
- João! 
- Quié mãe? 
- Olha, arruma a cozinha, que eu vou levar as encomendas da d. 

Neide. Quando eu voltar, te dou dinheiro para você ir ao cinema. 
- Ah! Legal, mãe! Vou deixar tudo arrumado! Prometo! 
- Moleque danado. Não sei que tanto gosta de ir ao cinema. 
- Eu adoro, mãe! Sabe? Parece que estou em outro mundo.  
- Tá bom, João. Agora deixa eu ir, senão me atraso. Quero voltar 

logo, para fazer a janta. 
O cinema para João era a sua maior alegria. Enquanto a maioria 

dos meninos da sua época gostava de futebol, gibis, álbuns de 
figurinhas e brincadeiras de ruas, João gostava de ir ao cinema. Ia 
sempre aos domingos à tarde.  

A primeira vez, ele foi com sua vizinha, e o filho dela. Ele tinha 8 
anos. Foi um presente de aniversário da vizinha.  

Foram ao Cine Marabá no centro de São Paulo. Ele ficou 
encantado com tudo. O lugar, as poltronas, a cortina vermelha, o lustre. 
Ele sentiu-se um rei. Ganhou doces comprados na bombonière. Daí 
em diante, sempre queria ir, mas a mãe não podia levá-lo ao Centro, 
então, permitia que ele fosse ao cinema nos bairros próximos. 

Sua mãe aproveitava para pedir que ele a ajudasse em casa, 
assim ele receberia dinheiro para o ingresso e um doce, ou pipoca.  

Ele foi crescendo foi gostando cada vez mais de ir ao cinema, e 
não era mais problema ir aos do Centro. Um dos seus preferidos era o 
Cine Comodoro. 

Começou a trabalhar bem jovem, na antiga Light. A maior parte 
do salário era dado à sua mãe, e o resto era para ir ao cinema.  

Aos 18 anos começou a namorar, e a maioria dos passeios com a 
namorada era ir ao cinema. Ela não gostava tanto quanto ele, mas ia 
para acompanhá-lo.  

João estudou, casou e arrumou um bom emprego. E num dos 
seus primeiros salários comprou um projetor 35mm usado.  

Ele alugava os filmes, ou melhor, os enormes e pesados rolos de 
filmes, na região da Rua do Triunfo, onde se concentravam as 
produtoras de cinema.  

Os filmes eram exibidos no quintal da casa da sogra, usando um 
lençol branco do enxoval da mulher como tela. Embaixo era amarrado 
com algum peso, para não balançar muito com o vento, já que a 
exibição era ao ar livre.  

Os filmes eram bem variados, mas a maioria eram faroestes, 
gênero preferido dele. 

Um dia, não resistindo mais, alugou um cinema em uma cidade 
do interior, próxima a São Paulo. Foi uma alegria imensa ser dono de 
um cinema.  

Limpou todo o lugar, cuidou da burocracia e marcou o dia da 
estreia. Quis inaugurar com um filme atual e famoso. Conseguiu alugar 
Superman (1978), estrelado por Christopher Reeve.  

Foi um sucesso! Parecia que a cidade inteira foi a cinema. Até o 
padre apareceu, e quis entrar sem pagar, já que havia abençoado o 
local. Pessoas das cidades vizinhas também apareceram. O cinema 
lotou.  

Funcionava aos sábados e domingos. Ele chegava de madrugada 
em casa, e tinha que levantar cedo na segunda-feira, para trabalhar 
numa empresa construtora, pois viver só do cinema, não era possível. 
Acho que o sonho dele ainda era ser dono de uma grande sala, onde 
pudesse passar os filmes recém lançados. 

Um dia, João chegou cansado em casa. Jantou, e foi ver 
televisão. O tempo passou, e foi ficando tarde. Sua esposa e sua 
filhinha de seis anos ficaram com sono e foram dormir. Ele quis ficar 
mais um tempo, para ver o final do filme. Às vezes, assistia a mais de 
um filme, e varava a madrugada de olhos grudados na televisão, tendo 
dificuldades para acordar no outro dia.  

De manhã, sua esposa levantou reclamando por que ele 
novamente dormiu no sofá, assistindo a um filme, e largou a televisão 
ligada. Ela o chamou de longe, para ele levantar, enquanto começava 
a preparar o café. Ele não respondeu. Ela vai até a sala e repete bem 
alto: "Acorda, João!". Mas, ele não acorda. Ela resolve tocá-lo, e 
percebe que ele não se mexe. 

João faleceu de parada cardíaca, possivelmente enquanto 
assistia a um filme. Ele foi um dos que me ensinou a amar o cinema. 
 Janete Felix Palma

CINEMA PARADISO 
 Boletim n. 342                                                                                                                                            São Paulo, 6 de setembro de 2013 

(*) Nasceu em Buenos Aires, em 29/08/1973. É produtor, roteirista e diretor. Seus filmes de ficção são sempre um pouco autobiográficos, citando 
sua ascendência judaico-polonesa e seus estudos na área de Direito. Já dirigiu 11 filmes, sendo que os de ficção como Esperando Messias 
(2000), Abraço Partido (2004), As Leis de Família (2006), Ninho Vazio (2008), Dois Irmãos (2010) e A Sorte em suas mãos (2012). 
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A SORTE EM SUAS MÃOS 
(La Suerte en tus manos) 
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JOÃO - UM SUPER CINÉFILO 
 



Terminou no dia 30 de agosto o 24º Festival Internacional de 
Curtas Metragens de São Paulo, organizado pela Associação Cultural 
Kinoforum. Como sempre, houve uma seleção atenta às tendências 
audiovisuais contemporâneas do formato. A programação foi dividida 
em sessões de filmes internacionais, brasileiros, latinos e outros eixos 
temáticos. Pude ver três dos cinco programas dedicados ao panorama 
latino-americano. Alguns títulos já estão disponíveis em plataformas 
como Youtube e Vimeo, o que proporciona uma forma a mais de 
acesso às obras. Mais informações sobre o festival estão disponíveis 
em www.kinoforum.org 

Anqas (Chile, 2013), de Sebástian Ayala. Drama sobre a 
distância imposta a um casal quechua, cujo marido se instala na cidade 
para trabalhar e enviar dinheiro para a esposa, que permanece no 
povoado. Pelo ponto de vista dela, percorrem-se vários locais do 
vilarejo, significativos na trajetória do casal, acompanhados pela 
narração do diário da mulher. Em complemento às belas imagens das 
paisagens da cordilheira dos Andes são inseridas pequenas animações 
imitando os modelos dos tecidos típicos do local. Bela, tocante e 
necessária aproximação a um modo de vida em vias de extinção. 

Asesinato en Bulín (Argentina, 2013), de Andrew Sala. Um 
único plano seqüência mostra o assassinato de uma jovem, sendo a 
maior parte do filme contada pelo mesmo enquadramento estático de 
uma câmera “distante”. Esta opção radical, seca e econômica em sua 
forma, renega a decupagem fílmica convencional. Mais uma 
provocação às regras narrativas habituais é feita ao não apresentar os 
personagens em profundidade ou mesmo elucidar a razão do crime, 
aumentando ainda mais sua brutalidade. Corajoso, quase experimental 
e chamativo por sua ousadia. 

La banqueta (México/Espanha, 2012), de Anaïs Pareto. Três 
amigos de infância se encontram para beber cerveja na calçada, para 
celebrar a visita de um deles, que se tornou um músico de sucesso e 
deixou o bairro onde nasceu. Suas roupas, novos hábitos e ascensão 
social contrastam com a vida simples dos amigos, ainda em 
dificuldades financeiras e sem lugar certo no mundo. Neste conflito 
silencioso está a essência de um filme simples e direto, com ótimos 
atores e diálogos precisos, com tanto a extrair de tão pouco. 

Lluvia en los ojos 
(México, 2012), de Rita 
Basulto. Diretora de 
animações de destaque no 
cenário mexicano atual, Rita 
Basulto apresenta uma história 
que trafega entre a fábula 
infantil e o conto fantástico. 

Sofia tem sete anos e perdeu seu avô (sem saber ao certo para “onde” 
ele foi), herdando dele um inusitado bicho de estimação. A delicadeza 
desta história sobre a perda se contrapõe ao exuberante apuro visual. 

Reality 2.0 (México/Alemanha, 2012), de Victor Orozco. 
Animação de grande impacto visual e tom surrealista, sobre o uso que 
as milícias do narcotráfico mexicano fazem da Internet 2.0: elas 
gravam seus crimes em vídeo e os divulgam pela rede, gerando uma 
violenta concorrência pela “façanha” mais brutal. A obra ironiza o 
vouyerismo do consumidor da violência audiovisual, fazendo menção, 

inclusive, ao significado do feriado do Dia dos Mortos no México. Ao 
final, uma inevitável sensação de insegurança deixada por este painel 
dolorido da sociedade mexicana. 

Tierra escarlata (Colômbia, 2012), de Jesus Reyes. Mais uma 
abordagem da violência do 
narcotráfico na América Latina. 
O jovem Andres está há um 
ano sem notícias de seu irmão 
mais novo, que mora no 
interior da Colômbia. Ao viajar 
para procurá-lo, depara-se com 
uma cidade desolada. Ruas 
desertas, semblantes tristes e 
tensos, motores de carros que parecem fechar o cerco. Ninguém 
responde às suas perguntas. Ninguém sabe ou viu alguma coisa. Os 
produtores do curta, presentes na sessão, falaram com tristeza sobre 
esta “história que precisa ser contada, sobre uma guerra que, ao que 
parece, não vai acabar nunca”. 

El último asado (Argentina, 2012), de Julen Laburu. Além da 
tristeza e da resignação, presente na maioria dos curtas, também 
houve espaço para o humor, porém, com uma pitada de melancolia. 
Este é o tom deste divertido filme sobre um grupo de amigos que se 
encontra uma vez por mês para o tradicional asado argentino. Porém, 
Javier, asador que prepara uma carne maravilhosa, está de partida 
para Nova York, onde irá trabalhar. A notícia abala o grupo. De forma 
singela e com ótimas atuações, apresenta-se um conto moderno sobre 
a amizade e os imprevistos da vida. 

Além das sessões latinas, conferi também um dos dez programas 
dedicados aos curtas brasileiros. Destaco O tradutor (2013), de Grace 
Iwashita, e Os irmãos Mai (2013), de Thais Fujinaga. No primeiro, um 
tradutor de filmes chineses se apaixona pela personagem de um filme 
que ele está legendando. A metalinguagem se une à fantasia em uma 
obra intimista, com poucos personagens, trilha sonora e direção de arte 
precisas, que criam uma atmosfera sóbria e misteriosa. Grace Iwashita, 
presente na sessão, informou que O tradutor é seu trabalho de 
conclusão de curso, o que traz ainda mais força ao filme, por se tratar 
de uma equipe muito jovem. Os irmãos Mai, é, nas palavras de Thais 
Fujinaga, também presente na sessão, uma extensão de seu filme 
anterior, L (2011). As peripécias dos dois garotos que precisam 
comprar o presente de aniversário da avó, são, na verdade, o mote 
para investigar a rica relação entre estes irmãos, com resmungos, 
brigas, xingamentos e principalmente afeto. O espectador passeia 
pelas ruas do centro de São Paulo e do bairro da Liberdade enquanto 
acompanha as tentativas de resolver o problema, apresentado com 
muita sensibilidade e leveza. Mais duas pequenas pérolas que 
demonstram a importância de um festival dedicado exclusivamente ao 
curta metragem, formato que ainda sofre com a negligência de 
espectadores, a despeito da qualidade das obras e do aumento 
significativo da produção em muitos países. 

Vanderlei Mastropaulo 

 
 

 

 

 

 

 

COTAÇÃO 2013 
 

Branca de Neve ............................................. 9,75 
Tabu .............................................................. 9,50 
Amor ............................................................. 9,27 
César Deve Morrer......................................... 9,06 
Django Live.................................................... 8,91 
Flores Raras .................................................. 8,88 
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 

 
 
 
 

Edição / Diagramação: 
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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 
 

Pequenas pérolas latinas 
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