
CAPA
casa guilherme de almeida
centro de estudos de tradução literária

JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017

governo do estado de são paulo | secretaria da cultura | poiesis



SALA CINEMATOGRAPHOS

UM ANO DE ESPETÁCULO!
Ao longo do ano de 2016, foram mais de 50 eventos realizados 
e quase 80 filmes exibidos, todos contando com comentários 
de críticos e estudiosos dos assuntos a eles relacionados.
A Casa Guilherme de Almeida agradece a seus frequentado-
res pela participação, e convida a todos para celebrarmos o 
primeiro aniversário da Sala Cinematographos com atividades 
especiais durante nossa programação de férias.

Encontro Peripatético
SÃO PAULO DAVA UM FILME!
Sábado, 14 de janeiro, a partir das 10h

Neste novo passeio, na ideia aristotélica de “ensinar passe-
ando”, o tema serão as representações fílmicas da cidade 
de São Paulo, bem como a crítica cinematográfica dos dois 
expoentes do modernismo brasileiro, Guilherme de Almeida 
e Mário de Andrade.



Casa Guilherme de Almeida
10h – Visita ao museu, que focalizará o tema “Guilherme de 
Almeida e sua cinefilia”.

11h – Ida ao Anexo do Museu, para apreciação, com comen-
tários de Marlene Laky, técnica em preservação de livros e 
documentos da Casa, sobre o acervo de revistas de cinema da 
coleção de Guilherme de Almeida.

11h30 – Exibição, na Sala Cinematographos, de Fragmentos 
da vida (1929), de José Medina, com trilha musical ao vivo a 
cargo do pianista Gabriel Levy.

12h30 – Debate com Donny Correia e Vera Pasqualin sobre a vida 
e a obra de José Medina, seguida por uma leitura comentada da 
crítica de Guilherme de Almeida sobre Fragmentos da vida.

13h10 – Saída para a Casa Mário de Andrade.

Casa Mário de Andrade
14h15 – Palestra sobre Mário de Andrade e a crítica cine-
matográfica.

14h30 – Exibição de A casa de Mário de Andrade (1955), de 
Ruy Santos, e Arquitetura modernista em S. Paulo (1930), raro 
registro de Mário em visita à Casa Modernista de Gregori War-
chavchik, realizado pela Rossi Filmes, empresa de José Medina.

15h – Visita às exposições da Casa Mário de Andrade.

Aniversário de São Paulo
JOGO DURO (1984), de Ugo Giorgetti
Com Ugo Giorgetti, Donny Correia e Marcelo Tápia
Quarta-feira, 25 de janeiro, às 15h

Para celebrar os 463 anos da cidade, a Sala Cinematographos 
oferece uma rara oportunidade de se assistir ao primeiro 
longa-metragem de Ugo Giorgetti, Jogo Duro – que tem em seu 
elenco Cininha de Paula, Paulo Betti e Antonio Fagundes, entre 
outros –, com a presença de seu realizador para uma conversa 
com o público, na qual falará sobre o contexto da realização 
desse filme, cujo cenário central é o bairro do Pacaembu.

Aniversário da Sala Cinematographos
LIMITE, de Mário Peixoto (com trilha sonora ao vivo)
Com Livio Tragtenberg
Sábado, 28 de janeiro, às 15h

O reconhecido maestro e compositor Livio Tragtenberg apre-
senta, pela primeira vez em público, a trilha sonora que criou 
recentemente para o clássico vanguardista de Mário Peixoto.
Após a sessão, haverá uma conversa a respeito do processo 
de composição e de alguns aspectos de LIMITE, que fazem 
dele uma obra-prima da história mundial do cinema.



Cursos
AS LINGUAGENS DO CINEMA: Imagem, palavra e música
Por Mariella Masagão e Flávio Villar Fernandes
De 6 a 9 de fevereiro, das 19h às 21h

A escritora Mariella Augusta Mariz Masagão e o maestro, 
compositor e pianista erudito Flávio Villar Fernandes desen-
volveram este curso, cujo objetivo é propiciar ao público uma 
compreensão das linguagens envolvidas em um filme por 
meio da análise de personagens, gênero e trama, focalizando 
a interação entre imagem e som na narrativa e o papel do 
músico na arte cinematográfica. Serão analisados filmes como 
Um peixe chamado Wanda, Prenda-me se for capaz, Morte 
em Veneza e Um corpo que cai, entre outros.

STANLEY KUBRICK: poesia e precisão no cinema
Por Franthiesco Ballerini
Sábados, 11 e 18 de fevereiro, das 10h às 17h (com intervalo 
para almoço)

Este curso intensivo propõe um mergulho na cinematografia 
de um dos maiores diretores do cinema mundial, incluindo-
-se a abordagem da formação de seu olhar como fotógrafo, 
a escolha dos primeiros temas de seus filmes, o tratamento 
dos roteiros e sua concepção fotográfica e de direção de 
arte em obras de ficção científica e filmes de guerra. O 
participante poderá “passear” por todas as obras do diretor, 
por meio de referências e análises de suas proezas técnicas, 
estéticas e de linguagem.

CINEMA, PANDEIRO E CARNAVAL: 
um desfile pelas chanchadas da Atlântida
Por Donny Correia
Dias 21 e 22 de fevereiro, das 19h às 21h

Na semana que antecede o Carnaval de 2017, este curso con-
vida o participante a desfilar pela história das famosas chan-
chadas carnavalescas, sendo a Atlântida Cinematográfica, no 
Rio de Janeiro, a mais importante produtora desse gênero 
entre as décadas de 1940 e 1960. Serão exibidos trechos de 
filmes importantes como Carnaval no fogo (1949), Aviso aos 
navegantes (1950) e Mulheres e samba (1956), para mostrar 
a importância da produção carnavalesca na evolução do 
cinema nacional.

LANÇAMENTO DE LIVRO

KLEINE FAUST (ciclo de poemas), 
de Mariana Liuba Lohnhöff
Sábado, 7 de janeiro, às 15h

Em seu sexto trabalho literário, o poeta-músico Luciano Garcez 
mostra-nos um ousado exercício literário ao desprender-se de 
seus “Eus”, na forma do heterônimo-em-vida que lhe pertence, 
Mariana L. Kleine Faust – Pequeno Fausto é um livro de poesia 
altamente adensada e, ao mesmo tempo, dramática, onde es-
tão incluídas paráfrases, releituras, transfigurações e apropria-
ções de livros de autores que escreveram anteriormente sobre 
o mito fáustico, notadamente Goethe e Marlowe.



OFICINAS

PEQUENOS REPAROS EM LIVROS E DOCUMENTOS
Por Marlene Laky
Turma 1: de 16 a 20 de janeiro, das 14h30 às 17h30
Turma 2: de 20 a 24 de fevereiro, das 14h30 à 17h30
Taxa de material: R$ 50,00

Esta oficina capacitará o aluno a intervir adequadamente para 
estabilizar danos em livros e outros documentos. Durante 
as aulas, os participantes executarão pequenos reparos, 
tais como preenchimento de áreas, consolidação de rasgos, 
intervenção em lombadas danificadas etc. Também obterão 
noções básicas sobre a utilização do papel japonês e sobre os 
tipos de cola usados nessas restaurações.

JORNALISMO LITERÁRIO: Narrativas da vida
Por Edvaldo Pereira Lima
De 17 a 20 de janeiro, das 19h às 21h, e dia 21 de janeiro, 
das 13h às 18h

A atividade visa a oferecer elementos para que o participante 
desenvolva a escrita jornalística, considerando-se o rigor lite-
rário. Ao longo da semana, serão comentados alguns aspectos 
teóricos da escrita jornalística literária, baseados no New 
journalism e presentes nas obras de Tom Wolfe, Gay Talese, 
Truman Capote, Euclides da Cunha e Guilherme de Almeida. 
No último encontro, será proposto um exercício prático a par-
tir de visita ao acervo do museu Casa Guilherme de Almeida.  

CURSO

POESIA E SÍNTESE: Haicais e concretos
Por Marcelo Tápia
Dias 14 e 15 de fevereiro, das 19h às 21h

Este breve curso focalizará o legado poético de Pedro Xisto 
(1901-1987), um dos participantes do movimento da Poesia 
Concreta brasileira, que produziu, além dos célebres poemas 
visuais da série Logogramas (1964-1966), cerca de 1.500 
haicais. A obra de Xisto será uma referência para discussões 
acerca da criação poética experimental da vanguarda do sé-
culo XX, assim como de suas relações com a forma de poema 
breve oriunda do Japão, que motivou a adaptação do modelo 
a nossa língua por poetas como Guilherme de Almeida e o 
próprio Xisto. O nome do curso adota o título da primeira 
reunião de poemas do autor, Haikais & Concretos, de 1960.



 

PALESTRA

O MANGÁ E OS CLÁSSICOS DA LITERATURA MUNDIAL
Com Drik Sada e Alexandre Boide
Quinta-feira, 2 de fevereiro, às 19h

Responsáveis pela edição em português de quadrinizações 
realizadas no Japão, em formato de Mangá, dos clássicos uni-
versais da literatura – entre eles Ulisses, de James Joyce, e Em 
busca do tempo perdido, de Marcel Proust – a tradutora Drik 
Sada e o editor Alexandre Boide participarão de uma conversa 
em que serão abordados especificidades e problemas para a 
adaptação para os quadrinhos, bem como para a tradução de 
obras quadrinizadas.

Esta atividade poderá contar como crédito de horas para o 
Programa Formativo para Tradutores Literários.

EVENTO ESPECIAL

NOUCENTISME:  A PRIMEIRA VANGUARDA
Curadoria Vanderley Mendonça

O Noucentisme foi um movimento que modernizou a poesia 
catalã entre 1905 e 1916. Antes de Apollinaire, os poetas ca-
talães já faziam “caligramas”; antes de Marinetti, já atiravam a 
“bala da paz”. Rica em palavras de duplo sentido, ou sintits sen-
tits, o catalão é uma língua que acolheu a poesia com o mesmo 
rigor dos momentos sublimes que iluminaram os mestres do 
“gai saber” provençal e os grandes poetas italianos, como 
Guido Cavalcanti e Dante Alighieri, ecoando nos movimentos 
modernistas na América Latina. NOUCENTISME significa ao 
mesmo tempo “novo” e “nove”, e representa o “novo novo” 
que o século XX abria às mentes em todo o mundo. Este evento 
acontece nos dois museus-casas literários da Secretaria de 
Estado da Cultura:

CASA DAS ROSAS
Sexta-feira, 3 de fevereiro, das 19h30 às 21h30 
Recital com leituras em catalão e português.

CASA GUILHERME DE ALMEIDA
Sábado, 4 de fevereiro, das 15h às 17 h
Palestra com lançamento da plaquete NOUCENTISME:   
a primeira vanguarda catalã (edição bilíngue).

Veja oportunamente, em nosso site, a programação 
completa com a especificação dos convidados.



AULA-SHOW

POESIA ROMANA: tradução e(m) performance
Por Grupo Pecora Loca (Guilherme Gontijo Flores e Rodrigo 
Tadeu Gonçalves, coordenadores)
Sexta-feira, 10 de fevereiro, das 19h às 21h

É de conhecimento geral que a poesia antiga greco-romana era 
composta sobre jogos de sílabas longas e breves que determi-
navam um ritmo musical para as obras, que por sua vez podiam 
– e deveriam – ser performadas por meio de récitas, canto, 
dança, etc. em diversos espaços e instituições culturais. O obje-
tivo desta aula-show é discutir as implicações da oralidade e do 
corpo na poética antiga, além de pensar em suas possibilidades 
via tradução e performance no presente. Mais do que dar a voz 
aos poetas do passado, Mais do que dar a voz aos poetas do 
passado, podemos propor modos de os dar à voz.

NÚCLEO DE AÇÃO EDUCATIVA

SÃO PAULO, 463 ANOS: 
crônicas de “Ontem – Hoje – Amanhã”
Pelo Núcleo de Ação Educativa
Domingo, 22 de janeiro, das 14h30 às 17h

Guilherme de Almeida nutria uma grande paixão pela cidade 
de São Paulo, externada em diversas crônicas de sua coluna 
“Ontem – Hoje – Amanhã”, que manteve entre as décadas de 
1940 e 1950 no jornal Diário de S. Paulo. Durante uma visita ao 
Museu, os participantes poderão apreciar a vista do mirante 
que inspirava o poeta. Haverá leituras e conversas sobre o 
gênero crônica e suas especificidades em relação a outras mo-
dalidades de texto. Ao final, será proposta uma atividade em 
que os participantes poderão exercitar sua escrita.

NOS DEDOS DO POETA, O RUÍDO DAS PALAVRAS
Por Núcleo de Ação Educativa
Domingo, 19 de fevereiro, às 14h

“Secretária fidelíssima, com vinte e cinco anos de exercício 
efetivo, sem nunca ter gozado de férias ou licenças”. Assim 
Guilherme de Almeida se refere à sua máquina de escrever, 
uma Remington portátil de 1928. Nesta oficina, o participan-
te conhecerá um pouco da produção jornalística do poeta. 
Ao final, haverá alguns exercícios de escrita, a partir do 
conteúdo explorado.



QUEM SÃO OS CONVIDADOS

Alexandre Boide é tradutor e intérprete pelo Centro Universitário Ibero-Americano, trabalha 
no mercado editorial desde 2003, como editor (na Conrad Editora) e colaborador de editoras 
diversas. Desde 2009, atua como tradutor freelance, principalmente de álbuns de quadrinhos 
de R. Crumb, Joe Sacco, Charles M. Schulz, Matt Groening, Bill Watterson e Scott Adams, por 
exemplo; e séries de ficção para o público infantojuvenil.

Donny Correia, poeta e cineasta, é mestre e doutorando em Estética e História da Arte pela 
USP e bacharel em Letras – tradutor e intérprete pelo Centro Universitário Ibero-Americano 
(Unibero). Realizou os curtas experimentais Anatomy of decay, Braineraser, Totem, este 
selecionado para a 34ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo e Prêmio Canal Brasil, e 
In carcere et vinculis. Publicou os livros de poesia O eco do espelho (2005), Balletmanco (2009) 
e Corpocárcere (2013) e Zero nas veias (2015), além de ter organizado, junto com Marcelo 
Tápia a antologia Cinematographos de Guilherme de Almeida, para a Editora Unesp (2016). É 
coordenador de programação da Casa Guilherme de Almeida.

Drik Sada é tradutora de japonês-português. Trabalha desde 1989 com traduções técnicas. 
Iniciou no mercado editorial no ano 2000, com a tradução do mangá Dragon Ball. Desde então, 
tem colaborado com as principais editoras do Brasil, como a Conrad, JBC, Panini e L&PM, 
na condição de tradutora freelancer. Entre seus créditos estão obras bastante conhecidas do 
quadrinho japonês, como Lobo Solitário, Slam Dunk, Gen – Pés Descalços e vários trabalhos de 
Akira Toriyama e Osamu Tezuka. Recentemente, esteve envolvida na tradução de versões em 
mangá da literatura de Franz Kafka, Nietzsche e James Joyce para a Editora L&PM.

Edvaldo Pereira Lima é referência em pesquisa e ensino de jornalismo literário. Escritor 
e jornalista, é, também, professor aposentado da USP. Atualmente, dirige o Curso de Pós-
Graduação em Jornalismo Literário. Como autor, escreveu diversos livros teóricos e narrativas 
para o grande público.

Flavio Villar Fernandes é bacharel em Música com Habilitação em Composição pela ECA – USP 
e já trabalhou para e com diversos nomes da música (erudita e popular), tendo se apresentado 
nas maiores salas de concerto e teatros de todo o Brasil, como Sala São Paulo, Teatro Nacional 
e Pedro II. 

Franthiesco Ballerini é jornalista, mestre em Comunicação Social pela Universidade Metodista 
de São Paulo. Trabalhou durante 8 anos nos jornais O Estado de S. Paulo e Jornal da Tarde, 
onde escreveu nas áreas de cidades, economia e cultura e foi editor do caderno “Divirta-se”, 
edição interior e, nos últimos 5 anos, exerceu a função de repórter e crítico de cinema. Foi 
correspondente internacional em Los Angeles, Mumbai, Toronto e Cidade do México, entre 
outras cidades. Também foi colunista cultural da Rádio Eldorado durante 3 anos, e colaborou 
com revistas como Bravo, Quem, Contigo!e FlashNews. É autor de vários livros referenciais 
sobre cinema, além de ser produtor cinematográfico e de ter dirigido em 2015 o curta Nome.

Gabriel Levy é acordeonista, arranjador, compositor, educador e produtor musical. Tem 
formação eclética, voltada tanto para a música erudita como para a música popular, tendo 
atuado em shows e CDs ao lado de artistas dos mais diferentes estilos, como Palavra Cantada, 
Fortuna, Ceumar, Antonio Nóbrega, Zé Geraldo, Vanessa da Mata, Claudio Nucci, Fafá de 
Belem, Pena Branca e Xavantinho, João Bá e André Abujamra, entre outros.

Guilherme Gontijo Flores é tradutor, poeta e professor de língua e literatura latina na UFPR. 
Traduziu As janelas seguidas de poemas em prosa franceses, de Rainer Maria Rilke (em 
parceria com Bruno D’Abruzzo), A anatomia da melancolia, de Robert Burton (4 vols. 2011-
2013), as Elegias de Sexto Propércio (vencedor do Prêmio Jabuti na categoria Tradução) e o 
Paraíso Reconquistado, de John Milton (numa tradução poética coletiva). Atualmente trabalha 
na tradução e na performance das Odes de Horácio.

Livio Tragtenberg é compositor, escritor, produtor musical e diretor de espetáculos multimídia. 
Compõe para cinema, vídeo, teatro, dança e cria instalações sonoras. Recebeu bolsas de 
composição de VITAE e Guggenheim Foundation. Criou a Orquestra de Músicos das Ruas de 
São Paulo, criou também a Nervous City Orchestra em Miami, Berlinstrassemusiker Orchester 
em Berlim e a Orquestra Mediterrânea. Tem vários Cds editados, entre eles, OTHELLO. Tem 
vários livros editados, como O Oficio do Compositor Hoje e Música de Cena. 

Luciano Garcez é poeta, dramaturgo, compositor, cancionista e maestro. É Mestre em 
Composição e Poesia pela UNESP e UNIRIO. Seu trabalho de música erudita e popular está 
distribuído em CDs pelo Brasil e Europa, gravada por diversos intérpretes. Lançou seus livros 
de Poesia Salutz a uma dama moura (2010), As cidades cediças (2011), A mais atada à tua 
palavra – o caderno de Mariana L, em mãos, (2014), entre outros.

Marcelo Tápia, poeta, ensaísta e tradutor, é graduado em Letras (Português e Grego) e doutor 
em Teoria Literária e Literatura Comparada pela Universidade de São Paulo (USP). Autor de 
cinco livros de poemas, traduziu, entre outras obras, os romances Os passos perdidos (2008) e 
O reino deste mundo (2010), de Alejo Carpentier. É coorganizador do livro Transcriação (2013), 
de Haroldo de Campos. Tem ministrado cursos nas áreas de literatura e teoria da tradução em 
diversas instituições; atualmente, é professor pleno do Tradusp – Programa de Pós-Graduação 
em Estudos da Tradução da FFLCH-USP. Dirige o museu Casa Guilherme de Almeida – Centro 
de Estudos de Tradução Literária.

Mariella Augusta Mariz Masagão é escritora e pós-doutoranda em Teoria Literária - Retórica 
e Poesia pela UNICAMP. É curadora do I festival CMG, patrocinado pela COMGÁS, de cinema, 
música e gastronomia e do Sarau Orpheu (comemorativo do Congresso Internacional 
100ORPHEU da FFLCH-USP). Possui artigos publicados em revistas sobre Literatura e Filosofia. 

Marlene Laky é jornalista pela PUC-CAMP e conservadora-restauradora formada pelo SENAI. 
Ministrou diversas oficinas sobre conservação de livros em instituições como ECA-USP, Casa 
das Rosas e Casa Guilherme de Almeida, onde trabalha atualmente.



Raphael Pappa Lautenschlager é doutorando em Literatura Grega na UFPR. Atua, também, 
como tradutor, cantor e cimbalista.

Rodrigo Tadeu Gonçalves é professor associado de língua e literatura latina na UFPR, 
pesquisador e tradutor. Também é cantor e percussionista.

Sergio Maciel é graduando em Letras (português-latim) pela Universidade Federal do Paraná. 
Estuda a reescrita e a recepção do teatro clássico, com especial enfoque na peça Los dioses 
y los cuernos, de Alfonso Sastre, que traduziu recentemente. Além disso, tem um projeto de 
tradução rítmica do Édipo, de Sêneca, e é um dos editores do blog literário escamandro.

Ugo Giorgetti, diretor premiado, trabalha como roteirista e diretor de filmes publicitários em 
agências como Alcântara Machado, C&N, Denison e Proeme, mais tarde nas produtoras Cia. de 
Cinema, Frame e Espiral. Além de Jogo duro (1984), realizou Festa (1987), grande vencedor do 
Festival de Gramado no ano seguinte, Sábado (1995), o aclamado Boleiro (1998), Solo (2010) 
e, mais recentemente, Uma noite em Sampa (2015).

Vanderley Mendonça é editor do Selo Demônio Negro, jornalista, designer e tradutor. 
Formado em design gráfico e pré-impressão pelo RIT (Rochester Institut of Technology, EUA) e 
Design Tipográfico na Hochschule fuer Grafik und Buchkunst, Leipzig (Escola Superior de Artes 
Gráficas e Editoriais). Traduziu, entre outros livros, Poesia Vista, antologia bilíngue, do poeta 
catalão Joan Brossa (2005); Crimes Exemplares, de Max Aub (2003); Nunca aos Domingos, de 
Francisco Hinojosa  (2005) e Greguerías, de Ramón Gómez de La Serna (2010). 

Vera da Cunha Pasqualin é pesquisadora e gestora de projetos culturais. Mestre em 
Comunicação e Práticas de Consumo e graduada em Comunicação Social, pela ESPM. Com 
mais de 20 anos de experiência, atuou no Brasil, Espanha e Estados Unidos com comunicação, 
desenvolvimento de negócios e planejamento e gestão de projetos.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Geraldo Alckmin | Governador do Estado
José Roberto Sadek | Secretário da Cultura  
Renata Vieira da Motta | Coordenadora da Unidade de
Preservação do Patrimônio Museológico

POIESIS - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA
Clovis Carvalho | Diretor Executivo
Plínio Corrêa | Diretor Administrativo Financeiro
Maria Izabel Casanovas | Assessora Técnica
Ivanei Silva | Museólogo

CASA GUILHERME DE ALMEIDA
CENTRO DE ESTUDOS DE TRADUÇÃO LITERÁRIA
Marcelo Tápia | Diretor
Simone Homem de Mello | Coordenadora do Centro de Estudos 
de Tradução Literária
Donny Correia | Coordenador de Programação Cultural
Cintia Andrade | Coordenadora de Ação Educativa
Suzi Bonifácio | Supervisora Administrativa
Marlene Laky | Técnica em Preservação de Livros
Flávia Violim | Educadora
Mozilene Neri | Educadora
Tânia Cardenete | Educadora
Sidnei Vieira | Educador
Alexandre Rapolli | Assistente Administrativo
Denise Soares | Assistente Administrativa
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CASA GUILHERME DE ALMEIDA
CENTRO DE ESTUDOS DE TRADUÇÃO LITERÁRIA

Museu | Rua Macapá, 187 – Pacaembu
Anexo | Rua Cardoso de Almeida, 1943 – Pacaembu

11 3673-1883 | 3803-8525 
casaguilhermedealmeida@gmail.com
www.casaguilhermedealmeida.org.br


