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EVENTO ESPECIAL

GUILHERME DE ALMEIDA EM CENA
Sábado, 22 de julho
(Núcleo Cinematographos)

No mês de julho, a Casa Guilherme de Almeida realiza a 
tradicional homenagem a seu patrono, cujos nascimento e 
morte ocorreram nesse mês. Serão abordados, este ano, dois 
aspectos muito especiais de sua atuação: o primeiro refere-
se a seu envolvimento com a cena teatral paulistana e suas 
traduções de peças de teatro referenciais da dramaturgia 
universal. O segundo diz respeito a sua ligação com a cultura 
nipônica, representada por sua produção de haicais e sua 
decisiva participação no surgimento da Aliança Cultural Brasil-
Japão. Confira o programa:

14H30: UM MOMENTO TEATRAL O HOMEM SÓ
Por Renata Cazarini de Freitas

Depois de ter escrito duas peças em francês para seu livro de 
estreia Théâtre Brésilien (1916), em parceria com Oswald de 
Andrade, Guilherme de Almeida criou poesia e prosa dramáti-
ca, letras de canções para o teatro e um argumento de ballet, 
além de traduzir textos dramáticos do inglês, do francês e 
do grego. Em 1949, escreveu O homem só, peça identificada 
como “um momento teatral” pelo autor. Texto inédito em 
livro e no palco, a peça de um ato dividido em duas cenas 
apresenta um misantropo que julga seu dia desperdiçado e 



trava com sua sombra um embate em busca da solidão total. 
A palestra discutirá, a partir desse texto, a concepção de 
teatro do poeta.

15H30: CINEMA JAPONÊS DE VANGUARDA  
(UMA HOMENAGEM A TEINOSUKI KINUGASA)

Em parceria com a Fundação Japão, a Sala Cinematographos 
exibirá dois clássicos incontestáveis do cinema japonês de 
vanguarda, dirigidos pelo mestre Teinosuki Kinugasa, falecido 
há 35 anos. A exibição é inédita no circuito de cineclubes 
brasileiros. Os filmes são os seguintes:

Uma Página de Loucura (1926), com trilha sonora ao vivo 
por Gabriel Levy
Uma raríssima oportunidade de se conhecer aquele que é, 
talvez, o único filme japonês surrealista realizado no auge das 
vanguardas cinematográficas mundiais. A obra conta a histó-
ria do faxineiro de um hospício onde sua esposa encontra-se 
internada. Em meio a lembranças e dilemas, sua angústia 
acaba por conduzi-lo a um estado de alucinação tão obscuro 
quanto ao dos internados na instituição.

Portal do Inferno (1953), exibição exclusiva em película 16 mm
A Sala Cinematographos exibe pela primeira vez uma obra em 
16 mm: um dos filmes mais premiados do Japão, vencedor do 
Oscar de Melhor Filme Estrangeiro em 1954. Esta obra-prima 
de Kinugasa retrata a guerra entre feudos no Japão medieval 
e explora a imagem do samurai Moritho Enda em sua luta 
para proteger os membros do clã a que serve.



 
PALESTRAS

CICLO ESPECIAL DE PALESTRAS SOBRE TRADUÇÃO LITERÁRIA
Coordenação: Simone Homem de Mello

Esta série de palestras, programada para se estender ao longo 
de todo o ano, abordará a relação entre tradição e vanguar-
da no campo da tradução literária. Diversos palestrantes 
convidados tratarão de tendências literárias e tradutórias que 
priorizam a renovação de padrões vigentes e discutirão sua 
relação com a tradição. 
Os participantes que assistirem a pelo menos 75% das palestras 
poderão obter um certificado referente ao ciclo no final do ano.

Czesław Miłosz e a vanguarda polonesa
Por Nelson Ascher 
Quinta-feira, 27 de julho de 2017, das 19h às 21h
(Centro de Estudos de Tradução Literária)

O polonês Czesław Miłosz, Nobel da Literatura de 1980, man-
teve contato direto com as vanguardas das primeiras décadas 
do século XX na França, aderindo pontualmente ao seu pro-
grama como poeta. Também tradutor de Charles Baudelaire, 
Walt Whitman e T. S. Eliot para o polonês, Miłosz teve uma 



trajetória que pode ser considerada sintomática dos movi-
mentos de vanguarda na Polônia, com seu posterior retorno 
à tradição. O palestrante abordará a obra poética e tradutória 
de Miłosz, contextualizando-o nos movimentos modernistas 
do Leste Europeu.

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

DES-APRENDIZAGENS DO FEMININO NO ROMANCE E NO 
CINEMA: Cléo, de Agnès Varda e Loreley, de Clarice Lispector 
(com exibição de filme na íntegra)
Por Eliane Fittipaldi
Sábado, 29 de julho, às 14h
(Núcleo Cinematographos)

Na década de 1960, em que a voz das mulheres reivindicou 
maior autonomia de escolhas, uma cineasta francesa e uma 
romancista brasileira produziram narrativas cujas protago-
nistas confrontaram suas identificações e desidentificações 
com os discursos e imagens que constituem o feminino em 
busca de uma vida mais autêntica. Sendo, estas histórias de 
transformação, elas mesmas transformadoras, o que teriam 
hoje a nos ensinar? Após a exibição de Cléo, das 5 às 7, será 
realizada uma conferência sobre as obras de Varda e Lispector 
acerca do tema.



 
VISITA TEMÁTICA

REVISITANDO O NOVE DE JULHO PELAS PALAVRAS DO POETA 
GUILHERME DE ALMEIDA
Por Tânia Cardenete  
Domingo, 9 de julho, das 14h30 às 16h
(Núcleo de Ação Educativa)

Nesta visita especial, dialogaremos sobre alguns aspectos 
do Movimento Constitucionalista de 1932, tendo como base 
textos que Guilherme de Almeida escreveu nesse período 
e trechos do Jornal das Trincheiras, editado pelo poeta. 
Durante esta visita os participantes conhecerão também 
itens do acervo do museu relacionados a esse momento da 
história de São Paulo.

 
MINICURSO GRANDES ESQUECIDOS

LENI RIEFENSTAHL: registro factual ou realidade ficcionalizada?
Por João Eduardo Hidalgo
Sábado, 8 de julho, das 10h às 18h (com intervalo para almoço)
(Núcleo Cinematographos)

A atriz e diretora Leni Riefenstahl (1902-2003) foi a maior 
figura do Cinema Alemão durante o período nazista, que du-
rou de 1933 a 1945. Inicialmente Leni era uma dançarina que 
acabou seguindo a profissão de atriz e participou de muitas 
produções alemãs entre 1925 e 1933, e a partir desse ano 
tornou-se diretora no Ministério da Propaganda, chefiado por 



Joseph Goebbels. Este curso intensivo pretende enfocar a tra-
jetória desta peculiar cineasta desde seu primeiro filme como 
atriz (em 1926, aos 24 anos), até o último, como diretora (em 
2002, aos 100 anos).

 
CURSOS

KATY PERRY: Fogos de artifício para Frankenstein e Baudelaire
Por Luiz Carneiro
De 11 a 14 de julho, das 19h às 21h; e 15 de julho, das 15h às 18h

O que se pode aprender com os clipes de Katy Perry? 
Primeiro, é preciso vê-los como são: clipes de uma diva da 
música pop. Depois, é possível pensá-los como produtos de 
uma indústria de entretenimento, mas também dotados de 
grande força narrativa e de enorme poder de articulação de 
ideias. Além disso, é necessário notar como a artista utiliza 
modelos clássicos de narrativa, com as devidas reconfigura-
ções. É nesse sentido que o curso estabelece o diálogo entre 
a cultura contemporânea e dois ícones da literatura universal: 
o personagem criado por Mary Shelley e o poeta inaugurador 
do Simbolismo.

O GÓTICO NO CINEMA
Por Fernando Brito
De 18 a 21 de julho, das 19h às 21h
(Núcleo Cinematographos)

Do pesadelo disforme de O Gabinete do Dr. Caligari à para-
noia religiosa do recente A Bruxa, o curso pretende refletir 



sobre as diferentes configurações do gótico ao longo da 
história do cinema. Os embates entre razão e superstição, e 
ciência e sobrenatural, assim como a distinção entre horror e 
terror serão alguns dos aspectos abordados a partir da análise 
de um conjunto seleto de filmes, que abarca obras do Expres-
sionismo Alemão, produções de terror da Universal Pictures 
nos anos 1930, o terror noir-psicológico de Val Lewton, as pro-
duções da Hammer, o gótico italiano de Mario Bava, o ciclo de 
adaptações de Poe por Roger Corman e os desdobramentos 
do cinema de horror nas últimas décadas. 

 
LANÇAMENTO DE LIVRO E PALESTRA

POLÍBIO: História pragmática, de Breno Battistin Sebastiani
Sábado, 29 de julho, às 15h

O professor Breno Battistin Sebastiani discorrerá sobre im-
portante historiador grego, menos conhecido do público. No 
livro Políbio: História Pragmática, realiza a tradução dos cinco 
primeiros livros das Histórias, obra historiador, que procurou 
estudar e compreender o funcionamento e o êxito militar e cul-
tural do império romano. Dividida em três partes, os registros se 
iniciam pelos relatos das guerras anteriores a 216 a.C., passando 
em seguida para a apresentação do aparelho constitucional-
-militar dos vencedores, até chegar, por fim, à sequência de 
guerras e intervenções, despontando na soberania político-
-militar romana.



 
OFICINAS

PEQUENOS REPAROS EM LIVROS E DOCUMENTOS
Por Marlene Laky
De 3 a 7 de julho, das 14h30 às 17h30
Taxa de material: R$ 50,00
(Museologia, Preservação e Acervo)

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.

TRADUZIR EUGENIO MONTALE        
Por Francesca Cricelli
Dias 4, 6, 11 e 13 de julho, das 15h às 18h
Taxa de matrícula: R$ 50
(Centro de Estudos de Tradução Literária)
 
Após uma introdução à obra e à poética de Eugenio Montale 
e após a apresentação de princípios básicos da tradução 
de poesia, propõe-se nesta oficina uma leitura analítica de 



poemas do autor em questão, a serem traduzidos pelos 
participantes. O resultado das traduções individuais realizadas 
será discutido em grupo, à luz de critérios teóricos também 
veiculados na oficina.

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

OFICINA DE TRADUÇÃO DO TEXTO DRAMÁTICO
Por Cláudia Soares Cruz
De segunda a sexta-feira, 17 a 21 de julho de 2017, das 19h às 21h
(Centro de Estudos de Tradução Literária)

O objetivo da oficina é estudar as especificidades da tradução 
de textos dramáticos e aprimorar as técnicas da tradução des-
se gênero, abordando temas como sonoridade, ritmo, tom e 
registro, entre outros. Nesse contexto se discutirão conceitos 
básicos dos estudos da tradução, tendo-se em conta as espe-
cificidades da tradução feita para a cena.

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



MÚSICA, CINEMA DO SOM!: Oficina de criação de trilhas sonoras
Por Livio Tragtenberg
De 25 a 28 de julho, das 19h às 21h
(Núcleo Cinematographos)

Esta oficina abordará os elementos de concepção, forma-
tação, produção e realização de uma trilha sonora, seja ela 
para teatro, cinema, dança, vídeo ou multimídia. Os enfoques 
principais serão as poéticas das novas narrativas audiovisuais, 
abordando-se, também, novas estratégias de produção e 
criação. Por meio de exemplos sonoros e visuais, de textos e 
da realização de trilhas em aula, o curso oferecerá uma meto-
dologia para que o compositor, o diretor, o ator, etc., possam 
organizar a sua narrativa sonora.
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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Geraldo Alckmin | Governador do Estado
José Luiz Penna   |  Secretário de Estado da Cultura
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