Sessão CINEMA WILLERIANO
Janela Cineclubista – Spcine
15/05 – 20h00 – Cine Olido
26/05 – 17h00 – CCSP
Sessão com três documentários que tangem, de maneiras distintas, o universo criativo e poético de
Claudio Willer, fundamental poeta, ensaísta e tradutor paulistano, figura ativa na vida cultural da cidade
de São Paulo desde os anos 1960 até os dias de hoje. Autor de clássicos da poesia brasileira de verve
transgressora e surrealista, como “Anotações para um apocalipse” (1964) e “Jardins da provocação”
(1981), Willer é ainda tradutor de autores como Jack Kerouac, Allen Ginsberg, Lautréamont e Antonin
Artaud. Na sessão serão exibidos o curta-metragem “Antes que eu me esqueça” (1977), de Jairo Ferreira
- o guru do “Cinema de Invenção” - registro poético/documental do sarau de lançamento do livro
homônimo de Roberto Bicelli, do qual Claudio Willer, Roberto Piva e outros poetas participaram; o médiametragem “Inventário da rapina” (1986), de Aloysio Raulino, que utiliza poemas do livro “Jardins da
provocação” para registrar impressões do Brasil na época, de maneira não menos poética; e o curta
documentário/experimental “A propósito de Willer” (2016), de Priscyla Bettim e Renato Coelho, uma ode
ao universo poético willeriano. Ao final da sessão, com duração total de 62 minutos, Claudio Willer
participará de um bate-papo com o público presente, expondo seu vasto conhecimento sobre a relação
entre poesia e cinema. Willer sempre manteve interesse e estreita relação com o cinema, sendo próximo
de realizadores paulistanos fundamentais como Carlão Reichenbach, Inácio Araújo e Jairo Ferreira - para
quem prefaciou o clássico livro “Cinema de Invenção”.
Antes que eu me esqueça
Dirigido porJairo Ferreira, 15 minutos, 1977
Com Claudio Willer, Roberto Piva, Roberto Bicelli, Jorge Mautner, Nelson Jacobina
Sinopse: Curta de Jairo Ferreira em super 8, filmado no lançamento do livro homônimo de Roberto Bicelli
em dezembro de 1977, Teatro Célia Helena, São Paulo. Leituras de poemas de Roberto Bicelli, Roberto
Piva, Claudio Willer, Luiz Fernando Ramos, Eduardo Gianetti. Música de Jorge Mautner e Nelson Jacobina.
Academia de sumô. Fliperamas.
Inventário de rapina

Dirigido por Aloysio Raulino, 29 minutos, 1986
Com Tamy Marrachine, José Gomes, Tavinho, Mineiro, Piriri
Sinopse: Utilizando texto, relato e música do poeta Cláudio Willer, o filme registra
impressões do momento que vivemos hoje no Brasil, podendo ser definido
como um drama intimista patriótico.
A propósito de Willer
Dirigido por Priscyla Bettim e Renato Coelho, 18 minutos, 2016
Com Claudio Willer, Priscyla Bettim
Sinopse: Documentário experimental inspirado no universo criativo do poeta Claudio Willer. Nascido na
cidade de São Paulo, em 1940, também tradutor e ensaísta, Willer é um dos principais expoentes da
poesia brasileira de verve surrealista e transgressora.

