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Mostra Exploratória do Acervo de DVDs
- Filmes sobre Cinema -

Abril de 2013

A personal history of British cinema
FREARS, Stephen, 1941-; DIBB, Mike
Grä-Bretanha, 1995

Stephen Frears conversa sobre o cinema inglês com outros cineastas, comentando filmes e diretores importantes. A 
relação com o cinema americano e o dilema de ir ou não para Hollywood estão entre os temas mais discutidos. Alfred 
Hitchcock, Alexander Korda, David Lean, Carol Reed, Michael Powell, Ken Loack e Ken Russel. São alguns dos 
cineastas cuja obra é analisada.
xVC0010

À proposito de Buñuel
LÓPEZ-LINARES, José; RIOYO, Javier
México / Espanha / França, 2000

Amigos, atores e cineastas falam sobre o cineasta espanhol Luís Buñuel, recordando momentos de sua vida, 
comentando seus filmes e a experiência de trabalhar com ele. Depoimentos de: Michel Lonsdale, Sílvia Pinal, Michel 
Piccoli, Salvador Dali, Angela Molina, Carole Bouquet, Carlos Fuentes, Jean-Claude Carrière e outros. Filmes 
comentados: O cão andaluz; A idade do ouro: Las hurdes; Viridiana; O anjo exterminador; Tristana, Este obscuro 
objeto do desejo. A amizade com Salvador Dali e Federico Garcia Lorca, na juventude, a participação no movimento 
surrealista, o exílio no México e a relação com a religião são alguns dos assuntos tratados.
DVD0235

Los abrazos rotos
Abraços partidos
ALMODÓVAR, Pedro, 1949-
Espanha, 2009

Em um trágido acidente de carro, o cineasta Matteo Blanco perde a visão e sua amada Lena.  Como não pode mais 
viver de sua profissão, ele troca de identidade e se torna roteirista, com a ajuda de sua amiga e antiga diretora de 
produção e do filho dela. O passado retorna quando ele é informado da morte do empresário  Ernesto Martel, marido 
de Lena, que produziu seu último filme.  Eventualmente descobre que a vingança de Martel pela traição foi arruinar o 
filme na mesa de montagem.
DVD2389

Adorável de se ver: moda e cinema nos anos 30 e 40
CALIL, Carlos Augusto, 1951-
Brasil, 1992

A evoluçäo da moda na década de 30 e 40, refletida no cinema comercial americano. O vídeo enfoca os figurinistas 
mais importantes de Hollywood na época, Bernard Newman e Adrian, e seus trabalhos nos filmes Roberta (1935) e 
Mulheres (1939). Traz também um panorama da moda no Brasil a partir de 1930, destacando o surgimento da Casa 
Canadá, a primeira casa de alta costura brasileira.
VC0539, XDVD0424
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Alex Viany: um documentário em vídeo
MELO, Luís Alberto Rocha; PAIVA, Carlos Bittencourt
198-

Entrevista com o cineasta Alex Viany sobre sua atuação como historiador, crítico de cinema, cineasta, escritor e 
jornalista, e sobre como o cinema se transformou. Declara que, em sua opinião, o cinema brasileiro estava acabando. 
Fala sobre Humberto Mauro, do filme para televisão que fez sobre ele, mas não foi exibido. A influência de sua mãe no 
seu gosto pelo cinema. Sua filha Betina fala sobre o pai, o cinema e os cineastas que conheceu na infância. 
Depoimentos de Carlos Diegues, Nelson Pereira dos Santos, David Neves e Walter Lima Jr. sobre Alex Viany, seus 
filmes, seus livros e o nascimento do cinema moderno no Brasil. O documentário mostra fotos de Alex com alguns 
cineastas, fotos de cenas de produção de alguns de seus filmes e trechos de A noiva da cidade, Rua sem sol, Sol sobre 
a lama e Maxixe - a dança perdida.
xVC0338

A América do Sul, por Ozualdo Candeias
Cineamericanidad; Realizaçäo
Brasil, 1992

O cineasta Ozualdo Candeias comenta alguns trabalhos de documentaçäo em 16 milímetros que realizou na América 
do Sul, em meados da década de sessenta. Säo exibidos trechos de material filmado no lago Titicaca (Peru) e em 
Assunçäo (Paraguai), sobre as populaçöes indígenas locais; no Peru sobre o Carnaval de rua e, na Bolívia, sobre a festa 
de Sant'Ana. Candeias explica as razöes de seu desinteresse pela finalizaçäo desses trabalhos, realizados no início de 
sua carreira.
VC0454, XDVD0117

Angustia
Os olhos da cidade são meus
BIGAS LUNA, 1946-
Espanha, 1987

Em um cinema começa uma sessão de filme onde o personagem principal é John, um oftalmologista. Ele está 
perdendo a visão devido à diabetes e é maltratado no hospital onde trabalha pelos colegas e pacientes. Ele tem uma 
relação de dependência com sua mãe que o hipnotiza e o faz cometer crimes, primeiramente contra as pessoas que o 
maltrataram e depois contra a as pessoas que estão dentro de um cinema. A platéia que assiste este filme fica 
impressionada e também sofre efeitos hipnóticos, principalmente uma adolescente, que acredita que um homem 
sentado próximo a ela possa ser um assassino. Logo isso é comprovado, quando este homem identifica-se com John e 
começa a matar pessoas no saguão do cinema e depois dentro da sala  de exibição, sincronizando suas atitudes com as 
do assassino. Quando a polícia chega, o assassino é morto e sua refém, em choque, é libertada e enviada a um hospital. 
Ela deve ficar só, em observação, para se recuperar do choque, mas recebe a visita de John.
DVD0770

Antonioni: documents et temoignages
MINGOZZI, Gian Franco
França, 1966

A obra do cineasta italiano é analisada em depoimentos de atores, cineastas e amigos, como Marco Ferreri, Francesco 
Rosi, Cesare Zavattini, Valentina Cortese, Federico Fellini e Mônica Vitti. São abordados com mais destaque os filmes 
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A aventura - do qual se mostra uma cena não aproveitada na montagem final -, A noite, O deserto vermelho e O 
eclipse. Há imagens de Antonioni trabalhando, mas nenhum depoimento do cineasta.
DVD0229

The art and science of digital compositing
BRINKMANN, Ron
Estados Unidos, c2008

Contém arquivos com todas as ilustrações do livro, algumas sequências de produções cinematográficas e outros 
projetos citados no livro. Arquivos com imagens usadas em cenas dos filmes King Kong, Star wars, Golden compass, 
Underworld evolution, do seriado Lost e outros exemplos, além de uma animação cedida pela Blur Studio: A 
gentlemen's duel, com 7 minutos de duração.
DVD2735

Assim era a Atlântida
MANGA, Carlos, 1928
Brasil, 1975

Uma antologia da produçäo da Atlântida, realizada com trechos das 27 chanchadas que sobreviveram ao incêndio de 
1952 e à inundaçäo de 1971, ocorridos respectivamente nos estúdios e no depósito da companhia. Prestam 
depoimentos sobre o período: Adelaide Chiozzo, Anselmo Duarte, Cyll Farney, Eliana, Fada Santoro, Grande Otelo, 
Inalda, José Lewgoy e Norma Bengell. Filmes Apresentados: Fantasma por acaso, Falta alguém no manicômio, E o 
mundo se diverte, É com esse que eu vou, Caçula do barulho, Carnaval no fogo, Aviso aos navegantes, Aí vem o 
Baräo, Barnabé tu és meu, Os três vagabundos, Carnaval Atlântida, A dupla do barulho, Nem Sansäo nem Dalila, 
Matar ou correr, Guerra ao samba, Vamos com calma, Garotas e samba, De vento em popa, Esse milhäo é meu, O 
homem do Esputinique, Duas histórias, Dois ladröes, Pintando o sete, Entre mulheres e espiöes, O cupim, O golpe, 
Papai fanfarräo.
VC0479, XDVD0105

Az eltünt mozi
A última sala de cinema
FÉSOS, András
Hungria, 1993

Homem apaixonado por cinema assiste a última sessão numa sala de uma pequena cidade. Antes do filme terminar ele 
entra na tela. (Resumo baseado no catálogo do 9o. Festival internacional de Curtas metragens de São Paulo)
xVC0225

The bad and the beautiful
Assim estava escrito
MINNELLI, Vincente, 1903-1986
Estados Unidos, 1952

Um diretor, uma atriz e um escritor bem sucedidos recusam o convite para voltar a trabalhar com o produtor de cinema 
Jonathan Shields. Em flash back, são revelados os motivos de cada um para tomar essa atitude.
DVD0080

Be kind rewind
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Rebobine, por favor
Gondry, Michel, 1963-
Estados Unidos / Grä-Bretanha, 2008

Jerry trabalha num ferro-velho e sente muitas dores de cabeça. Por achar que o problema é causado pela rede elétrica, 
ele tenta sabotar a casa de força onde fica o transformador da cidade, mas leva um choque e passa a acreditar que seu 
cérebro está derretendo. Ao entrar na videolocadora onde Mike, seu melhor amigo trabalha, apaga acidentalmente 
todas as fitas de vídeo de grandes sucessos do cinema. Quando uma cliente da locadora reclama que não tem nada na 
fita que alugou, ambos decidem refazer o filme recriando suas principais cenas e diálogos no bagunçado quintal da 
casa de Jerry. Para a grande surpresa deles, a única versão do filme que produzem é um grande sucesso. Empolgados, 
decidem fazer a refilmagem de vários filmes com a ajuda da vizinhança. Mike e Jerry descobrem que não estão apenas 
revitalizando a locadora, mas também toda a comunidade.
DVD2436/7

Becoming John Ford
REDMAN, Nick
Estados Unidos, 2007
DVD2032

Behind the screen
Carlitos no estúdio
CHAPLIN, Charles, 1889-1977
Estados Unidos, 1916

Carlitos é empregado de um estúdio de cinema e seu chefe, que o trata rudemente, é preguiçoso, mas se faz passar por 
excelente trabalhador. No estúdio onde está sendo filmada uma comédia, o ator principal vai embora e Carlitos é 
chamado para substituí-lo e levar tortas na cara. Ele aceita mas depois revolta-se e arma uma confusão. A cena do 
pastelão invade o estúdio vizinho, onde está sendo filmado uma tragédia. No meio do caos e dos escombros Carlitos 
beija a mocinha. Resumo baseado no livro Chaplin de Carlos Heitor Cony.
XDVD0598

A bela época do cinema brasileiro, por Jean-Claude Bernardet
Cineamericanidad; Realização
Brasil, 1992

Jean-Claude Bernardet, professor do curso de cinema da ECA/USP, analisa a historiografia do cinema brasileiro, 
concentrando-se nos textos referentes ao período chamado por Paulo Emílio Salles Gomes de "bela época" do cinema 
brasileiro (1907-1911). Questiona conceitos e métodos, em especial o conceito de "recorte", citando exemplos de 
equívocos gerados pelo seu uso pelos historiadores do cinema. Critica também a prática de projetar conceitos atuais no 
estudo de épocas passadas, citando como exemplo a noçäo moderna de "cineasta".
VC0454, XDVD0117

The best of british cinema
Grä-Bretanha, 1987

Documentário feito para a televisão inglesa, dividido em cinso episódios: Private lives; The gentle touch; World 
adventure; The romantics; A class of their own. Os quatro primeiros episódios contém cenas de diversos filmes, de 
1933 a 1965. O quinto episódio mostra os principais atores e atrizes em cenas desses filmes.
DVD0559
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Bibliotecários vão ao cinema
PISSINATO, Janaína
Brasil, 2006

Montagem de trechos de filmes que mostram o profissional bibliotecário.
DVD1273

Bocadolixocinema ou Festa na Boca
CANDEIAS, Ozualdo, 1922-2007
Brasil, 1976

Reportagem sobre a festa de final de ano de 1976 na Rua do Triunfo, realizada ao ar livre pelos profissionais do meio 
cinematográfico. Há imagens de Toni Vieira, Claudette Joubert, Cláudio Cunha, David Cardoso, Jean-Claude 
Bernardet e Leon Cakoff. Informações extraídas do catálogo da mostra Ozualdo R. Candeias - 80 anos.
VC1552, VC1553, XDVD0401, XDVD0402

Buster Keaton rides again
Buster Keaton ataca novamente
SPOTTON, John
Canadá, 1965

Documentário realizado durante a produção do curta-metragem "The railrodder", com Buster Keaton, dirigido por 
Gerald Potterton. Foram registrados vários momentos das filmagens e seus bastidores como: Keaton discutindo com o 
diretor a melhor forma de rodar determinadas cenas, contando histórias do passado, recebendo homenagens de 
prefeituras de cidades canadenses, assistindo a uma partida de baseball pela TV e comemorando seu aniversário. São 
exibidos trechos de seus filmes, destacando as seqüências com piadas mecânicas, nas quais objetos e máquinas 
tornam-se personagens vivos. O filme faz também um breve retrospecto da carreira de Keaton, do início no teatro de 
vaudeville até a decadência provocada por problemas de alcoolismo.
VC1356

Câmera: imagens em movimento
NADEN, David; CHANAN, Noel
Grä-Bretanha, 1993

Documentário sobre os pioneiros do cinema. Dividido em sete capítulos: 1. Os irmãos Lumière; 2. Georges Mèlies; 3. 
Charles Pathé; 4. Viva Birt Acres; 5. Paraíso elétrico; 6. Edison e companhia; 7. Costa a costa. 
Em todos os capítulos são apresentadas cenas curtas de diversos filmes realizados na época.
xVC0084, xVC0241/2, XDVD0724

Câmera: imagens em movimento: Charles Pathé
NADEN, David; CHANAN, Noel
Grä-Bretanha, 1993

Destaca os filmes feitos pela indústria de Charles Pathé, considerado o homem que transformou o lazer em indústria. 
Apresenta os filmes que retratavam fatos reais com cenas de reconstituição; o surgimento do noticiário 
cinematográfico; a Feira Mundial de Paris de 1900; a liderança de sua indústria até a perda desta supremacia para os 
americanos. São apresentados trechos de diversos filmes da época, entre eles: O encouraçado Potemkin (1905); Filme 
promocional sobre a Indústria Pathé e A morte do Duque de Guise (1908).
xVC0084, xVC0241
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Câmera: imagens em movimento: Costa a costa
NADEN, David; CHANAN, Noel
Grä-Bretanha, 1993

Retrata o início do cinema na costa leste dos Estados Unidos em 1890 e o seu desenvolvimento. Apresenta o trabalho 
de Thomas Edison, traz diversas cenas dos seus filmes e de outros pioneiros: os filmes que retratavam a realidade com 
cenas forjadas; filmes do terremoto de São Francisco em 1906; o Documentário Toras no Maine (1906) que possuía o 
estilo de documentário mais próximo aos dias de hoje; filmes documentários para uso educacionais; o início do som no 
cinema com o filme Cantigas Favoritas (1913). Apresenta ainda, trechos da entrevista de Edison em 1931.
xVC0084, xVC0242

Câmera: imagens em movimento: Edison e companhia
NADEN, David; CHANAN, Noel
Grä-Bretanha, 1993

Apresenta o inventor e pioneiro do cinema Thomas Edison. Aborda suas invenções cinematográficas, a produção de 
seus filmes e câmeras; os filmes com cenas forjadas; a descoberta do cinema pelos políticos como força persuasiva; o 
declínio das casas de espetáculos. Apresenta cenas do Museu Thomas Edison, do primeiro filme por ele realizado - 
Fred expirando; fotos do kinetoscópio; cenas de diversos filmes: Eletrocução de um elefante (1903); filmes da  época 
de luta de boxe; filmes de comerciais (1898 e 1904), entre outros.
xVC0084, xVC0242

Câmera: imagens em movimento: Georges Mèlies
NADEN, David; CHANAN, Noel
Grä-Bretanha, 1993

Considerado o primeiro mago do cinema, Mèlies deu início ao cinema feito com cenas artificiais e mágicas. 
Proveniente de espetáculos teatrais de magia, fundou a empresa cinematográfica Star Films, nos arredores de Paris. 
Narra o desenvolvimento desta empresa até a sua junção a um cartel de produtores e posterior falência. Destaca a 
ilusão de ótica e os truques fotográficos por ele utilizados. Apresenta trechos de diversos de seus filmes, entre eles: 
Uma viagem à lua (1902); A mulher invisível (1896); A coroação de Eduardo VII (1902), que mistura cenas reais com 
fictícias; O melômano (1905); entre outros. Apresenta ainda, cenas do filme sobre sua vida realizado em 1953.
xVC0084, xVC0241

Câmera: imagens em movimento: Os irmãos Lumière
NADEN, David; CHANAN, Noel
Grä-Bretanha, 1993

Narra a trajetória da família Lumière. Mostra o cinematógrafo. Apresenta o desenvolvimento da empresa; experiências 
de filmagens com câmera em movimento e câmera fixa; o Autocromo, filme  feito com processo de cor. Destaca os 
principais temas e valores retratados nos filmes dos Lumière: campo, deveres e família. Apresenta cenas de diversos 
filmes da época: Trabalhadores saindo da fábrica (1895); Demolição de um muro (1896); Trem chegando à estação 
(1895); Café da manhã com bebê (1895), entre outros. Traz ainda trechos de filmes com a família Lumière e seus 
amigos em diversas atividades de lazer e imagens da vida cotidiana do final do século XIX.
xVC0084, xVC0241

Câmera: imagens em movimento: Paraíso elétrico
NADEN, David; CHANAN, Noel
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Grä-Bretanha, 1993

Apresenta a trajetória de dois produtores pioneiros do cinema inglês: William Haggar e Charles Urban. Aborda a 
transformação das feiras do espetáculo com o advento da eletricidade de Thomas Edison, e a mudança dos locais de 
apresentação dos filmes. Destaque para: as técnicas experimentais de filmagem no início do século, como a fotografia 
com lapso de tempo e a microfotografia; o apoio de Charles Urban e sua indústria para essas experiências; os 
documentários sobre as condições de trabalho realizados por Charles Urban antes da 1a. guerra. São apresentadas fotos 
e várias cenas dos filmes da época: Compre suas próprias cerejas (1904), de Robert Paul, Tumulto desesperado (1903), 
de Haggar, considerado o primeiro filme de perseguição; A vida de charles Peace (1905), de Haggar; Visita à fábrica 
de biscoitos (1906), de Urban; Dois palhaços, de G. A. Smith; Nascimento de uma flor (1909); O dia de um mineiro 
de carvão, entre outros. Mostra equipamentos utilizados no início do cinema, como o Real Bioscópio e o kinemacolor, 
bioscópio adaptado para filmes coloridos.
xVC0084, xVC0242

Câmera: imagens em movimento: Viva Birt Acres
NADEN, David; CHANAN, Noel
Grä-Bretanha, 1993

Discorre sobre os pioneiros do cinema inglês: Birt Acres, G. A. Smith, Riley e Bamforth, Willianson, Robert Paul, 
Mottershow e Hepworth, entre outros. Destaca a primeira exibição pública de cinema, com o filme realizado por Birt 
Acres. São apresentadas fotos e cenas de diversos filmes da época: Ponte de Londres (1896); Passeio em Woodfort 
(1897); O beijo no túnel (1899) de G. A. Smith; Incêndio de Londres (1897) de Lumière; Saltos e mergulhos (1906) de 
Willianson, entre outros.
xVC0084, xVC0241

Carl Th. Dreyer: Min metier
Carl Th. Dreyer: radiografia da alma
JENSEN, Torben Skjodt, 1958-
Dinamarca, 1955

Documentário sobre o cineasta Carl Theodor Dreyer, desde sua infância até seu último filme Gertrud. Feito de 
colagens e sobreposições de imagens, contendo as memórias e reflexões de Carl Th. Dreyer, além de fotos raras de 
arquivo, manuscritos do cineasta e imagens do castelo onde foi filmado O vampiro. Contém trechos de filmes 
intercalados com depoimentos de atores e técnicos que trabalharam com ele, como Henning Bendsten, fotógrafo de A 
Palavra e Gertrud; das atrizes Briggita Fedorspial e Lisbeth Mavin; Hélène Falconetti, filha de René Jeanne Falconetti, 
atriz de O Martírio de Joana d'Arc, entre outros.
DVD0969

Carmen Miranda: banana is my business
SOLDBERG, Helena, 1938-
Brasil / Estados Unidos, 1994

Documentário sobre Carmen Miranda que, tomando como ponto de partida as lembranças pessoais da diretora Helena 
Soldberg, reconstitui a história da cantora, misturando imagens de arquivo, depoimentos de pessoas que a conheceram 
e trechos ficcionais. Mostra o início de sua carreira no Rio de Janeiro, o sucesso no Brasil, a carreira em Hollywood e 
a participaçäo na política da boa vizinhança durante a Segunda Guerra. Investiga as causas do desgaste de sua imagem 
e os problemas pessoais que a levaram a uma crise de depressäo, pouco antes de sua morte por ataque cardíaco. 
Contém trechos de vários filmes, americanos e brasileiros, e depoimentos de Aurora Miranda e de Aloísio de Oliveira, 
do Bando da Lua, entre outros.
VC0845, VC0997, XDVD1334
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100 anos luz
ANDRADE, Evandro Carlos de
Brasil, 1995

Série cuja proposta é fazer uma homenagem aos cem anos de cinema. Em cada capítulo de 45 minutos, 35 a 40 são 
compostos por cenas de filmes, com diálogos originais e legendas em português. Não há entrevistas nem reportagens.
xVC0098/101

Cenas do século XX
Brasil, 1999?

Apresenta quatro episódios da série Cenas do século XX, cada um com cerca de 5 minutos de duração. São eles: Dom 
Helder Câmara; Cinema Novo, TV Tupi a pioneira; Roberto Burle Marx. Mostra fatos e cenas das personalidades 
enfocadas e uma breve biografia das mesmas. No episódio Cinema Novo apresenta trechos de filmes e enfoca os 
principais cineastas do período. No episódio TV Tupi apresenta fotos e imagens dos primeiros programas veiculados 
pela emissora.
xVC0238

The Chaplin revue
Os grandes filmes de Chaplin
CHAPLIN, Charles, 1889-1977
Estados Unidos, 1959

Coletânea de 3 curta-metragens de Chaplin: Ombro, armas; O peregrino; Dia de pagamento. Antes dos filmes há um 
documentário de 4 minutos sobre os estúdios de Hollywood. Narrado por Chaplin, contém imagens curtas de: 
Hollywood antes de serem construídos os estúdios; os estúdios em construção; Chaplin chegando de carro ao trabalho 
e gravação de um de seus filmes. A seguir, Chaplin narra em off a história dos filmes.
VC1489

Cinema de lágrimas
SANTOS, Nelson Pereira dos, 1928-
Grä-Bretanha / Brasil, 1995

Um diretor de teato quer descobrir a que filme sua mãe teria assistido antes de se suicidar. Para tanto, vai pesquisar 
melodramas argentinos e mexicanos na Filmoteca da Universidad Autónoma del México. Acompanha-o um jovem 
pesquisador que comenta os filmes projetados, analisando seu conteúdo ideológico. São mostrados trechos dos filmes: 
La mujer del puerto (1933), de Arcady Boitier; Aventurera (1949), de Alberto Gouth; Santa (1993), de Antonio 
Moreno; Distinto amanecer (1943), de Julio Bracho; Buganbilla (1944), de Emilio Fernandez; Cinco rostros de mujer 
(1946), de Gilberto Martinez Solares; Las abandonadas (1944), de E. Fernandez; Camelia (1953), de Roberto 
Gavaldón; Victimas del pecado (1950), de E. Fernadez; Abismos de pasion (1953), de Luís Buñuel; Divorciadas 
(1943), de Alexandre Galindo; Doña Diabla (1948), de Tito Davison; Historia de un gran amor (1942), de J. Bracho; 
Madresselva (1939), de Luis Cesar Amadori; Armiño negro, de Carlos Hugo Christesen, e Deus e o diabo na terra do 
sol, de Gláuber Rocha.
VC0908, XDVD0146

O cinema dos meus olhos
Mocarzel, Evaldo, 1960-
Brasil, 2007

Documentário sobre a paixão pelo cinema realizado durante a 30ª Mostra. O projeto reuniu afetivamente críticos e 
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cineastas, brasileiros e estrangeiros, e deu a todos a mesma importância. Os cineastas e suas equipes fazem os filmes, 
mas o processo artístico só se completa mesmo, em toda sua plenitude e abrangência, no olhar erudito dos críticos, que 
contextualizam as obras no cenário global e atuam como agentes culturais tão fundamentais quanto os próprios 
criadores. São, na verdade, dois lados de uma mesma criação artística. É uma afetuosa investigação minimalista, com 
lentes macro em hiper-plano-detalhe dos olhos de jornalistas como Inácio Araújo, Maria do Rosário Caetano e Neusa 
Barbosa, entre outros, além de realizadores como Arnaldo Jabor, Cao Hamburger, Lírio Ferreira, Tata Amaral e Walter 
Salles, o diretor de fotografia Walter Carvalho e o alemão Wolfgang Becker (que integrou o júri da 30a. Mostra).
DVD2873

Cinema e política
WEINSTOCK, Marcos; ESCOREL, Eduardo
Brasil, 2003

Os filmes Eles não usam black-tie e ABC da greve, de Leon Hirszman, são comentados pelos atores Gianfrancesco 
Guarnieri, Fernanda Montenegro e Milton Gonçalves.
CDR0234

O cinema musical americano (1929-1939)
SILVA, Alex Ricardo Chagas Vieira
Brasil, 2000

O vídeo é uma proposta para um programa de jornalismo cultural para TV, que abriria um hipotético ciclo de filmes 
sobre o cinema musical americano. São analisados 10 filmes representativos do períoodo entre 1929 e 1939, 
destacando-se o trabalho dos cineastas Busby Berkeley e Ernst Lubitsch e dos atores Fred Astaire, Ginger Rogers e 
Judy Garland. Trechos de filmes: Melodia da Broadway, Alvorada do amor, Cavadoras de ouro, Belezas em revista, 
Fashions of 1934, A viúva alegre, O picolino e O mágico de Oz.
VC1341

O cinema na Amazônia
CEZAR, Marcus Vinicius
Brasil, 2000?

Documentário sobre os filmes realizados na Amazônia, com depoimentos dos cineastas Lauro Escorel, Hector 
Babenco, Alberto Graça, Oscar Ramos, Tânia Lamarca, Amélio Michelis, Cacá Diegues; da pesquisadora Stella 
Oswaldo Cruz Penido e da jornalista Paula Saldanha. Os cineastas discorrem sobre suas experiências e dificuldades de 
filmar na Amazônia e destacam personalidades como o cinegrafista Major Reis e o cineasta Silvino Santos. A 
jornalista Paula Saldanha fala sobre a sua reportagem para TV sobre a nascente do Rio Amazonas. Intercalados aos 
depoimentos são apresentados trechos dos filmes: Amazonas, amazonas; Iracema; O dia da caça; Fitzcarraldo; Bye bye 
Brasil; Cinema novo; Brincando nos campos do Senhor; No rio das amazonas; O cineasta da selva; Tainá; Mário; Ao 
redor do Brasil; A nascente do amazonas, da série Expedições.
xVC0286, XDVD0469

Cinema paulista: ovo de codorna
VOROBOW, Bernardo
Brasil, 1974

Discussäo a respeito do cinema marginal paulista. Confronto entre depoimentos de alunos da ECA e opiniöes dos 
próprios cineastas, reunidos num bar da Boca-do-Lixo. Com a participaçäo de Romam N Stulbach, Carlos Farah, Pio 
Zammuner, Toni Vieira, Ozualdo Candeias, Sérgio Hingst e Daisy Celes.
eca-0027
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Creative process: Norman McLaren = Le génie createur: Norman McLaren
McWILLIAMS, Donald
Canadá, 1990

Apresenta o processo de criação artística do cineasta canadense Norman McLaren. Filmes inacabados e seqüências 
experimentais descobertas no arquivo pessoal do cineasta mostram seus métodos de trabalho e suas incursões no 
campo da animação surrealista. São reveladas suas fontes de inspiração e a forma como são transpostas aos filmes.
DVD0884

Demônios e maravilhas
MARINS, José Mojica, 1931-
Brasil, 1976 a 1997

Mojica recria alguns episódios de sua vida: a prisão arbitrária, os problemas com a bebida e sua suposta morte por 
alguns minutos.
DVD0166, DVD1584

Deux fois cinquante ans de cinèma français
GODARD, Jean-Luc, 1930-; MIÉVILLE, Anne-Marie
França / Grä-Bretanha, 1995

GODARD questiona o ator Michel Piccolli sobre seu papel de presidente de um evento comemorativo do primeiro 
século do cinema francês. Discutem o motivo, a forma e até a validade desse tipo de celebração. Enquanto conversam, 
são mostrados trechos de filmes e fotos de pessoas, sem letreiros que os identifiquem. Godard afirma que as pessoas 
não se lembram mais dos filmes, diretores e atores franceses mais antigos, e convida o amigo a comprovar sua 
alegação. Piccolli, perturbado, começa a perguntar aos empregados do hotel no qual está hospedado se conhecem 
determinado cineasta, se assistiram certo filme etc. No final, conclui não saber mais o que está comemorando.
xVC0010

Diva dolorosa
DELPEUT, Peter
Holanda, 1999

Composição de fragmentos de filmes italianos de divas da segunda década do século, período entre 1913 e 1920. O 
filmes, produzidos na Itália, são fortemente influenciados pelos ideais do romantismo, mesclando amor e morte, prazer 
e sofrimento, sensualidade e doença.
DVD1837

O documentário no novo cine latino-americano por Marília Franco
Cineamericanidad; Realizaçäo
Brasil, 1992

A pesquisadora Marília Franco fala sobre o cinema realizado na América Latina à partir da década de cinqüenta, com 
enfoque no documentário. Trechos dos filmes Tire diê, Aruanda, Now!, Ciclôn, Cabra marcado para morrer, 
complementam o documentário.
VC0534, XDVD0335
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Eisenstein no México por Eduardo de La Vega
Cineamericanidad; Realizaçäo
Brasil, 1992

O cineasta Eduardo de La Vega fala sobre a concepçäo e realizaçäo do projeto Que viva México! de Serguei 
Eisenstein. Imagens diversas mostram o México, suas paisagens, festas populares, enterros, touradas e pessoas 
dançando com máscaras de caveira. Destaque para a fotografia do quarto de dormir de S. Eisenstein ao final do 
depoimento.
VC0535, XDVD0339

Em busca do sonho: o cinema no ABC
RIZZO, Carlos
Brasil, 1992

O documentário faz, inicialmente, um breve retrospecto da história do cinema brasileiro. Em seguida, aborda a 
atividade cinematográfica da região do ABC (São Paulo), destacando: a história do Núcleo de Estudos 
Cinematográficos de Santo André (NEC), extinto em 1967, e a carreira do cineasta Aron Feldman, autor dos filmes Um 
domingo na vila, Casqueiro, O mundo do Anônimo Jr. e Mangue x Metrô, dos quais são mostrados alguns trechos. Há 
depoimentos de Aron e seu irmão Claudio Feldman, do ator Renato Consorte, dos críticos Rudá de Andrade e José 
Armando Pereira, entre outros.
VC1161, XDVD0450

A esperança de Jeca
Brasil, 199-?

Documentário sobre a vida e a obra de Amacio Mazzaropi. Apresenta cenas, fotos e cartazes de diversos de seus 
filmes, realizados pela Vera Cruz e pela PAM Filmes. Depoimentos de Agostinho M. Pereira, Geny Prado, Giordano 
Martinelli, Milton Amaral, Miro Reis e pessoas ligadas ao Cine Art Paladio no Largo Paissandu, SP. Mostra ainda, 
cenas do leilão da PAM Filmes, espólio de Mazzaropi.
xVC0133

Esse nosso olhar
MOURA, Roberto
Brasil, 1993

Filmes que complementam a série "Este nosso olhar". No especial n.1, História, cineastas brasileiros contam a história 
do cinema no Brasil, e no especial n.2, Crise, analisam a situaçäo do cinema brasileiro com o fim da Embrafilme. Os 
documentários apresentam imagens de fotos, cartazes e filmes brasileiros de todos os tempos, e depoimentos de Ana 
Carolina, Cacá Diegues, Carlos Reichenbach, Jorge Bodanzky, José Joffily, Júlio Bressane, Sérgio Péo, Sérgio 
Rezende, Silvio Tendler, Walter Hugo Khouri, e Walter Lima Jr.
VC0571, VC1606, XDVD1331

Filme partido
BARGMANN NETTO, Domingos Luiz
Brasil, 2004

Construído com trechos de filmes produzidos pela Universidade de São Paulo ao longo de sua existência, o filme tem 
o objetivo de chamar a atenção para a necessidade de preservar a memória da Universidade. Destacam-se as seguintes 
imagens: São Paulo antiga; Casa Modernista (interior e exterior); construção da Cidade Universitária; manifestação 
estudantil contra a invasão da cozinha do Conjunto Residencial da USP (década de sessenta); bonde na rua Maria 
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Antônia; manifestações de rua, aparentemente em 1968; abertura dos 20os Jogos Universitários Brasileiros; Reunião 
da SBPC em 1978; depoimento de Claude Lévi-Strauss (1984); retorno dos professores cassados, em 1979; Há 
também um depoimento em áudio de Antônio Candido sobre a criação da USP.
DVD0476

O fio da memória, por Eduardo Coutinho
Cineamericanidad; Realização
Brasil, 1992

Eduardo Coutinho fala sobre seu filme O fio da memória, um documentário sobre a abolição da escravatura. O 
cineasta, que dirigiu também Cabra marcado pra morrer, aborda o conceito de filme de conversação, categoria onde 
classifica os documentários que realiza. Enfatiza a importância da fala com imagem e da espontaneidade dos 
depoimentos nesse tipo de filme. Fala, ainda, de sua preocupação em evitar didatismo em O fio da memória e da 
decisão de usar um texto de Gabriel dos Santos, criador da Casa da Flor, como eixo do filme.
VC0451, XDVD0332

Fogo-fátuo
TELLES NETO, Goffredo
Brasil, 1980

Mojica narra seu primeiro contato com o sobrenatural, quando testemunhou manifestações de fogo-fátuo num 
cemitério. O cineasta leva uma platéia à histeria, durante uma aula de interpretação. Mário Schenberg fala sobre 
Mojica.
DVD0167, DVD1583

For ever Mozart
Para sempre Mozart
GODARD, Jean-Luc, 1930-
França / Suiça / Alemanha, 1996

Vicky é um velho cineasta contratado para filmar "O bolero fatal". Todavia, sua filha, Camille, e seu sobrinho, Jérôme, 
decidem partir para Sarajevo a fim de interpretar uma peça, e para isso pedem a sua ajuda. Contra a vontade da mãe, 
Jérôme parte ao lado da prima Camille e da jovem Dzamila. Durante a viagem, Vicky desiste de acompanhá-los. A 
caminho de Sarajevo, os três jovens são feitos prisioneiros de guerra e assassinados. Vicky volta a dirigir o filme, mas 
seus métodos não são bem assimilados pela equipe, e ele enfrenta dificuldades para terminá-lo. Lançado às pressas, "O 
bolero fatal" é repudiado por uma platéia avessa ao cinema arte, tornando-se um fracasso. Vicky, então, acaba se 
refugiando em um teatro, ao som de Mozart.
DVD1049

Fragmentos: uma narrativa intranqüila
MELO, Luís Alberto Rocha
Brasil, 1997

Felisberto Belisso, Benê de Oliveira, Cláudio Couto e Emanoel Barreto (Manezinho), técnicos do curso de cinema da 
Escola de Comunicações e Artes da USP, falam sobre suas carreiras e seu trabalho na Escola. Discutem também os 
problemas do cinema nacional e a situação dos técnicos no Brasil, e expõem seus gostos e preferências 
cinematográficas. Entremeadas aos depoimentos, são exibidas cenas do filme "Patíbulo", realizado em 1976 por Joel 
Yamaji, ex-aluno e também técnico da ECA/USP.
VC1357
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Good morning, Babylon
Bom dia, Babilônia
TAVIANI, Paolo, 1931-; TAVIANI, Vittorio, 1929-
Itália / França / Estados Unidos, 1987

Andrea e Nicola, os mais talentosos filhos do escultor toscano Bonnano, vão aos Estados Unidos para ganhar o 
dinheiro necessário para manter a firma de seu pai. Na América, depois de bom tempo em trabalhos humilhantes, em 
meio aos bastidores do filme "Intolerância", conseguem chamar a atenção do diretor D. W. Griffith, para o qual 
constroem grandiosas esculturas. Nesse tempo, Nicola se apaixona por Edna, e Andrea, por Mabel, ambas aspirantes a 
estrelas hollywoodianas. Os dois fazem sucesso, estão prestes a ter filhos com suas esposas e continuam unidos, até 
que a morte de Edna durante o parto enche Nicola de inveja. Ele regressa a Itália. A 1ª Guerra Mundial começa e os 
dois irmãos combatem por exércitos opostos. Os dois se encontram perto da Igreja dos Milagres, sem chances de 
sobreviverem, filmam seus últimos momentos para que seus filhos possam ao menos conhecer os rostos dos pais. 
Resumo: Mateus Ramos.
DVD1384

Gramado: três décadas de cinema
QUINTANS, David
Brasil, 1994

Criadores, organizadores e participantes do Festival de Cinema de Gramado contam a história do evento, abrangendo o 
período de 1973 até 1993. O documentário apresenta trechos de "Toda nudez será castigada", "Vai trabalhar 
vagabundo" e outros filmes premiados.
VC0871

Hearts of darkness: a filmmaker's apocalypse
O apocalipse de um cineasta
BAHR, Fax; HICKENLOOPER, George; COPPOLA, Eleonora
Estados Unidos, 1991

Filme baseado no diário de produçäo de Eleonora Coppola sobre os 238 dias de filmagens de "Apocalipse now". 
Eleonora narra em off as dificuldades de levantar o dinheiro para realizaçäo do filme, a mudança do ator central, os 
problemas com a guerra civil filipina, as conseqüências das chuvas e do tufäo em 18 de maio de 1976, a improvisaçäo 
utilizada por Francis Coppola em algumas cenas, o infarto de Martin Sheen e as condiçöes físicas de Marlon Brando. 
A narraçäo é acompanhada das imagens de Francis Coppola, sua família e a equipe de filmagens chegando as 
Filipinas, da confraternizaçäo no primeiro dia de filmagem, de cenas do filme e das näo aproveitadas na montagem, da 
inundaçäo provocada pelas chuvas e as imagens da estréia do filme. As imagens säo entremeadas pelos depoimentos 
dos atores Martin Sheen, Frederic Forrest, Albert Hall e Sam Bottoms, dos co-produtores Fred Roos e Gray 
Frederickson, do diretor de fotografia Vittorio Storaro, do desenhista de produçäo Dean Tavoularis, John Milius, 
George Lucas e do próprio Francis Coppola.
VC0784

Histoire(s) du cinéma
História(s) do cinema
GODARD, Jean-Luc, 1930-
França, 1998

Última parte de uma série em quatro partes, exibida pelo canal Eurochannel. Através de montagens de centenas de 
trechos de filmes antigos e dos seus próprios filmes, Godard cria fragmentos e seqüências de obras que, em sua visão, 
compõe idéias por ele resumidas em frases fragmentadas colocadas sobre as imagens.
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DVD0949, DVD0950

História do cinema paranaense, por Valêncio Xavier
Cineamericanidad; Realizaçäo
Brasil, 1991

História do cimema mudo do estado do Paraná. Aborda os pioneiros  Afonso Segreto, considerado o primeiro cineasta 
paranaense; Annibal Requiäo, que fez mais de 300 filmes entre 1907-1912, quase todos perdidos; Arthur Rogge, 
responsável pelas únicas experiências ficcionais e Joäo Batista Groff, autor do longa-metragem Pátria redimida, obra-
prima do período, sobre a revoluçäo de 30. Trechos dos filmes: Despedida do 19o Batalhäo (Segreto); Carnaval de 
Curitiba (Requiäo, 1909); Cataratas do Iguaçu (Groff); Neve em Curitiba (Botelho Filmes, 1928) e Pátria redimida 
(Groff, 1930).
VC0455, XDVD0118

Hollywood poeira de estrelas
GILL, David; BROWNLOW, Kevin
Grä-Bretanha, 198-?

Série exibida pela RTC sobre a história do Cinema mudo, a formação e a evolução da indústria cinematográfica em 
Hollywood até o surgimento do cinema sonoro. Apresenta depoimentos dos pioneiros e cenas de filmes da época. São 
9 episódios gravados em 3 fitas: fita 1: Começo de uma era; Os grandes comediantes; fita 1 e 2: Hollywood vai à 
guerra; fita 2: Os riscos do negócio; fita 2 e 3: Comédia, um negócio sério; fita 3: Hollywood e o velho oeste; O 
homem com o megafone; Tratamento estrelar; O fim de uma era.
xVC0020/22

Hollywood poeira de estrelas: O fim de uma era
GILL, David; BROWNLOW, Kevin
Grä-Bretanha, 198-?

O início do cinema sonoro, a resistência dos artistas, diretores, administradores de estúdios e as transformações 
radicais de carater econômico e estético. Apresenta o primeiro estúdio a utilizar o som nos filmes cinematográficos. 
Depoimentos de: Agnes Demille, Collen Moore, Harvey Parry, Alan Dwan. Cenas dos seguintes filmes: King on main 
street (1925), So this is Paris (1926), Stage Struck (1925), A movie star (1916), D. W. Griffith (1921), Old Ironsides 
(1926), Theodore Case Test (1925), Witt 
 Berg (1926), Don Juan (1926), The Jazz singer (1927), The singing fool (1928), Lights of New York (1928), Peacock 
Alley (1929), The sky Hawk (1929), The Black watch (1929), The iron Mask (1929), Lilac time (1928), Four sons 
(1928), Show girl in Hollywood (1930), The Forest Phonofilm (1922).
xVC0022

Hollywood poeira de estrelas: Os grandes comediantes
GILL, David; BROWNLOW, Kevin
Grä-Bretanha, 198-?

O caso do comediante Roscoe Arbuckle, acusado de matar uma atriz. O surgimento da auto-censura no cinema, como 
conseqüência da reação moralista da sociedade americana ao cinema de Hollywood. Depoimentos de: Glória Swanson, 
Adela Rogers St. Johns, Viola Dana, Anita Loos, Collen Moore e Alan Dawan. Cenas dos filmes: Fatty and Mabel 
Adrift (1916), The Reformers (1913), Life of the Party (1920), Isle of love (1918), The commandments (1923) e A 
woman of Affairs (1928).
xVC0020
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Hollywood poeira de estrelas: O homem com o megafone
GILL, David; BROWNLOW, Kevin
Grä-Bretanha, 198-?

As características dos antigos diretores de cinema, suas roupas, seus instrumentos e suas técnicas. Mostra a renovação 
estética que diretores europeus trouxeram para o cinema americano. Depoimentos de: Harvey Parry, Henry King, Alan 
Dwan, Lefty Hough, Bessie Love, Byron Haskin, King Vidor, Viola Dana, Collen Moore, Adela Rogers St. Johns, 
Blanche Sweet, Grant Whytock, Janet Gaynor, Harold Schuster, Eleanor Boardman. Cenas dos filmes: Show people 
(1928), Blue jeans (1917), Mare Nostrum (1926), Sunrise (1912) e The crowd (1928).
xVC0022

Hollywood poeira de estrelas: Os riscos do negócio
GILL, David; BROWNLOW, Kevin
Grä-Bretanha, 198-?

A história dos dublês de Hollywood, destacando Douglas Fairbanks, ator e dublê. Depoimentos de: Harvey Parry, 
Byron Haskin, Al Rogell, Yakima Camutt, Paul Malvern, Sra Buck Jones, Harold Lloyd, Leatrice Joy e Bob Rose. 
Cenas dos filmes: Play Safe (1923), Thundering Hoofs (1924), Devil Horse (1926), Beloved Rogue (1927), Black 
Pirate (1926), Afinal segurança (?), Lilac Time (1928), The massacre (1912) e Ton's strategy (1916).
xVC0021

Hollywood poeira de estrelas: Começo de uma era
GILL, David; BROWNLOW, Kevin
Grä-Bretanha, 198-?

A transferência dos estúdios de cinema americano da costa leste dos E.U.A. para Los Angeles e a criação de 
Hollywood, em 1903. O surgimento dos primeiros grandes astros, com destaque para Douglas Fairbanks e Mary 
Pickford. Depoimentos de: Adela Rogers St. Johns, Lilian Gish, Henry King, Hevey Parry, Viola Dana, Anita Loos, 
Alan Dawan, Willian Hornbeck, Agnes Demille, Leatrice Joy, Colleen Moore, Hal Roach e Douglas Fairbanks Jr. 
Cenas dos filmes: Silent Heroes (1913), The extra man and milk Fedlion (1916), Feddy at the throttle (1916), The 
squaw man (1910), Robin Hood (1922),  Flaming Youth (1923), Eart the Hills (1920), Suds (1920), A kiss from Mary 
Pickford (1926) e The thief of Bagdad (1924)
xVC0020

Hollywood poeira de estrelas: Comédia um negócio sério
GILL, David; BROWNLOW, Kevin
Grä-Bretanha, 198-?

Enfoca Mack Senneth, Harold Lloyd, Buster Keaton e Charles Chaplin, entre outros. Destaque para o depoimento de 
Jackie Coogan, ator do filme The Kid (1920), dirigido por Charles Chaplin. Depoimentos de: Hal Roach, Frank Capra, 
George Harris, Jackie Coogan, Harold Lloyd e Willian Harnbeck. Cenas dos filmes: The curtain pole (1909), Making 
living (1913, primeiro filme de Charles Chaplin), The pawnshop (1916), The Rnk (1916), The floarwalker (1916), 
Never Weaken (1921), The Kid (1921), Luke's Movie muddle (1916), Hot Water (1924), Steaboat Bill Jr. (1928), The 
general (1926), One Week (1920), The strang man (1926).
xVC0021, xVC0022

Hollywood poeira de estrelas: Hollywood e o velho oeste
GILL, David; BROWNLOW, Kevin
Grä-Bretanha, 198-?
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O aluguel de ranchos e a contratação de vaqueiros, marcaram o início dos "westerns". Muitos filmes apresentavam o 
paralelo existente entre o desenvolvimento do oeste e a cidade de Hollywood, tendo como gênero constante a 
representação do bem e do mal. Depoimentos de: Iron Eyes Cody, Al Hoxie, Collen Moore, Tim Mccoy, John Wayne, 
Olive Carey, Karl Brawn, Lois Wilson, Jesse Lasky Jr., Lefty Hough e Heny King. Cenas dos filmes: The lady of the 
dugout (1918), The return of Draw egan (1916), Hell's hinges (1916), The great keatrain (1916), Train robbery (1916), 
The covered wagon (1923), Straight shooting (1917), The iron horse (1924), The winning of Barbara Worth (1926).
xVC0022

Hollywood poeira de estrelas: Hollywood vai à guerra
GILL, David; BROWNLOW, Kevin
Grä-Bretanha, 198-?

A participação de Hollywood na primeira guerra mundial e como o conflito mundial afetou a indústria do cinema. A 
descoberta do potencial dos filmes como instrumentos de propaganda ideológica. Depoimentos de: Karl Brown, Jesse 
L. Lasky Jr., Valeirie von Straheim, Blanche Sweet, Lews Quiet, King Vidor, Raoul Walsh, Willian Wellman e Lewis 
Milestone. Cenas dos filmes: The Battle cry of Peace (1915), Civilization (1916), Intolerance (1916), Hearts of the 
wold (1918), Heart of Humanity (1918), I four years in Germany (1918), The big parede (1925), What price grary? 
(1916), Wings (1927), All quieton the western front (1930).
xVC0020, xVC0021

Hollywood poeira de estrelas: Tratamento estrelar
GILL, David; BROWNLOW, Kevin
Grä-Bretanha, 198-?

Mostra a história de Clara Bow, um dos primeiros símbolos sexuais de Hollywood e também destaca John Gilbert e 
Greta Garbo. Relata a política administrativa, imposta pelos diretores de cinema, sobre o tratamento de cada astro e 
estrela. Depoimentos de: Leatrice Gilbert Fountain, Leatrice Joy, King Vidor, Charles Buddy Rogers, Louise Brooks, 
Adela Rogers St. Johns, Clarence Brown, Douglas Fairbanks Jr., Sam Marx e Eleanor Boardman. Cenas dos filmes: 
The Merry widow (1925), The Big Parede (1925), The temptress (1926), Sea in Shifs (1922), Dancing Mathers (1926), 
It (1927), The plastic age (1925), Mantrap (1926), Children of Divorce (1927), Hoop-la (1933), Flash and The Devil 
(1926), Man woman and sin (?) (1927), Love (1927), Hollywood Revue of 1929 (1929), His glorious night (1923) e 
Redenption (1930).
xVC0022

Horror Palace Hotel, ou O gênio total
FERREIRA, Jairo; SGANZERLA, Rogério, 1946-2004
Brasil, 1978

Documentário realizado em 8 mm durante a mostra Horror Nacional, no XI Festival de Brasília do Cinema Nacional. 
Depoimentos de José Mojica Marins, Francisco Luís de Almeida Salles, Júlio Bressane, Rogério Sganzerla, Ivan 
Cardoso, Neville de Almeida, Rudá de Andrade e Eliseu Visconti.
DVD0168, DVD1585

Idéias em movimento
MARQUES, Aída Maria Bastos Nepomuceno
c2007

Depoimentos de diretores de cinema brasileiros e profissionais de equipes realizadoras de filmes. Cada um  explica sua 
função e cita exemplos baseados no cotidiano dos sets de filmagem.
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DVD2372

Image par image
DOUCHET, Jean; SUZUKI, Makiko; JAGANATHEN, Radha-Rajen
França, 1987

Especialistas analisam trechos dos filmes O vampiro de Dusseldorf, de Fritz Lang, A regra do jogo, de Jean Renoir e 
O nascimento de uma nação, de D. W. Griffith. As seqüências são exibidas acompanhadas por comentários em "off", 
que explicam as imagens.
xVC0239

A imagem cinematográfica e o artista plástico Hélio de Oliveira
SARNO, Geraldo, 1938-
Brasil, 2006?

Contém: 1) palestra de Geraldo Sarno sobre imagem cinematográfica, proferida durante a Oficina para 
Desenvolvimento de Projetos do III DocTV, em 2006; 2) entrevistas e depoimentos sobre o artista plástico baiano 
Hélio de Oliveira.
DVD0789

Intervista
Entrevista
FELLINI, Federico, 1920-1993
Itália / França, 1987

Enquanto começam as filmagens de uma adaptação de América, de Kafka, Fellini é entrevistado por equipe de TV 
japonesa. O relato que faz transforma-se em "realidade". Resumo: Vídeo 1997.
VC0598, XDVD0120

El invasor marciano: 36 años despues
OLIVEIRA, Wolney
Cuba, 1988

Cineastas aficionados reaniman sus recuerdos al visionar nuevamente los filmes que realizaron en la década de 1950.
VC0956

Jean Rouch, subvertendo fronteiras
FERRAZ, Ana Lucia; CUNHA, Edgar Teodoro da; MORGADO, Paula; SZTUTMAN, Renato
Brasil, 2000

Documentário sobre o cineasta - antropólogo Jean Rouch. Discute os principais temas de sua obra mesclando cenas de 
seus filmes e depoimentos concedidos em Paris e no Brasil, quando de sua visita em 1996. Está dividido em temas: 
Arte-ciência, a verdade do cinema; Da imagem ao texto; Montagem e Antropologia compartilhada. Traz depoimentos 
dos antropólogos Dominique Gallois, Ana Maria Niemeyer e Kiko Goifman, que também é cineasta; de Thomas 
Farkas, produtor e fotógrafo e dos cineastas Geraldo Sarno e Jorge Bodansky. Apresenta trechos dos filmes: Les 
maitres fous (1954); Moi, un noir (1958); La chasse au lion à l'arc (1965); Jaguar (1967); Dama d'Ambara (1973) e 
Rouch's gang (1993)
VC1555, DVD0735, XDVD0089
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A linguagem do cinema: uma conversa sobre David Neves
SARNO, Geraldo, 1938-
Brasil, 2001

Traz depoimento de David Neves em 1993. Ele fala do Laboratório Líder, do bar em frente e de como eram as 
reuniões para realizar os filmes; conversa entre Arnaldo Carrilho, Carlos Moletta, José Carlos Avellar e Walter Lima 
Jr. sobre David Neves e suas obras, com trechos e comentários sobre os filmes de sua trilogia: Muito prazer, Fulaninha 
e Jardim de Alah, além de Luz del Fuego; opção de legendas em inglês.
DVD0248, VC1696

Luchino Visconti
LIZZANI, Carlo, 1922-
Itália, 2000

A vida do cineasta italiano Lucchino Visconti e seus trabalhos no cinema, no teatro e na ópera são apresentados neste 
documentário, com trechos de filmes e depoimentos de Vittorio Gasmann, Marcello Mastroiani e outros.
DVD0133

Lumière et compagnie
Lumière e cia
MOON, Sarah
França / Dinamarca / Espanha / Suécia, 1995

Quarenta cineastas foram convidados a realizar um filme usando a camera original criada pelos irmãos Lumière. Todos 
os filmes deveriam ter um único plano-seqüência de 52 segundos, rodado em no máximo 3 tomadas, sem som 
sincronizado. O resultado é exibido entremeado por depoimentos dos diretores, que explicam porque aceitaram o 
convite e respondem à pergunta: por que filmam?
xVC0307

Lumière
Lumière: a invenção do cinema
ALLEGRET, Marc, 1900-1973
França, 19--

A história da família Lumière e da invençäo do cinematógrafo, realizada a partir filmes dos próprios irmãos Lumière. 
Experiências de filmagens com câmeras em movimento em gôndola, barco, trem e elevador, e com câmera fixa 
mostrando a família Lumière e seus amigos em diversas atividades de lazer, e representando pequenas peças cômicas. 
Imagens da vida cotidiana e de fatos políticos do final do século XIX, e de filmes exibidos publicamente pela primeira 
vez em 1895.
VC0881, VC1812

Making of Lawrence of Arabia
BOUZEREAU, Laurent, 1962-
Estados Unidos / Grä-Bretanha, 199-?

Documentário sobre o filme Lawrence da Arábia. Apresenta cenas do filme, entrevistas e depoimentos do diretor, 
equipe técnica e intérpretes. David Lean, em entrevista concedida em 1989 discorre sobre a produção, escolha de 
roteiristas e atores e a restauração do filme. Os atores Anthony Quinn, Omar Sharif e Peter O'Toole comentam como 
conseguiram o papel e contam suas experiências no filme. Há ainda depoimentos de: Phillis Dalton, figurinista; Roy 
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Stevens, assistente de direção; Freddie Young, diretor de fotografia; Peter Newbrook; Eddie Fowlie; Anne V. Coates, 
montagem.
DVD0034

Maldito: o estranho mundo de José Mojica Marins
BARCINSKI, André; FINOTTI, Ivan
Brasil, 2000

O cineasta criador do personagem Zé do Caixão fala sobre sua carreira, seu método de trabalho e sua paixão pelo 
cinema. Recorda fatos pitorescos, como a história do homem que "ressuscitou" em seu próprio velório, e desmente a 
lenda de que seus filmes provocam a morte de atores e técnicos. O roteirista Rubens Lucchetti, o ator Mário Lima e a 
montadora Nilcemar Leyart falam sobre os testes macabros e violentos a que os candidatos a atores eram submetidos, 
as dificuldades de filmar com aranhas e cobras e os problemas financeiros que Mojica enfrentou. O filho do cineasta 
recorda a perseguição movida pela Censura do governo militar, especialmente rigorosa com o filme O despertar da 
besta. Mojica fala também sobre seu trabalho no cinema pornô, nos anos 80. São mostrados trechos dos filmes: 
Sentença de Deus (fragmento), Meu destino em tuas mãos, A sina do aventureiro, Pesadelo macabro, Finis Hominis, À 
meia-noite levarei sua alma, Esta noite encarnarei no teu cadáver, Demônios e maravilhas e O despertar da besta. Há 
ainda imagens de Mojica levando a platéia à histeria em seu curso para atores, da homenagem que recebeu num 
festival de cinema na Espanha e de uma cirurgia nos olhos à qual foi submetido.
xVC0288, XDVD0403

The Matrix baixo orçamento
PEREIRA, Bruno Raphael Baptista; HONDA, Eric; CREMA, João Henrique Aurichio; PAIVA, Max Rohrig; 
CARVALHO, Pedro
Brasil, 2007

Refilmagem da sequência do teto do filme Matrix, realizada como exercício curricular para a disciplina Expressão por 
Imagens e Sons II, do professor Luís Fernando Angerami, Curso Superior do Audiovisual.
DVD1063, DVD1065

Memória e cinema: imagens de Minas - 1999/1
LEMOS, Evandro; coordenação geral; CASTRO, Silvino; coordenação técnica
Brasil, 1999

Projeto de pesquisa do curso Memória e cinema, da Universidade Federal de Minas Gerais. Esta fita contém 6 curta-
metragens que abordam temas relacionados à memória audiovisual do estado de Minas Gerais. 1) Tapera resolvida: 
história da fundação da cidade de Belo Horizonte, em fotografias antigas. 2) Guardados: móveis, fotografias, músicas, 
filmes e pequenos objetos de valor emocional guardam as recordações de pessoas comuns. 3) Bonfioli, o fazedor de 
fitas: documentário sobre o fotógrafo e cineasta Igino Bonfioli, que atuou em Belo Horizonte no início do século 20. 4) 
Salas: projecionistas contam a história das salas de cinema de Belo Horizonte. 5) Produzir em Minas: depoimentos de 
Tarcísio Vidigal e Jorge Moreno sobre suas carreiras, o papel do produtor e as dificuldades de realizar filmes no Brasil. 
6) Carlos Scalla, o garoto que trocou a bicicleta pelo cinema: depoimento do ex-projecionista e cineasta amador, autor 
de filmes caseiros.
VC1800

Memória e cinema: imagens de Minas - 1999/2
LEMOS, Evandro; coordenação geral; CASTRO, Silvino; coordenação técnica
Brasil, 1999
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Projeto de pesquisa do curso Memória e cinema, da Universidade Federal de Minas Gerais. Esta fita contém 4 curta-
metragens que abordam temas relacionados à memória audiovisual do estado de Minas Gerais. 1) Anos sessenta: 
cinema do possível: documentário sobre o cineclubismo em Belo Horizonte, as revistas de cinema da época e as 
atividades das escolas de cinema. 2) A outra face do cinema: trabalho sobre cineastas amadores que atuam fora do 
circuito comercial de cinema. 3) Elementos: da criação à destruição e preservação: conta a história dos pioneiros do 
cinema mineiro Raimundo Alves Pinto, Aristides Junqueira, Igino Bonfioli, Francisco de Almeida Fleming e 
Humberto Mauro, com imagens de arquivo. 4) Sexo-verdade: a história do cinema erótico mineiro, destacando os 
filmes Ganga bruta, O padre e a moça e o cinema de Guará Rodrigues.
VC1801

Le mépris
O desprezo
GODARD, Jean-Luc, 1930-
França, 1963

Drama baseado na obra homônima de Alberto Moravia. O cineasta alemão Fritz Lang filma em Cinecittà, Itália, uma 
adaptação de Odisséia de Homero, para um produtor americano. O roteirista francês Paul Javal é convidado a 
reescrever o roteiro e aceita por motivos econômico-financeiros, razão que o leva também a permitir que o produtor 
flerte com sua mulher, Camille.  Resumo: FDE, Série Apontamentos.
VC0114, DVD1731

Meu Paraguai brasileiro, por Sylvio Back
Cineamericanidad; Realizaçäo
Brasil, 1992

Sylvio Back explica seu interesse no Paraguai, tema de seus filmes República Guarani, sobre as missöes jesuíticas do 
Rio da Prata e Guerra do Brasil, sobre a guerra entre o Paraguai e o Brasil durante o Império de Pedro II. O cineasta 
analisa o contexto histórico e social dos dois acontecimentos e fala sobre seus outros projetos de filmes sobre o tema. 
Säo exibidos trechos dos dois filmes.
VC0455, XDVD0118

Mi cuna es el cine, por Libertad Lamarque
Cineamericanidad; Realizaçäo
Brasil, 1992

A equipe Cineamericanidad entrevista a atriz argentina Libertad Lamarque. Trechos de diversos filmes nos quais a 
atriz interpreta e canta, ilustram o documentário.
VC0534, XDVD0335

Mil e uma
MORAES, Susana
Brasil, 1994

A história de Alice, que tem como meta realizar um filme sobre uma viagem imaginária de Marcel Duchamp ao 
Brasil. Durante a produção ela se apaixona e acaba se envolvendo num complicado caso de corrupção. Um folhetim 
cheio de erotismo, bom humor e surrealismo, com fartas referências à Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll 
e à obra revolucionária de Marcel Duchamp. Sinopse: site da Cinemateca Brasileira.
VC1212, XDVD0546
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1897-1937: Cuatro décadas de cine silente en Colombia
ESPITIA, Juan Carlos Arango
Colômbia, 2006
DVD2193

Momentous events: Russia in the 90's: Alice in Russialand
A Rússia na visão de Ken Russell: Alice no país dos russos.
RUSSELL, Ken, 1927-
Grä-Bretanha, 199-

Uma paródia de "Alice no país das maravilhas" é o fio condutor desta visão da história e da cultura russas, da 
Revolução de 1917 até a época atual. A jovem Alice, depois de encontrar duas figuras representando Lénin e o tzar 
Nicolau despertando um bebê chamado Rússia, presencia o nascimento de novas formas de arte, a perseguição do 
compositor Shostakovitch pela Rainha vermelha Stálin e o surgimento do Realismo Socialista. Depois, o gato Glasnost 
mostra-lhe as principais manifestações culturais da Rússia contemporânea, entre os quais: trecho de um filme do 
cineasta Sergei Soloniov; grupos de rock; vídeo-arte; o necrorealismo; a pintora Zina Sotoni; um desfile do estilista de 
moda Andre Bartenov; a música de Yuri Khanin e sua obra Cinco orgasmos menores; um desenho animado de 
televisão; a Orquestra Móvel do Major Brown; uma apresentação de um grupo ucraniano no Teatro Bolshoi; a cantora 
pop Valéria.
xVC0114, XDVD0160

A montagem em Glauber Rocha por Eduardo Escorel
Cineamericanidad; Realizaçäo
Brasil, 1992

O cineasta Eduardo Escorel explica como Glauber Rocha criou e desenvolveu o processo de montagem em seus filmes. 
Trechos de O acossado, Barravento, Deus e o diabo na terra do sol, O leäo de sete cabeças e A idade da terra ilustram 
o depoimento.
VC0535, XDVD0339

The movies begin v. 1: The great train robbery and other primary works
SHEPARD, David
Grä-Bretanha, c1994

Coletânea que reúne material ligado à gênese do cinema: trabalhos de Eadweard Muybridge, realizados entre 1877 e 
1885 (03:05); filmes da Edison Kinetoscope Films, de 1894 a 1896 (07:24); filmes de Louis Lumière, 1895 a 1897 
(07:27): Viagem à lua, de Georges Méliès, 1902, com narração (30:28); atualidades 1897-1910 (39:43); filmes da 
Phaté Films (41:48); blue movies da American Mutoscope 
 Biograph (57:52); The great train robbery (1:08:28); The whole dam family and the dam dog, de Edwin S. Porter, 
1905 (1:10:09); The golden beetle, de Ferdinand Zecca, 1907 (1:10:10)
xVC0300

The movies begin v. 2: The European pioneers
Grä-Bretanha, c1994

Coletânea de filmes dos pioneiros europeus do cinema, acompanhados por comentário explicativo. De Louis Lumiere 
traz os filmes: Sortie d'usine; Répas de bebé; Demolition d'un mur; L'arroseur arrosé; Arrivée des congressistes à 
Neville sur Saone; Partie de cartes; Barque sortait du port; Leaving Jerusalem by railway. Também apresenta trabalhos 
dos britânicos Robert W. Paul, George Albert Smith, Frank Mottershaw, Walter Haggar, James Bamforth e James A. 
William son.
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xVC0302, xVC0303

The movies begin v. 3: Experimentation and discovery
STEWART, Heather; produção para vídeo
Grä-Bretanha, c1994

Coletânea de filmes produzidos entre 1900 e 1910. Contém os filmes: de Cecil Hepworth, How it feels to be run over 
(1900) (0:48), Explosion of a motor car (1900) (01:30), Rescued by Rover (1905) (06:29), The other side of the hedge 
(1905) (01:46), That fatal sneeze (1907) (05:37); de G. H. Cricks e Martin, A visit to Peek Frean and Co's biscuit 
works (1906) (11:46); da Kineto Production Co., A day in the life of a coalminer (1910) (09:32); da Pathé Fréres-
França, Par le trou de sessure (1901) (01:49), Histoire d'un crime (1901) (05:21), Ali Baba et les quarante voleurs 
(1905) (08:20), Rève et realité (1901) (0:44), La revolution en Russie (1905) (03:40), Aladin ou la lampe merveilleuse 
(1906) (11:46), Le cheval emballe (1907) (06:43), The psysician of the Castle (1908) (06:06), Magic Bricks (1908) 
(03:10); de Edison Manufacturing Co., Dewar's it's Scotch (1898) (0:52), The gay shoe clerk (1903) (01:18), The 
dream of a Rarebit Fiend (1906) (05:14).
xVC0309

The movies begin v. 4: The cinema magic of Georges Méliès
SHEPARD, David
Grä-Bretanha, c1994

Coletânea de filmes de Georges Méliès produzidos entre 1896 e 1912, seguidos por um documentário sobre o cineasta. 
Contém os seguintes filmes: The untamable whiskers (01:15); The cook in trouble (03:56); Tchin-chao, the chinese 
conjurer (08:25); The wonderful living fan (11:53); The mermaid (15:11); The living playing cards (19:17); The black 
imp (22:06); The enchanted sedan chair (26:04); The scheming gamblers paradise (29:17); The hilarious posters 
(32:24); The mysterious retort (35:50); The eclipse: the courtship of the sun and moon (39:11); Good glue sticks 
(48:24); Longdistance wireless photography (53:31); Le voyage a travers l'impossible, colorido, com narração (59:38); 
documentário Georges Méliès: cinema magician (1:20:11).
xVC0301

The movies begin v. 5: Comedy, spectacle and new horizons
SHEPARD, David
Grä-Bretanha, c1994

Coletânea de comédias produzidas entre 1907 e 1913. Contém os filmes: 1907: The policeman's little run de Ferdinand 
Zecca - da Pathé, França (05:53); 1908: Troubles of a grass-widower de Max Linder - Pathé, França (09:53); 1909: 
Nero, or the fall of Rome de Ambrosio - Itália (12:30); 1910: Onésime, horloger de Jean Durand - Pathé, França 
(07:47); 1911: Winsor McCay: the famous cartoonist of the N. Y. Herald and his moving comics da Vitagraph of 
America (07:03); 1912: Making an american citizen de Alice Guy Blaché (16:00); The girl and her trust de D. W. 
Griffith Biograph Company, New York (15:10); 1913: Bangville police - Keystone Film Company, new York (08:30)
xVC0304

O narrador ativo no filme adolescente: o roteiro e a montagem do curta-metragem Antes que seja tarde
DIAS, Thais Bologna
Brasil, 2006

Material relacionado à montagem do filme Antes que seja tarde, contendo o primeiro corte, o corte final e as cenas 
cortadas.
DVD0811
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Olho nu
KOBAYASHI, Erika
Brasil, 1998

Repórteres e diretores de cinema e TV falam sobre as reações das pessoas diante de uma câmara, e sobre o método 
que usam para abordar e conversar com seus entrevistados. São exibidos trechos dos filmes Cabra marcado para 
morrer e Fio da memória, seguidos por explicações de seu realizador, Eduardo Coutinho. Outros depoimentos: Maria 
Cândida Mendes, repórter cinematográfica; Estêvão Chiavatta, diretor de Brasil Legal e Mauro Mendonça Filho, 
diretor de Muvuca, dois programas da TV Globo e Marcos Bernstein, da equipe do filme Terra estrangeira.
VC1156, XDVD0448

On your Marx, get set, go!
HILLHOUSE, Karen
Estados Unidos, 2004

Documentário sobre os comediantes americanos Irmãos Marx. Focaliza em especial os dois filmes realizados na 
Metro-Goldwyn-Mayer com o produtor Irving Thalberg: Uma noite na ópera e Um dia nas corridas. Traz depoimentos 
de Anne Beatts, Irving Brecher, Dom DeLuise e Maureen O'Sullivan, entre outros.
DVD0516

Operários do sonho
BARTABURU, Xavier Alzueta
Brasil, 1998

Maquinistas, eletricistas e outros técnicos de cinema discorrem sobre aspectos de sua profissão, como condições de 
trabalho, formação profissional, respeitabilidade e mercado de trabalho. Falam também sobre seu amor pelo cinema. 
Depoimentos de Carlos Caldas, Esmeraldo de Camargo e Ulisses Malta.
VC1155, XDVD0628

Panorama do cinema brasileiro
NORONHA, Jurandyr Passos, 1916-
Brasil, 1968

Antologia do cinema brasileiro, centrada na produção ficcional, do início em 1898 até a década de sessenta. Säo 
exibidos trechos de filmes em ordem cronológica, com exceçäo dos primeiros, como O guarani e Perdida, dos quais só 
restam fotografias. A narraçäo situa cada filme no momento específico da história do cinema em que foi produzido - 
ciclos regionais, a era dos estúdios etc - e destaca os avanços técnicos presentes em alguns deles. Contém imagens do 
processo de gravaçäo de som usado no início do cinema falado e uma entrevista com Ademar Gonzaga falando sobre a 
modernizaçäo dos equipamentos ocorrida na década de trinta. Säo mostrados trechos dos seguintes filmes: Exemplo 
regenerador; Aytaré da praia; A retirada da Laguna; Fragmentos da vida; O caçador de diamantes; desenho animado 
com o personagem Chiquinho; Ganga bruta; Limite; Säo Paulo: sinfonia de uma cidade; Bonequinha de seda; Pureza; 
Romance proibido; Caiçara; Simäo, o Caolho; O cangaceiro; Sinhá  Moça; Uma pulga na balança; Amei um bicheiro; 
Rio 40 graus; O homem do Sputinik; Sinfonia carioca; Estranho encontro; Ravina; Mulheres e milhöes; Os cafajestes; 
O beijo; Noite vazia; Vidas secas; Menino de engenho; Deus e o diabo na terra do sol; A grande cidade; O padre e a 
moça; Säo Paulo S. A.; A hora e a vez de Augusto Matraga; O pagador de promessas.
VC0885, VC1396, DVD0275, XDVD0557

A personal journey with Martin Scorsese through american movies
Uma viagem pessoal através do cinema americano
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SCORSESE, Martin, 1942-; WILSON, Michael Henry
Estados Unidos / Grä-Bretanha, 1995

O cinema americano na visäo de Martin Scorsese. O cineasta analisa os filmes e os diretores que o impressionaram 
como espectador - näo necessariamente os mais consagrados - e examina as formas de relacionamento dos cineastas 
com o status quo cinematográfico. Na primeira parte, dedicada à evoluçäo dos westerns, filmes de gangster e musicais, 
säo evocados cineastas "contadores de histórias" como King Vidor, Vincent Minnelli, Raoul Wash, John Ford, 
Anthony Mann, Budd Boeticher, Arthur Penn e Busby Berkeley. Contém cenas dos filmes: Duelo ao sol (Duel in the 
sun); Assim estava escrito (The bad and the beautifull); Rastros de ódio (The searchers); The furies; The public enemy; 
Scarface; The roaring twenties; Footlight parade; Agora seremos felizes (Meet me in St. Louis); My dream is yours; 
Nasce uma estrela (A star is born). A segunda parte aborda desenvolvimento da técnica e da linguagem 
cinematográficas e o caráter ilusionista da atividade dos cineastas para transmitirem idéias pessoais aproveitando 
brechas no sistema, especialmente nos chamados films noir. D. W. Griffith, Cecil B. de Mille, F.W. Murnau, Frank 
Borzage, Jacques Tourneur, Andre de Toth e Ida Lupino säo alguns dos cineastas lembrados. Trechos dos filmes: 
Aurora (Sunrise); Os dez mandamentos; Amar foi minha ruína (Leave her to heaven); Johnny Guitar; Sangue de 
pantera (Cat people); Curva do destino (Detour); Pacto de sangue (Double indemnity) e outros. Na terceira parte são 
analisados cineastas como Charlie Chaplin, Orson Welles, Stanley Kubrick, D. W. Griffith, Elia Kazan, Otto 
Preminger e outros. Contém trechos dos filmes: Cidadão Kane, O grande ditador; Uma rua chamada pecado; Lolita; 
Sindicato de ladrões; Tudo o que o céu permite; Bonnie e Clyde; Soberba; O homem do braço de ouro; A cidade dos 
desiludidos e outros.
VC0906/7, VC1321/3, XDVD0225, DVD1956/7

The player
O jogador
ALTMAN, Robert, 1925-2006
Estados Unidos, 1991

Comédia baseada no livro de Michael Tolkin sobre um executivo de estúdio cinematográfico que, além de 
atormentado por série de fracassos de bilheteria, recebe ameaças de morte anônimas. Resumo: FDE, Série 
Apontamentos.
VC0675, VC1590, XDVD0722

A política do cinema
AUTRAN, Arthur
Brasil, 2011

Com base em depoimentos de cineastas, produtores, distribuidores, autoridades e outras personalidades ligadas ao 
mundo do cinema, investiga a possibilidade de construção, no Brasil,  de uma indústria cinematográfica com bases 
sólidas, um dos mais antigos objetivos dos cineastas brasileiros. Analisa os impasses a esse objetivo e os conflitos 
inerentes à política cinematográfica. Diversos marcos históricos da produção de cinema no Brasil são discutidos nos 
depoimentos, por vezes com pontos de vista diferentes sobre o mesmo tema: o papel da Embrafilme e as 
conseqüências de sua extinção; o desmonte dos órgãos oficiais ligados ao cinema durante o governo de Fernando 
Collor de Mello; a criação da Riofilme; a retomada da produção; a Lei do Audiovisual e suas conseqüências; o 
Congresso  Brasileiro do Cinema, ocorrido em 2000, considerado o marco da repolitização do cinema brasileiro, 
durante o qual foi pedida a criação de um novo órgão oficial para a área; a criação da Agência Nacional do Cinema 
(Ancine). As questões do mercado, os problemas da distribuição e o poder da televisão são analisados na última parte 
do documentário. Depoimentos de: Carlos Augusto Calil, Roberto Moreira, Paulo Sacramento, Adhemar Oliveira, 
André Gatti, Assunção Hernandes, Bruno Wainer, Eduardo Valente, Gustavo Dahl e outros.
DVD2231
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O primeiro cinema: espetáculo, narração, domesticação
COSTA, Flávia Cesarino
1994

Contém 45 filmes citados na dissertação da autora sobre os primeiros dez anos de cinema, incluindo trabalhos de 
Edwin S. Porter, Louis Lumière, Georges Meliès, Pathé Frères e outros. Títulos: 1. Battle of Manilla Bay (1898); 2. 
Burglar on the roof (1898); 3. Scenes of the wreckage from the waterfront (1900); 4. Next (1903); 5. Smashing a 
Jersey Mosquito (1902); 6. Eletrocuting an elephant (1903); 7. Rube and Mandy at Coney Island (1904); 8. The 
European rest cure (1904); 9. Three american beauties (1906); 10. Annabelle butterfly dance (1895); 11. Serpentine 
dance (1896); 12. Sandow (1894); 13. Feeding the doves (1896); 14. Baignade en mer (1895); 15. Fire in a burlesque 
theater (1904); 16. The whole Dam family and the Dam dog (1905); 17. Demolition d'un mur (1896); 18. Rough sea at 
Dover (1895); 19. Grandma's reading glass (1900); 20. Mary Jane's mishap, or don't fool with paraffin (1903); 21. 
Ladies' skirts nailed to a fence (1900); 22. Attack on a China Mission (1900); 23. The big swallow (1901); 24. 
Sorcellerie culinaire (1904); 25. La sirène (1902); 26. Les cartes vivantes (1905); 27. Explosion of a motor car (1900); 
28. That fatal sneeze (1905); 29. Par le trou de serrure (1901); 30. Circular panorama of eletric tower (1901); 31. 
Panorama of Esplanade by night (1901); 32. The seven ages (1905); 33. The story that biograph told (1903); 34. The 
lost child (1904); 35. The suburbanite (1904); 36. Tom, Tom, The piper's son (1905); 37. The tunnel workers (1906); 
38. La revolution en russie (1905); 39. The gay shoe Clerk (1903); 40. The hold-up of the Rocky Mountain Express; 
41. Martyred presidents (1901); 42. Uncle Josh at the moving picture show (1902); 43. The eviction (1904); 44. 
Niagara, les chutes (1896); 45. Extraordinary Cab accident (1903)
xVC0298, XDVD0413

Propaganda: l'image et son pouvoir
Propaganda: o poder da imagem
França, 199?

Um panorama da propaganda política no século XX. Imagens de época intercaladas com depoimentos de políticos, 
historiadores e cineastas mostram a forma pela qual governos e Estados utilizaram os meios de comunicação de massa 
como instrumentos de dominação ideológica.

Quando as luzes das marquises se apagam
SANTOS, Renato Brandão Rodrigues dos
Brasil, 2010

Documentário sobre os cinemas de rua da região das avenidas Ipiranga e São João e sua relação com a cidade de São 
Paulo. Entrevistas intercaladas com imagens da Cinelândia paulista, no passado e no presente, mostrando desde as 
primeiras salas nos anos trinta do século XX, passando pelo seu auge nas duas décadas seguintes, até chegar a um 
processo de estagnação e declínio a partir dos anos sessenta, que culminou na extinção dos cinemas do circuito 
cinematográfico, considerado o mais importante da cidade. Resumo baseado no TCC.
DVD2081

Que viva Gláuber
MICHILES, Aurélio
Brasil, 199-

Documentário sobre o cineasta brasileiro Gláuber Rocha, cuja importância é analisada em depoimentos de 
personalidades que o conheceram. Lúcia Rocha, sua mãe, conta como o cineasta comprou sua primeira câmera. O 
cineasta Carlos Diegues fala sobre o ideário do Cinema Novo. Darcy Ribeiro recorda a polêmica provocada pelo filme 
Deus e o Diabo na terra do sol. O cineasta Nelson Pereira dos Santos e o professor Jean-Claude Bernardet falam sobre 
a luz e a fotografia no Cinema Novo. A situação política brasileira no final da década de 60 é recordada: o filme Terra 
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em transe tem problemas com a censura, a decretação do Ato Institucional n. 5 provoca o fim do Cinema Novo 
(segundo Carlos Diegues) e desencadeia um período de repressão que leva Gláuber a um exílio de 6 anos. O jornalista 
Zuenir Ventura recorda as posições polêmicas do cineasta quando volta ao Brasil, às véspera do processo de reabertura 
política. O cineasta Arnaldo Jabor relembra o estado emocional de Gláuber nos seus últimos anos de vida. Contém 
cenas dos filmes: O dragão da maldade contra o santo guerreiro; Pátio; Barravento; Deus e o Diabo na terra do sol; 
História do Brasil; Câncer; Terra em transe; Amazonas; Maranhão 66 e A idade da terra. Traz ainda vários 
depoimentos do próprio Gláuber e trechos de seu programa de televisão Abertura.
xVC0102, XDVD0457

A relação som-imagem no cinema: a experiência alemã de Fritz Lang: trechos dos filmes analisados.
MANZANO, Luiz Adelmo
Brasil, 1999

Trechos dos filmes Metrópolis e O vampiro de Düsseldorf de Fritz Lang. Do filme Metrópolis apresenta: Créditos 
iniciais / abertura; aparição do Moloch; Freder ouve Maria tentando fugir de Rotwang e, intertítulo original do Moloch 
com explicação sucinta do efeito Schüfftan. Do filme O vampiro de Düsseldorf, mostra a sequência inicial.
VC1208, VC1209, XDVD0658

A relação som-imagem nos filmes de animação norte-americanos no final da década de 1920: do silencioso ao sonoro
BARBOSA, Ana Luiza Pereira
Brasil, 2009

Contém 18 filmes de animação dos estúdios Disney: Alice on the farm (1926); Alice the whaler (1926); Oswald: Rival 
Romeos (1927); Oswald: All wet (1927); Oswald: Oh teacher (1927); Felix the cat: Comicalamities (1928); Felix the 
cat: Astronomeus (1928); Felix the cat: Arabiantics (1928); Mickey Mouse: Plane crazy (1928); Mickey Mouse: 
Steamboat Willie (1928); Mickey Mouse: The barn dance (1927); Mickey Mouse: The haunted house (1929); Mickey 
Mouse: When the cat's away (1929); Mickey Mouse: The Opry house (1929); Silly symphonies: The skeleton dance 
(1929); Finding his voice (1929); Bosko: The talk-ink kid (1929); Bosko: Sinkin' in the bathtub (1930); Bosko 
 Betty Boop: Dizzy dishes (1930).
DVD1308, DVD1309

Remarks on Marx: a night at the Opera
HILLHOUSE, Karen
Estados Unidos, 2004

Documentário sobre os comediantes americanos Irmãos Marx, centrado especificamente no filme Uma noite na Ópera. 
Explica a origem dos nomes artísticos do trio e detalha o relacionamento deles com o produtor Irving Thalberg.
DVD0517

Retratos brasileiros: Glauce Rocha: estudo de um corpo
PIZZINI, Joel, 1960-
Brasil, 200-

Programa que retrata a vida e a carreira da atriz Glauce Rocha. Contém trechos de filmes em que atuou, entre os quais 
Navalha na carne e Terra em transe, e do documentário Glauces: estudo de um rosto.
VC1662

Roberto
CLARO, Amilcar M
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Brasil, 1994?

O cineasta Roberto Santos fala sobre o cinema nacional e sobre seu próprio trabalho, num depoimento entremeado por 
trechos dos filmes O grande momento, A hora e a vez de Augusto Matraga, O homem nu, Um anjo mau, As três 
mortes de Solano, e outros. Contém um trecho do programa Roda Viva, da TV Cultura, que nunca foi ao ar. São 
mostradas várias fotos de Roberto Santos em família e trabalhando, além de imagens do cineasta sentado numa árvore, 
protestando contra sua derrubada.
xVC0051

Roberto Rosselini
LIZZANI, Carlo, 1922-
Itália, 198_?

Documentário sobre a vida, a carreira e a obra do cineasta italiano, com trechos de filmes e depoimentos de Ingrid 
Bergman, Isabella Rosselini, Martin Scorsese, François Truffaut, Sílvia D'Amico Bendico e outros.
DVD0120

Roda Viva: José Mojica Marins
Brasil, 1998

O cineasta brasileiro José Mojica Marins, criador do personagem Zé do Caixão, responde a perguntas de Rogério 
Brandão, Mário Prata, Ítala Nandi, Carlos Reichenbach, André Barcinski, Ivan Cardoso e Leon Cakoff. Entre outros 
assuntos, fala sobre: as origens do famoso personagem; e porquê do uso das longas unhas e da decisão de cortá-las; a 
condição de maldito; problemas com a censura; fazer terror no Brasil; as experiências na TV; seu método de filmar; 
como aprendeu a fazer cinema; as experiências com produção de clips para bandas de rock. Conta, ainda, diversas 
histórias pitorescas de sua vida.
xVC0110, XDVD0458

O roteiro de Pixote, por José Louzeiro
Cineamericanidad; Realização
Brasil, 1991

O escritor José Louzeiro fala sobre seu trabalho com Hector Babenco e Jorge Durán na elaboração do roteiro do filme 
Pixote. Explica a formulação de argumento, baseado no livro Infância dos mortos e nas pesquisas realizadas por 
Babenco. Aponta seqüencias que considera fundamentais, explicitando sua função no desenvolvimento da trama. 
Destaca a fidelidade do filme ao roteiro original, mas também comenta as cenas criadas pelo diretor, explicando 
porque concorda ou discorda. Conclui com observações sobre o destino de Fernando Ramos da Silva, o intérprete de 
Pixote, e sobre a situação do menor no Brasil.
VC0451, XDVD0332

Uma rua chamada Triumpho 1969/70
CANDEIAS, Ozualdo, 1922-2007
Brasil, 1971

Por meio de fotografias da autoria de Ozualdo Candeias registra-se a região da Boca do Lixo paulistana e as pessoas 
do meio cinematográfico que por ali circulam. Resumo extraído do catálogo da mostra Ozualdo R. Candeias - 80 anos.
VC1552, VC1553, XDVD0401, XDVD0402

Uma rua chamada Triumpho 1970/71
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CANDEIAS, Ozualdo, 1922-2007
Brasil, 1971

Por meio de fotografias da autoria de Ozualdo Candeias registra-se a região da Boca do Lixo paulistana e as pessoas 
do meio cinematográfico que por ali circulam. Resumo extraído do catálogo da mostra Ozualdo R. Candeias - 80 anos.
VC1552, VC1553, XDVD0401, XDVD0402

Sal de prata
GERBASE, Carlos, 1959-
Brasil, 2005

Cátia, uma bem-sucedida economista, repensa sua vida quando seu namorado Veronese, um cineasta fracassado que 
tem uma loja de revelações fotográficas, sofre um ataque cardíaco. Cátia decide conhecer melhor o trabalho de 
Veronese, se envolvendo com pessoas ligadas ao cinema e percebendo a sua dificuldade em distinguir ficção e 
realidade.
DVD1378

Une séance Méliès
Coletânea Méliès
MÉNY, Jacques
França, 1997

No Teatro Grévim, onde Georges Méliès se exibia como mágico, a neta do cineasta apresenta uma sessão com 15 de 
seus  filmes: Un homme de têtes (1898); Le voyage dans la lune (1902); Le Cake-Walk infernal (1903); Le tripot 
clandestin (1905); Le mélomane (1903); Le chaudron infernal (1903); L'homme à la tete de caoutchouc (1901); Les 
cartes vivantes (1904); Les affliches em goguette (1905); Le locataire diabolique (1909); Le roi du maquillage (1904); 
Le Thaumaturge Chinois (1904); Barbe Bleue (1901); Nouvelles luttes extravagantes (1900); l'homme-orchestre 
(1900)
DVD1424

Sergei Eisenstein, avtobiografiya
Serguei Eisenstein: uma autobiografia
KOVALOV, Oleg, 1950-
União Soviética, 1996

Homenagem ao centenário do cineasta soviético, realizada com trechos de seus filmes, imagens do arquivo pessoal de 
Eisenstein que o mostram dirigindo algumas de suas obras. A colagem de imagens é entremeada por trechos das 
memórias do cineasta, lidos pelo narrador.
DVD0249, DVD0586

Serpentine Gallery Program
KLUGE, Alexander, 1932-
Alemanha, 1995-2005

Traz uma coleção de curtas experimentais criados por Kluge. Conteúdo do DVD: Filmes-minuto (Minutenfilme), com 
5 filmes-minuto produzidos em 1998; O empreendedor flexível (Der flexible Unternehmer), em registro separado; O 
amor perturba a morte fria (Die Liebe stört der kalte Tod), em registro separado; Wer immer hofft, stirbt singend  (He 
Who Hopes, Dies Singing) de 1999; Eine Frau wie ein Vulkan (A Woman Like a Volcano) de 2003; O oficial como 
filósofo (Der Offizier als Philosoph), em registro separado.
DVD2098
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O som no cinema: material de pesquisa
MANZANO, Luiz Adelmo Fernandes, 1971-
Brasil, 2005

Contém entrevistas com os seguintes profissionais: José Luiz Sasso (VC1803 e VC1804); Mauro Alice (VC1804); 
Virgínia Flores, Roberto Ferraz e Miriam Bidermann (VC1805); Michael Ruman (VC1806); Eduardo Santos Mendes 
(VC1807); José Luiz Sasso (entrevista 2: VC1808).
VC1803/8

Soy Cuba: o mamute siberiano
FERRAZ, Vicente
Brasil, 2005

História do filme Soy Cuba (1963), filmado por uma equipe soviética como divulgação dos ideais da revolução 
cubana. Dirigido pelo cineasta Mikhail Kalatozov, o filme foi um fracasso de público e crítica, tanto em Cuba quanto 
na União Soviética, permanecendo esquecido até ser relançado, na década de 1990, pelos cineastas americanos Francis 
F. Copolla e Martin Scorsese. Atores e técnicos cubanos e soviéticos recordam as peripécias dos 2 anos de filmagens e 
procuram explicar os motivos do fracasso da obra, que atribuem, principalmente, às diferenças culturais entre os dois 
países. Paralelamente, conta-se um pouco da história da revolução cubana e da criação do Instituto Cubano del Artes y 
Indústria Cinematográficos (ICAIC). São exibidas várias imagens de eventos da época. Depoimentos de Raul 
Rodrigues e Alexander Sacha Calzatti (assistentes de câmera), Enrique Pineda Barnet (co-roteirista), Alfredo Guevara 
(fundador do ICAIC) e vários atores do filme.
DVD1137, DVD2756

La spirale, por Silvio Tendler
Cineamericanidad; Realização
Brasil, 1991

O cineasta Sílvio Tendler fala sobre sua formação, o início de sua carreira e os períodos em que viveu e trabalhou no 
Chile e na França. O documentário procura identificar as raízes do golpe de estado contra Salvador Allende, no Chile, 
e, segundo seus realizadores, é um filme em espiral. Tendler aponta o que considera os pontos fracos do filme, 
principalmente em relação à interpretação da situação política do Chile, mas reafirma a importância da experiência 
para sua formação. O cineasta comenta seus trabalhos posteriores, Os anos JK e Jango, explicando as diferenças entre 
os dois filmes. Conclui afirmando que não existe diferença entre ficção e documentário.
VC0453, XDVD0333

Der Stand der Dinge
O estado das coisas
WENDERS, Wim, 1945-
Alemanha, 1982

A falta de dinheiro interrompe, em Portugal, as filmagens de Os Sobreviventes, ficção científica inspirada em O Dia 
em que o Mundo Acabou, de Roger Corman. Com a equipe desativada no hotel, seu diretor - um jovem cineasta 
alemão - viaja em busca do produtor até Los Angeles, onde o encontra fugindo dos credores, sem dinheiro para 
financiar a conclusão do filme. Resumo: Vídeo 1997.
VC0080, VC0201, XDVD0062

Stanley Kubrick: a life in pictures
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Stanley Kubrick: imagens de uma vida
HARLAN, Jan
Estados Unidos, 2001

A vida pessoal e a carreira do cineasta Stanley Kubrick são detalhadas em depoimentos de amigos, familiares e 
profissionais que trabalharam com ele. Ilustrado por trechos de seus filmes e cenas de filmes domésticos de sua 
família.
DVD1835, DVD2233

Syd Field's screenwriting workshop
FIELD, Syd
c1999

O roteirista Syd Field expõe, didaticamente, seu método para elaboração de roteiros cinematográficos, usando como 
exemplos os filmes The Shawshank redemption (Um sonho de liberdade), Titanic e Thelma 
 Louise. Não são exibidos trechos dos filmes, apenas algumas fotos de cena.
xVC0282

Tempo de viaggio
Através do tempo
Tarkovsky, Andrei, 1932-1986; GUERRA, Tonino, 1920-
Itália, 1983

Como o poeta russo do filme Nostalgia que, acompanhado por seu guia italiano e tradutor, viajou pela Itália 
pesquisando a vida de um compositor russo do século 18, Andrei Tarkovsky e seu roteirista Tonino Guerra viajam pelo 
mesmo país para encontrar locações para um projeto de ambos. Durante a jornada, Guerra induz constantemente 
Tarkovski  à reflexão sobre sua obra e seu passado como cineasta e poeta. O resultado é o filme Nostalgia. Resumo 
escrito por Guy Bellinger, publicado na Internet Movie Database.
DVD2431

Those awful hats
GRIFFITH, David Wark, 1875-1948
Estados Unidos, 1909

Numa sala de cinema, espectadores com grandes chapéus provocam problemas.
xVC0296, DVD0419

3D: a brief history
3D: uma breve história
BOUZEREAU, Laurent, 1962-
Estados Unidos, 2004

História do surgimento do 3D no cinema, uma das técnicas usadas para inovar a exibição de filmes e atrair o público, 
que havia se voltado para a televisão, novidade na época. Depoimentos de Robert Osborne, Joe Alves, Peter 
Bogdanovich e Richard Franklin
DVD0643

Time code
FIGGIS, Mike, 1948-
Estados Unidos, 2000
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Um produtor de cinema alcoólatra está traindo a esposa com Rose, uma jovem atriz bissexual. A mulher do produtor 
decide deixá-lo, e a amante de Rose, por sua vez, desconfia que está sendo enganada por ela. Filmado em tempo real, 
com quatro câmeras digitais portáteis. A tela é dividida em quatro partes que mostram ações simultâneas.
VC1360, XDVD0265

A tradução da dança: uma apresentação do videodança
GAIARSA, Laura Belinky
Brasil, 2007

Trabalho sobre videodança, com depoimentos de artistas e pesquisadores. São apresentados conceitos e definições. 
Trechos de trabalhos são exibidos entre os depoimentos.
DVD1087

Um trailer americano
BELMONTE, José Eduardo
Brasil, 2002

O trailer de Nádia, FLores e Mustang está parado há anos diante de um drive-in. A única coisa que fazem é ver o 
tempo passar enquanto assistem filmes americanos que passam em frente. A história é contada como num trailer, sem 
tempo linear.
DVD2727

A trilha sonora nos curta-metragens de ficção realizados em São Paulo entre 1982 e 1992.
MENDES, Eduardo Santos
Brasil, 1994

O autor reuniu neste vídeo 6 filmes de curta-metragens de ficção realizados em São Paulo, selecionados em sua tese 
para análise das trilhas sonoras. São eles: Amargo prazer, de Roberto Moreira; Faça você mesmo, de Fernando 
Bonassi; História familiar, de Tata Amaral; A mulher do Atirador de facas, de Nilson Villas Boas; A garota das telas, 
de Cao Hamburger; PRKadeia, de Eduardo Caron.
VC0733, VC0734, XDVD0669

Um homem com uma câmera: um filme didático
2009

DVD com vários capítulos contendo textos e, em alguns deles, imagens que os ilustram. Contém uma breve biografia 
de Vertov, a contextualização histórica do filme, o movimento Kinoks e o Um homem com uma câmera, capítulo que 
encontra-se subdividido nos seguintes tópicos: Um filme, vários filmes; A vida de improviso; O cine-olho; A teoria 
dos intervalos; Curiosidades; Um filme didático: que descreve a montagem cinematográfica sob o ponto de vista de 
Vertov e apresenta os tipos de planos de enquadramento, de ângulos de filmagem, dos movimentos de câmera, as 
pontuações e efeitos especiais.
DVD2247

O universo de Mojica Marins
CARDOSO, Ivan, 1952-
Brasil, 1978

O cineasta José Mojica Marins expõe seu pensamento e sua visão de mundo, num depoimento ilustrado por trechos de 
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seus filmes.
DVD0122, DVD1581

Vladimir Carvalho: conterrâneo velho de guerra
IBIAPINA, Dácia
Brasil, 2004

Documentário sobre o cineasta Vladimir Carvalho, em quatro partes separadas por vinhetas. Na abertura são exibidas 
imagens do painel Eu vi o mundo ... ele começa no Recife, de Cícero Dias, com depoimento em off do cineasta que, 
em seguida, recorda momentos de sua infância e vida familiar em sua cidade natal, Itabaiana (PR). A feira livre e a 
igreja matriz, com obras em madeira do pai do documentarista, são alguns dos locais percorridos na cidade. São 
exibidos trechos do documentário O homem de Aran, de Robert Flaherty e de O país de São Saruê (1971), Incelença 
para um trem de ferro (1972) e Romeiros da guia. Na segunda e terceira partes, o cineasta comenta sua trajetória 
profissional, transcorrida em Brasília (DF), destacando os filmes: Vila Boa de Goyaz  (trecho com imagens da poetisa 
Cora Coralina, e Conterrâneos velhos de guerra, sobre a construção de Brasília (trecho de entrevista com Oscar 
Niemeyer); Cabra marcado para morrer, de Eduardo Coutinho (trecho); Barra 68, sobre a invasão da Universidade de 
Brasília durante a ditadura militar (trecho). Imagens do lançamento do filme O país de São Saruê, liberado pela censura 
em 1980, com a presença de Luís Carlos Prestes. Carvalho e o cineasta Roberto Farias recordam, ainda, episódios 
envolvendo a censura ao filme O homem de areia. Na última parte, sucedem-se depoimentos de diversas 
personalidades sobre o cineasta, entre as quais o escritor Ariano Suassuna.
VC1809

Was Geschah Wirklich Zwischen Den Bildern
Filme antes do filme
NEKES, Werner, 1944-
Alemanha, 1985

O cineasta Werner Nekes mostra sua coleção de aparelhos precursores dos equipamentos de cinema, como a lanterna 
mágica, o taumatrópio, o fenacistoscópio, o zootrópio, o praxinoscópio, a cronofotografia, os "flip books" e outros. 
Cada um deles tem seu funcionamento demonstrado e explicado detalhadamente.
xVC0245

The world of James Bond
O mundo de James Bond
HALL, Paul
Estados Unidos, 199-

Documentário sobre os filmes de James Bond. Dividido em blocos: O mundo de James Bond; 007, homem de ação; 
Os vilões de Bond; Maletinha mágica; As atrizes de 007; 25 anos de Bond. Apresenta cenas de diversos filmes do 
agente 007, depoimentos dos atores que já fizeram o personagem, do criador Ian Flemming, de dublês que comentam 
sobre o personagem e cenas do filme. Traz ainda depoimentos de diversos atores, do compositor John Barry e da 
cantora Shirley Bassey.
VC1518

Yndio do Brasil
BACK, Sylvio, 1937-
Brasil, 1995

Colagem de trechos de filmes brasileiros e estrangeiros que contêm imagens de índios, realizada com o objetivo de 
mostrar como o cinema vê o índio brasileiro. Documentários, filmes de ficção, cinejornais, desenhos animados, 



file:///I|/Sau/MARINA/cinema.txt[27/03/2013 17:51:28]

comerciais e filmes de propaganda governamental, produzidas entre 1912 e 1983, alternam-se sem preocupação 
cronológica, exibindo imagens ora estereotipadas, ora realistas, idílicas, cômicas ou trágicas. Há trechos de cinejornais 
mostrando o Marechal Rondon distribuindo presentes aos índios; presidentes do governo militar visitando aldeias e 
postos da FUNAI; sertanistas fazendo os primeiros contatos com os xavantes; uma simulação de operação anti-
guerrilha com participação de índios. A trilha musical por vezes comenta as imagens de forma irônica: as cenas de 
Rondon com os índios são acompanhadas pela marchinha de Carnaval Índio quer apito. Filmes: Como era gostoso o 
meu francês, de Nelson Pereira dos Santos; O descobrimento do Brasil, de Humberto Mauro; Experiências sexuais de 
um cavalo, de Rubens Prado; Jungle head hunters, de Lewis Cotton; Noel Nutels, de Marco Altberg; The river of 
doubt, de George Dyott; Casei-me com um xavante, de Alfredo Palácios; cinejornais do Serviço de Proteção ao Índio; 
filmes institucionais da Assessoria Especial de Relações Públicas da Presidência da República (anos 70); e outros.
VC1679

Zoom especial: produção
Brasil, 1999

Nesta reportagem sobre a produção em cinema, produtores e cineastas falam sobre diversos aspectos de suas 
atividades, como: método de trabalho das empresas produtoras; relacionamento entre produtor e diretor; funções do 
produtor executivo; captação e administração de recursos financeiros. Os produtores e os diretores dos filmes Paixão 
perdida (Alberto Baumstein e Walter Hugo Khouri, respectivamente), A hora mágica (Sara Silveira e Guilherme de 
Almeida Prado), Ação entre amigos (Sara e Beto Brant), O cineasta das selvas (Zita Carvalhosa e Aurélio Michiles) e 
Fé (Zita e Ricardo Dias) comentam suas experiências de trabalho. São mostradas cenas gravadas durante as filmagens. 
Há também depoimentos de Antonio Fagundes, Maitê Proença, Carlos Reichenbach e Renato Sacerdotte.
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