
PROGRAMAÇÃO

O nome da mostra é perfeito para indicar do que 
se trata. Primeiro, no seu sentido arquitetônico, 
janela é o que permite a iluminação e a 
ventilação; no sentido técnico da imagem, remete 
à abertura que delimita a área a ser fotografada 
ou projetada. No sentido comercial, é o espaço 
da programação de uma sala de cinema, onde são 
agendados os filmes para exibição. E no sentido 
metafórico, temos a janela da alma (nossos 
olhos), ao nos permitir a fruição estética. 

Esta Janela de Cinema, promovida pelo Zero 
Três Cineclube, é tudo isto e com uma dimensão 
ainda maior, pois se propõe a dar acesso a 
filmes que não tiveram lançamento comercial 
na cidade e acesso a filmes que representam 
um norte para a qualificação do cinema local e 
nacional. Este aspecto fica evidente quando nos 
deparamos com títulos como Sudoeste e Mãe 
e Filha, que impressionam pela alta voltagem 
poética, e títulos produzidos em Pelotas, como O 
Liberdade e Maria Clara, que refletem o estágio 
profissional da produção da cidade. São apenas 
dois exemplos,  mas que poderiam estar seguidos 
de outros, igualmente importantes. Por sinal, é 
preciso registrar a conquista dos organizadores 
do cineclube ao incluírem na mostra um dos 
filmes mais relevantes do cinema nacional dos 
últimos tempos, O Som ao Redor. Pernambucano, 
detentor de dezenas de prêmios nacionais e 
internacionais, por sua temática e linguagem ele 
é a cara do  Zero Três: veio para fazer pensar. E a 
janela agora é sua, é só abrir.

IVONETE PINTO
Professora dos Cursos de Cinema da UFPel

Vice-presidente da ABRACCINE - Associação 
Brasileira de Críticos de Cinema 

A jAnelA

> lOcAl
AuditóRiO dO centRO de 
ARtes
RuA AlbeRtO ROsA, 62 - bAiRRO: PORtO

A entRAdA PARA tOdAs As sessões e 
AtividAdes dA jAnelA é GRAtuitA
> PARA As sessões dA MOstRA de lOnGAs-
MetRAGens, é necessáRiO RetiRAR senhA 
nO sAGuÃO dO centRO AnteciPAdAMente. senhAs 
estARÃO disPOníveis A PARtiR dAs 15h dO diA 
dA sessÃO.

sOFá nA RuA - bAndA A seR AnunciAdA +
ReeXibiÇÃO de cuRtAs dA jAnelA de cineMA
lOcAl: cAsA FORA dO eiXO PelOtAs 
(tAMAndARé, 608)

nOite FORA dO eiXO cOM As bAndAs: 
sAtuRnO de jOsé (esteiO) e cOnvés 
iMAGináRiO (PelOtAs)
lOcAl: sAntA MARthA (dOM PedRO ii, 706)

seXtA-FeiRA 24 de MAiO

dOMinGO 26 de MAiO

AtividAdes eXtRAs

16h

pós 23h

> APOiO MAsteR

> APOiO 

> ReAlizAÇÃO



>Maria clara (15 min)
>Os Meninos 
Perdidos (15 min)
>dinoshop(5 min)
>desco’s Milk 
Wrath (5 min)
>O Rato (5 min 30)

>A turma
documentário / direção: filipe matzembacher e márcio reolon / 8 min / 2011
Um clube de convivência com mais de 50 anos. A tocante Turma OK. 

>A Rua
documentário / direção: filipe matzembacher e márcio reolon / 8 min / 2011
A rua como espaço de sociabilidade LGBT. 

>A Rosa
documentário / direção: filipe matzembacher e márcio reolon / 8 min / 2011
Um espaço reflexo de uma mulher. Rosa Mossoró e sua história. 

>O Âncora
documentário / direção: filipe matzembacher e márcio reolon / 8 min / 2011
Uma entidade mágica que protege navegantes e quem mais adentrar neste bar. Bem-vindos 
ao Âncora do Marujo.

MOstRA de AbeRtuRA
de cuRtAs-MetRAGens

MOstRA luGARes: 
sOMOs + AvAnte FilMes Classificação 10 anos.

Classificação 10 anos.

Classificação Livre.

cuRtA-MetRAGeM
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MOstRA PRinciPAl

lOnGA-MetRAGeM
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lOnGA-MetRAGeM
MOstRA PRinciPAl

lOnGA-MetRAGeM
MOstRA PRinciPAl

lOnGA-MetRAGeM
MOstRA PRinciPAl

cuRtA-MetRAGeM
MOstRA PRinciPAl

lOnGA-MetRAGeM
MOstRA PRinciPAl

lOnGA-MetRAGeM
MOstRA PRinciPAl

MesA 
de debAte

lOnGA-MetRAGeM
MOstRA PRinciPAl

MesA 
de debAte

AnchietA, 815

FutuRO dO PRetéRitO: 
tROPicAlisMO nOW

O libeRdAde

vOu RiFAR Meu cORAÇÃO

O MeMbRO decAídO

tinhA uMA PedRA nO cAMinhO

tRAbAlhAR cAnsA

sudOeste*

MÃe e FilhA

O sOM AO RedOR

O livRO de ReGRAs de beAtRiz

RiscAdO

O AbisMO PRAteAdO

cineMA e GÊneRO
uMA lOnGA viAGeM

MesA cOM ReAlizAdORes lOcAis

documentário / direção: guilherme da luz e 
jordana coutinho / 13 min / 2013

documentário / direção: ninho moraes e fran-
cisco césar filho / 75 min / 2012

documentário / direção: cíntia langie 
e rafael andreazza / 75 min / 2012

documentário / direção: ana rieper / 75 min / 
2011

direção: lucas sá / 17 min / 2011

direção: caio mazzilli / 11 min / 2013

suspense / direção: marco dutra / 99 min / 2011

drama / direção: eduardo nunes / 129 min / 2013

drama / direção: petrus cariry / 80 min / 2011

drama / direção: kléber mendonça filho / 130 min / 2011

direção: isadora ebersol / 10 min / 2012

drama / direção: gustavo pizzi / 85 min / 2011

drama / direção: karim ainouz / 80 min / 2011

documentário / direção: lucia murat / 97 min 
/ 2011

Documentário observativo que retrata o microcosmo de um 
espaço habitacional na cidade de Pelotas. Classificação Livre.

Um olhar do século 21 para um dos movimentos culturais 
mais importantes da história brasileira. Uma intersecção 
dos contextos social e artístico de 1968 com o atual. Com as participações de Alice Braga 
e Gero Camilo. Classificação Livre.

Em Pelotas, no sul do Brasil, existe o bar e restaurante 
Liberdade: local extremamente simples no qual, há quase 
40 anos, se apresenta o grupo de choro Avendano Jr. e o Regional. Com as participações 
de Yamandu Costa e Vitor Ramil. Classificação Livre.

Filme que trata do imaginário romântico, erótico e afetivo 
brasileiro a partir da obra dos principais nomes da música 
popular romântica, também conhecida como brega. Com as participações de Wando e 
Arnaldo Batista. Classificação 10 anos.

Não, nós prometemos não chorar. Classificação 12 anos.

Um dia na vida de um viciado em pedra. O martírio da 
droga e a leveza da escrita, aflorando vida quando a morte 
caminha ao lado. Classificação Livre.

Uma dona-de-casa decide montar o seu primeiro negócio: 
um mini-mercado de bairro. Mas tudo pode mudar quando 
seu marido de  fica desempregado e acontecimentos 
inquietantes começam então a ameaçar o empreendimento. Classificação 12 anos.

Clarice percebe a sua vida durante um único dia, em 
descompasso com as pessoas que ela encontra e apenas 
vivem aquele dia como outro qualquer. Ela tenta entender 
a sua obscura realidade e o destino das pessoas a sua volta num tempo circular que 
assombra e desorienta. Classificação 12 anos.Depois de uma longa separação, mãe e filha se encontram 

no sertão, entre ruínas e lembranças. O destino da filha 
nega o sonho da mãe. O passado é um círculo que aprisiona 
os vivos e os mortos. A filha que romper, mas as sombras espreitam. Classificação 14 anos.

A vida numa rua de classe média no Recife toma um rumo 
inesperado com a chegada de uma milícia que oferece 
segurança particular. Essa presença traz tranqulidade para 
alguns e tensão para outros, numa comunidade que parece temer muita coisa. 
Classificação 16 anos.

Um curta sobre manias e cores. Classificação livre.

Apesar de todo o esforço, uma atriz não vê sua carreira 
deslanchar e para sobreviver, ela se submete a trabalhos 
menores, até que ganha um papel em uma produção 
internacional e vê sua história retratada no roteiro do novo trabalho.
Classificação 12 anos.

Violeta é uma linda mulher que acaba de ser abandonada 
pelo companheiro. Baseado na canção “Olhos nos Olhos” 
de Chico Buarque. Com Alessandra Negrini.
Classificação 14 anos.

Mesa de debate sobre os retratos que envolvem sexualidade e gênero em produções 
selecionadas para a Janela e também quanto ao cinema em geral. Com Ana Paula Penkala 
(UFPel), Renato Cabral (Zero Três Cineclube) e Isadora Ebersol (O Livro de Regras de 
Beatriz).A história de três irmãos, com a linha dramática dada pela 

história do caçula, que vai para Londres em 1969, enviado 
pela família para não entrar na luta armada contra a ditadura no Brasil, seguindo os passos 
da irmã. Durante os nove anos em que viaja pelo mundo, ele escreve cartas que são 
dramatizadas no documentário pelo ator Caio Blat. Classificação 14 anos.

Mesa sobre realização audiovisual com realizadores de Pelotas selecionados para a Janela 
de Cinema. Mediação: Ana Paula Penkala (UFPel).

15h

17h

QuARtA-FeiRA 22 de MAiO

QuintA-FeiRA 23 de MAiO

seXtA-FeiRA 23 de MAiO

sábAdO 23 de MAiO

18h30

19h

20h45

16h30

18h30

18h30

18h50

14h

18h45

20h50

18h30

18h45

20h30

16h30
20h45

15h30

>pequenas verdades (7 min)
>catalogárgula (5 min 30)
>Ruído branco (7 min)
>uma estória bela (20 min)
>valentina (14 min) 
>27 corações (20 min)
>O segredo dos lírios (15 min)

um diálogo de ballet (7 min)
Preservativo (6 min)
lugares comuns que nunca sonhamos (15 min)

MOstRA 
AvAnte FilMes15h

FILME DE
ENCERRAMENTO

* eXcePciOnAlMente, PARA essA sessÃO, As senhAs seRÃO distRibuídAs 30 MinutOs Antes dA eXibiÇÃO.


