
Mostra Cinema Direto Canadense traz ao Recife vinte produções inéditas

Evento será encerrado com palestra de Thomas Waugh, da Concordia University

Um panorama da efervescente produção cinematográfica do Canadá entre as décadas

de 60 e 70 será contemplado na Mostra Cinema Direto Canadense, que ocupa a sala

João Cardoso Ayres, da Fundaj (Derby), de 19 a 25 de novembro. A programação traz

vinte  produções,  entre  longas  e  curtas  ficcionais  e  documentais,  em  sua  maioria,

inéditos no Brasil. O Cinema Direto canadense foi um movimento tão importante para

o Canadá quanto o Cinema Novo para o Brasil ou a Nouvelle Vague para a França. A

partir dele, instaurou-se a modernidade cinematográfica no Canadá.  Seus filmes foram

pioneiros  no  uso  de  equipamentos  de  som  direto  sincrônico  e  câmeras  leves,

revolucionando a forma de fazer documentários e, por conseguinte, filmes ficcionais. 

No dia 26, o encerramento do evento será feito no auditório da Aliança Francesa do

Recife,  no Derby,  com a presença de Thomas Waugh,  professor  e  pesquisador   da

Universidade  de  Concórdia,  em  Montreal,  especialista  nos  estudos  de  Cinema  e

Sexualidade. Waugh dará a palestra “O Cinema Direto em Montreal: Sex and the City” e

analisará  o filme  No fim das contas (1963),  de Claude Jutra,  longa ficcional  raro e

inédito no Brasil e um dos marcos na história do cinema canadense. O filme reflete o

contexto político e cultural dos anos 60, a Revolução Sexual e a ousadia estética que

estava  em  voga  para  uma  geração  de  jovens  cineastas.   A  palestra  terá  tradução

simultânea e a entrada é franca.

Estudioso do cinema canandense, quando residiu no país para concluir sua tese de

doutorado, o curador da mostra Fernando Weller, se debruçou sobre a importância do

Cinema Direto e teve a ideia de realizar as exibições na cidade:  “Recife, como um dos

mais importantes polos de cinefilia do país, produz aqui um tipo de cinema independe

que  tem  afinidades  estéticas  e  até  políticas  com  o  Cinema  Direto.  É  interessante

apresentar essa cinematografia e proporcionar ao público que gosta de cinema e que

faz cinema esse diálogo entre mundos tão distintos como Brasil e Canadá”, afirma.

Filmes de cineastas como Michel  Brault,  Pierre Perrault,  Claude Jutra ,  Allan King e

Gilles Groulx. Como destaque, além do filme No fim das contas, a mostra traz  Meu Tio

Antonie (1971), de Jutra, filme eleito pela crítica candense como o melhor filme do

cinema daquele país,  Para Aqueles que virão (1962), de Brault e Perrault, primeiro

longa-metragem canadense a ser exibido em Cannes e O gato no saco (1964), de Gilles

Gruolx,  longa  ficcional  sobre  a  crise  política  e  existencial  da  juventude  francófona

canadense. 

Na vertente anglófona, o destaque da mostra são os três primeiros longa-metragens

documentais de Allan King, um dos grandes mestres do cinema observacional, ao lado



Wiseman e Depardon. Warrendale (1967), Marido e Esposa (1969) e Vamos lá, filhos

(1973) são exemplos únicos desse modo de cinema que descreve a fundo as relação

humanas  sem  a  intervenção  do  cineasta.  Para  finalizar,  a  Mostra  traz  ainda  um

conjunto de curtas que compõem a primeira fase do Direto, promovida pelo National

Film Board, desde o inaugural curta-metragem  Os corredores de Raquetes de Neve

(1958), sobre uma hilária corrida na neve no interior do Quebec a  Garoto solitário

(1964), retrato da histeria e fascínio promovidos pela emergência da cultura pop nos

anos 60.

A  mostra  é  patrocinada  pelo  Funcultura-PE  e  tem  o  apoio  do  Programa  de  Pós-

Graduação em Comunicação da UFPE, da Aliança Francesa do Recife e da Fundação

Joaquim Nabuco. Todas as sessões serão gratuitas. A produção é realizada pela Jaraguá

Produções. 

CONVIDADO - Thomas Waugh é um dos maiores especialistas em documentário da

América do Norte. É professor da Mel Hoppenheim School of Cinema, na Concordia

University, onde atua também como pesquisador no campo da Representação Sexual

no Documentário. Waugh especializou-se no estudo interdisciplinar entre os domínios

do Cinema e da Sexualidade e abordou em diversos livros publicados entre 1984 e

2012  a  obra  de  Joris  Ivens,  o  Cinema  Direto,  os  Estudos  Queer,  a  política  no

documentário, a representação da AIDS no cinema, a pornografia e o erotismo. Em sua

primeira vez no Recife, apresenta a palestra “O Cinema Direto em Montreal, 1963: Sex

and the City”, em que analisa o filme pioneiro e autobiográfico de Claude Jutra, No Fim

das Contas,  considerando suas  interseções  e  hibridismos entre  o  Cinema Direto,  o

caráter confessional da Nouvelle Vague e exploração documental do espaço urbano,

tanto geográfica quanto fantasmática. Debate com o público em seguida.

FILMES DA PROGRAMAÇÃO

Curtas

Sala João Cardoso Ayres (Fundaj)

Os  corredores  de  raquetes  de  neve (Les  Raquetteurs),  1958,  15'  [Direção,  fotografia  e
montagem: Michel Brault, Gilles Gruolx. Som: Marcel Carrière]

Sinopse: Considerado um marco na história do Documentário, Les Raquetteurs é o primeiro
documentário canadense a apresentar diálogos em som sincrônico. O filme retrata de forma
espontânea  e  bem  humorada  uma  curiosa  corrida  anunal  na  neve na  pequena cidade  de
Sherbrooke, na província  do Quebec. Recusado incialmente pelo NFB, o filme foi  montado



cladestinamente pelos realizadores. O convite para Brault participar como fotógrafo do filme
Crônica de Verão, surgiu após Jean Rouch assistir Les Raquetteurs.

Seg, 19/11, 16h | Sab, 24/11, 20h

Quebec-EUA ou a invasão pacífica (Quebec-USA ou la invasion pacifique), 1962, 28' [Direção:
Michel Brault e Claude Jutra. Fotografia: Michel Brault e Bernard Gosselin. Montagem: Claude
Jutra. Som: Marcel Carrière]

Sinopse:  O  filme  aborda  com  humor  ácido  a  “invasão”  de  turistas  norte-americanos  na
província de Quebec. Um retrato do encontro entre os mundos francófono e anglófono na
década de 60 através do turismo. 

Seg, 19/11, às 16h | Sab, 24/11, às 20h

Veja  Miami... (Voir  Miami...),  1962,  31'  [Direção  e  montagem:  Gilles  Groulx.  Fotografia:
Bernard Gosselin. Som: Marcel Carrière.]

Sinopse:  Curta-metragem  composto  por  imagens  alegóricas  e  poéticas  sobre  o  sonho
americano.  Groulx  faz  uma crítica  ao  fantasioso mundo ensolarado  da Flórida,  novamente
pondo em questão o abismo cultural entre Canadá francófono e EUA.

Seg, 19/11, 16h |Sab, 24/11, 20h

Elogio ao Chiac (Éloge du Chiac), 1969, 27' [Direção e montagem: Michel Brault. Fotografia:
Alain Dostie e Michel Brault. Som: Serge Beauchemin e Claude Hazanavicius]

Sinopse: Conversa livre entre um grupo de jovens e sua professora em uma sala de aula em
Moncton, no Quebec. Os alunos debatem sobre do “chiac”, um dilaleto da região que mistura o
francês com elementos do inglês e os conflitos envolvendo a preservação de sua identidade
linguística.

Seg, 19/11, 16h |Sab, 24/11, 20h

Geneviève (Geneviève), 1965, 28' [Direção: Michel Brault. Roteiro: Alex Pelletier. Montagem:
Werner Nold. Fotografia: Georges Dufaux. Som: Marcel Carrière]

Sinopse: Ficção sobre duas adolescentes que viajam para carnaval da Vila de Quebec. O filme
aborda os desejos e frustrações amorosas de uma das jovens, Geneviève. 

Seg, 19/11, 16h |Sab, 24/11, 20h

O Rapaz solitário (Lonely Boy), 1962, 26' [Direção: Roman Kroitor e Wolf Koenig. Fotografia:
Roman Kroitor. Som: Marcel Carrière. Edição: John Spotton e Guy L. Coté]



Sinopse:  Documentário  que  acompanha  uma  turnê  do  jovem  cantor  Paul  Anka.  O  filme
compõe com ironia o mito  do artista  pop na década de 60,  registrando os bastidores  dos
espetáculos e a histeria sensual do público feminino adolescente diante de Anka. 

Ter, 20/11, às 16h |Sex, 23/11, às 18h

 

A Luta (La Lutte), 1961, 27' [Direção: Michel Brault, Claude Jutra, Claude Fournier e Marcel
Carrière. Fotografia: Michel Brault e Claude Fournier. Montagem: Michel Brault, Claude Jutra e
Claude Fournier. Som: Marcel Carrière]

Sinopse: Este curta-metragem documental é inspirado nos escritos de Roland Barthes sobre a
luta  livre.  Trata-se  de  uma  incursão  bem  humorada  no  universo  da  luta  em  Montréal,
acompanhando os bastidores de um evento, as reações e o fascínio do público diante do teatro
dos lutadores.

Ter, 20/11, às 16h | Sex, 23/11, às 18h

Um jogo tão simples (Un jeux si simple), 1964, 29' [Direção e montagem: Gilles Groulx. Roteiro
e  texto:  Marcel  Dubé.  Fotografia:  Jean-Claude  Labrecque  e  Guy  Borremans.  Som:  Marcel
Carrière]

Sinopse: Documentário poético sobre o esporte nacional canadense, o hockey sobre o gelo. A
paixão pelo esporte e seus ídolos (algo comparável a paixão do brasileiro pelo futebol) é o
tema do filme.

Ter, 20/11, às 16h | Sex, 23/11, às 18h 

Luvas douradas (Golden Gloves), 1961, 27' (Direção e montagem: Gilles Groulx. Fotografia: Guy
Borremans, Bernard Gosselin, Claude Jutra, Michel Brault, Gilles Groulx. Som: Calude Pelletier,
Joseph Champagne] 

Sinopse: Documentário sobre dois lutadores de boxe amador em preparação para o torneio
Golden Gloves,  em Montréal.  O documentário ingressa no cotidiano dos personagens,  que
falam sobre as suas vidas e suas motivações no esporte.

Ter, 20/11, às 16h | Sex, 23/11, às 18h

Skate (Rouli-roulant), 1966, 16' [Direção e roteiro: Claude Jutra. Fotografia: Michel Brault. Som:
Sidney Pearson. Montagem: Werner Nold]

Sinopse: Este pequeno documentário é um verdadeiro elogio ao espírito da juventude e uma
crítica  ao conservadorismo em Quebec nos anos 60. O filme aborda com ironia a proibição do
skate  nas  ruas  de  Montréal,  registrando  a  desobediência  dos  adolescentes  que  deslisam
livremente pelas ladeiras da cidade.

Ter, 20/11, às 16h | Sex, 23/11, às 18h



Longas

Sala João Cardoso Ayres (Fundaj)

Vamos, filhos (Come on Children), 1973, 95' [Direção: Allan King.  Fotografia: William Brayne.
Montagem: Arla Saare. Som: Brian Avery e Paul Coombe]

Sinopse: King propõe a 10 adolescentes no início da década de 70 uma convivência por 10
semanas  em uma fazenda  nas  imediações  de  Toronto.  O filme é  um retrato  delicado  dos
conflitos, desejos e frustrações de uma geração crescida nos anos 60, ao estilo observacional,
sem a intervenção explícita de King sobre os personagens.

Seg, 19/11, às 18h | Qui, 22/11, às 16h

O gato no saco (Le Chat dans le Sac), 1964, 74' [Direção, roteiro e montagem:  Gilles Gruolx.
Elenco:  Barbara Ulrich e Claude Godbout.  Fotografia:  Jean-Cluade Labrecque.  Som:  Marcel
Carrière]

Sinopse:  Primeiro  longa-metragem  ficcional  de  Gilles  Groulx.  O  filme  aborda  as  angústias
amorosas e existenciais de um jovem quebequense e os impasses de uma geração em luta por
autonomia política. Considerado um dos mais importantes filmes do Direto Canadense, é um
exemplo da “polinização” da ficção pela estética documental, através do uso de atores não
profissionais,  da improvisação nos diálogos e de longos planos-sequência conduzidos pelos
acontecimentos no momento da filmagem.

Seg, 19/11, às 20h | Sex, 23/11, às 16h

Entre o mar e a água doce (Entre la mer et l’eau douce), 1965, 85' [Direção: Michel Brault.
Roteiro: Denys Arcand, Michel Brault, Marcel Dubé, Gérald Godin e Claude Jutra. Fotografia:
Michel Brault, Bernard Gosselin e Jean-Claude Labrecque. Montagem: Michel Braul e Werner
Nold. Elenco: Claude Gauthier e Geneviève Bujold]

Sinopse: Primeiro longa-metragem ficcional de Michel Brault, o filme é inspirado na história
real do ator, cantor e personagem principal do filme, Claude Gauthier, que no filme assume o
nome de Claude Tremblay. Claude é um cantor popular dividido entre sua terra natal, a vila de
Saint-Irénée, na costa norte do Canadá e a cidade de Montréal, à beira do Rio São Lourenço.
No percurso entre o “mar” e a “água doce”, o personagem envolve-se com Geneviève, uma
garçonete de Montréal. 

Ter, 20/11, 18h

As Ordens (Les Ordres), 1974, 107' (Direção: Michel Brault. Roteiro:”Michel Brault. Fotografia:
François Protat. Montagem: Yves Dion]

Sinopse:  O filma aborda  os  acontecimentos  políticos  no Canadá  após a  chamada Crise  de
Outubro, uma sequência de eventos envolvendo a Frente de Libertação do Quebec, um grupo
armado separatista, que promoveu ações como o sequestro do embaixador britânco em 1970



e  a  ocupação  da  Radio-TV  Canadá.  Brault  narra  a  história  de  cinco  personagens  fictícios
vivendo no contexto da repressão após a Crise de Outubro. 

Qua, 21/11, às 16h | Qui, 22/11, às 20h

Warrendale (Warrendale),   1967,  101' [Direção:   de Alllan King.  Fotografia:  William Bryne.
Montagem: Peter Moseley. Som: Russel Heise e Mike Billings]

Sinopse: Priemiro longa-metragem do cineasta Allan King. Ao estilo totalmente observacional,
o  filme  é  uma imersão de  7  semanas  em  uma  instituição de  tratamento alternativo  para
crianças com problemas psiquiátricos em Toronto. Vencedor do Prix d'Art et d'Essai do Festival
de Cannes em 1968.

Qua, 21/11, às 18h

Acádia Acádia?!? (Acadie,  l’Acadie?!?),  1971, 118' [Direção: Michel Brault e Pierre Perrault.
Fotografia: Michel Brault. Som: Serge Beauchemin. Montagem: Monique Fortier]

Sinopse: Documentário sobre os protestos ocorridos na Universidade de Moncton no fim da
década de 60 e a ações dos estudantes pertencentes à chamada cultura acadiana pelo
reconhecimento do língua francesa no Canadá. 

Qui, 22/11, 18h

Marido  e  Esposa (A  Married  Couple),  1969,  96'  [Direção:  Allan  King.  Fotografia:  Richard
Leiterman. Montagem: Arla Saare. Som: Ron Alexander]

Sinopse: Uma das mais radicais experiências de cinema observacional, A Married Couple teve
ampla repercussão no início  dos anos 70 e inspirou o primeiro  reality  show televisivo,  An
American Family, filmado em 1973. O filme de Allan King acompanha o cotidano do casal Billy e
Antoinette  Edwards  em  seus  desejos  e  disputas  de  poder,  testemunhando  a  crise  de  um
modelo familiar em meio aos conflitos dos anos 60. 

Sex, 23/11, às 20h | Sab, 24/11, às 16h

Meu Tio Antoine (Mon oncle Antoine), 1971, 104' [Direção: Claude Jutra. Roteiro: Clément
Perron. Fotografia: Michel Brault.  Som: Claude Hazanavicius. Elenco: Jean Ducceppe, Olivette
Thibeault e Claude Jutra]

Sinopse: Longa-metragem ficcional, celebrado como o melhor filme canadense de todos os
tempos pela crítica do país. O filme narra a história de uma criança, Benoît e seu tio, Antoine,
em uma pequena vila de mineiros no Quebec. Os dois personagens viajam de trenó em uma
gélida noite de tempestade de neve para buscar o cadáver de um parente em uma fazenda
distante. 

Qua, 21/11, às 20h | Sab, 23/11, 18h



Para aqueles que virão (Pour la suite du monde), 1962, 105' [Direção: Michel Brault e Pierre
Perrault.  Fotografia:  Michel  Brault  e  Bernard  Gosselin.  Som;  Marcel  Carrière.  Montagem:
Werner Nold]

Sinopse: Um dos maiores clássicos do documentário canadense e mundial. O filme é o primeiro
de uma triologia continuada por Pierre Perrault sobre os habitantes de uma pequena ilha do
Rio São Lourenço chamada Îsle-aux-Coudres. Este também foi o primeiro filme canadense a ser
exibido em Cannes e teve uma ampla repercussão mundial, o que legitimou e promoveu o o
Cinema  Direto  em  Quebec  junto  à  crítica  internacional.  O  filme  reconstrói  junto  com  os
modadores dessa pequena vila um ritual de caça à baleia-branca que perdeu-se no tempo. A
caça é o mote que os realizadores encontraram para promoverem uma profunda imersão na
cultura francófona canadense e nas tradições rurais ameaçadas pela modernaização crescente
do país.  

Ter, 20/11, às 20h

Filme de encerramento

Auditório da Aliança Francesa, Derby.

No fim das contas (A Tout Prendre),  1964, 99' [Direção, roteiro e montagem: Claude Jutra.
Fotografia: Michel Brault, Bernard Gosselin e Jean-Claude Labrecque. Som: Micheal Belaieff.
Elenco: Cluaude Jutra e Johanne Harelle]

Sinopse: Primeiro longa metragem ficcional de Claude Jutra, o filme é um ícone da geração de
artistas e intelectuais franco-canadenses que viveram as transformações culturais e políticas
dos anos 60 no Canadá. Claude é um cineasta em crise política, amorosa e identitária que se
apaixona por uma cantora negra haitiana,  Johanne.  O filme é marcado por  uma liberdade
estilística e por um humor ácido e uma narrativa que mescla documentário e ficção. Uma das
curiosidades do filme é a rápida aparição de François Truffaut, uma espécie de homenagem
que Jutra faz ao cinema francês. Embora  No fim das contas seja dos maiores clássicos do
cinema canadense, o filme de Jutra jamais foi lançado comercialmente em DVD. Trata-se de
uma oportunidade única para o público brasileiro de assiti-lo.

Palestra | Auditório da Aliança Francesa do Recife, Derby

Seg, 26/11, 20h


