
 

 

 

O que dizer sobre as atividades de um grupo que neste ano 
completou 18 anos de discussões quinzenais sobre filmes? Ouso dizer 
que esse grupo hoje me parece eterno. No início, nos surpreendíamos 
com sua longevidade. Depois de tanto tempo e de tantas fases 
diferentes (mantendo a mesma paixão e a mesma proposta), sinto que 
o grupo saberá se manter enquanto existir cinema de rua. Por que 
cinema de rua? Porque são eles que nos alimentam e nos apresentam 
os filmes que gostamos. Há exceções, claro, como alguns dos espaços 
de cinema que existem em shoppings, mas se dependermos de redes 
como cinemark ou playarte, nos veremos em péssima situação. Se 
nossos queridos espaços (cinesesc, reserva cultural, espaços Itaú de 
cinema, cine livraria cultura, cine sabesp) fecharem, talvez fosse o caso 
do grupo mudar seu formato. Mas por enquanto, estamos firmes e 
fortes com nossa proposta que nasceu em 1995! 

Apesar de ter sido um ano proveitoso, tivemos dificuldades (a 
cada ano mais) com a escolha de filmes. E que fique claro que nossa 
opção é por filmes comerciais, isto é, filmes brasileiros ou estrangeiros 
que chegam ao circuito das salas centrais de exibição. Por melhor que 
seja um filme, não há como o escolhermos se ele só estiver sendo 
exibido em uma sessão, ou em uma sala distante do centro, 
simplesmente porque há muitos membros do grupo que trabalham em 
horário comercial. E chegam bons filmes às pencas, mas eles têm cada 
vez menos espaço de exibição. Um exemplo foi o filme de Costa 
Gavras - O Capital - que foi exibido por 15 dias, sendo que na segunda 
semana havia apenas 2 sessões disponíveis, em uma única sala.  
Quase desistimos dele... Em cada reunião, queríamos uma bola de 
cristal pra saber por quanto tempo um ótimo filme iria se segurar. Nem 
as próprias salas sabem dizer a programação para duas semanas, tudo 
depende do público na semana de estreia (e nossas preferências não 
costumam ser a do grande público). Então, seguimos arriscando e 
perdendo alguns... Mas seguimos... Essas nossas queixas já foram alvo 
de protesto e indignação (vejam jornal 336). 

Insistimos sempre com os amigos que tentem escrever artigos 
sobre bons filmes que NÃO foram pauta de nossas reuniões. É uma 
forma dessas obras também estarem contempladas pelo grupo. Foi o 
caso de deliciosos artigos escritos por Vanderlei Mastropaulo, Marcos 
Paulino, Cleide Fayat e Marcos Peter Eça que comentaram filmes não 
discutidos pelo grupo. Agradeço também aos artigos de Cibele Rocha 
(sempre tão instigantes e poéticos), nossa querida Rianete e Luiz 
Domingues que nos brindaram com suas memórias sobre filmes. 
Agradeço também a Zé Geraldo Couto e Sérgio Rizzo, críticos 

profissionais que, por serem amigos do grupo, gentilmente nos cederam 
textos ótimos. Janete e Marcos Paulino, incansáveis, na feitura deste 
periódico, além de alguns artigos, fez várias provocações, tentando 
atiçar que mais pessoas escrevam para o jornal, mas sentimos que 
muitos ainda estão tímidos pra escrever. Ainda bem que, vencendo a 
timidez, pudemos publicar, no final do ano, um artigo da Glória e outro 
do César Hernandes. Esperamos que vocês continuem a escrever em 
2014. 

Falando no nosso “ranking”, neste ano, o filme mais bem avaliado 
foi Branca de Neve (Blancanieves), de Pablo Berger (produção 
Espanha, França e Bélgica). Vi poucos comentários sobre essa 
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Combinamos em nossa festa de final de ano que retornaremos às nossas atividades no domingo 12/01/2014. O filme ainda será 
escolhido por volta do dia 3 e devidamente divulgado. Agradecemos aos amigos do Grupo Cinema Paradiso (tanto os presentes 
como os virtuais) por nos ajudar a alimentar essa paixão pela sétima arte. Que em 2014 a arte continue nos alimentando.  
 

CINEMA PARADISO 

 

Próximo encontro: 12/01/2014 - Domingo às 16 h 
 

FELIZ 2014!! 
com muito CINEMA para todos nós! 

 

 
 

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 
O Capital ...................................................... 8,63 
As Aventuras de Pi ...................................... 8,57 
Pedalando com Molière ............................... 8,56 
Preenchendo o Vazio ................................... 8,47 
Antes da Meia Noite ..................................... 8,36 
Barbara......................................................... 8,29 
A Busca ........................................................ 8,23 
Tese Sobre um Homicídio ........................... 8,13 
Uma História de Amor e Fúria ..................... 8,03 
Tatuagem ..................................................... 8,00 
Elena ............................................................ 7,95 
A Sorte em suas Mãos ................................. 7,33 
Tanta Água ................................................... 7,29 
Gravidade ..................................................... 7,25 
Mundo Invisível ............................................ 7,24 
Bastardos ..................................................... 6,80 

 
Cine Mambembe - o Cinema descobre o Brasil  

filme da festa de aniversário no CineSesc 
 

Mais um ano transformando o cinema em alimento da alma 



belíssima produção em P&B nos balanços dos críticos neste final de 
ano. O grupo ficou boquiaberto com esse filme! Quase chegou na 
média máxima! 

Curiosamente, outro filme em P&B ficou em segundo lugar, o 
português Tabu, dirigido por Miguel Gomes (co-produção com Brasil, 
Alemanha e França). Na reunião que discutiu este filme gostaríamos de 
ter o roteiro em mãos, para recitar um pouco da linda poesia do filme. 
Ficamos orgulhosos da nossa língua portuguesa. Que preciosa 
narração e que imagens incríveis! 

O terceiro filme mais cotado por nosso grupo - Amor, de Haneke - 
foi altamente polêmico, em reunião com MUITOS participantes. Reunião 
difícil, porque o filme é intenso e doloroso. 

Aliás, faço um parênteses pra contar que nosso grupo neste ano 
bateu alguns recordes em número de participantes no início do ano (de 
janeiro a março). A reunião mais concorrida da história do grupo 
aconteceu em 3 de março deste ano, quando discutimos Django Livre, 
de Tarantino, com 28 pessoas (21 mulheres e 7 homens). Mudamos até 
de sala pra que coubesse todo mundo e quase precisamos de 
microfone para garantir que todos fossem ouvidos.  

Esse é um 
fenômeno recorrente em 
nosso grupo (fases com 
reuniões muito 
concorridas). Ficamos 
com a impressão que 
cresceremos ainda mais, 
mas, logo depois, o 
número de pessoas volta 
ao "normal", isto é, de 15 
a 20 pessoas. Por que 

será que acontecem esses momentos de alta participação? E é comum 
que isso ocorra no início do ano. Já ouvi de algumas pessoas (não se 
pode generalizar) que a participação no grupo (ou pela primeira vez ou 
como retorno) faz parte das promessas de ano novo. Puxa, isso é muito 
bom, pois nosso grupo está ligado ao desejo!!! Também é um período 
de férias (pra quem estuda ou leciona). Quando as aulas recomeçam, a 
agenda fica mais complicada. Mas o fato é que, com 4 ou com 30 
pessoas, as reuniões acontecem e são sempre muito saborosas, 

porque, até quando o tema é pesado, 
temos os quitutes e o carinho pra nos 
confortar. 

Voltando ao ranking, comento o 
4º lugar: Cesar deve Morrer, dos 
irmãos Taviani, diretores de clássicos 
do cinema italiano e mundial, quase 
ficou de fora também, pois por pouco 
não passou despercebido na agenda 

da cidade. Felizmente, o grupo pôde discuti-lo num encontro 
memorável. E, como já foi dito, a reunião de Django Livre, de Tarantino 
(5º lugar no ranking), foi surpreendente. Filme altamente polêmico, do 
jeito que a gente gosta... 

Os filmes brasileiros tiveram nossa preferência novamente neste 
ano (nas escolhas, nem sempre na avaliação). Vimos 9 filmes 
brasileiros. Se contarmos duas co-produções em que o Brasil teve 
participação – Tabu e A Sorte em suas mãos, foram 11.  

Os mais apreciados foram Flores Raras, de Bruno Barreto, Hoje, 
de Tata Amaral e O Som ao Redor (que quase foi ao Oscar), de Kleber 
Mendonça Filho, que permitiram ótimas discussões. Podemos dizer 
que, no grupo, foi o ano de Luiz Bolognesi, pois discutimos tenazmente 
seus filmes: a animação Uma História de Amor e Fúria (que ainda 
pode concorrer ao Oscar); na abertura das reuniões vimos e discutimos 
os 5 episódios de Lutas.doc e, em nossa festa de aniversário, 

pudemos assistir ao 
documentário Cine 
Mambembe – o Cinema 
descobre o Brasil, 
debatendo depois com 
Bolognesi e Laís 
Bodanzky.  

Além de outros 
longas nacionais, como A 

Busca, Tatuagem, 
Elena e Mundo 
Invisível, priorizamos os curtas brasileiros para a abertura de nossas 
reuniões.  

Entre as escolhas dos filmes estrangeiros, creio que 
diversificamos bastante, como sempre fizemos. Não deixamos de lado 
algumas grandes produções estadunidenses, como As Aventuras de 
Pi e Gravidade. Lembramos de los Hermanos com Tanta Água 
(Uruguai), A Sorte em suas mãos e Tese sobre um Homicídio 
(ambos argentinos, em co-produção com a Espanha). Discutimos 
variadas possibilidades do amor romântico, em obras completamente 
diferentes como Amor (francês/austríaco), Preenchendo o Vazio 
(israelense, judeus ultra-ortodoxos) e Antes da Meia-noite (norte-
americano). Garantimos também os franceses, nossos “queridinhos”, 
que conseguem ser “papo-cabeça” e prazerosos ao mesmo tempo, 
como Dentro de Casa e Pedalando com Molière. 

E as discussões políticas, como não poderia deixar de ser, 
rolaram muito bem, com filmes como Barbara, O Capital e Uma 
História de Amor e Fúria, entre outros. O filme que consideramos uma 
“roubada”, no sentido de que não 
tem a cara do nosso grupo, foi o 
francês Bastardos. Embora trate 
de um tema importante e tenha 
muitos elementos de um bom 
cinema, achamos violento demais, 
muito difícil de assistir e até de 
discutir...  

Pra finalizar, devo dizer que 
nem tudo deu certo. Assumo que não consegui avançar com a ideia do 
blog do grupo e nem da publicação do nosso livro, embora alguns 
colaboradores tenham enviado ótimos textos. Quero muito ver se neste 
ano de 2014 concretizamos esses sonhos. Para isso, peço a ajuda de 
todos, amigos presenciais e virtuais, enviando artigos, comentando os 
jornais, participando das reuniões e contribuindo com qualquer quantia 
para o nosso fundo financeiro, cujos dados bancários estão em todas 
as nossas edições. Mas o mais importante é que todos continuem 
apaixonados pelo Cinema (com C maiúsculo e tela grande), que a 
sétima arte continue alimentando nossa alma, que é o que mantém 
nosso grupo sempre vivo.  

Agradeço aqui a paciente organização da Esther com nossas 
finanças, a inestimável colaboração de Marcos Paulino e Janete Palma 
nas edições do jornal e a sempre disponibilidade de mamãe Elza, que 
com todo bom humor nos recebe quinzenalmente.  

Em nome da minha família cinéfila, desejo a todos um ano novo 
muito feliz, em todos os aspectos: saúde, amor, realizações 
profissionais, pessoais e familiares. Desejo que todos, por mais 
atribuições que tenham, por mais que o tempo pareça voar, encontrem 
tempo para o lazer e para a arte em suas vidas. E que a arte possa 
gerar não apenas boas experiências íntimas, mas também ótimos 
encontros e conversas entre amigos. Um forte abraço e até 2014, com 
muitos e muitos filmes!     Cláudia Mogadouro.  

 

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 

 

Arcelina e Marcos Eça 

Rianete, Célia, Arcelina e Esther 

Esther e Sílvia 

Laís Bodanzky, Maria Elza e Luiz Bolognesi 
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