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Nota de Imprensa 
 

Programação especial marca o aniversário de dez anos do Santander 
Cultural Porto Alegre, em agosto 

 

Mostra especial 10 anos, 10 vezes Cássia Kiss com a presença da atriz, pré estreia do 
filme Trabalhar Cansa, estreia do título colombiano 16 memórias, shows com Luísa 

Maita, Nó de Pinho e BBQ são algumas das atrações  
 

Com foco na economia criativa, valorizando repertórios locais e desenvolvendo 
iniciativas sustentáveis com olhar global, o Santander Cultural da capital gaúcha 

registrou um público aproximado de três milhões de pessoas durante os dez anos de 
atuação 

 

Em 21 de agosto, data do aniversário, instituição privilegia o público infantil com 
atividades gratuitas, incluindo o show Bach para crianças, do grupo Cuidado que 
Mancha, que busca aproximar, de maneira lúdica e educativa, os pequenos do 

universo sonoro 
 
Porto Alegre, 29 de julho de 2011 – Em agosto, o Santander Cultural Porto Alegre comemora 
dez anos de atuação. Com uma programação especial diária, agenda do mês de aniversário 
inclui sessões de cinema, espetáculos musicais e oficinas de arte. Desde 21 de agosto de 
2001, data da inauguração, foram realizadas 34 mostras nacionais e internacionais de artes 
visuais com cerca de 2,3 milhões de freqüentadores. Na Ação Educativa, cerca de 400 mil 
estudantes de 10,4 mil instituições participaram de atividades. Já na área de Música, 
aproximadamente 75 mil pessoas assistiram aos shows, enquanto no Cinema, circularam 210 
mil espectadores. 
 O mês de aniversário traz uma mostra especial chamada 10 Anos, 10 Vezes Cássia 
Kiss, que homenageia Cássia Kiss Magro, uma das grandes atrizes do cinema brasileiro. São 
dez filmes com a participação da atriz, além de uma sessão comentada por ela própria, sobre a 
construção das suas personagens. Também estão na programação, Encontros com o cinema 
silencioso brasileiro, Le Rendez-vous Cinéma, a estreia do título colombiano 16 memórias e a 
pré estreia do filme Trabalhar cansa, patrocinado pelo Santander e recém premiado no Festival 
de Paulínia.   

A MPB de Luísa Maita, a música regional de Nó de Pinho e o tradicional rock de 
garagem da BBQ, traduzem a agenda musical. Já em 21 de agosto, data do aniversário, o 
Santander Cultural privilegia o público infantil com oficinas de Toy art em tecido, Gravura e 
estêncil e Contação de histórias; três sessões de cinema dubladas do filme francês O pequeno 
Nicolau, de Laurent Tirard, e o show Bach para crianças, do grupo Cuidado que Mancha, que 
busca aproximar, de maneira lúdica e educativa, as crianças do universo sonoro.  
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Sobre o Santander Cultural  
O conceito e a premissa da economia criativa estão em todas as iniciativas 

culturais do Santander. As unidades das regiões Sul e Nordeste do País, o incentivo ao 
cinema brasileiro, a parceria com AfroReggae, o restauro dos Arcos da Lapa no Rio de 
Janeiro, o Festival Internacional de Linguagem Eletrônica – FILE e o programa 
Empreendedores Criativos, são exemplos de projetos do banco que incentivam a 
indústria criativa e promovem o desenvolvimento da economia.  

 
 

Programação completa de todas as áreas do Santander Cultural / AGOSTO 2011 

 

Legendas 

VERMELHO - CINEMA 

VERDE - MÚSICA 

AMARELO - OFICINAS 

2 a 5 de agosto – terça a sexta 
15h00  16 memórias  Camilo Botero Jaramillo 
17h00  Diário de uma busca  Flávia Castro 
19h00  16 memórias  Camilo Botero Jaramillo 
 
6 de agosto – sábado 
14h00                Oficina de Chorinho 
15h00                A real nave Italia no Rio Grande do Sul Benjamin Camozato + Brasil 
pitoresco - Viagens de Cornélio Pires Cornélio Pires - Encontros com o cinema silencioso 
brasileiro 
17h00                Diário de uma busca  Flávia Castro 
19h00                16 memórias  Camilo Botero Jaramillo - Sessão Comentada com Juan Zapata 
 
7 de agosto – domingo 
15h00  16 memórias  Camilo Botero Jaramillo 
17h00  Diário de uma busca Flávia Castro 
18h00                 Show com Luísa Maita 
19h00  16 memórias  Camilo Botero Jaramillo 

 
9 a 12 de agosto – terça a sexta 
15h00  Diário de uma busca  Flávia Castro 
17h00  16 memórias  Camilo Botero Jaramillo 
19h00  Diário de uma busca  Flávia Castro 
 
MOSTRA ESPECIAL 10 ANOS, 10 VEZES CÁSSIA KISS 
13 de agosto – sábado 
14h00                Oficina de Choro e Samba 
15h00  A festa da menina morta  Matheus Nachtergaele 
17h00  Os inquilinos  Sergio Bianchi 
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19h00  Bróder  Jeferson De - Sessão Comentada com Cássia Kiss Magro 
 
14 de agosto – domingo 
15h00  O circo das qualidades humanas  G.Veloso, J.Moreno, P.A.Gomes, M.Alencar  
17h00  Não por acaso  Phillipe Barcinski 
18h00                  Show com Nó de Pinho 
19h00  Ele, o boto  Walter Lima Júnior 

 
16 e 17 de agosto – terça e quarta 
15h00  Chega de saudade  Laís Bodanzky 
17h00  A festa da menina morta  Matheus Nachtergaele 
19h00  Chico Xavier  Daniel Filho 
 
18 de agosto – quinta 
15h00  Bróder  Jeferson De 
17h00  Bicho de sete cabeças  Laís Bodanzky 
19h00  Os inquilinos  Sergio Bianchi 
 
19 ago – sex 
15h00  Bróder  Jeferson De 
17h00  O circo das qualidades humanas  G.Veloso, J.Moreno, P.A.Gomes, M.Alencar 
19h00  Bicho de sete cabeças  Laís Bodanzky 
 
20 de agosto – sábado 
14h00                 Oficina de Chorinho 
15h00  Os inquilinos  Sergio Bianchi 
17h00  Bicho de sete cabeças  Laís Bodanzky 
17h00                  Ensaio Aberto com Oficina de Chorinho interpretando a obra de Avendano 
Júnior 
19h00  O circo das qualidades humanas  G.Veloso, J.Moreno, P.A.Gomes, M.Alencar 
 
ESPECIAL 10 ANOS SANTANDER CULTURAL 
21 de agosto – domingo 
11h30    O pequeno Nicolau  Laurent Tirard  
11h30  Aventura no Jardim das Sensações - contação de histórias  Janaína Lima  
11h30  Brincando de Fazer - toy art em tecido  Bete Ribeiro 
14h00  Colocando em prática sua gravura - gravura e estêncil  Janaína Czolpinski 
14h00  Brincando de Fazer - toy art em tecido  Bete Ribeiro 
15h00 O pequeno Nicolau  Laurent Tirard 
15h00  Aventura no Jardim das Sensações - contação de histórias  Janaína Lima  
15h00 Colocando em prática sua gravura - gravura e estêncil  Janaína Czolpinski 
16h00 Colocando em prática sua gravura - gravura e estêncil  Janaína Czolpinski 
16h00  Brincando de Fazer - toy art em tecido  Bete Ribeiro  
17h00 O pequeno Nicolau  Laurent Tirard 
17h00 Bach para crianças   Cuidado que Mancha  
 
MOSTRA ESPECIAL 10 ANOS, 10 VEZES CÁSSIA KISS 
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23 de agosto – terça  
15h00  Ele, o boto  Walter Lima Júnior 
17h00  Meu nome não é Johnny  Mauro Lima 
19h00  Não por acaso  Phillipe Barcinski 
 
24 de agosto – quarta 
15h00  Ele, o boto  Walter Lima Júnior 
17h00  Meu nome não é Johnny  Mauro Lima 
19h00  Trabalhar cansa  Juliana Rojas, Marco Dutra  - Sessão especial Pré estreia 
 
25 e 26 de agosto – quinta e sexta 
15h00  Bróder  Jeferson De 
17h00  Os inquilinos  Sergio Bianchi 
19h00  Bróder  Jeferson De 
 
27 de agosto – sábado 
14h00                 Oficina de Choro e Samba 
15h00  Bróder  Jeferson De 
17h00  Os inquilinos  Sergio Bianchi 
19h00  Bróder  Jeferson De 
 
28 de agosto – domingo 
15h00  Bróder  Jeferson De 
17h00  Os inquilinos  Sergio Bianchi 
18h00                  Show com BBQ 
19h00  Bróder  Jeferson De 
 
30 de agosto - terça 
15h00  Bróder  Jeferson De 
17h00  Os inquilinos  Sergio Bianchi 
19h00  Duas garotas românticas  Jacques Demy  - Le Rendez-vous Cinema avec Suzi 
Weber 
 
31 de agosto – quarta 
15h00  Bróder  Jeferson De 
17h00  Os inquilinos  Sergio Bianchi 
19h00  Bróder  Jeferson De 
 
 
Especial 21 de agosto - 10 anos do Santander Cultural Porto Alegre 
 
CINEMA  
 
O PEQUENO NICOLAU (11h30, 15h00 e 17h00) 
Le petit Nicolas 
França-Bélgica, 2009, 35 mm, cor, 91 min 
cópia dublada 
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Nicolau leva uma vida tranquila, sendo amado por seus pais e com diversos amigos, com os 
quais se diverte um bocado. Um dia ele surpreende uma conversa entre os pais, a qual faz 
com que acredite que sua mãe está grávida. Ele logo entra em pânico, pois acredita que assim 
que o bebê nascer ele não mais receberá atenção e será abandonado na floresta, assim como 
ocorre nas histórias do pequeno Poucet, de Perrault. 
D: Laurent Tirard. CI: Livre. César 2009: indicado roteiro adaptado. 
 
OFICINAS  
 
AVENTURA NO JARDIM DAS SENSAÇÕES (11h30 e 15h00) 
Contação de Histórias, com Janaína Lima 
Como ouvir uma história de forma diferente? Aguçar os sentidos , brincar com a imaginação é a 
proposta desta oficina. Reaprender que os ouvidos não servem apenas para ouvir, que os 
olhos podem algo mais que enxergar. Nesta história, brincar com os sentidos faz todo sentido. 
Ministrante: Janaína Lima, atriz de teatro, formada pelo Núcleo de Formação de Atores do 

Depósito de Teatro. Atuou nas oficinas de verão de jan/2011, no projeto “O verão é aqui”, no 
Santander Cultural. 
 
BRINCANDO DE FAZER (11h30, 14h00 e 16h00) 

Toy Art em tecido, com Bete Ribeiro 
 
Toy Art é uma manifestação contemporânea que se apropria do brinquedo para mesclar 
design, moda e urbanidade. A atividade propõe a criação de personagens envolvendo corte, 
costura, combinação de tecidos e estampas e inserção de objetos. 
Ministrante: Bete Ribeiro, jornalista, atuou na equipe educativa do Santander Cultural e 
desenvolve peças de acessórios e decoração em tecido. 
 
COLOCANDO EM PRÁTICA SUA GRAVURA (14h00, 15h00 e 16h00) 
Gravura e estêncil, com Janaína Czolpinski 
Esta oficina estimula a criação e elaboração de gravuras, usando como matriz o isopor e o 
estêncil para impressões rápidas e criativas em diversos suportes. Estêncil  é uma técnica de 
aplicação de desenhos ou ilustrações, através da aplicação de tinta, aerossol em um corte ou 
perfuração em papel e acetato. 
Ministrante: Janaína Czolpinski, artista visual, arte educadora com especialização em gravura 
e fotografia, atuou na equipe educativa do Santander Cultural 
 
MÚSICA 
 
BACH PARA CRIANÇAS (17h00) 
Show do grupo Cuidado que mancha 
O projeto revisita, para o público infantil, a obra do compositor alemão Johann Sebastian Bach 
(1685/1750). Os concertos foram especialmente criados para o público infantil, onde música, 
teatro e formas animadas fazem uma viagem pela música erudita, aproximando, de maneira 
lúdica e educativa, as crianças ao universo sonoro.  
Roteiro: Raquel Grabauska e Roger Wiest. Regência: Roger Wiest. Vocal: Roger Wiest. 
Cravo e Piano:Sérgio Olivé. Violão: André Paz. Violoncelo: Marjana Rutkovski  



 

 

 

 

 

 

 

Santander Brasil 

Relações com a Imprensa 

Tel. 11 3553-5267 / 3553-5166  E-mail: imprensa@santander.com.br 

 

Realização: Cuidado que mancha, grupo que criou e encenou diversos espetáculos dirigidos 
ao público infantil, com “A Família Sujo”, “A Mulher Gigante”, “O Natal de Natanael”, “Ouvindo 
Coisas”, entre outros. 
 

 

PROGRAMAÇÃO DE TODO MÊS DE AGOSTO 
 
CINEMA 
 
ESTREIA 
Especial Latino-américa 
Com 16 MEMÓRIAS, o Cine Santander inaugura uma parceria com a Rede de Distribuição da 
Zapata Filmes, que vem trabalhando para dar visibilidade a um cinema extremamente 
importante, realizado na América Latina, onde a sua grande maioria não chega ao circuito 
comercial. A Zapata Filmes almeja promover a diversidade cultural e proporcionar o 
intercâmbio entre estas cinematografias. "Esta programação, mais do que uma janela, é um 
espelho para que o continente se descubra e conheça sua própria cinematografia", diz Juan 
Zapata. A rede de distribuição está presente em quatro países (Colômbia, Brasil, Guiana 
Francesa e Equador), programando e distribuindo filmes produzidos nas demais regiões do 
continente, como em Honduras, Argentina, Uruguai, Chile, Paraguai, Colômbia e Costa Rica. 
 
16 MEMÓRIAS 
16 memorias 
Colômbia, 2008, 35 mm, cor, 53 min 
exibições em DVD 
Entre 1945 e 1971 Mario Posada Ochoa filmou em 16 mm mudo os dias felizes de sua 
memória familiar, em Medellín e em outras regiões da Colômbia, Estados Unidos e Europa. 
D, M: Camilo Botero Jaramillo. CI: Livre. 
 

Sessão Comentada 
6 de agosto – sábado – 19 horas   
Juan Zapata – cineasta 

 
EM CARTAZ 
DIÁRIO DE UMA BUSCA 

Brasil-França, 2010, 35 mm, cor, 105 min 
Celso Afonso Gay de Castro morreu aos 41 anos, em Porto Alegre. Exilado pela ditadura militar 
brasileira, ele percorreu Argentina, Venezuela, Chile e França, sempre carregando consigo sua 
família. Só que sua repentina morte jogou por terra o ideal político existente. Diário de uma 
busca é a tentativa de Flávia Castro, filha de Celso, recontar e entender esta história da qual 

faz parte. Um relato sensível que tem percorrido o mundo e ganhado muitos prêmios. 
D, R: Flávia Castro. Gramado 2010: melhor filme brasileiro (crítica + júri estudantes). Rio 2010 
+ Biarritz 2010: melhor documentário. Punta del Este 2011: melhor filme. 
 
MOSTRA ESPECIAL 10 ANOS, 10 VEZES CÁSSIA KISS 
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Cássia Kiss Magro é uma das grandes atrizes do cinema brasileiro. Já trabalhou com diretores 
importantes como Nélson Pereira dos Santos, Sérgio Bianchi e Walter Lima Junior, mas 
também fez filmes com diretores que estavam recém estreando, como Laís Bodansky, Mateus 
Naschtergaele, Jéferson De e Phillipe Barcinski. Seja qual for o tamanho de seu papel, são 
marcantes e para os quais ela sempre se entregou.  Como um dos presentes ao público do 
Cine Santander Cultural neste seu 10º aniversário, escolhemos 10 filmes os quais Cássia tem 
uma participação importante e a convidamos para conversar sobre o seu trabalho na 
construção de seus personagens em uma sessão comentada.   
 
ELE, O BOTO 
Brasil, 1987, 35 mm, cor, 108 min 
exibições em DVD 
Segundo uma lenda amazônica, em noite de lua cheia o Boto vem à terra e se transforma em 
humano, para seduzir e ser amado pelas mulheres e odiado pelos homens. Uma de suas 
conquistas é a filha de um pescador, que tem um filho com o Boto. Constantemente ele 
reaparece para seduzi-la, mesmo quando ela se casa. 
D, R: Walter Lima Júnior, sobre argumento de Lima Barreto baseado em ideia de Vanja Orico. 
CI: 12 anos. Natal 1987: melhor filme + direção + ator (Riccelli) + atriz Coadjuvante (Paes) + 
fotografia + cenografia. SESC 1987: direção + melhor filme (público). 

 
O CIRCO DAS QUALIDADES HUMANAS 
Brasil, 2000, 35 mm, cor, 82 min 
Num fim de semana Ulisses, Bosco, Eduardo, Carioca e Preto chegam a Congonhas motivados 
por diferentes desejos, mas os fatos irão modificar o destino de suas vidas para sempre. 
D: Geraldo Veloso, Jorge Moreno, Paulo Augusto Gomes, Milton Alencar Jr.CI: 16 anos. 
 
BICHO DE SETE CABEÇAS 

Brasil, 2000, 35 mm, cor, 88 min 
exibições em DVD 
Wilson e seu filho Neto possuem um relacionamento difícil, com um vazio entre eles 
aumentando cada vez mais. Seu Wilson despreza o mundo de Neto e este não suporta a 
presença do pai. A situação entre os dois atinge o limite e Neto é enviado para um manicômio, 
onde terá que suportar as agruras de um sistema que lentamente devora suas presas. 
D: Laís Bodanzky. CI: 14 anos. Brasília 2000: melhor filme (júri + público + crítica) + direção + 
ator (Santoro) + ator coadjuvante (Camilo) + fotografia. Recife 2001: melhor filme + direção + 
roteiro + ator (Santoro) + ator coadjuvante (Camilo) + atriz coadjuvante (Kiss) + música + 
montagem + som. CNBB 2001: Margarida de Prata. Qualidade Brasil 2001: melhor filme + 
direção + ator (Santoro) + atriz (Kiss) + ator coadjuvante (Ciocler + Camilo). Biarritz 2001: 
melhor filme. Trieste 2001: melhor filme de diretor estreante + prêmio júri jovem. APCA 2001: 
melhor filme + direção + roteiro + ator (Santoro). Cartagena 2002: melhor filme de diretor 

estreante + ator (Santoro). 
 
NÃO POR ACASO 
Brasil, 2007, 35 mm, cor, 90 min 
exibições em DVD 
Ênio é um engenheiro de trânsito que comanda o fluxo de carros em São Paulo. Pedro é um 
jovem dono de uma marcenaria especializada em mesas de sinuca. Ambos gostam de levar a 
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vida de forma bastante programada. Em um acidente de carro, a ex-mulher de Ênio e a 
namorada de Pedro morrem, desestabilizando a vida dos dois. 
D: Phillipe Barcinski. CI: 10 anos. Cine PE 2007: ator (Medeiros) + atriz coadjuvante (Messina) 
+ fotografia + montagem. Chicago 2007: diretor estreante. Huelva 2007: ator (Medeiros). 
 
CHEGA DE SAUDADE   
Brasil, 2007, 35 mm, cor, 95 min 
exibições em DVD 
Diversos personagens passam por um salão de dança em São Paulo, onde ocorre um baile da 
terceira idade. 
D: Laís Bodanzky. CI: 14 anos. Brasília 2007: melhor filme (público) + direção + roteiro. 
Genebra 2008: melhor filme. Grande Prêmio do Cinema Brasileiro 2008: figurino. Cartagena 
2009: atriz coadjuvante (ao conjunto de atrizes) 
 
MEU NOME NÃO É JOHNNY 

Brasil, 2008, 35 mm, cor, 107 min 
Jovem carioca que, nos anos 80, ingressa no tráfico. Sem arma nem violência, usando quase 
exclusivamente seu poder de persuasão, o jovem João vira o poderoso chefão das drogas na 
zona sul do Rio, abastecendo a burguesia e a intelectualidade endinheirada. 
D: Mauro Lima. CI: 14 anos. Qualidade Brasil 2008: ator (Mello) + atriz coadjuvante (Kiss). 
Miami Brazilian Film 2008: melhor filme (júri + público + crítica) + ator (Mello) + montagem + 
som. Grande Prêmio do Cinema Brasileiro 2008: roteiro adaptado + ator (Mello) + atriz 
coadjuvante (Lemmertz) + música original + montagem + som. 
 
A FESTA DA MENINA MORTA 
Brasil, 2008, 35 mm, cor, 110 min 
Há 20 anos uma pequena população ribeirinha do alto Amazonas comemora a Festa da 
Menina Morta. O evento celebra o milagre realizado por Santinho, que após o suicídio da mãe 
recebeu em suas mãos, da boca de um cachorro, os trapos do vestido de uma menina 
desaparecida. A festa cresceu indiferente à dor do irmão da menina morta, Tadeu.  
D, MU: Matheus Nachtergaele.. CI: 18 anos. Cannes 2008 - Un certain regard: seleção oficial. 
Gramado 2008: prêmio especial do júri + ator (Oliveira) + fotografia + música + melhor filme 
(público + crítica). Rio 2008: direção de ficção + ator (Oliveira). Chicago 2008: diretor 
estreante.. Santa Maria da Feira 2008: ator (Oliveira). Los Angeles Brazilian Film 2009: 
roteiro + fotografia. APCA 2009: melhor filme de ficção + fotografia. 
 
OS INQUILINOS (OS INCOMODADOS QUE SE MUDEM) 
Brasil, 2009, 35 mm, cor, 103 min 
Valter e Iara moram com os dois filhos, na periferia da cidade de São Paulo. Eles levam a vida 
normalmente, até a chegada de três rapazes que se tornam seus novos vizinhos. Iara passa a 
achar que, como eles não trabalham, devem ser bandidos. Pouco se sabe sobre a história do 
trio, apenas que eles costumam levar mulheres para casa e falam palavrões constantemente. 
Valter, que trabalha de dia e estuda à noite, pouco se importa com o que eles fazem e quer 
apenas dormir. Só que a tensão do dia a dia e o barulho que os vizinhos fazem de madrugada 
atrapalham seu sono. 
D: Sergio Bianchi. CI: 14 anos. Rio 2009: roteiro + atriz coadjuvante (Kiss). Goiânia 2009: 
melhor filme + direção + roteiro. FIESP/SESI 2010: melhor filme + direção + ator (Descartes). 
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CHICO XAVIER 
Brasil, 2010, 35 mm, cor, 125 min 
Desde criança, Chico Xavier (1910-2002) ouvia vozes e via pessoas que já tinham falecido. Ao 
crescer, passa a usar seu dom para psicografar cartas. Logo se torna um ícone em sua cidade 
natal, despertando a ira do novo padre e acusações de ser uma fraude. Envelhecido, Chico 
participa do programa de TV "Pinga-Fogo", onde fala sobre sua trajetória de vida e questões do 
espiritismo. 
D: Daniel Filho. CI: Livre. Grande Prêmio do Cinema Brasileiro 2010: roteiro adaptado + atriz 
coadjuvante (Kiss) + maquiagem. 
 
BRÓDER 
Brasil, 2010, 35 mm, cor, 92 min 
Capão Redondo, bairro de São Paulo. Macu, Jaiminho e Pibe são amigos desde a infância e 
seguiram caminhos distintos ao crescer. Jaiminho é jogador de futebol famoso. Pibe vive com 
Cláudia e tem um filho com ela, precisando trabalhar muito para pagar as contas. Macu entrou 
para o mundo do crime e está envolvido com os preparativos de um sequestro. Uma festa 
surpresa organizada por dona Sônia, mãe de Macu, faz com que os três amigos se 
reencontrem.  
 
D: Jeferson De. CI: 14 anos. Berlin 2010: seleção oficial Paulínia 2010: fotografia + arte + som 
+ melhor filme (crítica). Gramado 2010: melhor filme brasileiro + direção + ator (Blat) + música 
+ montagem. 
 
Sessão Comentada 
13 de agosto – sábado – 19 horas 
  
Cássia Kiss Magro – atriz – cinema: Memórias do cárcere (1984), O país dos tenentes 
(1987), Ele, o boto (1987), A grande arte (1991), A hora marcada (2000), O circo das 
qualidades humanas (2000), Bicho de sete cabeças (2000), Condenado à liberdade (2001), 
Ódiquê? (2004), Tapete vermelho (2005), Não por acaso (2007), Chega de saudade (2007), 
Meu nome não é Johnny (2008), A festa da menina morta (2008), Os inquilinos (2009), 
Bróder (2010), Chico Xavier (2010). TV: Padre Cícero (1984), Livre para voar (1984-85), 
Roque santeiro (1985-86), Alta rotação (1987), Brega & chique (1987), Vale tudo (1988-89), 
Pantanal (1990), Barriga de aluguel (1990-91), Você decide – Armadilha do destino (1992) – 
Mamãe coragem (1992) – Laços de sangue (1993) – Minhas caras amigas (1998) – Glorinha 
vai às compras (2000), Fera ferida (1993-94), Quem é você? (1996), Por amor (1997-98), 
Pecado capital (1998-99), Esplendor (2000), Porto dos Milagres (2001), Sabor da paixão 
(2002-03), Agora é que são elas (2003), Um só coração (2004), Mad Maria (2005), Carga 
pesada – Estupidez (2005), JK (2006), Cobras & lagartos (2006), Eterna magia (2007), 
Casos e acasos – A prova, a namorada e a isca (2008) – A aliança, a queixa e a revista 
(2008), Paraíso (2009), Escrito nas estrelas (2010), Morde & assopra (2011). 
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A REAL NAVE ITALIA NO RIO GRANDE DO SUL 
1924, 35 mm a 16 qps, pb, 27 min 
O navio Italia, antigo König Albert, sob o comando do Conde Carlos Grenet e com o 
embaixador italiano Giovanni Giuriati, entra no porto de Rio Grande em 2 de maio de 1924. 
Recepção com convidados e grupos de reservistas italianos, populares e autoridades, 
representantes de sociedades e das cidades de Cachoeiro e Pelotas, banda de música, 
inclusive um representante do fascismo de Caxias. Banquete a bordo do vapor Rio Grande, 
oferecido pelo embaixador e outro de estudantes porto-alegrenses aos estudantes italianos. 
Esculturas, pinturas e móveis em exposição no passadiço do navio italiano. A 5 de maio, 
recepção popular em Pelotas. Em Rio Grande, o navio saindo da Barra. 
D, F: Benjamin Camozato. E: conde Carlos Grenet, Giovanni Giuriati, Annella, Arrigo Cini, Julio 

Barroso, Alfredo Nascimento, Tancredo Mello, Argolo Mendes, Virgilino Porciuncula, Julio 
Bozano, cav. Ric. Giovanini, Antonio Mottola, Renato Gallo, Banda Joachini Rossini, 
Monsenhor Lombardi, Poty Medeiros. CP: Zenith Film (Cachoeira do Sul  RS). CI: Livre. 
 
BRASIL PITORESCO - VIAGENS DE CORNÉLIO PIRES 
1926, 35 mm a 16 qps, pb com viragem e tingimento, 25 min (fragmento) 
Uma viagem de São Paulo a Pernambuco, conhecendo os costumes e as riquezas de uma 
parte do Brasil. Os primeiros quadros são aspectos do centro paulista e uma vista de conjunto 
da Paulicéia buliçosa e fumegante de chaminés. Vistas de Santos e do Rio de Janeiro. A 
chegada à Vitória. Na Bahia, tipos e costumes baianos e a festa comemorativa de 2 de julho, 
data heróica do Estado. As populações lacustres de Sergipe e Alagoas. Os aspectos do São 
Francisco e a cachoeira de Paulo Afonso. Em Pernambuco, um torneio de capoeiragem com 
demonstrações de vários golpes. (o fragmento preservado inclui o trecho de São Paulo a 
Aracaju) 
D: Cornélio Pires. CI: Livre. 
 

Encontros com o cinema silencioso brasileiro 
uma vez por mês (10 encontros em 2011) 
Encontro 6 
6 de agosto – sábado – 15 horas 
 
Após a exibição, grupo de pesquisadores inicia uma troca de opiniões, informações e 
estudos sobre o programa. Entrada franca e aberta aos interessados em aprofundar a 
história do cinema brasileiro. Os filmes restaurados, exibidos em DVD, fazem parte do 
projeto Resgate do cinema silencioso brasileiro, da Cinemateca Brasileira com patrocínio da 
Caixa. Coordenação Porto Alegre: Glênio Póvoas e Alice Trusz.  
Apoio: Moeda Bar e Restaurante. 

 
PRÉ ESTREIA 
 
TRABALHAR CANSA 
Brasil, 2010, 35 mm, cor, 99 min 
Helena, uma jovem dona de casa, resolve realizar um desejo antigo e abre o seu primeiro 
empreendimento comercial, um minimercado. Contrata a empregada doméstica Paula para 
cuidar das tarefas do lar e de sua filha Vanessa. Quando o marido Otávio perde o emprego de 
gerente em uma grande corporação, as relações pessoais e de trabalho entre os três sofrem 
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uma inversão inesperada. Ao mesmo tempo, ocorrências perturbadoras passam a ameaçar os 
negócios de Helena. 
D, R: Juliana Rojas, Marco Dutra. Paulínia 2011: prêmio especial júri +  melhor som (Gabriela 

Cunha, Daniel Turini e Fernando Henna). 
 
PROJETO LE RENDEZ-VOUS CINÉMA  
 
DUAS GAROTAS ROMÂNTICAS 
Les Demoiselles de Rochefort  
França, 1967, 35 mm, cor, 91 min 
Delphine e Solange são duas irmãs gêmeas encantadoras e espirituosas de 25 anos. Delphine, 
a loira, dá aulas de dança e Solange, a ruiva, aulas de música. Elas vivem então da música e 
sonham ir para Paris e ter uma vida de fantasias. Alguns empresários chegam à cidade e 
passam a frequentar o bar que é da mãe delas. Uma grande feira é promovida e um marinheiro 
sonhador está à procura da mulher ideal...  
D, R: Jacques Demy. F: Ghislain Cloquet. MU: Michel Legrand. M: Jean Hamon. E: Catherine 
Deneuve, Françoise Dorléac, George Chakiris, Gene Kelly. CI: Livre. 
 

Le Rendez-vous Cinéma  
sessão comentada em francês 
30 de agosto – terça-feira – 19 horas 
  
Suzi Weber – PhD em Estudos e Práticas das Artes pela Université du Quebéc à Montréal 
(UQAM/2010), Mestre em Ciências do Movimento Humano (1999) e Bacharel em Artes 
Cênicas (1992) pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Atualmente é 
professora adjunta do Departamento de Teatro do Instituto de Artes da UFRGS, atua no 
setor de atuaçao teatral e ministra disciplinas de técnicas corporais e improvisaçao. Atriz e 
bailarina atua em peças de teatro, de dança e performance. 
Parceria: Alliance Française. 

 
 
MÚSICA 
 
LUÍSA MAITA 
Mais uma das jovens cantoras brasileiras a estrear em Porto Alegre no Santander Cultural, 
Luísa Maita teve grande repercussão na cena musical nacional e internacional com seu álbum 
de estréia “Lero-Lero”. Neste show, Luísa traz como convidado especial o músico e compositor 
Rodrigo Campos e apresenta canções como “Lero-Lero”, “Fulaninha” e “Alento”, pontuadas por 
influências da música pop e eletrônica indissociáveis do samba, da bossa nova e da música 
popular brasileira. 
 
NÓ DE PINHO 
O trio reúne três importantes nomes da música gaúcha em um show de canções regional. É 
formado pelo cantor e compositor, ator e diretor teatral Paulo Gaiger (voz e violão), pelo autor 
do CD Sonata, que já recebeu três prêmios “Açorianos”, Thiago Colombo (violão e percussão) 
e por Leandro Maia (voz, violão, cavaquinho, acordeon e cajón), autor do cd-livro "Palavreio", 
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considerado um dos dez melhores discos brasileiros de 2008, Prêmio Açorianos de Música - 
Revelação 2008 e Troféu RBS Cultura.  
 
BBQ 
MARK SULTAN, o BBQ da THE KING KHAN AND BBQ SHOW, missionário do rock de 
garagem, precursor da fusão deste com Doo-Wop e talvez o único cantor contemporâneo que 
possa ser, sem exagero, comparado à lendas como Gerry Roslie dos Sonics ou soulmens 

como Wilson Pickett se apresenta no Santander Cultural. Autor de hits que fizeram do seu 
nome um dos maiores do gênero e dono de uma poderosa voz, é um talento ímpar para 
compor canções nos mais de 20 discos lançados desde o começo dos anos 90. 

ENSAIO ABERTO COM OFICINA DE CHORINHO, INTERPRETANDO A OBRA DE 
AVENDANO JÚNIOR 

Avendano Junior é considerado por muitos o melhor cavaquinista brasileiro, depois de Valdir 
Azevedo. Autor de músicas como Assim traduzi você, gravada por Valdir em 1976, Não me 
queira mal, Setenta, Frustração, Oi...tenta, Vai-e-vem, Liberdade, Viu como agrada?, Doce 
Balanço, Novos Chorões, Cachaça Mineira, Era só o que “flautava”!,  Avendado nunca deixou 
sua cidade natal Pelotas e continua a se apresentar naquela cidade, mesmo tendo hoje mais 
de cinquenta anos de carreira. 

CINEMA 

Encontros com o cinema silencioso + Especial 10 anos (21 ago) + Pré estreia: Entrada franca 
Programação regular: R$ 6,00 
Pessoas acima de 60 anos e estudantes: R$ 3,00 
Funcionários e clientes do Santander têm entrada gratuita nos dias de programação regular 
(ingressos limitados). 
Garanta com antecedência seu ingresso para qualquer dia do mês*. 
Agendamento de grupos para programação regular ou horários especiais. 
Confira a possibilidade de transporte gratuito.  
Ligue 51 3287.5940 e agende! 
Programação sujeita a alteração 
85 lugares – Dolby Digital 
Ar-condicionado 
Acesso para portadores de necessidades especiais 
 
MÚSICA 
Programação regular: R$ 10,00 
Inscrições e ingressos na bilheteria no local. 
Funcionários e clientes do Santander tem entrada gratuita (ingressos limitados).  
Garanta com antecedência seu ingresso para qualquer dia do mês*. 
Acesso para portadores de necessidades especiais 
 
OFICINAS 
Inscrições gratuitas. Vagas limitadas. 
Retire sua senha no dia 21 de agosto na bilheteria do cinema.  
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*Atenção: as senhas para a programação especial de cinema, música e oficinas do dia 21 de 
agosto devem ser retiradas apenas no dia, a partir das 11h 
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