteriormente ou 

mesmo, reforçar um ponto contraditório em relação à minha opinião pessoal. 
Na outra questão, sobre as salas de cinema, gostei de ler opiniões dos membros e acrescento que infelizmente nesta semana que 

findou-se, perdemos mais uma sala de rua, tradicional : o Lumière da Rua Joaquim Floriano, no Itaim-Bibi, fechou as portas. 
Menos badalado que o Belas Artes da Consolação, despertou notas discretas nos jornais (li na Folha de S.Paulo). 
E segundo a nota na Folha, sete pessoas assistiram a última sessão. Melancólico final para uma sala que tanto contribuiu para a 

cultura do bairro e da cidade em geral. 
Triste, pois era um dos últimos, mesmo. Funcionava ali desde os anos cinquenta e eu o frequentei desde o fim dos anos sessenta. 

Luiz Antonio Domingues 

 

8º Festival de Cinema Latino Americano: uma brechinha para conhecer nossos vizinhos 
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