
festival 
IN-EDIT BRASIL 2015 

01 a 12 de julho 
 

O IN-EDIT BRASIL, festival dedicado exclusivamente ao gênero do documentário musical, 
entra em cartaz no Cine Olido em sua 7ª edição. O festival aposta em uma programação nacional e 
internacional inédita. Acessível a todo tipo de público – cinéfilos, músicos e formadores de opinião –, o 
festival mescla cinema com gêneros musicais, sendo um dos destaques deste ano a homenagem ao 
cineasta Murray Lerner. Diretor que acompanhou bandas e músicos icônicos ao longo de sua carreira, 
Lerner presenciou momentos históricos do rock’n roll, como o festival da Ilha de Whigt (1970). 
Também registrou a viagem do violinista Isaac Stern pela China no filme “From Mao to Mozart: Isaac 
Stern in China” (1979), com o qual ganhou um Oscar. A programação conta, ainda, com um show 
exclusivo da banda carioca “Autoramas”, uma das maiores no cenário musical independente, que fará 
uma alusão a obra “Sem Dentes”, filme que conta a história da produtora musical Banguela Records. 
Confira a programação completa no site www.in-edit-brasil.com. 
 
Ingressos: R$ 1,00 (inteira) / R$ 0,50 (meia) 
 

em cartaz no Cine Olido 
QUASE SAMBA 
14 a 28 de julho 

 
Com ingressos a R$ 1,00, o projeto Em cartaz no Cine Olido segue o formato tradicional de 

programação das salas de cinema comerciais – a partir de uma curadoria “livre”, coloca em cartaz, em 
dias e horários diversos, produções brasileiras e estrangeiras, lançadas no mercado nos últimos anos. 
O diferencial do Cine Olido diz respeito à seleção dos títulos, centrada em filmes que despertaram 
pouco interesse nos exibidores, apesar de sua qualidade artística, e ao preço, sempre popular e 
acessível. Em julho, a atração é o longa-metragem Quase samba, de Ricardo Targino, recentemente 
lançado nos cinemas. Dialogando com o universo do samba, e sem reproduzir clichês, o filme narra a 
história de uma cantora de rádio que, no último mês de gravidez, é disputada por três homens. A trilha 
sonora, composta especialmente para o longa, traz canções inéditas e parcerias como as de Arnaldo 
Antunes e Céu e Otto e Roberta Miranda. Quase samba é estrelado pelos atores João Baldasserini, 
Cadu Fávero, e Mariene de Castro, e pelo cantor pernambucano Otto. 

 
QUASE SAMBA 
de Ricardo Targino 
Brasil, 2013, 82min, Blu-ray. Com João Baldasserini, Cadu Fávero, Mariene de Castro, Otto 
Numa periferia imaginária do Brasil, uma cantora de rádio está no último mês de gravidez. Três 
homens disputam seu coração e o destino do bebê. 
14.07 às 15h; 15.07 às 15h e às 17h; 16.07 às 15h e às 17h; 17.07 às 15h e às 17h; 18.07 às 15h; 
21.07 às 15h; 22.07 às 15h; 23.07 às 15h e às 19h; 24.07 às 15h e às 19h; 25.07 às 15h; 26.07 às 
15h; 28.07 às 15h;  
 
Classificação: 14 anos 
Ingressos: R$ 1,00 (inteira) / R$ 0,50 (meia) 

 
QUARTA FORA DA LEI 

15 e 22 de julho 
 

Entre as décadas de 1930 e 1950, o centro da cidade de São Paulo reuniu grande número de 
salas de cinema. Nos anos 1960, uma rede de cerca de 30 salas fez com que a região recebesse o 
nome de “Cinelândia Paulista”. Dentre os vários gêneros contemplados por distribuidores e exibidores 
da época, o filme de faroeste foi, certamente, um dos nichos mais trabalhados. A fim de lembrar parte 
desta história, o Cine Olido exibe a Quarta fora da lei, sessão permanente dedicada aos fãs do cinema 
de faroeste. 
 



HOMBRE 
de Martin Ritt 
Hombre, EUA, 1967, 111min, DVD. Com Paul Newman, Fredric March, Richard Boone. 
Desprezado pela sociedade em que vive, homem branco criado numa reserva apache tem de 
defender uma diligência que cruza o deserto do Arizona. 
15.07 às 19h 
 
OS ÚLTIMOS MACHÕES 
de Andrew V. McLaglen 
The last hard men, EUA, 1976, 98min, DVD. Com Charlton Heston, James Coburn, Barbara Hershey. 
Aposentado, um velho xerife tem que lutar contra um terrível criminoso que aprisionou no passado. 
22.07 às 17h 
 

TEMPESTADE NO ARRABALDE 
17 de julho 

 

O Cine Olido apresenta, com exclusividade, a produção em conjunto de dois cineastas 
veteranos da Boca do Lixo, Luiz Gonzaga dos Santos e Virgílio Roveda. Tempestade no Arrabalde se 
trata de uma produção independente que teve inicio em 1994 e que só pôde ser concluída em 2012. 
Uma obra um tanto quanto experimental, que tenta retratar o espaço das periferias na sociedade atual 
brasileira. Filmado em plano sequência e com os próprios moradores da periferia, o filme mostra, com 
sua simplicidade, uma realidade que, muitas vezes, é ignorada pela população. 
 
TEMPESTADE NO ARRABALDE 
de Luiz Gonzaga dos Santos 
Brasil, 2012, 54min, DVD 
A obra de Luiz Gonzaga, veterano cineasta, retrata a periferia na sociedade atual do Brasil. Com 
imagens dos próprios moradores e da zona esquecida pela população, a produção mostra a realidade 
não tão vista pelo povo. 
17.07 às 19h 
 

CINE IMIGRANTE: ESPECIAL HAITI 
18 a 28 de julho 

 
 Projeto da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, o Cine Imigrante tem como objetivo 
criar um espaço permanente de debate para as comunidades imigrantes de São Paulo. A cada mês, o 
Cine Olido exibe filmes estrangeiros e brasileiros e realiza debates com artistas, ativistas, imigrantes e 
autoridades. O projeto também procura atender as demandas da cinefilia paulistana, apresentando 
títulos inéditos no Brasil. Em julho, o tema da programação é o Haiti. Serão exibidos dois filmes do 
cineasta haitiano Raoul Peck. Peck nasceu em 1953, na cidade de Porto Príncipe, capital do Haiti. 
Viveu no Congo, Estados Unidos, França e Alemanha. Trabalhou como jornalista durante os anos 
1980 e formou-se em cinema na Berlin Academy of Film and Television. Desde o início de sua 
carreira, Peck realizou curtas-metragens experimentais, documentários com preocupações 
sociopolíticas, e longas-metragens baseados em fatos reais ou com roteiros ficcionais. Por seu 
conhecimento histórico e político, somado a sua singular visão artística, Peck tem sido reconhecido em 
todo o mundo. Entre os dias 18 e 28 de julho, o Cine Olido exibe duas ficções do cineasta, Moloch 
tropical (2009) e Canto do Haiti (1987) e, além disso, também promove um debate no sábado, dia 
18.07, às 17h. 
 
MOLOCH TROPICAL 
de Raoul Peck 
Haiti/França, 2009, 106min, DVD. Com Sonia Rolland, Zinedine Soualem, Mireille Metellus 
Presidente do Haiti, Jean de Dieu Théogène vive cercado por sua mulher e seus colaboradores. 
ecluso num palácio, ele observa uma rebelião popular tomando forma. O aniversário de 200 anos da 
independência se aproxima e o caos se instaura. Mas Jean não se rende facilmente e tenta acabar 
com a revolta. 
18.07 às 17h; 21.07 às 19h; 23.07 às 17h; 26.07 às 17h. 



 
CANTO DO HAITI 
de Raoul Peck 
Haitian corner, Alemanha/França/Estados Unidos, 1987, 98min, DVD. Com Patrick Rameau, Toto 
Bissainthe, Aïlo Auguste-Judith 
Em visita a Haitian Corner, uma pequena livraria haitiana localizada em Nova York, Joseph Bossuet 
reconhece um dos homens, membro de uma milícia paramilitar, que o torturou quando esteve preso no 
Haiti. Ao reconhecê-lo, Joseph Bossuet é tomado por um desejo de vingança.  
19.07 às 15h; 22.07 às 17h; 24.07 às 17h; 28.07 às 19h. 
 
Ingressos: R$ 1,00 (inteira) / R$ 0,50 (meia) 
Classificação: 14 anos 
 

música e audiovisual na olido 
DEDO APRESENTA JACARÉ 

19 de julho 
 

Programação permanente dedicada às experiências entre a música e o audiovisual. Inaugurado 
em maio, o espaço promove as tradicionais sonorizações ao vivo de filmes, passando ainda por 
propostas conceituais e diálogos entre músicos e artistas visuais. As apresentações acontecerão um 
domingo por mês, até dezembro (Cine Olido ou Sala Olido). No dia 19 de julho, às 17h, o Cine Olido 
recebe o projeto DEDO, com a performance “Jacaré”. Formado por Arthur Lacerda, Lucas Pires e 
Rafael Meliga, o DEDO é um projeto multimídia do Rio de Janeiro que produz música experimental, 
instalações e materiais impressos. Seus membros desenvolvem zines, posters e discos, sempre 
trazendo um olhar particular sobre a vida contemporânea. O trabalho audiovisual do DEDO é de 
imersão, tanto dos músicos quanto do espectador, e procura ampliar a dimensão do palco flertando 
com a performance e o ritual. O DEDO já se apresentou em museus, galerias e outros eventos ligados 
à arte contemporânea. Realização do Departamento de Expansão Cultural, a programação do Música 
e Audiovisual na Olido é desenvolvida em parceria com as produtoras Brava e Norópolis. No dia 02/08, 
o público confere a apresentação dos músicos Guilherme Granado, Mauricio Takara e Rogério 
Martins, sonorizando o clássico As mãos de Orlac (1924), de Robert Wiene. Confira mais informações 
no site www.brava.etc.br/olido. 
 
Data: 19.07 às 17h 
Ingressos: Entrada franca 
Classificação: 14 anos 
 


