
No próximo dia 20/08 tem início o 25º Festival Internacional de 
Curtas Metragens de São Paulo (já anunciado na edição 363). É um 
evento importantíssimo para nós que amamos cinema e que estamos 
aprendendo a cultuar os curtas. A programação completa pode ser 
acessada no link: http://www.kinoforum.org.br/curtas/2014/ 

A intensa programação conta também com programas 
especiais e um deles é a homenagem aos 100 anos de nascimento do 
escritor Júlio Cortázar. Os contos de Cortázar se adaptam bem ao 
meio cinematográfico. Sua prosa imaginativa inspira narrativas de 
grande riqueza visual. Para debater as relações entre o cinema e a 
obra de Cortázar, o Festival e o CineSesc organizaram a sessão 
Cinema da Vela, que acontecerá na terça-feira, dia 26/08 (data do 
centenário do escritor), às 19h30, no CineSesc. Neste tradicional 
encontro, a conversa dura o tempo da queima da vela. O debate será 
com o escritor Antônio Xerxenesky e a escritora e roteirista Sabina 
Anzuategui, que assina o texto abaixo, sobre os curtas inspirados em 
Cortázar, que integram o festival.     

 Em Graffiti (dir. Anton Koskov, Rússia/Geórgia), o cenário 
da Geórgia lembra a pobreza urbana opressiva da América Latina, 
trazendo ainda uma sensação nostálgica de tempo passado. Verão 
(dir. Wilson Barros, Brasil) aprofunda o clima de nostalgia com a 
impressionante juventude de Nina de Pádua. O Rio (dir. Adrián Saba, 
Peru) tem uma bonita voz masculina narrando trechos literais do 
conto, o que aproxima o espectador do texto literário.  Há ainda 

três belas animações: A 
Noite de Barriga Para Cima 
(dir. Hugo Covarrubias, 
Chile), uma narrativa 
paralela entre um 
motoqueiro atropelado que 
se transporta para um tempo 
de sacrifícios astecas, em 
um jogo narrativo próprio de 
Cortázar, que explora a 

fronteira tênue entre vida real e imaginária. Visualmente, destaca-se 
ainda a linda animação francesa em preto e branco, Os Venenos (dir. 
Benjamin Charbit, França), em técnica de papel cortado. 
Possibilidades da Abstração (dir. Axel Bunge, Argentina/Espanha), 
apresenta um efeito interessante de desenho a lápis em modelo 3D. 
        O 
Sonho de Cortázar (dir. Jin-woo Lee, Coreia do Sul) é o mais longo, 
um média-metragem que costura tramas paralelas em metalinguagem 
elaborada, com o erotismo de adolescentes orientais. A sessão 
transmite bem alguns sentimentos do universo de Cortázar: vida em 
labirinto, enclausuramento, humor inteligente e discreto, melancolia.  

Sabina Anzuategui (escritora e roteirista)  

 

EXIBIÇÕES - do programa 100 anos de Cortázar 
dia 26-08 - 21h30 - CineSESC 

dia 27-08 - 19h00 - Espaço Itaú de Cinema 

dia 29-08 - 19h00 – CINUSP  
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Próxima Reunião: 17/08/2014 - Domingo às 16 h 
 

O MERCADO DE NOTÍCIAS  
 

Direção de Jorge Furtado (*) 
 

Nasceu em Porto Alegre/RS, em 09/06/1959. Cursou várias faculdades (Medicina, Jornalismo, Artes Plásticas, Psicologia), mas não concluiu 
nenhuma. Trabalhou em muitas áreas da cultura e comunicação: TV educativa, publicidade, produção teatral. Em 1987, fundou com outros 
artistas a “Casa de Cinema de Porto Alegre”, da qual é sócio até hoje. Fez muitos curtas premiados, entre eles Ilha das Flores (1989), que 
recebeu muitos prêmios nacionais e internacionais. Foi para a TV como roteirista de minisséries como Agosto, Memorial de Maria Moura e A 
Invenção do Brasil. Realizou os longas: Houve uma vez dois verões (2002), O homem que copiava (2003), Meu tio matou um cara 
(2004), Saneamento básico, o filme (2007) e O Mercado de Notícias (documentário, 2014). É dele o roteiro e a direção do telefilme e série 
Doce de Mãe (2012).  	  

100 anos de Cortázar no Festival Internacional de Curtas Metragens de SP 



Em 1998, três anos depois que o 
Grupo Cinema Paradiso foi criado, fui 
convidada para participar das reuniões. 
Pensei comigo: "Vamos lá curtir um 
pouco. Será que vai durar mais um ou 
dois anos?" Eu não conhecia qualquer 
outro grupo de discussão, mesmo 
acadêmico, que durasse um ano que 
fosse. No entanto, no dia 11 de agosto 
deste ano, fui à festa dos 19 anos do 
Grupo! A festa mostrou que pode durar 
muito mais. 

E, para meu orgulho, continuo 
editando e diagramando o jornal do grupo, junto com a Claudia 
Mogadouro e o Marcos Paulino. São 16 anos e 365 números de jornais 
feitos, num trabalho que me dá orgulho e prazer.  

Sempre gosto das festas do grupo, mas a deste ano foi especial 
para mim e, talvez, para todos que participaram. Senti mais a 
importância do grupo, o quanto ele cresceu, e pude, ainda que apenas 
fazendo o jornal, participar deste crescimento.  

O filme exibido, O Menino e o Mundo, seguido de debate com o 
diretor, Alê Abreu, Sérgio Rizzo e Cláudia Mogadouro como 
mediadora, foi uma experiência incrível para mim. 

Há alguns meses, logo que foi lançado, entrei no perfil do filme no 
Facebook, e mandei uma mensagem solicitando ao administrador, que 
quando saísse o DVD, que viesse com legendas, pois eu sou surda e 
faço leitura labial, o que é impossível nas animações e nos filmes 
brasileiros. 

O administrador sugeriu que eu visse o filme, que não precisaria 
de legendas para entendê-lo, e os poucos diálogos que tinha, eram 
palavras ditas de trás para a frente.  

Pude, finalmente, no dia da festa comprovar que é verdade. Não 
precisei de legendas para assistir ao filme e entendê-lo.  

Durante o debate, disse algumas palavras ao diretor, sobre como 
foi minha experiência. Ele gostou e agradeceu. Ficou até meio 
surpreso ao saber que seu filme proporcionou uma ótima experiência 
para uma pessoa surda.  

Na saída, recebi um tipo de cartão postal do diretor, com um 
autógrafo muito criativo. Ele desenhou o menino do filme e colocou as 
pequenas bolinhas que representam a música, quando algum 
instrumento era tocado. Senti como se dissesse: leve o menino e a 
música em seu coração. 

O Cinesesc é um cinema que eu gosto muito. É um dos meus 
preferidos aqui de São Paulo. E poder participar da festa do grupo lá 
no cinema é emocionante!  Além de ser um lugar a que vou desde 
criança, é um cinema que oferece ótimos filmes. 

Rever amigos que conheci enquanto ia às reuniões foi muito bom. 
Alguns deixaram de frequentar as reuniões, então, os encontros são 
sempre nas festas. E fica um clima de euforia muito gostoso. 

O cinema lotou. Pessoas quase foram barradas por não haver 
mais lugar. Alguns assistiram ao filme no bar do cinema. E 
considerando, ainda, teve pessoas que avisaram que não poderiam ir 
por conta de outras contingências. 

E o mais legal foi ver a Cláudia levitando numa nuvem de 
felicidade! Ela é uma pessoa muito importante para o grupo. Exerce 
uma força magnética que mantém grupo sempre vivo.  

Parabéns ao Grupo! E que ainda possamos comemorar muitos 
aniversários! 

 Parabéns, Cláudia pela força de vontade e gosto por manter um 
grupo que proporciona divertimento e cultura às pessoas! 

Agora, estou ansiosa pela festa dos 20 anos que será muito 
especial para todos nós! 

Janete Felix Palma 
 

	  

	  
	  
	  
	  
	  

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: claudiamogadouro@gmail.com 
	  

COTAÇÃO 2014 
 
O Menino e o Mundo .................................................... 9,50 
O Melhor Lance ............................................................ 9,38 
Ela ................................................................................. 9,13 
A Grande Beleza .......................................................... 8,93 
Getúlio .......................................................................... 8,70 
Pais e Filhos ................................................................. 8,52 
12 Anos de Escravidão ................................................. 8,60 
Hoje eu quero voltar sozinho ........................................ 8,47 
Instinto Materno ............................................................ 8,44 
O Lobo Atrás da Porta .................................................. 8,05 

 

19 anos de idade de um jovem grupo de cinema 

	  	   	   	   	   	   	  	  

	   	  	   	   	  


