
Documentário registra 
fascínio das primeiras 
sessões de cinema 

Nada de papo cabeça, 
Museu da Imagem e do 
Som (SP) ou Centro 
Cultural Banco do Brasil 
(RJ). Laís Bodanzky e Luiz 
Bolognesi foram exibir 
curtas em lugares inóspitos 
como o Clube Social e 
Esportivo Piranhense, em 
Piranhas, Alagoas, ou a 

Fazenda Macaxeira, acampamento do Movimento dos sem Terra no 
Pará. Cine Mambembe - O Cinema Descobre o Brasil mostra o que 
encontraram ao viajar pelas regiões Norte e Nordeste do país 
carregando no porta-malas do carro um projetor 16 mm, uma tela, 
equipamento de som, gerador e alguns curtas nacionais. A partir 
dessa iniciativa "quixotesca", cujo objetivo era "tirar os curtas 
brasileiros do armário e levá-los ao público nas praças e escolas", 
ergueu-se um documentário de média-metragem que não se resume a 
um simples registro do projeto e da teimosia solidária de seus autores. 
Ao exibir filmes para quem não aprendeu (ou desaprendeu) a vê-los 
em tela grande, Bodanzky e Bolognesi flagraram instantes mágicos. 
De Caraívas (BA) a Carolina (MA), rostos de adultos e crianças 

iluminam-se ao experimentar, em muitos casos pela primeira vez, o 
ritual coletivo do cinema. O prazer e a espontaneidade que essas 
plateias demonstram têm pouco a ver com o aspecto intelectualizado e 
quase doentio da cinefilia urbana. A jornada de Cine Mambembe 
remete na verdade ao "fascínio original" das primeiras sessões de 
cinema. Mas não se deve confundir essa entrega com ingenuidade. 
Não são bobos os espectadores a quem Bodanzky e Bolognesi 
exibem filmes. Ao contrário: alguns deles fazem-nos o favor de lembrar 
como o cinema tem ainda um poder invejável de mobilização. "É como 
um pedaço da realidade. Eles (os cineastas) jogam tudo na sua cara e 
aí você vê o que faz com isso", explica uma jovem estudante de Lagoa 
dos Gatos (PE). "É bom para a gente trocar de vida", diz uma índia 
pataxó de Barra Velha (BA). Ao dar voz a essas pessoas, Cine 
Mambembe alimenta um delicioso paradoxo: foi levar o cinema a elas, 
e acabou por fazer cinema com elas. Sob o pretexto de mostrar-lhes 
visões do país e de seus problemas, Bodanzky e Bolognesi 
capturaram também fatias da realidade nacional. No Espaço 
Unibanco, qualquer espectador paga apenas meio ingresso para ver 
Cine Mambembe. Pois então deixe de ser avarento e compre dois, 
que o filme e o projeto do qual nasceu merecem. 

Sérgio Rizzo 
Matéria publicada no jornal Folha de São Paulo, caderno Ilustrada, em 
24/03/2000, ocasião em que, por curto espaço de tempo, o 
documentário foi exibido em circuito comercial. Texto gentilmente 
cedido pelo autor. 
 

CINEMA PARADISO 
 Boletim n. 339 - EDIÇÃO ESPECIAL DE ANIVERSÁRIO                                                                                São Paulo, 1º de agosto de 2013. 

(*) Laís Bodanzky nasceu em São Paulo, em 23/09/1969. É diretora de cinema e teatro. Formada em cinema, seu primeiro curta Cartão 
Vermelho (1994) foi muito premiado no Brasil e no exterior. Além de Cine Mambembe (1999), dirigiu vários longas de ficção Bicho de Sete 
Cabeças (2001), Chega de Saudade (2008), As Melhores Coisas do Mundo (2010), um episódio de Mundo Invisível (2011). Está no forno o 
seu documentário Mulheres Olímpicas. 

(**) Luiz Bolognesi nasceu em São Paulo em 14/01/1966. Formou-se e atuou em Jornalismo e quase se formou em Antropologia. Como diretor 
ou co-diretor realizou o curta Pedro e o Senhor (1995), Cine Mambembe (1999), A Guerra dos Paulistas (2002), Lutas.doc (2010) e o 
premiadíssimo Uma História de Amor e Fúria (2012). Escreveu MUITOS roteiros, dos quais destacamos alguns: Bicho de Sete Cabeças 
(2001), Doutores da Alegria (2004), Chega de Saudade (2008), Terra Vermelha (2008), As Melhores Coisas do Mundo (2010). 

 

18º Aniversário do Grupo CINEMA PARADISO 
Dia 05/07/2013 (segunda-feira) a partir das 18:00 horas  

no CineSesc - Rua Augusta, 2075  
 

Será exibido o documentário  
Cine Mambembe - o Cinema descobre o Brasil 

 
Direção de Laís Bodanzky (*) e Luiz Bolognesi (**)  

Em seguida, bate-papo com a diretora 
 

 

C I N E  M A M B E M B E 
E 

A afinidade entre o grupo Cinema Paradiso e o casal Laís Bodanzky e Luiz Bolognesi vem de tempos.  Logo que soube do projeto Cine 
Mambembe (1996/97) pensei: “Esses dois, assim como nós, estão interessados em saber de que jeito o cinema emociona as pessoas. Essa 
iniciativa tem muito a ver com a gente!” Tempos depois soube da premiação do documentário sobre a viagem pelo Brasil e continuei atenta a 
eles. Em 2001 fizemos uma reunião histórica sobre o primeiro longa do casal,  Bicho de Sete Cabeças. Eram 27 pessoas apertadas na sala 
querendo falar do filme e das emoções despertadas. Anos mais tarde, outra reunião marcante: Chega de Saudade. Que incômodo causaram 
as rugas da Cássia Kiss e da Betty Faria! Com As Melhores Coisas do Mundo não foi diferente. Voltamos à nossa adolescência!  Foi em 2011 
que eu tive a alegria de ir trabalhar com eles no projeto que é um desdobramento do Cine Mambembe: o projeto Tela Brasil. Pude constatar 
que a delicadeza e competência passadas nos filmes estavam, antes de tudo, neles. Neste ano de 2012, o grupo discutiu Uma História de 
Amor e Fúria e Mundo Invisível. E exibimos em nossas reuniões o documentário Lutas.doc. Precisa falar mais? É com muita alegria que eu 
compartilho essa afinidade com os amigos do grupo, nesta festa de 18 anos do Cinema Paradiso. Espero que gostem! Cláudia Mogadouro 



 

Estou fazendo 18 anos. Ao longo desse tempo muita gente 
falou sobre mim, formal e informalmente, e alguns até 
escreveram a meu respeito. Agora, que tenho 18 anos, acho 
que está na hora de eu mesmo tentar falar de mim, sem a 
pretensão de conseguir passar um retrato fiel ou completo de 
mim mesmo. Aliás, nem é essa a minha intenção. Na verdade 
eu só pretendo dar voz ao que estou sentindo nessa etapa tão 
significativa de minha vida. Eu tenho um passado de 18 anos. 
Posso olhar pra trás e reconhecer a minha história.  

Agora sei que tudo é relativo. Se eu fosse um ser humano, 
teria agora atingido a maioridade. Se eu fosse uma tartaruga de 
Galápagos, seria um bebê (ela vive uns 
300 anos?). Se eu fosse um inseto, 
nem teria chegado aos 18 anos. Enfim, 
o que é pra mim, que sou um grupo, ter 
18 anos? Não sei a média de duração 
dos grupos, só sei que sua expectativa 
de vida não é muito alta. Tenho 
pensado no que significa ter chegado 
até aqui. Será que eu sou da idade 
cronológica que tenho? E se sou, o que 
isso quer dizer? Será que é maluquice 
me sentir um dia com 15 anos e noutro com 100 anos? Será 
que quando tenho medo de não sobreviver a uma crise significa 
que sou imaturo? 

Durante a minha vida convivi com muita gente, por tempos 
variados, fui abandonado por muitas pessoas, mas todas elas 
enriqueceram o meu caminhar. Aprendi que sofrer faz parte do 
processo de viver e aprendi, também, que é através das crises 
que surgem situações novas que ajudam a gente a crescer. O 
luto com as perdas que sofri me deu plasticidade para me 
renovar. Descobri, durante o meu percurso, que eu não 
escolho, mas sou escolhido por aqueles que buscam um 
espaço para expressar seu amor ao cinema. Assim, a saída de 
uns e a entrada de outros não trouxe modificação na minha 
essência, naquilo que me caracteriza como um grupo de 
cinema. Vejo hoje que essas alterações até me renovam e me 
estimulam. Tenho orgulho de ser um grupo que aceita a 
diversidade e que continue com seu objetivo de construir. 

Como me alimento das discussões sobre os filmes 
escolhidos, caminho sentindo a vida passar misteriosamente 
por mim, me inundando e me dando a existência que tenho. Fui 

construído por afinidades – todos gostam de cinema. Afora isso, 
cada um dos meus componentes tem a sua história de vida, a 
sua própria bagagem – que é o que constitui a minha história 
vertical de grupo. Os afetos que circulam e o que cada um 
pensa sobre o tema discutido constituem a minha história 
horizontal. Essa horizontalidade é que torna cada grupo 
diferente de outro, mesmo que tenham objetivos idênticos. Esse 
“caldo” (horizontalidade) que envolve o grupo é o que faz com 
que o trabalho ocorra entre as pessoas e não dentro das 
pessoas. 

Aprendi que, se o grupo não tiver uma dimensão afetiva 
forte (que agrega) como processo 
psíquico, não sobrevive. E eu já tenho 18 
anos! 

Gosto muito quando uma discussão 
termina numa ressignificação. Isto se dá 
quando uma ideia se liga a outras ideias, 
quando muitos significados se batem e 
podem levar dialeticamente a uma 
ressignificação, que conduz a uma 
aprendizagem. Nesses momentos eu me 
sinto realizado como grupo. 

Eu renasço em cada encontro, com as visões de luz, de 
magia e de mistério, tecendo a trama das histórias como se a 
minha vida fosse uma renda. Ai de mim... às vezes me sinto 
perdido, atrás dos sonhos dos que buscam os segredos mais 
ocultos, dos que buscam acordar os anjos e os demônios! Vivo 
das palavras e das emoções que elas transmitem. Vivo da 
presença invisível das dores retratadas. Fiz 18 anos, mas 
carrego um peso secular. 

Eu não vejo pelos meus olhos, mas pelos muitos olhos 
alheios. Eles alimentam a minha alma, e minha carne é feita de 
sonhos cheios de sofrimento, de alegrias, de perdas, de 
tristezas, da beleza, da angústia de viver de que os filmes 
tratam. 

Descobri que tenho algo em comum com os humanos. 
Assim como eles, sofro a angústia de me saber finito e da 
incerteza de quando deixarei de existir. Espero viver ainda 
muito tempo, tendo a consciência de que o meu existir é 
cavalgar na fantasia ou em velas abertas ao vento, pois não sou 
eu quem me carrega, quem me carrega é o mar!! 

Rianete Botelho 

  

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Edição / Diagramação: 
Cláudia Mogadouro / Janete Felix Palma / Marcos Paulino  

E-mail: janetepalma@gmail.com 

 

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 
 

EU, GRUPO PARADISO – UM DEPOIMENTO 

 

COTAÇÃO 2013 
 

Tabu ............................................................. 9,50 
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 
Antes da Meia Noite ...................................... 8,36 
Barbara ......................................................... 8,29 
A Busca ........................................................ 8,23 
Uma História de Amor e Fúria ........................ 8,03 
Elena ............................................................ 7,95 
Mundo Invisível ............................................. 7,24 
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