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Direção: Erik Poppe (*)

(*) Nasceu em Oslo, Noruega, em 24/06/1960. É fotógrafo, produtor, roteirista e diretor de cinema. Foi fotógrafo da imprensa norueguesa e
cobriu alguns conflitos internacionais. Dirigiu a série Brigaden para a TV (2002), além dos filmes Schpaaa (1998), Hawaii, Oslo (2004),
DeUsynlige (2008) e Mil Vezes Boa Noite (2013). Este filme, estrelado por Juliette Binoche, ganhou o prêmio do júri do Festival de Montreal.
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Ao conversar sobre um filme com uma pessoa, que eu julgava
ainda gostar de cinema, ela me disse que cinema é uma ilusão,
insinuando que não serve para nada e de que não corresponde à
realidade para ninguém e não há qualquer possibilidade de aproveitar
algo de bom e concreto para a vida.
Atualmente, sei que ela gosta de livros de auto ajuda e já
participou de uma filosofia sobre transformação espiritual, visando o
benefícios sociais, segundo explicação dela. E o cinema está fora disso
tudo. Penso que esses conhecimentos que ela adquiriu devem tê-la
feito mudar de ideia a respeito do cinema.
Não tenho nada contra essas filosofias, principalmente as que
promovem trabalhos sociais, mas dizer que o cinema é inútil e que
nada traz de benefício deixou-me contrariada.
E o mais surpreendente é que, quando eu e ela éramos jovens e
solteiras, fomos juntas assistir a alguns bons filmes como Face a Face
de Ingmar Bergman e Ralé de Akira Kurosawa. Ela era ligada a
cinema, a bons filmes.
Antes de tecer mais alguns comentários, aviso que o título do
texto lembra o filme De ilusão também se vive. Também conhecido
como O Milagre da Rua 34, refere-se ao nome brasileiro dado ao filme
Miracle on 34th Street de 1947, dirigido por George Seaton e tendo
como atores Maureen O'Hara, John Payne, Edmund Gwenn e Natalie
Wood, ainda criança. É um desses muitos filmes sobre o Natal, que
transcorre triste, mas acaba tudo bem. Porém, não é do filme que
pretendo falar e, sim, comentar sobre como podemos aproveitar o
cinema, indo além da ilusão.
Fiquei contrariada com a ideia dessa pessoa, por eu comentar
sobre um filme que eu tinha gostado, e ela sabia que o meu marido é
professor de história do cinema e que inclusive publicou livros sobre

cinema. Depois, também me lembrei do Grupo Cinema Paradiso. Será
que todos os frequentadores estão se iludindo à toa? Estão perdendo
tempo vendo filmes e depois discutindo sobre eles? Não há interação?
Troca de ideias? Tudo é inutilidade?
Com algumas pessoas é impossível uma discussão que leve a
uma conclusão satisfatória para ambos os lados. Por mais erradas
achemos que elas estejam, nem sempre conseguiremos fazê-las
mudarem de ideia e vice-versa. Deixei de lado a opinião dessa pessoa,
mudei de assunto e refleti sozinha, convencida de que ela estava
errada, pelo menos, segundo meus critérios.
Penso que, se o cinema fosse ilusão, no sentido que a pessoa
afirmou, o Grupo Cinema Paradiso nem existiria. Assistir aos filmes e
participar das discussões não é para causar ilusões nos
frequentadores, no sentido da alienação da realidade. E eu imagino
que, o que cada um leva e traz dessas reuniões, assim como os
leitores com as leituras dos jornais do grupo, resulta em benefícios em
algum momento da vida, ou, quem sabe, na vida inteira.
Talvez haja filmes que até nos façam entrar no mundo da
fantasia, mas não acho que isso seja ruim. Pode ser uma ilusão
passageira, como muitas outras originadas de outros meios.
Assim como livros, pinturas, museus, etc. o cinema nos passa
muitas informações que podem melhorar o nosso conhecimento, e é
ainda mais enriquecedor trocar ideias com outras pessoas. A questão
de como usar tal conhecimento é particularidade de cada um. Pode ser
um meio de entendermos muitos assuntos.
Atualmente, o cinema já está sendo levado às escolas, para que
os alunos discutam sobre o que viram, tema sobre o qual a Claudinha
se dedica. Se isso está acontecendo, é por que há o que se discutir e
aprender. A união da sétima arte com a educação evidencia o quanto o
cinema tem a nos ensinar e a contribuir com a ampliação do nosso
repertório cultural. Quanta coisa já aprendi com filmes!
Quem leu o texto de Fernanda Tosini, sobre o Grupo Kino-olho,
no jornal 370, viu que, ao final, ela cita uma frase muito boa, que diz
muito sobre o que eu acho do cinema: Sobretudo, pensar cinema como
uma ferramenta cultural, uma ferramenta de transformação social, uma
ferramenta do conhecer e do pensar.
Tenho certeza de que eu, o meu marido, a Claudinha, os
frequentadores do Grupo Cinema Paradiso e os leitores do jornal não
estão se iludindo em vão. Ainda bem, que há pessoas que entendem o
valor do cinema.
E, afinal... de ilusão também se vive.
Janete Felix Palma com pitacos de Cláudia Mogadouro e Marcos
Paulino.

Memórias do Cinema Cubano
O cinema latino-americano tem me interessado cada vez mais.
Com exceção do cinema argentino, quase não temos acesso à
cinematografia do nosso próprio continente. Além da falta de
diversidade do circuito exibidor, temos como ponto fraco a pouca
circulação dos filmes da maioria dos países latino-americanos. Ainda
bem que anualmente acontece o Festival de Cinema Latino-americano
(sempre no mês de julho), mas ainda é pouco. Neste artigo, falo do
cinema cubano.
Antes mesmo da Revolução (1959), Cuba já possuía rica
atividade no campo cinematográfico, tanto na produção como no gosto
dos cubanos pelo cinema; hábito que, aliás, nunca declinou. Após a
vitória da Revolução Cubana, a primeira realização cultural do novo
governo foi a criação do Instituto Cubano del Arte e Industria
Cinematográficos – o Icaic, em 24/03/1959. Apesar do Icaic ter a
missão de propagandear o novo governo, é curioso observar a
pluralidade estética e temática dos filmes produzidos, revelando
muitas vezes as tensões e conflitos por lá. A infraestrutura industrial de
cinema desenvolvida em Cuba permitiu, entre os anos 1960 e 1990,
produção permanente e sistemática, a partir de seus próprios estúdios,
laboratórios e pessoal técnico e artístico. Até 1990, Cuba produzia de
8 a 10 longas por ano, além de 20 documentários entre curtas e
médias metragens. Após a queda do muro de Berlim, houve grande
crise no cinema cubano, que voltou a se recuperar em 2003, quando
passou a realizar co-produções com outros países latinos e com
alguns países europeus, principalmente a Espanha.
Há uma forte cultura cineclublista em Cuba. Ao contrário de todos
os países latino-americanos (incluindo o Brasil) os cubanos assistem
aos seus próprios filmes (embora tenham acesso a filmes de outros
países). Em meados dos anos 1980, em todo o mundo houve
fechamento de salas de cinema, em função da diminuição do público,
mas esse fenômeno impactou menos o cinema cubano. Dados de
2003 mostram que o país possuía quase 800 salas de cinema (muitas
delas móveis).
Desde a origem do Icaic, sua política orientava para a importação
de filmes de forma racionalizada, sendo que 20% do que era exibido
nas telas era de produção latina, incluindo as produções nacionais.
Entre 30% a 35% eram filmes oriundos dos EUA e porcentagem
semelhante vinha da União Europeia. Essa política foi alterada com a
crise econômica dos anos 1990 e o país passou a importar menos
filmes.
Outro destaque que vale a pena comentar é a presença da
Escuela Internacional de Cine, Televisión y Vídeo de San Antonio de
los Baños, localizada nas proximidades de Havana. Esta escola de
cinema forma alunos do mundo todo (muitos cineastas brasileiros se
formaram lá) e é uma referência para o ensino de cinema no mundo.
Em Havana se realiza anualmente, desde 1979, o maior festival de
cinema latino-americano, o Festival Internacional Del Nuevo Cine
Latino-americano.
Dentre os cineastas cubanos mais importantes e apreciados pelo

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 email: 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: claudia.mogadouro@gmail.com

	
  

	
  
	
  

Jorge	
  Perugorria	
  em	
  Morango	
  e	
  Chocolate	
  

público, estão: Manuel Píres, Juan Padrón, Pastor Vega, Julio Garcia
Espinosa, Humberto Solás, Octavio Cortázar, Juan Carlos Tabío e
Tomás Gutiérrez Alea. Este último é sem dúvida o diretor de maior
destaque internacional. Dentre os filmes cubanos que circularam no
Brasil, os mais conhecidos são os deste diretor, como A morte de um
burocrata (1966), Memórias do subdesenvolvimento (1968), A
última ceia (1976), Morango e chocolate (1994) e Guantanamera
(1995). Os dois últimos filmes foram co-dirigidos por Juan Carlos
Tabío, porque Gutiérrez Alea já estava doente, vindo a falecer em
1996. Também dirigido por Tabío, chegou recentemente aqui o filme
Sete dias em Havana (2012).
Nosso grupo de cinema já teve algumas oportunidades de
discutir o cinema cubano. Lembro que em meados dos anos 1990
(bem no início do grupo), discutimos Morango e Chocolate, de
Gutierrez Alea.
Anos depois, em 2000, discutimos o lindo
documentário de Wim Wenders sobre a música cubana, Buena Vista
Social Club. Nas duas reuniões, foi inevitável uma efervescente
discussão política, até porque havia participantes do grupo que já
tinham viajado para Cuba. Em 2006, escolhemos para discutir o
documentário Soy Cuba – O Mamute Siberiano, de Vicente Amorim,
sobre uma super produção soviética chamada Soy Cuba, realizada no
início dos anos 1960, por Mikhail Kalatozov. Na ocasião, além do filme
de Amorim, que estava nas salas de cinema, assistimos também ao
filme de Kalatozov, em DVD. Pudemos discutir tanto o cinema cubano
como o soviético e a relação entre as duas cinematografias. Um ano
depois, fizemos uma especial reverência ao cinema cubano: por
indicação de nossa querida amiga Adriana Suarez, escolhemos para
comemorar o aniversário de 12 anos do grupo (2007) a obra-prima de
Gutiérrez Alea Memórias do Subdesenvolvimento, no CineSesc. Na
ocasião, tivemos a honra de contar com o cônsul de Cuba que foi à
nossa comemoração. Quem fez uma linda apresentação do filme foi a
jornalista e crítica de cinema Maria Rosário Caetano. Foi MUITO bom!
Uma das características do cinema cubano é seu intercâmbio
solidário com outros países latinos. O ideal seria que essa circulação
acontecesse em todo o continente, como instrumento de formação
cultural e construção de nossa identidade.
Cláudia Mogadouro	
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