Casa Guilherme de Almeida promove o curso Cinema, filosofia e teoria
social: um diálogo sobre nosso tempo
Evento discute temas contemporâneos a partir da análise entre diretores consagrados
e autores renomados
A Casa Guilherme de Almeida, instituição da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo,
gerenciadas pela Poiesis oferece gratuitamente o curso Cinema, filosofia e teoria social: um
diálogo sobre nosso tempo. As aulas são realizadas aos sábados entre os dias 1º de abril e
15 de julho com o escritor e doutor em Teoria Literária e Literatura, Flávio Ricardo Vassoler.

Dividido em sete módulos, o curso irá analisar as tomadas de posição dos cineastas Alejandro
González Iñárritu, Ingmar Bergman, Lars von Trier e Thomas Vinterberg, entre outros, em
relação a temas contemporâneos. São discutidos o questionamento histórico de Deus, a
persistência e o aumento do autoritarismo na contemporaneidade, a reversão da utopia em
distopia, a banalidade do mal e as (im)possibilidades de transformação social e redenção.

Autores como Edgar Allan Poe, Fiódor Dostoiévski, Gabriel García Márquez, Hannah Arendt e
Theodor Adorno auxiliarão a estabelecer diálogos entre cinema, filosofia e teoria social. Os
eventos acontecem na Sala Cinematographos, um espaço dedicado à difusão, o debate e a
formação sobre o cinema e seus mais diversos aspectos.
Sobre o professor Flávio Ricardo Vassoler:
Escritor, professor, doutor e mestre em teoria literária e literatura comparada pela Faculdade de
Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Autor de Tiro de
Misericórdia (nVersos, 2014) e O Evangelho segundo Talião (nVersos, 2013) e organizador do
livro de ensaios Fiódor Dostoiévski e Ingmar Bergman: O niilismo da modernidade (Intermeios,
2012).
SOBRE A CASA GUILHERME DE ALMEIDA

Inaugurada em 1976, a Casa Guilherme de Almeida, instituição da Secretaria da Cultura do
Estado de São Paulo, gerenciada pela Poiesis, está instalada na residência onde viveu o
poeta, tradutor, jornalista e advogado paulista Guilherme de Almeida (1890-1969), um dos
mentores do movimento modernista brasileiro. Seu acervo é constituído por uma significativa
coleção de obras, gravuras, desenhos, esculturas, pinturas, em grande parte oferecidas ao
poeta pelos principais artistas do modernismo brasileiro, como Anita Malfatti, Tarsila do Amaral,
Emiliano Di Cavalcanti, Lasar Segall e Victor Brecheret.
Hoje, o museu oferece uma série de atividades gratuitas relacionadas a todas as áreas de
atuação de Guilherme de Almeida, da literatura traduzida ao cinema, passando pelo jornalismo
e pelo teatro. Trata-se da primeira instituição não acadêmica a manter um Centro de Estudos
de Tradução Literária no país. Para mais informações acesse o site do museu:
http://migre.me/vFQfe

SOBRE POIESIS
A instituição, que tem por objetivo o desenvolvimento sociocultural e educacional, com ênfase
na preservação e difusão da língua portuguesa, desenvolve e gere programas e projetos,
pesquisas e espaços culturais, museológicos e educacionais voltados para o complemento da
formação de estudantes e público em geral. A POIESIS trabalha com o propósito de propiciar
espaços de acesso democrático ao conhecimento, de estímulo à criação artística e intelectual e
de difusão da língua e da literatura.

SERVIÇO:
Casa Guilherme de Almeida
Curso Cinema, filosofia e teoria social: um diálogo sobre nosso tempo
Data: Entre 1º de abril e 15 de julho
Horário: 10h30 às 13h30
Museu: Rua Macapá, 187, Pacaembu
Anexo: Rua Cardoso de Almeida, 1943
Telefone: (11) 3673-1883 / 3672-1391
Site: www.casaguilhermedealmeida.org.br
Inscrições:http://www.casaguilhermedealmeida.org.br/sala-cinematographos/verprogramacao.php?idprogramacao=65&iddata=131
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