
apresenta





CAIXA BELAS ARTES - São Paulo - 11 a 17 de setembro
CAIXA Cultural RJ - Rio de Janeiro - 16 a 21 de setembro

2014





A CAIXA é uma das principais patrocinadoras da cultura brasileira. Destina, 
anualmente, mais de R$ 60 milhões do orçamento para patrocinar projetos culturais 
em seus espaços, com foco em artes visuais, cinema, teatro, espetáculos de dança e 
música, além de festivais de teatro e dança, em todo o território nacional.

Os projetos patrocinados são selecionados a partir do Programa de Seleção Pública, 
uma opção da CAIXA para tornar mais democrática e acessível a participação de 
produtores e artistas de todo país, e mais transparente, para a sociedade,  
o investimento dos recursos da Empresa em patrocínio.

A mostra Made in Paraguai apresentará, no CAIXA BELAS ARTES em São Paulo e 
na CAIXA Cultural Rio de Janeiro, uma retrospectiva inédita no Brasil, dos últimos 
anos do cinema paraguaio. Além disso, o público será presenteado com a presença de 
diretores e críticos especializados para debater a retomada da indústria cinematográfica 
do país vizinho e verificar proximidades e afastamentos com a cinematografia brasileira.

Dessa maneira, a CAIXA contribui para promover e difundir a cultura nacional e 
retribui à sociedade brasileira a confiança e o apoio recebidos ao longo de seus  
153 anos de atuação no país, e de efetiva parceria no desenvolvimento das nossas 
cidades. Para a CAIXA, a vida pede mais que um banco. Pede investimento e 
participação efetiva no presente, compromisso com o futuro do país, e criatividade 
para conquistar os melhores resultados para o povo brasileiro.
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APRESENTAÇÃO
Por MARCELO ENGSTER – realizador e curador da mostra Made in Paraguai

Em dezembro de 2012 recebi uma bolsa para estudar cinema no Paraguai. Era uma oficina, 
um mês intensivo de estudos financiados pela RECAM (Reunião Especializada das Autoridades 
Cinematográficas e Audiovisuais do Mercosul) e pela União Europeia para cineastas dos países 
do Mercosul, com o intuito de criar laços entre profissionais destes países.

A grande surpresa era o curso ser ministrado no Paraguai, país cuja cinematografia temos pou-
co ou nenhum contato. Raro é o filme das terras de Solano López que cruza nossas fronteiras. 
Um desses é Hamaca Paraguaya (2006), de Paz Encina, o único ao qual tive acesso antes de 
minha viagem ao país vizinho.

O longa, que rodou diversos festivais, tendo inclusive ganho o prêmio Fipresci “Un Certain 
Regard” no Festival de Cannes 2006, não é um filme fácil de assistir. Com uma proposta rígida, 
de câmera fixa em planos longos, Hamaca Paraguaya tem enredo minimalista que trata sobre a 
história de um casal de idosos à espera de seu filho que foi lutar na Guerra do Chaco. Um rotei-
ro fascinante, que encanta o espectador e acende a curiosidade sobre a filmografia paraguaia.

Seduzido por ele, procurei outras obras do país. Qual não foi minha surpresa, não encontrei 
mais nenhum filme aqui no Brasil. Durante 30 anos poucos longas foram realizados no Pa-
raguai, nenhum com muito destaque. O último fora Cerro Corá, do diretor Guillermo Vera, 
em 1978, ainda na ditadura de Alfredo Stroessner. Eu precisava estar no país para conhecer 
sua cinematografia. 

Cheguei ao Paraguai logo após o fenômeno 7 Caixas (2012). O filme, que se passa em um 
popular mercado público de Assunção e fala sobre um carreteiro de 17 anos que aceita 
transportar uma obscura mercadoria, havia batido recorde de público nos cinemas do país. 
Difícil foi encontrá-lo para assistir. Ninguém tinha cópias e não era possível encontrá-lo 
na internet. Nem mesmo nos camelôs paraguaios, que exibiam orgulhosos cartazes de que 
não vendiam cópias piratas de 7 Caixas. Por sorte encontrei uma última sala de cinema 
que ainda exibia o longa. Um thriller poderoso, com cenas de ação muito bem construí-
das, câmera nervosa, edição rápida, todo rodado em formato digital. Completo oposto a  La
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Hamaca Paraguaya em sua concepção estética. E ainda conta com personagens carismáti-
cos, humor afinado e uma trama com situações que beiram o caos. 

A qualidade e a diversidade do cinema paraguaio haviam me surpreendido e eu já estava 
apaixonado pela cinematografia do país. Precisava, então, me aprofundar mais. Duran-
te a oficina no Paraguai, conheci diversos cineastas locais. Entre eles, a documentarista 
Renate Costa. Seu longa de estreia é o forte Cuchillo de Palo (2010). A cineasta par-
tiu em busca da verdade sobre a morte de seu tio que fora perseguido pela ditadura de  
Alfredo Stroessner, reconhecida pela opressão aos homossexuais. Em um filme intimista,  
Renate Costa precisou vencer a resistência da família, que havia dito que seu tio morrera de 
tristeza, e trabalhar cuidadosamente a relação com seu pai. A tocante película foi destaque 
na Berlinale de 2010.

A diversidade é um dos destaques do cinema paraguaio. Há filmes com teor histórico, como 
Libertad, de Gustavo Delgado, sobre o processo de independência do país, e Cerro Corá, de 
Guillermo Vera, sobre a Guerra da Tríplice Aliança. Há filmes sobre a juventude, vide Universo 
Servilleta, de Luis Aguirre, e 18 Cigarrillos y Medio, de Marcelo Tolces-Asrilevich. Ou ainda do-
cumentários que retratam temas tão variados como estações ferroviárias, em Tren Paraguay, de 
Mauricio Rial Banti, ou a vida no circo registrada por Miguel Agüero no seu longa Circo Pe.

Os curtas paraguaios também me tocaram pela variedade de gêneros e temas e pela quali-
dade das histórias e da parte técnica. Belas animações como A Lenda Urutau, de Hugo  
Cataldo, inspirada em uma lenda indígena paraguaia, e o multipremiado Sebastian’s Voodoo,  
de Joaquín Baldwin. O terror vem com Asaje Pyte, de Juan Antonio Lezcano, e Trinidad, de 
Andrea Gandolfo e Sergio Colmán Meixner. Já o humor tem vez no curta que rodou o mundo 
Y Al Tercer Dia, de Osvaldo Ortiz Faiman.

A vontade de compartilhar estas obras resultou na união entre o cineasta paraguaio Carlos 
Caceres, a produtora Boulevard Filmes e eu na realização da Mostra Made in Paraguai – 
Mostra de Cinema Paraguaio, no Rio de Janeiro e em São Paulo. Montamos um panorama 
com os filmes que marcaram a cinematografia paraguaia, de expressão tanto em festivais, 
como em público e em crítica. Espero que, assim como eu, vocês sejam surpreendidos 
pelos belos filmes de nossos vizinhos.



O CINEMA PARAGUAIO
Por CARLOS CÁCERES – realizador e curador da mostra Made in Paraguai

A cinematografia paraguaia está em processo de formação e atualmente passa por um 
momento histórico de reconstrução, assim como acontece com o próprio país. Após 
muitos anos de domínio estrangeiro, nosso audiovisual está despertando e, na última 
década, começou a se desenvolver a partir de uma série de ações, como o surgimento de 
cursos de formação, regulamentações, entidades representativas, criação de fundos de 
investimento e a busca por novas ferramentas para distribuição e difusão do conteúdo.

INDIVIDUALIDADES
O cinema paraguaio atual vem se destacando mundo afora pelo seu caráter autoral, en-
cabeçado por cineastas como Paz Encina, Juan Carlos Maneglia, Tana Schembory, Dalia 
Giménez, Augusto Netto, Ramiro Gómez, Gustavo Delgado, Renate Costa, Enrique 
Collar, Luis Aguirre, Mauricio Rial, Hugo Cataldo, Marcelo Tolces, Marcelo Martines-
si, Hugo Gamarra. Esses realizadores, apesar de terem recursos limitados para produzir, 
têm trazido diversidade e riqueza de conteúdo para a nossa cinematografia. 

Desde Hamaca Paraguaya, filme precursor do cinema paraguaio contemporâneo, pas-
sando por Cuchillo de Palo, que teve uma grande repercussão internacional, e Libertad, 
uma superprodução épica que lotou as salas paraguaias, até chegar ao fenômeno 7 Cai-
xas, que se tornou o filme mais assistido em todo país, superando o épico americano 
Titanic, começamos a acreditar na existência do made in Paraguai.

UNIÃO 
“Se nós mesmos não fizermos, ninguém poderá fazer por nós”. Essa é uma frase que me 
ensinaram há alguns anos, aprendi com uma grande amiga e professora chamada Sílvia 
Gómez, que já faleceu, mas levo esse aprendizado para a vida. 

A sétima arte é, em sua essência, uma construção coletiva e é essa característica que 
tem feito o cinema paraguaio sobreviver no seu mercado interno e externo nos últimos 



anos. Nosso principal objetivo é fortalecer essa união para que o nosso cinema possa 
ter mãos, pés, tronco, cérebro, olhos e, acima de tudo, boca, e assim possamos contar 
nossas histórias e nos representarmos.

Ao mesmo tempo, desejamos que haja uma indústria na qual seja possível não só realizar 
o filme comercial, mas também produções autorais, e que cada realizador possa encon-
trar um terreno seguro para produzir o estilo de cinema que lhe convém. Sem dúvida, 
criar essa indústria é nosso desafio: queremos fazer parte da economia sustentável do Pa-
raguai. Isso já vem se concretizando com a realização de filmes populares como 7 Caixas, 
Libertad e, atualmente, Luna de Cigarras, o que tem movimentado a economia do país, 
gerando emprego, formação de mão de obra e renda para diversos setores. 

MADE IN PARAGUAI 
O Paraguai é um país pequeno, com poucos habitantes e muitos desafios pela frente, 
mas rico em história e cultura. Aos poucos, o país está se reconstruindo e o cinema é 
parte dessa revolução.

Podemos afirmar que, graças a esta Mostra, estamos dando um passo muito impor-
tante na integração latino-americana do audiovisual. Brasil e Paraguai estão divididos 
por terra, mas os sonhos não nos separam, e por isso esta Mostra surge em momento 
oportuno para demonstrar que estamos unidos, que há sinergia entre os dois países e 
que esta é a hora perfeita para o intercâmbio. 

Agradeço aos amigos e colegas brasileiros pela oportunidade de compartilharmos nos-
sas histórias e espero que desfrutem dessa imersão paraguaia. 

“As histórias que não se registram nunca serão contadas, terminarão morrendo com o 
tempo, mas as histórias que contamos podem transformar este mundo.”
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MOSTRAR QUEM SOMOS
POR HUGO CATALDO – cineasta e presidente da OPRAP

Nesta Mostra de Cinema Paraguaio, o público terá a oportunidade de conhecer uma in-
teressantíssima variedade de olhares de cineastas visionários que destacam a importância 
de se ter uma voz e de se contemplar diferentes formas para seguir caminhando por um 
cinema paraguaio constante, saudável e diverso em todas as suas possibilidades.

Em seus três anos de história, a OPRAP (Organización de Profesionales del Audiovisual Pa-
raguayo) impulsionou a criação da Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas del Para-
guay e também do AAFP – Archivo Audiovisual y Fotográfico del Paraguay, que fazem parte 
da estratégia de fortalecer o setor audiovisual do país. Ainda temos muito por fazer, mas 
acreditamos no cinema paraguaio e apostamos na educação e no potencial da juventude 
para chegarmos a uma produção nacional de consistência. Recentemente, inúmeros alu-
nos se formaram em universidades de cinema, o que, para nós, é bastante encorajador.

Ainda estamos em uma etapa embrionária, visto que nenhum diretor paraguaio tem 
mais de três ou quatro filmes lançados, e apostamos na integração e no fortalecimento 
da plataforma nacional e internacional para nos auxiliar a consolidar toda a cadeia de 
valores dentro desta indústria criativa que é o cinema.

Visando à integração dos profissionais do audiovisual paraguaios, estamos no mês no 
qual se realiza o 3° Congreso Del Audiovisual Paraguayo, apoiado pela OPRAP com o fim 
de criar um espaço anual de diálogo que seja útil para nosso segmento, fortalecendo os 
canais de comunicação do setor audiovisual.

E já começamos a ver os resultados. O país está no auge da sua produção cinemato-
gráfica, com dois filmes sendo rodados, quatro em pós-produção e vários projetos em 
desenvolvimento. Porém, necessitamos de leis e de uma estrutura que nos ampare, 
por isso estamos em constante contato com nossos irmãos do Mercosul.

Somos conscientes de que precisamos mostrar quem somos através do nosso cinema. 
É com muito orgulho que apresentamos essa seleção de curtas e longas-metragens pa-
raguaios, para assim criarmos um cinema latino-americano unido e forte.
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CINEMA PARAGUAIO, ONTEM E HOJE
POR ADALBERTO MÜLLER

I – HISTÓRIA, MEMÓRIA E PESADELO

History, Stephen said, is a nightmare from 
which I am trying to awake.

JAMES JOYCE, Ulysses.

“No tenían cara, chorreados, comidos por la oscuridad”. Não tinham cara, borrados, comi-
dos pela escuridão. Assim começa o conto El Baldío, do grande escritor  moderno paraguaio 
Augusto Roa Bastos. Tal como faz em seus romances (Yo, el Supremo, Hijo de Hombre), Roa 
Bastos – como Clarice Lispector – muito mais apaga as informações do que as salienta.  
O baldio aqui é lugar impreciso, marcado pela devastação (uma Waste Land, como a de T.S. 
Eliot), ou um terreno abandonado, um não-lugar. Nesse pequeno relato dos anos 60, duas 
figuras se arrastam numa noite por um lugar ermo e fétido, um lugar que lembra um campo 
de batalha. A única luz ali é a de um ou outro farol que lhes ilumina momentaneamente os 
rostos. Mas não sabemos exatamente quem eles são, ou para onde vão. Seus rostos, como 
seus corpos, foram absorvidos pelas sombras. Embora não seja uma alegoria do Paraguai, 
esse conto, de maneira sintética, é capaz de materializar a atmosfera, a ambiência de um país 
que viveu situações extremas.

O espectador de uma mostra do cinema paraguaio – de uma mostra dessa magnitude – 
merece algumas explicações. Pois, se não é incomum que estejamos cheios de estereóti-
pos sobre outras culturas, com relação aos nossos mui próximos vizinhos, os paraguaios, 
não faltam ideias preconcebidas. Nos dias de hoje, para muitas pessoas, a imagem do Para-
guai está atrelada a valores como o da falsificação e do contrabando/tráfico. Um produto 
“do Paraguai”, nas grandes cidades brasileiras, quase sempre é sinônimo de falsificado, 
ou ilegal. É verdade que, nas zonas de fronteira do Paraguai com o Brasil, produziram-se 
e até mesmo se exportaram (ilegalmente) muitos desses produtos para o Brasil, desde Tr
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os anos 60 (do uísque que bebiam os bossa-novistas aos óculos Ray-Ban, das drogas que 
embalavam as festas de São Paulo nos anos 80 às armas que circulam hoje pelas favelas ca-
riocas). Visto por um prisma histórico mais amplo, essa zona de fronteira (cujos maiores 
enclaves são Foz do Iguaçu/Ciudad del Este e Ponta Porã/Pedro Juan Caballero), cheia 
de imigrantes asiáticos e do Oriente Médio,  alimentou sonhos de consumo e viagens psi-
codélicas da classe média brasileira nos anos 70 e 80. Mas poucos brasileiros se arriscavam 
a ir duas ou três ruas além das avenidas e das ruas de comércio de produtos importados 
para ver o que acontecia no “verdadeiro” Paraguai. Quando o comércio de produtos im-
portados atinge uma diversificação maior de demanda no Brasil, produtos de “segunda 
linha” ou de “terceira linha” (já manufaturados na Coreia ou na China) começam a abar-
rotar as “feiras do Paraguai”, muitas das quais abastecidas pelos “sacoleiros” que cruzavam 
a fronteira em busca de produtos baratos para revendê-los no Brasil. Mas isso é um outro 
filme. Voltemos ao nosso lado da fronteira.

O preconceito em relação aos paraguaios não se limita a essa imagem do falso, apenas.  
Em tempos mais remotos, como lemos no tratado de Sir Richard Burton – Letters from the 
Battle-Fields from Paraguay (1870)–, o paraguaio era tido como presunçoso e pouco con-
fiável. O olhar melancólico de Burton sobre o Paraguai, por mais ambivalente que pareça 
hoje, estava comprometido por uma simpatia com os argentinos e com os brasileiros. Mas 
é um dos relatos centrais para se entender a Guerra do Paraguai – a que os paraguaios pre-
ferem chamar de Guerra da Tríplice Aliança, pois Brasil, Argentina e Uruguai se uniram 
contra o exército do Marechal López. A Guerra do Paraguai é um capítulo imprescindível 
para se começar qualquer assunto relativo ao Paraguai moderno e contemporâneo. Mas não 
apenas ao Paraguai: toda a América do Sul, eu diria, está inscrita, de alguma forma, nessa 
guerra. Trata-se de uma das maiores catástrofes do século XIX, que dizimou mais de 70% 
da população paraguaia e que, nos últimos meses, foi travada de forma brutal e sanguinária 
entre soldados do Império do Brasil contra meninos de 10 a 14 anos, os últimos comba-
tentes do Paraguai. Ao final da guerra, um país devastado, um trauma sem precedentes, 
que se arrastou por várias gerações. Uma dor sem rosto, como um rio invisível carregan-
do tantos soldados mortos, mulheres violadas, meninos amputados. Deste lado da frontei-
ra, não sabemos o que é uma derrota de tal magnitude (embora tenhamos tido Canudos).  
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E, lembre-se, o Paraguai já havia passado pela terrível experiência de destruição das  
Missões (mencionada no Cândido de Voltaire e tema do filme A Missão, estrelada por 
Robert De Niro e Jeremy Irons). E havia sofrido enorme pressão internacional durante 
o governo iluminista-caudilho de Gaspar Rodriguez de Francia, que tentou criar a única 
república latino-americana segundo os modelos da Revolução Francesa (inclusive com 
abolição da propriedade privada e destruição da oligarquia). 

No entanto, o Paraguai se reergue, lentamente, como um peso nas costas das mulheres 
e das crianças sobreviventes. E dos índios, que vão sendo cada vez mais incorporados ao 
território e à cultura. Não por acaso o Paraguai tem duas línguas oficiais (o espanhol e o 
guarani, língua indígena). Por volta de 1900, pequenos surtos de industrialização trazem 
ao país a ferrovia e o cinema (a ferrovia, hoje abandonada, como no Brasil, é o tema de 
um dos filmes desta Mostra: Tren Paraguay, de Maurício Rial Banti). Nessa época, o violo-
nista e compositor Augustín Barrios, vulgo Mangoré, começa a compor e a se apresentar 
mundo afora vestido de trajes indígenas. Consta que tenha sido o primeiro violonista a 
gravar um disco para gramofone (Manuel Bandeira, aliás, dedicou-lhe um belo texto em 
Estrela da Vida Inteira).

Entre 1932 e 1936, o Paraguai e a Bolívia disputam as terras desérticas do Chaco, naque-
la que viria a ser chamada de Guerra do Chaco, e que era motivada principalmente por 
interesses petrolíferos de grandes companhias estrangeiras como a Standard Oil. Foi uma 
guerra atroz e violenta, que também deixou feridas profundas no corpo da cultura para-
guaia (muitos paraguaios, como meu avô, também ficaram marcados pelos machetes dos 
bolivianos, numa guerra que se travou no corpo-a-corpo). A vitória, ainda que trágica, do 
Paraguai acenderia novas ondas de nacionalismo, que viriam a criar a ditadura fascista de 
Higinio Moriñigo. A Guerra do Chaco também é tema de um filme central na história do 
cinema paraguaio: La Sed (1961), produção argentina, com roteiro de Roa Bastos, um mar-
co do Neorrealismo latino-americano, mais ou menos contemporâneo de outro filme (desta 
vez brasileiro) ambientado na região de fronteira com o Paraguai: Selva Trágica (1965), de 
Roberto Farias. Também são contemporâneos dessa fase realista filmes populares coprodu-
zidos com a Argentina e estrelados por Isabel Sarli, como La Burrerita de Ypacaraí (1962).  
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Esse filme leva para o público do Cone Sul dois ritmos musicais paraguaios típicos, que, de 
uma forma ou de outra, penetram a cultura latina: a guarania e a polca paraguaia, sobretu-
do ao som da harpa paraguaia (que aparece curiosamente numa das faixas de The Beggar’s  
Banquet, dos Rolling Stones). 

Como qualquer país latino-americano, além das guerras, o Paraguai conheceu a sua fileira 
de caudilhos (caudilhos que ainda hoje andam por aí, disfarçados de progressistas). O úl-
timo deles quase sucede Higino: Augusto Stroessner. Prometendo Paz e Justiça (lemas da 
bandeira paraguaia), Stroessner restaura o nacionalismo belicoso de López, mas, ao invés 
de guerrear com os vizinhos, usa o exército para dizimar as resistências políticas mais libe-
rais. Durante anos e anos o Paraguai vive como um estado de exceção. Duas ou três gerações 
viveram sob o toque de recolher às dez horas da noite e os rigorosos controles policiais.

II – O EU E O TU DA HISTÓRIA: O CINEMA RECENTE

A Mostra que vem à luz no Brasil, em 2014, apresenta uma diversificada produção, apesar 
da grande a maioria dos filmes ter sido produzida no Paraguai entre 2005 e 2012, época 
em que se dá uma espécie de renascimento da cultura paraguaia, já livre da ditadura 
Stroessner e trilhando o caminho ardoroso da redemocratização. A presença de um fil-
me ufanista como Cerro Corá (1978), produzido sob o ímpeto nacionalista e autoritário 
do stroessnerismo, certamente está aí para lembrar que as cicatrizes ainda estão abertas.  
O mesmo se poderia dizer de um filme ausente, por ser produção argentina: Cándido  
Lópes. Los Campos de Batalla (2005), de José Luis Garcia, que revisita a história da Guerra 
do Paraguai através das telas do pintor Cándido Lópes, mas também sai em busca das mar-
cas ainda vivas do conflito. Ou, se quisermos alargar os limites, de Guerra do Brasil (1984), 
do catarinense Silvio Back. 

É com Hamaca Paraguaya (2006), de Paz Encina, que o cinema paraguaio renasce das 
cinzas – das cinzas negras de tantos mortos, diga-se de passagem. Esse filme é um acon-
tecimento, no sentido mais forte da palavra (ou seja: no sentido deleuziano). O que cha-
ma a atenção é a sua radicalidade. Não é apenas um filme experimental, mas um filme 
inaugural, um filme que inaugura um modo de dizer, na mesma ocasião em que inaugura 
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um modo de fazer cinema. Modo esse, aliás, em que a forma estética e o fundo social en-
contram um equilíbrio incomum, regido pela parcimônia. O “pano de fundo” do filme 
de Paz Encina é a Guerra do Chaco, mas não é possível dizer onde exatamente está a 
guerra, assim como o casal de velhos protagonistas não sabe exatamente se seu filho está 
vivo ou morto. Trata-se de um filme que reduz ao mínimo a visualidade: são menos de  
50 planos, sempre mostrando os protagonistas no fundo do quadro, de maneira distancia-
da, conversando, sentados numa rede ou cuidando de preparar alimentos. Em primeiro 
plano está a voz, o diálogo. E toda uma ambiência sonora composta de latidos, grilos, 
ventos, trovoadas, e, sobretudo, de silêncio. Assim, a câmera estática e distanciada quase 
anula o papel da interpretação, jogando toda a atenção para elementos naturais e para a 
narrativa oral/vocal. Aliás, o resgate do idioma guarani nesse filme pode servir de exem-
plo para se pensar a memória inscrita no arquivo da linguagem. As falas dos personagens, 
ainda que ficcionais, funcionam como testemunhos da história, recriando o que se pode 
chamar de uma situação-arquivo, na qual retornam os fantasmas da guerra.

Em um momento de Histoire(s) du Cinéma, Jean-Luc Godard acentua o pronome TOI (tu) 
dentro da palavra histoire (história). Em Cuchillo de Palo, outra diretora paraguaia, Renate 
Costa, cria um documentário auto-ficcional em que o Eu e o Tu dialogam com o Ele da 
história. O Eu é a própria documentarista, com sua voz tão arrastada como as águas do rio 
Paraguai (para o qual, segundo ela, a cidade de Assunção dá as costas, como se quisesse dar 
as costas à história), com sua presença como personagem dentro da sua própria história.  
O Tu é, sobretudo, o seu pai, que teima em querer esquecer, ou em não reconhecer  
o passado violento, e vive a empinar pipas, pescar e ir para a igreja como se nada tivesse 
acontecido. O Ele é o tio, homossexual perseguido e morto pela ditadura stroessneriana. 
Mas o Ele aqui é, como se diria em linguagem lacaniana, um Ele barrado. O tio da docu-
mentarista-ficcionista é na verdade parte de um grupo muito maior, de pessoas que ficaram 
conhecidas nos tempos da ditadura como 108, expressão que, pejorativamente, passou a 
significar “viado”. A contrário do épico Cerro Corá, ou de Libertad (também na Mostra), a 
arqueologia (no sentido dado por Michel Foucault) de Renate Costa escava não a grandeza 
épica, mas as ruínas afetivas. A lista dos 108 homossexuais perseguidos pela polícia polí-
tica de Stroessner circula pelo filme como um arquivo em chamas, queimando a mão ou  
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o coração daqueles que a tocam. Política e afetos são postos aqui num plano de equivalência, 
pois se trata de desentranhar a partir de dentro, de remoer as feridas mais íntimas. Estamos 
muito longe aqui do mero exibicionismo pueril da intimidade que circula pelas redes sociais 
e por muitos relatos auto-ficcionais. Ao contrário, fora do mundo digital, no mais tocante 
do mundo Real (Lacan, ainda uma vez), Renate Costa expõe o mundo como rede de afetos, 
esgarçada por atos de violência, ou pela vontade de esquecer. Como Paz Encina, Renate 
Costa toca o leão da História com vara curta, e delicada. E ele ruge, ainda.

Maurício Rial Banti também viaja pela história do Paraguai, com seu Tren Paraguay 
(2011), um documentário muito mais clássico do que o de Renate Costa, na medida 
em que mantém um distanciamento do enunciador do tecido da enunciação (embora ele 
esteja lá, evidentemente, o sujeito da enunciação; ele sempre está lá, através de suas mar-
cas discursivas, dos dêiticos, das suas escolhas). Tal como ocorreu no Brasil, o processo 
de modernização foi fraturado, no Paraguai, pelo progressivo abandono dos transportes 
ferroviários. Trata-se de uma fratura que, embora exposta, pouco aparece na agenda dos 
políticos e economistas, mesmo os mais progressistas, que insistem em pensar que basta 
apenas investir em educação para transformar o estado de miséria do nosso continente. 
Não se constrói um país moderno sem uma malha ferroviária pujante, sem transportes 
de mercadorias e mobilidade urbana e interurbana. A China que o diga. E o filme de Rial 
Banti tem o mérito de mostrar-nos isso, pelo avesso. 

Rial Banti realiza uma viagem imaginária nas ruínas de uma antiga linha de trem e desco-
bre, através dos arquivos vivos, o testemunho de mais uma fratura histórica (como em 
Benjamin, toda História é dor). Enfim, a viagem que faz ao longo do antigo trajeto das fer-
rovias paraguaias é também uma viagem sentimental pela cultura e pela língua paraguaia. 
Ou melhor, pelas línguas paraguaias, já que, além do castelhano e do guarani, a maioria 
dos paraguaios fala uma língua que é uma mistura das duas, o yopará. Isso quando não 
mistura também com o português, como ocorre nas regiões fronteiriças. 

Também 7 Caixas (2012) é um filme quase inteiramente falado em yopará. Como outros 
filmes que compõem essa Mostra – 18 Cigarrillos y Medio (2010) e Universo Servilleta (2010), 
7 Caixas procura atender a demanda de um público de cinema que cresceu no Paraguai  
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desde que novas salas de cinema começaram a pipocar em shopping centers. Também, como 
os outros dois, aposta em personagens jovens, em tramas urbanas, em uma linguagem 
audiovisual pós-MTV, com câmeras flutuantes e cortes rápidos. Ao contrário do ritmo 
contemplativo de Hamaca Paraguaya (um ritmo que lembra o do lento ritual de sorver 
o teréré, o chimarrão gelado), o ritmo desses filmes é frenético, descontínuo, como que 
atendendo às expectativas de um público jovem e antenado (ou melhor, plugado na rede). 
Mas, ao contrário de 18 Cigarrillos y Medio e Universo Servilleta, não é o universo blasé 
dos jovens de classe média, com seus dilemas afetivos superficiais, o que está em jogo em  
7 Caixas.  Os diretores Juan Carlos Maneglia e Tana Shembori mergulharam fundo na vida 
de pequenos entregadores num mercado de Assunção. Com deslocamentos alucinantes de 
câmera e de atores (que lembram filmes como Cidade de Deus ou Quem Quer Ser um Milio-
nário?), e com um acurado desenho de produção (além de boas interpretações), Maneglia 
e Shembori criaram um filme eletrizante, que mais parece uma produção hollywoodiana 
de action movie do que um filme latino-americano. O detalhe é que o fizeram com um or-
çamento cem vezes menor do que os filmes do gênero produzidos nos EUA. Trata-se de 
um filme de “primera línea”, como se diz dos produtos falsificados de melhor qualidade. 
Talvez venha daí a sua originalidade, e também o inacreditável sucesso de público que 
obteve no Paraguai e até mesmo nos EUA e na Europa. 

O espectador desta Mostra tem, pois, uma boa oportunidade para ir um pouco além da 
fronteira. Das fronteiras.

PS: Agradeço a Javier Uriarte pelos livros, e a Jorge La Ferla pelo diálogo transparaguaio.

Adalberto Müller Junior é pesquisador do CNPq e da FAPERJ. Professor Associado de Teoria da Literatura e Cinema na 
Universidade Federal Fluminense (UFF). É Doutor em Letras pela USP (2002) e Pós-Doutor (PDE-CNPq) na Universidade de 
Münster (WWU, supervisão de Siegfried J. Schmidt) e pela Yale University, Film Studies Program, sob supervisão de Dudley 
Andrew (em andamento). Membro do Conselho Deliberativo da SOCINE (Sociedade Brasileira de Estudos de Cinema e 
Audiovisual) desde 2009.
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HISTÓRIA DO CINEMA NO PARAGUAI
Por MANUEL CUENCA

O século XX trouxe ao Paraguai o avanço mais revolucionário na área audiovisual. A pri-
meira exibição ocorreu no país em 1900, enquanto as “projeções do cotidiano” paraguaias 
começaram em 1905. De lá para cá, um longo caminho foi percorrido, do mudo ao sono-
ro, do preto e branco ao colorido, dos documentários à ficção, da película ao digital.

Milhares de imagens foram registradas e centenas de histórias foram contadas, tendo 
como pano de fundo desde os mais sofisticados núcleos urbanos até os mais autênti-
cos cenários rurais e indígenas. Há um mosaico de mais de cem anos percorrendo a 
realidade e os sonhos do país multicultural. Um caleidoscópio de rostos e lugares que 
integram um complexo universo de visões e formas de vida.

Nas últimas décadas, a formação de novos diretores e as novas tecnologias permitiram 
êxitos artísticos e de público, reafirmando que o cinema paraguaio não é um universo 
único e estático, mas a constante confrontação do que concebemos como a expressão 
múltipla de olhares contraditórios. 

1900: PRIMEIRA PROJEÇÃO CINEMATOGRÁFICA
A primeira exibição realizada no Paraguai foi de “imagens do cotidiano” estrangeiras, 
em junho de 1900. Foram exibidas dez sequências, mudas e em preto e branco, pro-
jetadas no Teatro Nacional, em Assunção. Para tanto, foi utilizado o projetor de um 
argentino cujo sobrenome era Parraviccini.

1905: AS PRIMEIRAS “PROJEÇÕES DO COTIDIANO” DO PARAGUAI
Após mudar-se para o Paraguai, o argentino Ernesto Gunche tenta filmar a revolução 
de 1904, porém é detido pelas facções da oposição. Em 1905, filma as primeiras “ima-
gens do cotidiano” feitas no Paraguai, que tinham como tema o Mercado Central, a 
procissão da Virgem de Assunção, o desfile do Corpo de Bombeiros, o presidente da 
República e o ministro da Guerra. Cu
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1905 – 1925: OS PRIMEIROS DOCUMENTÁRIOS
Os primeiros documentários foram realizados por cineastas, cientistas ou aventureiros que 
iam ao país registrar o exótico e desconhecido território paraguaio, especialmente o árido 
Chaco Boreal. Os argentinos Gunche e Martínez de la Pera filmam o Salto Guaíra (também 
chamado de Salto de Sete Quedas), na fronteira com o Brasil, e Vicente Scaglione registra 
a revolução de 1922. O Chaco é filmado pelo marquês belga Robert de Wavrin, o cientista 
alemão Hans Krieg e o diretor ítalo-argentino Emilio Peruzzi.

1925 – 1931: O CINEMA NO PRÉ-GUERRA DO CHACO
Em 1925 ocorre a estreia do primeiro filme feito totalmente por paraguaios. Trata-se de 
Alma Paraguaia, de Hipólito Carrón Quell. O filme foi feito com uma câmera adquirida de 
uma expedição europeia frustrada ao Chaco. O diretor começou as filmagens com ajuda de 
seu “sobrinho favorito”, Augustín Carrón Quell, de 12 anos de idade. A dupla registra atos 
religiosos e militares, viagens e também La catástrofe de Encarnación (1926), sobre o tornado 
que destruiu a cidade de Encarnación, fazendo 400 vítimas. A partir de 1931, Augustín já 
filma de forma independente, devido ao estado de saúde de seu tio.

1932 – 1935: O CINEMA DA GUERRA DO CHACO 
O documentário En el Infierno del Chaco é produzido pelo paraguaio Esteban Estragó e fil-
mado em 1932. Com 56 minutos, é o primeiro filme feito no Paraguai com som, no sistema 
Vitaphone, no qual era utilizado um toca-discos unido ao projetor por uma roldana. Já La 
Tierra de Guarán, rodado em 1933, é a primeira produção feita no Paraguai na qual o som 
foi incorporado ao mesmo rolo do filme, que tem duração de 52 minutos e conta com 
depoimentos de importantes personalidades militares, civis e religiosas. Foi realizado pelo 
Comitê de Residentes em Buenos Aires. Há ainda três versões do Desfile da Vitória (1935) 
e a assinatura do Tratado de Paz entre Paraguai e Bolívia (1938).

1937 - 1954: O CINEMA DO PÓS-GUERRA 
As primeiras filmagens coloridas são de 1936, feitas no Mercado Guazú (Mercado Central), na capi-
tal do país, e no Salto Guaíra. Em 1937, iniciou-se a rodagem do primeiro filme de ficção, Paraguay, 
Tierra de Promisión, uma coprodução Paraguai-Argentina. As filmagens nunca foram concluídas. 



 23

A partir de 1938, é realizada uma série de filmagens sobre a vida do país. Entre elas, 
destacam-se as do prestigiado médico Juan Max Boettner, que registra a visita do pre-
sidente brasileiro Getúlio Vargas (1941), entre muitos outros acontecimentos e luga-
res. O registro de imagens coloridas se estabelece no país em 1948.

Em 1947, Augustín Carrón Quell inicia, ao lado de Esteban Estragó, um cinejornal 
que logo deixa de ser produzido. Na década de 50, foi realizado um documentário nas 
colônias menonitas do Chaco Central.

1954-1989: O CINEMA DA DITADURA 
Em 1954, começa quase uma década de coproduções com a Argentina. Utiliza-se o 
castelhano e o guarani. Há música e história paraguaias, temática social, paisagens ca-
tivantes e os nus totais vanguardistas da argentina Isabel Sarli, que causaram sensação 
nos Estados Unidos e em países tão distantes quanto Índia e Japão. 

Devido ao controle imposto pela ditadura de Stroessner ainda em seus primeiros anos, 
o diretor argentino Lucas Demare decide rodar na Argentina o filme Hijo de Hombre 
(Argentina/Espanha, 1961), com roteiro do escritor paraguaio Augusto Roa Bastos.

O regime de Stroessner utiliza o cinema como elemento de propaganda. Em 1954, 
o Comando de Transmissões filma manobras militares com a cooperação das Forças 
Armadas do Brasil, que inicia sua maior influência no Paraguai do emergente ditador. 

O Noticiário Nacional oficial estreia em 1955. É exibido obrigatoriamente em todos 
os cinemas do país, antes de cada longa-metragem. O processo de revelação é reali-
zado em Buenos Aires ou São Paulo. São filmadas a cerimônia de fundação de Puerto 
Presidente Stroessner (1957), hoje denominada Ciudad del Este, e o documentário 
Alto Paraná (1963), na fronteira com o Brasil.

Também é rodada a coprodução franco-italiana Rata de America (1963), com o ator 
Charles Aznavour. A exibição do filme é proibida por mostrar Aznavour sentado na 
rede de uma casa humilde com o Palácio do Governo ao fundo.
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Em 1965, inaugura-se a televisão aberta no Paraguai. Os noticiários vão ocupando o 
papel de propaganda do regime, até então realizado pelo Noticiário do Cinema, que 
deixa de ser produzido em 1973.

Ainda em 1965, surge o grupo Cine Arte Experimental, dirigido por Carlos Saguier. 
Em 1969, é realizada sua produção de maior destaque, o média-metragem El Pueblo 
(1969), que obteve excelentes críticas no exterior. Porém, o coletivo começa a ser 
perseguido pelos meios de propaganda oficial, pois não mostrava as “bondades do go-
verno de Stroessner”. Assim, as cópias do filme são escondidas e o grupo se dissolve.

Em 1966, o sacerdote jesuíta espanhol Francisco de Paula Oliva cria a Escuela de Me-
dios Modernos de Comunicación de la Universidad Católica e, em 1969, é expulso 
do país. Inicia-se a produção de curtas-metragens que eram destruídos assim que os 
alunos os assistiam para evitar que caíssem nas mãos da polícia de Stroessner.

Guillermo Vera volta da Espanha, onde fora estudar cinema. Realiza uma série de 
documentários com suporte do governo e do partido Colorado, que apoiava o regime. 
Em 1973, Alberto Lares realiza o documentário Alto Paraná, sobre a Ciudad Stroess-
ner (atual Ciudad del Este), no Alto Paraná.

O projeto Marandú realiza filmagens sobre etnias do Paraguai até seus integrantes se-
rem presos, torturados e exilados pela ditadura. No ano de 1977, os alunos do padre 
jesuíta Jesús Montero Tirado realizam curtas-metragens na Universidad Católica.

Em 1978 estreia Cerro Corá, do diretor Guillermo Vera, sobre a Guerra do Paraguai 
(1865-1870). Em seguida é realizado Kapango (1981), com produção do brasileiro 
Tony Vieira, e Boquerón (não concluído), sobre a guerra com a Bolívia. Alberto Lares 
dirige o documentário longa-metragem Como se Construye una Nación. Carlos Saguier 
realiza documentários sobre a construção da represa de Itaipu.

Muitos paraguaios retornam ao país depois de estudarem cinema no exterior: Hugo 
Gamarra volta dos Estados Unidos e Luis Casco Pane, da Argentina (devido à repres-
são da ditadura argentina), e começam a filmar no Paraguai. Gregorio López Grenno 
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realiza documentários sobre artesãos e os alunos da Universidad Católica criam o Tal-
ler Universitario de Cine (TUC), que oferecia workshops de cinema.

São filmados vários filmes estrangeiros no Paraguai, como os brasileiros O Amante de 
Minha Mulher, de Alberto Pieralisi; A Pantera Nua, de Luiz de Miranda Corrêa; Re-
pública Guarani e A Guerra do Paraguai, de Sylvio Back; Noites Paraguayas, de Aloysio 
Raulino, e Os Corruptores da Fronteira (Brasil/Argentina). Também são realizadas co-
produções com a Espanha. 

Durante a década de 80, surgem inúmeros curtas-metragistas cujas obras não são exi-
bidas no cinema nem na televisão. O Centro Cultural de España Juan de Salazar é um 
dos pouco lugares que oferecem um festival anual para exibir essas produções.

Em 1988, é iniciada a produção de Zama (Argentina/Espanha), dirigido pelo argen-
tino Nicolás Sarquís, ambientado durante a colônia espanhola e protagonizado por 
estrelas internacionais. A ditadura atrasa a permissão para a filmagem e impede sua 
equipe de gravar em monumentos públicos e igrejas, e a produção é suspensa. Devido 
a este fracasso, os produtores do filme A Missão, com Robert de Niro, decidem cance-
lar a rodagem no Paraguai.

Entre 1984 e 1988, o Instituto Cultural Paraguaio-Alemão convida prestigiados di-
retores, como Haro Senft e María Louise Aleman, a realizarem oficinas nas quais são 
produzidos curtas-metragens que fazem alusão à ditadura.

1989-1990: O CINEMA DA TRANSIÇÃO
Apesar da queda da ditadura em 1989, o filme Un Hombre em Guerra (1991), com 
Anthony Hopkins e Rubén Blades, sobre o assassinato do estudante Joelito Filártiga 
durante a ditadura, não é filmado no Paraguai, mas no México.

Os irmãos Galia e Augusto Giménez retornam ao Paraguai depois de estudarem dire-
ção e dramaturgia no Instituto de Cinema de Moscou. Juan Carlos Maneglia prossegue 
seu trabalho iniciado na década de 80, unindo-se a Tana Schembori nos anos 90 para 
produzir vários curtas-metragens.
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Os longas-metragens iniciam sua trajetória no país, ainda escassa em títulos pelo alto 
custo da película. São filmados Desencontros, de Leandro Manfrini (Suíça, 1992), e 
as coproduções Miss Amerigua (Paraguai/Chile/Suécia, 1994), de Luis R. Vera, e El 
Toque del Oboé (Paraguai/Brasil, 1998), de Claudio Mc Dowell. Esses longas são sele-
cionados e premiados em festivais internacionais.

No final da década de 90, as técnicas digitais são introduzidas nas produções para-
guaias, como De Paso por la Vida, de Carlos Benegas, e El Portón de los Sueños (vida e 
obra de Augusto Roa Bastos), de Hugo Gamarra.

Uma grande quantidade de realizadores produz inúmeros curtas-metragens. Estes jo-
vens, ao lado dos que estudam cinema no exterior, acabam tornando-se os protagonis-
tas do audiovisual paraguaio na década seguinte.

2000-2014: O CINEMA DIGITAL 
O uso das técnicas digitais para a realização de longas-metragens é intensificado tanto 
na filmagem quanto na edição. É o caso de Réquiem por un Soldado e María Escobar 
(2002), de Galia Giménez, e Miramenometokei, primeiro longa-metragem de Enrique 
Collar. Estas produções percorrem festivais e mostras internacionais.

Dois realizadores seguem na contramão do cinema digital e continuam rodando em 
película: Marcelo Martinessi, com Karai Norte, e Paz Encina, com Viento Sur e Hamaca 
Paraguaya, que se torna a surpresa deste período ao obter o prêmio da crítica no Fes-
tival de Cannes, premiação nunca antes obtida por um filme paraguaio.

Os demais cineastas trabalham em digital, devido aos menores custos, realizando filmes 
como Acople e Derecha - Izquierda, de Augusto Netto e Rafael Cohan; Carimea, de Ray 
Armele; El Invierno de Gunter e El Azúcar del Naranjo, de Galia Giménez, e Profesión 
Cinero, de Hugo Gamarra. Muitas produções são selecionadas e premiadas em festivais 
internacionais, como Tierra Roja, de Ramiro Gómez; Cándido López, Los Campos de Ba-
talla, de José Luis García; Universo Servilleta, de Luis Aguirre; 18 Cigarrillos y Medio, de 
Marcelo Tolces; Felipe Canasto, de Raúl Cardona; Cuchillo de Palo, de Renate Costa; Tren 
Paraguay, de Mauricio Rial Banti, e Novena e Costa Dulce, de Enrique Collar.



Todas as produções são financiadas com os escassos fundos locais e, sobretudo, com os fun-
dos internacionais que são abertos aos filmes paraguaios para coprodução. A realização de 
curtas-metragens, incluindo animações, é intensa não só em Assunção - a capital do país -, 
mas também em Coronel Oviedo - onde o destaque fica para o talento do jovem Hérib Go-
doy -, em Encarnación, Ciudad del Este e o caso único de Pilar, onde Ramón Ramoa filmou 
quatro longas-metragens com os limitados recursos locais e a ajuda de toda a comunidade. 

Em 2013 e 2014, é produzido o grande sucesso de bilheteria 7 Caixas, longa-metragem de 
ficção de Juan Carlos Maneglia e Tana Schembori. Além de percorrer vários festivais in-
ternacionais, é o recorde paraguaio de público, superando produções internacionais como 
Titanic dentro do país. É comercializado para países da América Latina, Europa e Estados 
Unidos, constituindo um marco na distribuição de um filme nacional.

De cinco filmes em dez anos (de 2000 a 2010), o Paraguai passa a produzir cinco filmes por 
ano em diversas etapas de produção, um recorde que nunca havia sido registrado no audio-
visual do país, sem contar os inúmeros curtas-metragens realizados constantemente.

Manuel Cuenca é jornalista, pesquisador da história do cinema no Paraguai, diretor, ator e produtor. 
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HAMACA PARAGUAYA (2006) E  
A CONSOLIDAÇÃO DO CINEMA PARAGUAIO.
Por FÁBIO RIBEIRO DE SOUSA

Analisar a “história cinematográfica” paraguaia é uma tarefa árdua, faltam dados, sobram pre-
conceitos. Se, para um historiador, debruçar-se sobre o cinema como objeto/fonte de estudo 
implica, por si só, na superação de barreiras, o que dizer de um estudo que tem como tema 
central um país onde a produção cinematográfica é, para a maioria das pessoas, impensável? 

A escassez de fontes de pesquisa acerca do cinema paraguaio é latente, o que, somado à 
falta de interesse de alguns especialistas em cinema pelo país, torna extremamente difícil 
a construção de uma “história do audiovisual” do Paraguai.  Com uma progressão descon-
tínua, o cinema paraguaio demorou a ganhar consistência. O “ar cinematográfico” esteve 
presente desde 1900, com a primeira projeção de um filme no país, passando por 1905, 
com as primeiras filmagens, e chegando, enfim, ao ano de 1925, com o lançamento de Alma 
Paraguaya (Dir. Hipólito Carrón e Agustín Quell), o primeiro filme feito por paraguaios.1 

Somente entre as décadas de 1960 e 1970 houve relevante produção cinematográfica, com 
destaque para El Pueblo (Dir. Carlos Saguier, 1969) e Cerro Corá (Dir. Guillermo Vera, 
1978), o primeiro longa-metragem realizado no país. Porém, é importante ressaltar a di-
ferença entre tais propostas. Enquanto El Pueblo se destaca como o maior representante 
de uma tentativa de implantar um cinema experimental no Paraguai, Cerro Corá, filme de 
reconstituição histórica financiado pelo regime ditatorial de Alfredo Stroessner Matiauda 
(1954-1989), foi utilizado como propaganda política pela ditadura.        

1. CUENCA, Manuel. História del Audiovisual en el Paraguay. 2009. Disponível em http://www.recam.org/_files/
documents/historia_de_cine_paraguayo.doc.pdf
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Durante a década de 80, importantes especialistas paraguaios da área do cinema, como 
Hugo Gamarra e Manuel Cuenca, debatiam o atraso que pairava no país em relação à 
produção de obras cinematográficas. Inclusive, os esforços empreendidos por Gamar-
ra e Cuenca no que diz respeito à tentativa de atrair investimentos e construir uma 
“história cinematográfica” paraguaia merecem ser destacados. 

Os anos 90 começaram a apresentar uma outra perspectiva para o cinema paraguaio.  
A inovação tecnológica e o surgimento de uma nova geração de especialistas impulsiona-
ram a produção de filmes. A criação da Cinemateca do Paraguai e a realização do primei-
ro Festival Internacional de Cinema – iniciativas levadas a cabo por Hugo Gamarra – pro-
piciaram o contato do público geral com alguns filmes clássicos, assim como o incentivo 
à realização de novas coproduções, principalmente com os países vizinhos.2 

Entretanto, no início do século XXI este impacto seria ainda maior, com o lançamento 
de um marco fundamental para o processo de consolidação do cinema no país, o filme 
Hamaca Paraguaya (Dir. Paz Encina, 2006). Com um enredo fascinante, repleto de 
aspectos culturais paraguaios, esta obra desafia a organização linear de fatos e persona-
gens, convidando o espectador a experimentar o convívio com uma das características 
mais marcantes do país: o cotidiano bucólico, afastado dos grandes espaços urbanos. 

Este longa-metragem marca a retomada de grandes produções no país, agora distante 
de um cunho ditatorial, como fora anteriormente. Além disso, se Cerro Corá, com seu 
forte tom propagandístico, não conseguiu emplacar fora das fronteiras nacionais, o 
filme da diretora Paz Encina foi destaque internacional, sendo, inclusive, premiado no 
famoso Festival de Cannes. 

Longe dos conflitos físicos – embora tenha como pano de fundo a participação do per-
sonagem Maximiliano na Guerra do Chaco (1932-1935) – Hamaca Paraguaya traz uma 
dinâmica própria, abrindo uma nova perspectiva para a produção cinematográfica do 

2. GAMARRA, Hugo. ¿Existe el cine paraguayo? Cinémas d’Amérique Latine – Presses Universitaires du Mirail 
Toulouse. nº11, Junho, 2003. 



 31

país. A tradição militar paraguaia – comprovada ao longo de sua história pelo envolvi-
mento em grandes guerras e fortes confrontos internos – não tem vez, permitindo que 
o apelo ao simbolismo e ao lado sentimental roubem a cena. Tal cenário possibilita que 
se construa uma referência metafórica, na qual a morte do filho do casal Cándida e Ra-
món nos campos de batalha representa a morte, pelo envolvimento em tantos conflitos 
ao longo da história, de milhares de outros filhos da pátria paraguaia.  

O sopro de esperança lançado pelo filme, representado pela espera do casal – pela chu-
va, pelo silêncio, interrompido pelo latido da cadela, e pelo filho – inspira a projeção 
de uma realidade onde a prática cinematográfica se torne constante no Paraguai. Em 
meio à grande força do cinema puramente comercial, marcada por uma enorme influ-
ência norte-americana no país,3 Hamaca Paraguaya abre as portas para uma proposta 
diferenciada, na qual a cultura popular do Paraguai ganha destaque.

Seguindo por esta linha, o premiado curta-metragem Karai Norte (Dir. Marcelo Mar-
tinessi, 2009) também merece destaque. Apostando numa narrativa simples e nas evi-
dências de cada plano em detalhe, esta obra possui uma tensão única, alcançando seu 
ápice na última cena. Assim como Hamaca Paraguaya, o curta é totalmente falado em 
guarani, língua que, junto com o espanhol, é oficial no país. Tal aspecto revela um 
íntimo traço de valorização cultural paraguaia, aproximando o fazer cinematográfico 
ao ser Paraguai.

Esta característica permite afirmar que estas duas obras foram fundamentais para o 
processo de enraizamento do cinema no imaginário dos paraguaios, o que contribuiu 
de forma decisiva na tentativa de superação de um problema que, segundo alguns es-
pecialistas, ainda cria obstáculos à ampliação do cinema no país: a falta de interesse da 
maior parte da população por tal atividade.4    

3. DUARTE, Jazmin. Cine em Paraguay: camarita, camarita, dimé que história és más bonita. Universidad 
Católica Nuestra Señora de la Asunción, 3ero comunicación, 2009.

4. Ibidem. p.3.   
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Se Hamaca Paraguaya iniciou um processo de valorização do cinema nacional e de amplia-
ção do público receptor das obras, 7 Caixas (Dir. Tana Schembori e Juan Carlos Maneglia, 
2012) o complementou de forma precisa. Seis anos após o impacto gerado pela produção 
de Paz Encina, foi lançado o que viria a ser o maior sucesso do cinema paraguaio. 

Apostando num formato hollywoodiano, no qual a ação, o suspense e o drama per-
meiam os acontecimentos, 7 Caixas conquistou o público, dentro e fora do país. Apesar 
deste aspecto, o filme apresenta uma grande característica dessa nova safra audiovisual 
paraguaia: a originalidade. Com traços reveladores de uma cultura híbrida, marca pri-
mordial na identidade paraguaia, a produção cinematográfica expõe novos elementos, 
tipicamente nacionais. Destaque para o foco no consumo – não só de produtos, mas de 
um modo de vida –, já que Victor, o personagem principal, se mostra encantado pela 
fama. Com este formato 7 Caixas ganhou fama internacional, sendo premiado diversas 
vezes, e, além disso, consagrou-se como o maior sucesso de bilheteria de um filme 
paraguaio, dentro e fora de seu território. 

O crescimento do cinema tende a contribuir de forma decisiva na organização social, 
política, econômica e cultural do Paraguai, tendo em vista a grande importância que o 
audiovisual desempenha na sociedade atual. O país marcado pelas disparidades e por lon-
gos períodos históricos violentos tem, nos últimos anos, utilizado o cinema para refletir 
acerca dos mais diversos acontecimentos, realizando uma análise sobre o modo de vida 
dos paraguaios. Com uma história riquíssima, o Paraguai possui uma vasta gama de temas 
e enredos que ainda podem ser explorados. É um cinema com grande potencial, que já 
começa a demonstrar força e relevância para além de suas fronteiras.

Se durante a ditadura de Stroessner o desenvolvimento de um cinema experimental, 
encabeçado pela produção de El Pueblo, foi fortemente reprimido por distanciar-se das 
diretrizes oficiais do governo – devido ao seu forte apelo humano e social –, atualmente 
o crescimento do cinema paraguaio esbarra na falta de investimento no setor, ignorado 
pelos órgãos públicos e por boa parte da iniciativa privada. Não há sequer uma lei de in-
centivo e regulamentação, como existe no Brasil e em outros países latino-americanos. 



Nesta perspectiva, é inegável a importância de Hamaca Paraguaya para o processo de 
consolidação do cinema paraguaio. A partir desta obra, floresceram outras importantes e 
reconhecidas produções, num ritmo sem precedentes na história do país. Embora ainda 
não seja possível falar em uma “indústria cinematográfica paraguaia”, o cinema do país 
vem se fortalecendo a cada ano. Assim como seu precursor, 7 Caixas também deixa um 
legado significativo, na medida em que coleciona prêmios e elogios, promovendo uma 
maior penetração do conteúdo cinematográfico paraguaio em outros países.      

O caminho é longo, mas os primeiros passos são promissores. Nos últimos anos, o Pa-
raguai mostrou para si mesmo e para o mundo que pode sim ser enxergado como um 
país de relevante produção cinematográfica. Os recentes sucessos alcançados foram 
fundamentais para aquecer o debate acerca da necessidade de investimentos no setor, 
o que pode projetar e desenvolver, ainda mais, o cinema nacional do Paraguai.

Fábio Ribeiro de Sousa é graduado em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) em 2012, 
mestrando do Programa de Pós Graduação em História Comparada (PGHC/UFRJ) e membro do Laboratório de 
Estudos Históricos e Midiáticos das Américas e da Europa (LEHMAE – UFRJ) desde 2011. Se dedica ao estudo 
dos aspectos culturais, sociais e políticos paraguaios e da relação História-Cinema, com ênfase nos filmes de 
reconstituição histórica. Possui publicações na área.
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ENTREVISTA COM PAZ ENCINA:  
“AINDA FALTA ENCONTRAR IDENTIDADE” 
Por JORGE CORONEL

A cineasta paraguaia PAZ ENCINA revê suas obras, projeta o futuro, reflete sobre  
a existência de uma cinematografia nacional, defende o formato analógico e um  
cinema afastado da indústria.

O escritor e jornalista norte-americano Truman Capote escreveu uma vez: “Quando 
Deus te dá um dom, também te dá um chicote, e esse chicote se destina exclusivamen-
te à nossa autoflagelação”. De alguma forma essa frase me veio à cabeça depois de uma 
longa conversa por e-mail com Paz Encina.

Não foi pouco o que a cineasta conquistou. Após um breve período estudando Direito, 
para então finalizar seus estudos em Comunicação - o que, admite nesta revista, lhe 
custou muito –, Paz foi à procura de “mais” mudando-se para Buenos Aires, em busca 
de sua própria linguagem. Como estudante de cinema, deu seus primeiros passos rumo 
à consolidação da sua obra-prima: Hamaca Paraguaya, seu primeiro longa-metragem, 
que resultou no prêmio de Melhor Filme da seção “Un Certain Regard” (Um Certo 
Olhar) no Fipresci, em Cannes, e que foi premiado como “destaque” pela Federação 
Internacional de Imprensa Cinematográfica.

O filme, ambientado em 1935, narra a espera de um casal camponês pelo filho único 
que foi lutar na Guerra do Chaco. Até aqui, parece que a espera – aliada à paciência – 
converteu-se nesse dom e nesse chicote que hoje acompanham Paz, que ainda aguarda 
poder voltar a filmar.

Ejercicios de Memoria é o nome do segundo longa que ela sonha em realizar em breve, logo de-
pois de tomar distância de seu antigo projeto, Un Suspiro, roteiro que não conseguiu filmar. 

A cineasta pensa em fazer um “documentário de ficção” que trate da problemática da 
ditadura e do exílio no Paraguai em torno da figura de Agustín Goiburú, um dirigente 
político assassinado na Operação Condor em 1977.Ha
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Na entrevista a seguir, Paz Encina apresenta seu olhar mais pessoal sobre o cinema, fala 
de sua necessidade de construção da memória, da admiração por Hamaca Paraguaya, 
da passagem pela televisão e publicidade, e reafirma seu conceito de cinema analógico 
e digital. Além disso, compara o cinema comercial e autoral, comenta a falta de união 
das associações audiovisuais paraguaias e aborda a grande dificuldade desse “dom” – e 
autoflagelação – de fazer cinema no Paraguai.

Em sua maior expressão artística, criativa, de vida, o que é cinema para Paz Encina?
O cinema é tudo para mim... É uma forma de construir, de estar perto das pessoas, 
da humanidade, de entender o porquê da nossa existência. De poder gerar ausências, 
esperas, mortes e, ao mesmo tempo, é a vida. É, sobretudo, uma maneira de exercer 
minha liberdade e sentir-me livre... De sentir que, ao menos por alguns segundos, 
posso ter a liberdade nas minhas mãos. É a forma de buscar paz e justiça, é poder ir 
quando quero para minha infância e voltar (ou não, como diria minha terapeuta). É 
tentar ser uma pessoa melhor, tentar construir um mundo melhor, um país melhor, 
deixar um lugar melhor do que o que eu encontrei... É a forma de ter uma casa, um 
cachorro, mesmo que eles não existam. É a maneira de encontrar a felicidade, mesmo 
que depois a perca de novo... É ter um mundo próprio, viver o tempo, ou os tem-
pos... É minha luz no bosque, é algo valioso e algo desejado.

O cinema como construção da memória é um denominador comum no seu ponto de vista 
como criadora. Com Viento Sur você narra uma fuga marcada pela dura ditadura stronista. 
Que contribuições essa obra te deixou como contadora de histórias?
Viento Sur é um trabalho muito generoso. Veio de forma generosa, e acho que sempre 
vai ser generoso. Veio como uma encomenda que a Fundação [Calouste] Gulbenkian 
me fez, contataram-me e disseram: “Faça o que você quiser, nós financiamos tudo, 
só te pedimos que dure 20 minutos”. Isso já é generoso por si só. Com esse trabalho, 
abordo a temática da ditadura de Stroessner, o que queria fazer há muito tempo. Além 
disso, Viento Sur veio depois de um golpe muito forte, que foi não poder filmar meu 
segundo longa, Un Suspiro, um filme que se foi como água entre os dedos. Fiquei 
muito triste, porque poder tocar na água é lindo. Mas Viento Sur me curou e me deu a 
possibilidade de experimentar Super-8, algo que queria fazer há algum tempo.
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Com sua passagem por Cannes, Hamaca Paraguaya foi um marco na história do cinema 
paraguaio. Passados alguns anos, como você contempla sua obra-prima hoje?
Com Hamaca aconteceu algo diferente comigo. Quando assisto, penso que não foi eu 
que fiz. Talvez não devesse dizer isso, mas é um filme tão lindo, tão sólido, tão delicado 
que não sei se poderei em algum momento fazer algo assim de novo. É muito lindo...

Em certo momento, Hamaca Paraguaya foi uma obra radical: amada e odiada pelo público. 
Entre as distintas projeções, quais foram as sensações e o retorno dos espectadores?
Sabe como é o cinema, pouca gente diz: “Não gostei do seu filme”. Então eu só pos-
so falar coisas lindas de Hamaca. O curioso é que quanto mais eu levava o filme ao 
interior, melhores eram as respostas. Além disso, parece que acontecia alguma coisa 
especial, talvez muita gente não gostasse, mas Hamaca era uma criança que fez bem 
suas lições de casa. Hamaca nos representou muito bem e foi isso que fez com que 
todos gostassem muito do filme. Essa era a minha sensação, para alguns parecia lento, 
ou isso, ou aquilo, mas sempre encontravam alguma coisa positiva e linda. É um filme 
que me fez sentir muito bem.

Suas origens foram na área de Comunicação, inclusive você editou o programa de  
notícias El Ojo. Em que te ajudou essa experiência com a linguagem audiovisual? 
El Ojo é um amor inesquecível. Foi um programa que marcou a história da televisão, com 
o qual aconteceram muitas coisas. Hoje, olhando de longe, tenho muito a agradecer.

Éramos muito jovens, eu tinha 20 anos e editava os programas de narcotráfico, tráfico 
de crianças, tráfico de madeira. Eram temas muito complicados, uma responsabilidade 
muito grande. E nós – José Elizache, diretor; Pablo Meilicke, câmera; Malu Vásquez, 
produtora, e eu – tínhamos entre 20 e 21 anos. Não sei, às vezes acho que éramos mui-
to jovens para tudo aquilo, mas sabia que tinha a possibilidade de editar um programa 
que era muito importante, com total liberdade.

Era algo lindo, que veio através do que era a Altas Producciones, e me lembro que 
quando tive que convencer Carlos Gonzales (Patapila) que poderia editar El Ojo não 
dormi a noite toda. Pedi a Juan Maneglia que me ensinasse a usar os equipamentos e 
fiquei a noite toda sozinha, editando um pequeno bloco. 
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No dia seguinte, senti que teria pela frente uma prova dificílima e fiquei muito feliz 
quando me disseram que eu ia ser a editora. Então El Ojo se tornou um amor intenso e 
forte. Aprendi que é essencial comprometer-se na hora de fazer qualquer coisa, e que 
é muito importante saber quem trabalha ao nosso lado. Sobretudo, pessoas que acre-
ditam no mesmo que a gente, porque é necessário acreditar. Ter fé no que fazemos, 
pois ninguém te empresta fé: é uma coisa que você tem que ter, assim como o valor da 
liberdade. Tínhamos a liberdade de dizer o que queríamos e da forma que queríamos. 
Foi muito valioso para nós.

Como podemos ver por sua pouca atuação em televisão e nenhuma atividade em publi-
cidade, diferentemente de outros produtores, esse não era o seu caminho. Quando você 
descobriu que o cinema era a sua forma de expressão? 
É uma coisa que sempre senti, não sei bem como. Fiz publicidade sim, fiz produção de 
dois ou três comerciais. Quando terminava a temporada de El Ojo tínhamos que fazer co-
merciais. Quando a Alta Producciones começou, havia duas equipes: Juan (Carlos Mane-
glia) e Tana (Schémbori) e a outra equipe era Marcelo Martinessi e eu. Martinessi dirigia 
os comerciais e eu produzia, mesmo sendo um castigo para mim! Não queria fazer aquilo 
por nada nesse mundo. Eu sabia que queria fazer cinema, o que me complicou bastante 
na universidade enquanto estudava Comunicação, porque eu só queria me dedicar ao 
cinema e não queria estudar mais nada. Não queria ir à universidade estudar algo que não 
gostava. Eu era aprovada nas matérias, mas quase não ia às aulas. Até que em 1993 ganhei 
uma bolsa para ir estudar por um mês na escola de San Antonio de los Baños, em Cuba, e 
foi quando tive certeza que queria estudar e que era muito importante para mim.

Talvez também tenha sido assim porque venho de uma família na qual estudar é uma 
coisa que não se discute e isso faz com que para mim seja sempre necessário estudar, 
o que faço até hoje. Então tentei convencer meus pais que queria ir a Cuba, mas jus-
tamente nesse momento a escola estava fechada por alguns anos e foi aí que terminei 
indo estudar em Buenos Aires.
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Quais foram as principais contribuições de estudar cinema em Buenos Aires? E quais os 
principais desafios dessa etapa de estudante de cinema?
O primeiro desafio que tive foi chegar ao mesmo nível de meus companheiros. Quan-
do começamos a estudar, meus colegas já tinham lido Borges, Cortázar, Roberto Arlt 
e muitos outros autores, e eu só tinha lido alguns contos de Roa Bastos.

Lembro-me que no primeiro ano passei horas nas bibliotecas tentando ler e saber de 
tudo, o que para eles era já uma rotina... Foram lindos anos. É muito lindo ter a pos-
sibilidade de poder dedicar-se ao que gosta. Foram anos que me deram muita coisa, 
conheci muita gente que queria o mesmo que eu, que pensava como eu, que gostava 
do que eu gostava, e até hoje nos encontramos e apreciamos as mesmas coisas, princi-
palmente estudar.

Acho que estudar me deu a possibilidade de poder criar uma estrutura de pensamento 
a respeito da imagem. Entrei numa universidade que tinha o pensamento francês e ale-
mão como principal diretriz e aprendi cinema lendo literatura, filosofia, pensamento 
contemporâneo, história da arte, semiologia, semiótica, o que foi fundamental. Tinha 
direção, montagem, som, mas além disso – e acho que isso me ajudou muito – a uni-
versidade me ensinou a saber e poder escolher como quero filmar e por que quero fa-
zê-lo dessa ou daquela maneira. Talvez às vezes seja bom inclusive ter o cinema como 
segunda carreira, porque não sei se aprende-se cinema no cinema. Talvez às vezes se 
aprenda mais cinema em outros lugares.

Em vídeo você trabalhou com obras como La Siesta, o primeiro curta de Hamaca Paraguaya, 
além de fazer várias videoinstalações. Como você vê esse primeiro contato com essa lingua-
gem? E como o vive na atualidade?
Quando entrei na universidade tinha uma matéria que se chamava Técnicas Audiovi-
suais, com Jorge La Ferla, que logo se tornou e continua sendo meu mestre até hoje. 
Nessa matéria explorávamos as várias formas de se abordar uma história em diferentes 
suportes, e a primeira coisa que aprendi é que a palavra “vídeo” vem da primeira pessoa 
do presente do indicativo do latim, que significa “eu vejo”.
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Daí em diante, soube que tinha que procurar a minha forma de ver, e achei isso tão lin-
do que pensei que ia me dedicar a fazer videoarte a vida toda. Essa era a verdade... Me 
apaixonei por essa linguagem assim que a conheci, não sei bem por que, conheci Bill 
Viola antes que o cinema. Então, enquanto esperava (sem saber) para conhecer Ozu, 
Godard, meu amor Tarkovsky, Visconti e outros diretores sem os quais não posso 
viver, via muito vídeo e adotei essa linguagem como uma coisa que queria fazer.

Depois descubro o cinema e crio um caminho um pouco paralelo a essas duas linguagens. 
Nunca deixei de fazer cinema, e muito menos vídeo. O fato é que por meio do vídeo 
encontrei uma linguagem própria e depois apliquei-a ao formato cinematográfico.

Quando fiz o curta de Hamaca foi revelador. Fiz com uma Hi8 de 3 ccd e quando 
terminei fiquei muito emocionada porque pensei: “Eu penso assim, eu vejo assim, eu 
enxergo assim”.

No seu ponto de vista, o que se perde e o que se ganha fazendo cinema digital?
Vou responder essa pergunta – que causou muitas discussões ultimamente – através do 
que se lê em Deleuze, Bazin, Bergson e nos ABCs do cinema. Acho que se perde a pos-
sibilidade de entender e pensar na imagem desde seu movimento primário, de entender 
que 24 quadros por segundo dão movimento e que isso significa tempo. De entender que 
existe um movimento interno e que isso pode dar suporte à história. Perde-se a possibi-
lidade de ter o exercício de pensar na imagem, isso é o que eu penso.

Acho às vezes que as universidades que começam a formar jovens que querem fazer 
cinema deveriam, pelo menos, dar-lhes a possibilidade de tirar fotos com polaroides 
e também com formatos analógicos, dar-lhes a possibilidade de cada um revelar suas 
fotos. E a partir daí eles poderiam estudar, o importante é que cada um tenha total 
influência na criação da imagem que deseja.

O vídeo tem muitas vantagens, infinitas aliás, e democratiza o tema, mas ainda conti-
nua sendo diferente do cinema, e poucos diretores sabem utilizá-lo. Sokurov, Godard, 
Wenders, Haneke... Mas não muitos mais, e sinto, principalmente, que só por ser 
mais barato está substituindo o cinema.
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O digital não proporciona nada além de gastar pouco dinheiro, o que também é uma 
mentira: não sei se realmente gasta menos dinheiro. O digital necessita de coisas que o ci-
nema não precisa: mais luzes, mais retoques. Além de não ser tão nobre. As câmeras são 
penduradas, o DSP não é ainda um formato de reprodução no qual se possa confiar. Ain-
da falta muito... Essa é a minha sensação, por mais que cada um fale coisas diferentes.

Às vezes acho que estamos caindo na armadilha de entender tudo em termos de mercado, 
de pensar em termos quantitativos, nos termos que a indústria e o mercado nos impõem, 
e dentro disso incluo a TV, que tem longa batalha com o cinema. Não pensamos que o 
digital me dá isso ou aquilo que contribui com o que quero fazer enquanto obra artística, 
e não sei se isso é bom, porque afinal de contas estamos falando de sétima arte.

Vou te contar uma experiência que tive no ano passado: em novembro fui com meu 
projeto atual, Ejercicios de Memoria, ao congresso de Doc. Buenos Aires, que eram 
encontros com a televisão, e, quando tive que expor meu projeto, disse que queria 
fazer um filme em 35mm e quase me mataram! Foram muito duros com meu projeto, 
foi horrível, acho que só saí ilesa do assunto por dois motivos: primeiro porque por 
sorte tinha produtores comigo que quando terminou o encontro disseram: “Paz, não 
se preocupe, se você acha que o filme tem que ser em 35, então ele vai ser!” e isso 
alivia qualquer um, porque é importante ter produtores que não pensam somente em 
dinheiro. Óbvio que dinheiro é importante, mas não é só isso.

O segundo motivo é que antes de ir para o Doc. Buenos Aires, alguns meses antes, tive a 
sorte de ter meu projeto selecionado para ser parte da “La Fabrique de Cinemas Du Mon-
de” no Festival de Cannes, onde ninguém me questionou o fato de filmar em 35.  Ninguém. 
Ninguém achava estranho eu querer filmar assim, era totalmente natural, e isso me deu 
muita certeza de que estou no caminho que quero estar. Me deu muita confiança.

Considerando o formato como parte da linguagem cinematográfica, você não pensa em fa-
zer um longa em formato digital?
Un Suspiro, o longa que não fiz, era em formato digital. Não descarto o digital... Não 
sou contra, em absoluto, só que para mim deve ter um sentido para usar, que vá muito 
além do dinheiro.
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Quando vejo um plano cinematográfico feito em vídeo, acho horrível... Não consigo 
evitar. Há um tempo li que Picasso, para pintar o quadro “As Senhoritas de Avignon”, 
fez mais de 800 estudos. Fez estudos em lápis, óleo, aquarela e testou 84 tipos de papel. 
Quando eu soube disso, para mim foi revelador. Concluí que sempre antes de filmar 
tenho que procurar algum suporte e formato que me ajudem a dizer o que quero contar, 
tenho que estudar tudo o que for possível, experimentar e só depois escolher...

Você considera que se voltará a filmar em 35mm em algum momento? Por quê?
O 35mm ainda não se foi... Mesmo que seja certo que Kodak, Fuji e outras empresas 
não fabricam mais filmes. Mas a verdade é que não acho que vá desaparecer. Sinto que 
o vídeo tenta se igualar ao 35, mas não consegue. Inclusive às vezes o ultrapassa, como 
ultrapassa o que vemos com o olho humano, mas até agora ainda são coisas diferentes.

Acredito que é isso que temos que considerar, que são coisas diferentes, e cada for-
mato nos ajuda a contar algo que o outro formato não consegue. Em março do ano 
passado, com Ejercicios de Memoria, fiz um pequeno percurso com os irmãos Goiburú 
por lugares onde viveram durante o exílio de Agustín, o pai deles, e levamos duas 
câmeras. Uma Super-8 e uma 5D. Eu trabalho muito com planos fixos e os planos que 
fiz com a 5D, se não fosse pelo fato de que passava um carro, ou ventava, pareciam 
fotos escaneadas. Não tinham movimento. Não tinham esse movimento interno que 
a imagem formada pelo processo fotoquímico te dá, então entendi que teria que usar 
35mm e que não era um filme para fazer digitalmente. O 35mm é um formato sempre 
vigente. Quem sabe volte uma Delikatesse, não sei, é a sensação que tenho. Não posso 
dizer que será assim, mas acho que não desaparecerá.

Em algum momento você disse que “a indústria não é feita para nós” e que “nossa grande 
força é também nossa fraqueza”. No seu ponto de vista, qual seria o melhor caminho para 
o cinema paraguaio?
Sabe o que eu acho? Que falar da indústria é falar em termos de mercado e que o mer-
cado é feito para as pessoas do hemisfério norte, para seu benefício. Como no Paraguai 
tudo ainda precisa ser feito, temos que aproveitar esse momento, porque isso também 
vai terminar. Algum dia isso não vai mais ser assim e se dermos o passo grande de 
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pensar no que nos beneficia verdadeiramente como atores da cultura que querem fazer 
arte, então poderemos mudar as coisas.

Por que não promover do Paraguai para o mundo a ideia de que “aqui, senhores, cria-
mos a partir da arte e vamos utilizar tais e tais estratégias”? Vamos usar a indústria e o 
mercado a nosso favor, nós os usaremos e não deixaremos que eles nos usem. Acho 
que com essa atitude, o mundo cairia aos nossos pés.

Falo sério, precisamos de gestores visionários para fazermos alguma coisa assim, não po-
demos pensar pequeno. Temos que pensar grande porque o desafio é grande, mas por que 
não conseguiremos? Mas precisamos estar unidos, principalmente todos os artistas, e saber-
mos exatamente o que queremos. O Paraguai, com essa atitude, pode tornar-se um centro 
artístico no que diz respeito ao menos à América Latina, o que pode ser fantástico.

Somos o único país da América do Sul que não tem uma legislação de cinema. A associação 
mantém reuniões para discutir esse anteprojeto. Como você vê essa etapa, ainda em processo?
Olha, faz 10 anos que não conseguimos aprovar uma legislação de cinema, acho que é 
uma carência do setor não ter o poder para aprová-la. Estamos estudando e defendendo 
há muitos anos, mas não nos unimos o suficiente e é fundamental ter uma lei que regula-
mente a universidade estadual e fundos para produções. Uma lei que determine quanto 
deve ganhar cada setor, que regularize tudo, assim todos saímos ganhando quando faze-
mos um filme. Já passou muito tempo e está no momento de ser aprovada.

Em termos de indústria cinematográfica, você acredita que ela tenha visão de cinema e 
visão artística? Por quê?
É difícil combinar as duas coisas, seria o ideal, porque ambas são necessárias e não sei 
se acredito que uma seja contrária à outra. Mas estamos falando de coisas diferentes: 
uma segue no sentido material e outra no sentido mais espiritual. É como eu sinto.

Mas não perco as esperanças, sabe por quê? Como disse antes, acho que ainda pode-
mos fazer alguma coisa interessante, que vai depender de quem gerencie tudo isso. 
Depende da grandeza desse olhar, da postura do gestor, porque são eles que às vezes 
desviam o caminho...
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Nós, os diretores, estamos sempre pensando em como voltar a filmar e não podemos 
ficar gerenciando outras coisas. Por isso estamos nas mãos dos gestores, e se eles tive-
rem uma visão ampla saberão que não existe cinema sem indústria, mas muito menos 
cinema sem arte. Pensar somente em termos de indústria, mesmo que seja a indústria 
cultural, gera dinheiro, mas não gera arte. E isso, mais cedo ou mais tarde, irá preju-
dicar todos.

Temos que entender bem o que chamamos de indústria. Não sei se as definições pron-
tas são as melhores, pois não sei para quem foram feitas. Acho que já que ainda temos 
tudo por fazer, temos que questionar tudo e ver o que será melhor para nós, como 
paraguaios, que somos totalmente diferentes do resto do mundo.

Não sei com qual país podemos nos comparar: somos diferentes, temos que ver qual 
maneira nos beneficia a partir de nós mesmos. Porque para gerar dinheiro há a indús-
tria do hemisfério norte, essa que não vamos chegar nem aos pés. Agora, através da 
arte, podemos superá-la e eles terão que nos financiar de qualquer forma; o talento não 
depende do dinheiro, mas gerar dinheiro depende sim deste mesmo dinheiro e de nada 
mais. E seria lamentável se caíssemos nessa armadilha. 

Em algumas declarações foi dito que, a seu ver, ainda não existe cinema paraguaio, mas 
sim “filmes paraguaios”. Qual sua opinião sobre isso?
Me parece que ainda não temos. Claro que seria lindo poder falar de um cinema pa-
raguaio, mas não sei, por exemplo, se nesse ano poderá ser feito algum filme, algum 
longa. Talvez se o Estado pagar algumas prestações para a Ibermedia, Pablo Lamar 
conseguirá filmar. Mas ainda falta um pouco para podermos falar de cinema paraguaio: 
nos falta continuidade e nos falta um instituto, um Estado que nos acompanhe, e talvez 
ainda falte encontrar nossa identidade em nossas imagens.

O seu novo projeto também é a partir da ditadura de Stroessner. O que você poderia nos 
antecipar desse projeto? Será um longa-metragem? Em que etapa estão?
Ejercicios de Memória é um documentário de ficção sobre a ditadura e o exílio no Para-
guai. O protagonista é Agustín Goiburú, a partir da visão de sua família. Ejercicios é um 
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longa que procura o que se fez desaparecer, que aborda a memória como uma maneira 
de compreender o nosso presente para podermos ter um lugar melhor.

É um filme que quero fazer há muitos anos, e está em etapa de captação de recursos. 
Todo dia sonho em “reeditar” a sorte que tive com Gulbenkian, e que alguém me ligue 
e diga: “Olá Paz, já temos o dinheiro para filmar. Pode começar hoje mesmo”.

Quais as maiores dificuldades para fazer cinema no Paraguai hoje em dia?
Nós mesmos. Temos que nos unir e garantir que exista uma legislação de cinema. 
Temos um país que tem dinheiro, só que o desvia. Não deveria existir pobres, não 
deveria faltar saúde nem educação. É um país com muito dinheiro, mas com uma dis-
tribuição de renda muito injusta, e acho que deveríamos exigir do Estado uma postura 
melhor em relação ao cinema e aproveitar para exigir um país mais justo.

Não podemos negar o poder da imagem e dos meios de comunicação. A imagem é a 
imagem de um país. Isso o Estado tem que entender.

Geralmente as obras-primas parecem ter certa prioridade quanto ao financiamento internacio-
nal e formas de distribuição. Tendo em conta sua admirável trajetória pelo circuito do cinema 
mundial e a partir de uma avaliação pessoal, porque é tão difícil fazer um segundo filme?
No cinema existe uma frase que diz: “Se tem uma coisa mais difícil do que fazer o primeiro fil-
me, é fazer o segundo”. Não sei bem por que é assim, não é regra geral. Tenho muitos amigos 
que filmaram o segundo filme sem dificuldades, sou uma exceção, eu diria. Quase não conhe-
ço ninguém que tenha tido um desempenho como o meu e não tenha filmado de novo.

Acho que o fato de não voltar a filmar tem a ver com viver no Paraguai, exclusivamen-
te por isso. Em outros países, diretores que tiveram a mesma sorte que eu já estão no 
quarto longa-metragem. Mas o Paraguai é um país duro com os seus. Não te perdoa 
mesmo, ainda que, bem,  não posso reclamar. Eu escolhi viver aqui, lutar e pronto. 
Não tenho outra opção.

Entrevista feita pelo crítico e jornalista Jorge Coronel (@jorgecoronel) para o site ABC Color e gentilmente 
cedida para a Mostra Made in Paraguai .
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ENTREVISTA COM RENATE COSTA
Por JOÃO ADEMIR

Conte-nos um pouco sobre sua formação. Quando surgiu a ideia de trabalhar no cinema?
Quando eu ainda estava na escola, tinha uma vaga ideia e ia buscando algo para dedicar 
meus anos e comecei, quase inconscientemente, a procurar faculdades de Cinema na 
Argentina, porque não existiam no Paraguai, mas por uma razão básica, econômica, 
acabei matriculada na carreira de Direção Audiovisual no Ipac, no Paraguai, e foi uma 
decisão muito boa, porque me obrigou a crescer em meu país em um momento em 
que eu precisava firmar meus conceitos e experimentar para saber se eu realmente 
gostava de cinema ou se preferia outra coisa, além de assistir a filmes. 

Cuchillo de Palo marca sua estreia como diretora em longas-metragens. Como foi a experi-
ência de transpor para a tela algo tão pessoal e doloroso? 
É um pouco complexo, como o título do filme. É um processo que tem algo de afiado, 
como uma faca, que fere ao tentar ser sincera, tentar se olhar sem que exista a possi-
bilidade de mentir para si mesmo; e de pau pelo aspecto duro, tosco, seco, do final do 
processo mesmo.

Eu tinha perguntas que foram a base do filme: É possível morrer de tristeza? Uma 
pessoa pode aceitar alguém que seja diferente ou oposto a ela? Que consequências isso 
teria? Ingenuamente, achei que a resposta viria ao fazer o filme. Em seguida, achei que 
viria ao terminar o filme. Agora que se passaram vários anos, sei que não há resposta, 
que o processo interessante é fazer-se a pergunta e passar anos buscando a resposta 
sabendo que não há, que você não vai encontrá-la, mas que o caminho é o que vale a 
pena, porque é dali que se produz alguma transformação.

Seu pai é um dos personagens mais icônicos do filme. Ele teve alguma resistência a parti-
cipar da produção? Ele assistiu ao filme? Como reagiu? 
O irmão do meu pai é o personagem principal do filme, mas é um personagem que não 
está mais aqui, mas que é evocado desde o início, com as tomadas do rio, mas como Cu

ch
ill

o 
de

 P
al

o,
 d

e 
Re

na
te

 C
os

ta



48 

algo difuso que só encontra sua forma pelo contraste, essa luz e essa escuridão, o que 
ele escondeu em sua vida e o que eu mostro.

Desde o começo, há uma relação meio questionadora, que parece injusta vinda de 
uma filha em relação a seu pai, mas que não é ao tentar revelar a memória do meu tio, 
um mistério para nós que o conhecemos. Meu pai sabia que todas as perguntas seriam 
sobre o irmão dele e colaborava por meio de suas recordações. Meu tio só ganha vida 
no filme graças à memória daqueles que lembram dele.

Mas para resgatar essa recordação, eu tinha que insistir até chegar a uma certa profun-
didade no diálogo. As pessoas se acomodam em seu bem-estar. Ninguém quer recor-
dar períodos violentos. Então também há um regresso à casa do meu pai, que vive com 
meu avô (pai de Rodolfo), e procuro os reflexos dessas relações em um lugar repleto 
de passado, para chegar a um propósito muito específico: descobrir quem realmente 
era meu tio Rodolfo através de quem melhor o conheceu: seu irmão, meu pai. Bom, 
eu tentei enfrentá-lo com amor e, em alguns casos, consegui.

Creio que meu pai, ao ver o filme, descobriu outras faces de seu irmão, assim como 
também do bairro, da cidade, do país, de sua história pessoal durante a ditadura de 
Stroessner. No Paraguai há tão pouca revisão histórica que de certa forma ele se sur-
preendeu ao voltar a viver o medo de falar que o filme aborda. 

Através de seu filme, o mundo conheceu a história da perseguição aos homossexuais pela 
ditadura de Stroessner. Como está a situação atual?
Os anos 80 foram o período mais feroz da perseguição da ditadura de Alfredo Stroessner 
aos homossexuais. Como muitos outros, meu tio Rodolfo tinha duas personalidades, duas 
vidas, uma oculta e outra visível. A do homossexual ficou escondida por trás de seu segundo 
nome para não comprometer a família. Hoje em dia é muito diferente. Não há um governo 
com forças organizadas perseguindo pessoas. O que eu lamento é que haja certa clandesti-
nidade, que esse ocultamento continue sendo uma opção para alguns, e sinto que às vezes 
o poder opressor também vem da sociedade fechada ou do pequeno núcleo familiar com 
moral dúbia, cuja crítica é mais forte em países pequenos como o meu. 



Cuchillo de Palo obteve destaque no Festival de Berlim em 2010. Como foi participar de um 
evento tão grande com seu primeiro longa-metragem?
Ir a um festival como o de Berlim e depois ter participado da programação da L’ACID 
em Cannes foi muito importante para a visibilidade do filme e seu posterior percurso 
por tantos festivais. O mais importante para mim é o filme em si, que refaz perguntas 
e nos desloca do lugar em que estamos, para que recriemos um diálogo social, político, 
histórico e pessoal em cada lugar ocupado pelo espectador.

Entrevista exclusiva concedida à Mostra Made in Paraguai .
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ENTREVISTA COM TANA SCHEMBORI
Por JOÃO ADEMIR

Tana Schembori e Juan Carlos Maneglia são, atualmente, os nomes mais conhecidos 
do cinema paraguaio. A parceria dos diretores começou há mais de 20 anos, quando, 
em 1990, codirigiram a minissérie televisiva La Disputa. 

No ano seguinte, Maneglia ganhou uma bolsa na prestigiada escola de cinema de San 
Antonio de los Baños, em Cuba. Tana seguiu como uma importante diretora teatral e, 
anos depois, com a volta do parceiro, iniciaram um ciclo de produção de vários pro-
gramas televisivos, entre os quais destacam-se a minissérie Río de Fuego e o programa 
investigativo El Ojo. 

Em 1999, foram juntos estudar na New York Film Academy. Ao longo da década seguinte, 
notabilizaram-se por criar prestigiadas séries ficcionais para a televisão paraguaia. 

7 Caixas marca a estreia da dupla na produção de longas-metragens. Os resultados são 
incontestáveis: o filme tornou-se a maior bilheteria da história do cinema paraguaio e 
ganhou 27 prêmios internacionais, um sucesso de público e crítica. Impulsionada pelos 
êxitos do filme, a dupla agora trabalha em um novo thriller de ação. 

Confira abaixo uma entrevista exclusiva com Tana Schembori.

7 Caixas é um sucesso de crítica e público. Ganhou 27 prêmios internacionais e tornou-se o 
filme de maior bilheteria da história do Paraguai. De quem são os créditos de tamanho êxito? 
Creio que isto se deve evidentemente a um trabalho que foi um processo de mais de 24 anos 
trabalhando juntos, Juan Carlos Maneglia e eu. Foi resultado de um processo de buscas, de 
fazer curtas-metragens, de testar formatos e histórias. E depois teve nossa vontade de contar 
histórias. Fazer séries na televisão nos ajudou muito a saber o que o público queria ver.

Sempre nos perguntamos o porquê do sucesso de crítica e público. Acredito que estamos 
falando de um tema que é tão nosso, tão paraguaio, que tem personagens tão paraguaios, 
mas que ao mesmo tempo é universal, as pessoas se identificam com os personagens. 7 
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Tivemos público no Japão, na Índia, em Toronto, na França, lugares muito diferentes 
culturalmente e sem dúvida a história tem elementos que eles se identificam.

O filme é um thriller de ação – gênero pouco comum no cinema da América do Sul. Que 
fatores levaram você e Juan Carlos Maneglia a optarem por esse gênero e quais foram as 
principais dificuldades que enfrentaram?
Escolhemos este gênero porque tem a ver com o que nós gostamos de contar. Quando 
olhamos para nossos primeiros trabalhos, nossos curtas, nossas séries, nós gostamos 
muito do thriller misturado com a comédia de humor negro. Fizemos neste gênero 
porque queríamos que o paraguaio se sentisse identificado, que não ficasse entediado 
na sala de cinema, para que ele queira ver o filme, que goste de estar lá. E levar público 
para as salas foi o principal objetivo que tivemos com o 7 Caixas.

Enfrentamos muitas dificuldades pois é um país sem uma tradição cinematográfica, sem 
uma legislação de cinema, sem fundos específicos para cinema. Em cada etapa fomos 
enfrentando problemas, que fomos atenuando pela paixão que nós e toda a equipe tínha-
mos, pela fé que tínhamos no roteiro. Na etapa de pré foi muito difícil que as empresas 
se vinculassem ao projeto, porque não havia antecedentes com essas características. 

Na rodagem tivemos muitos problemas no lugar onde gravávamos, porque o merca-
do é um lugar que tem muito público. As pessoas que estavam trabalhando nos viam 
como se estivéssemos invadindo seu espaço, mas isso foi se atenuando quando viram 
que queríamos trabalhar assim como eles. E na pós-produção, o principal problema 
que enfrentamos é que ficamos sem dinheiro pra finalizar o filme, a mixagem, a colo-
rização. Então ganhamos o Cine en Construcción em San Sebastián, que nos permitiu ter 
uma pós-produção digna e abriu uma janela internacional para o filme.

Sabemos que a produção de um filme é um processo geralmente longo. Entre o desenvol-
vimento do roteiro e a estreia do filme, quanto tempo transcorreu? Qual foi a fase mais 
complicada?
A produção de um filme na América Latina é demorada e no Paraguai mais ainda, pois 
não temos nenhuma referência, nenhuma tradição de fazer cinema. O roteiro come-
çou a ser escrito em 2004. Nos anos de 2005 e 2006 fizemos duas séries que tiveram 
muito sucesso no Paraguai. Em 2007 Juan Carlos Maneglia termina a primeira versão 
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do roteiro e a deixa dentro de seu carro. Roubam o carro e o roteiro é completamente 
perdido. Juan Carlos volta a escrever todo o roteiro novamente e em 2009 termina 
essa versão. Lógico, estamos falando de escrever entre nossas atividades diárias de 
nossa produtora, onde fazemos comerciais, documentários, séries. Então, durante o 
tempo livre que Juan Carlos tinha, um sábado uma vez por mês, ele vai escrevendo o 
roteiro. Não podíamos contar com todo o tempo porque tínhamos que viver de algo. 
Iniciamos a pré-produção em 2009 e fizemos a estreia em 2012. 

O desempenho dos atores Celso Franco e Lali González foi muito elogiado e as carreiras 
de ambos foram impulsionadas depois de 7 Caixas. Como foi trabalhar com esses atores?
Trabalhar com Lali González e Celso Franco foi muito gostoso, assim como com todos 
os atores. O que fizemos foi misturar atores com pouca ou quase nenhuma experiên-
cia, que foi o caso de Celso, que havia tido alguma prática na escola, em festivais de 
teatro juvenil, mas que vinha com esse jeito mais inocente, mais novo. Lali já era uma 
atriz que vinha do teatro, que já tinha uma carreira. E 7 Caixas mistura gente com ex-
periência em televisão, alguns em cinema, como o caso de Nico Garcia, e as pessoas 
que vinham do teatro. 

Celso foi maravilhoso. Nós o conhecemos no primeiro dia de casting e já nos apai-
xonamos por ele, pela intuição que tinha. Fomos testando como ele se mantinha e 
evoluía o personagem e ele, intuitivamente, conseguiu. Com Lali foi mais difícil. A 
conhecemos quando já estávamos na última jornada de casting. Uma amiga me disse: 
“Tana, você não está encontrando sua personagem, quero te recomendar que veja Lali, 
uma menina da sociedade, muito fina”. Eu disse não, que precisava de uma carroceira, 
uma garota do mercado. Ela me pediu por favor, para testá-la. Testei, ela veio aqui 
na produtora, se trocou, se vestiu, se transformou realmente em uma carroceira, uma 
menina das ruas. Me dei conta que não temos que prejulgar os atores porque eles são 
muito capazes de construir e desconstruir o que eles querem. 

Foi muito gostoso encontrar esse casal e todos os personagens de 7 Caixas, como os 
policiais, o coreano e a irmã de Victor, os carroceiros. Muitos deles foram meus alunos 
de teatro em anos anteriores, então foi uma celebração de talentos.
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7 Caixas vai ganhar dois remakes : um americano e outro indiano. Como é a sensação de 
ver a história que você criou ganhando vida em culturas tão diferentes?
Os remakes foram uma grata surpresa para nós. Os direitos estão sendo vendidos aos Es-
tados Unidos, não imagino como vai ser esse filme. E na Índia me despertou muita curio-
sidade, porque a Índia tem coisas parecidas com o Paraguai, tem um mercado bastante 
parecido. Todo esse mundo maravilhoso que é o mercado da Índia, imagino que vão re-
alizar um musical com isso. E eu gostaria muito de ter a possibilidade de pelo menos ter 
acesso a alguma gravação na Índia. Acredito que vai ser interessante ver esses remakes em 
duas culturas tão diferentes como os Estados Unidos e a Índia. Tomara que dê certo. 

Como é trabalhar em uma indústria cinematográfica ainda em formação, como a paragua-
ia? Quais são os principais desafios?
É difícil, é um processo mais complicado. Não temos tradição de cinema, não temos 
leis, não temos fundos. Agora estamos fazendo um esforço maior, realizando mais coi-
sas, com mais qualidade. No Paraguai agora mesmo estão sendo rodados dois longas, 
outro estreia agora em outubro e mais alguns estão em pré-produção. Estamos com 
cinco filmes para estrear ano que vem. É como se 7 Caixas tivesse possibilitado às pes-
soas acreditarem que aqui é possível fazer, do mesmo modo estão sendo feitas políticas 
culturais. A partir de 7 Caixas, foi aberta uma universidade de cinema, que já está no 
seu segundo ano. Também foi criada uma academia de ciências cinematográficas e em 
paralelo estamos sempre vendo a lei de cinema.

Quais são seus próximos projetos?
Meu próximo longa também é um thriller de ação, inspirado nos tesouros escondidos 
durante a guerra de 1870.

Entrevista exclusiva concedida à Mostra Made in Paraguai .
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Cerro Corá
País: Paraguai
Gênero: ficção
Idioma: espanhol e guarani
Ano: 1978
Classificação: 12 anos 
Duração: 110 minutos

Sinopse: No final do século XIX, Francisco Solano Lopez, 
herdeiro de um governo patriarcal no Paraguai, chega ao 
mais alto patamar militar de seu país. Com apenas 18 anos, 
ele obtém esse êxito após ter seu primeiro triunfo diplomá-
tico na Argentina, o Pacto San José de Flores. Depois de ir 
estudar na Europa, volta com a ambição de transformar o 
Paraguai em uma potência da América Latina. As contradi-
ções com a Argentina e o Brasil Imperial, no entanto, bem 
como os interesses da Inglaterra no continente, deflagram 
a guerra da Tríplice Aliança. Lopez encontra a derrota em 
Cerro Corá, em 1870.

Direção: Guillermo Vera
Roteiro: Ladislao González e Guillermo Vera
Produção: Ladislao González
Direção de Fotografia: Osvaldo Paradiso
Direção de Arte: Antonio Rodriguez
Edição: Eduardo Cascales e Víctor Villarreal
Som: Ernesto Sansalvador
Música Original: Óscar Cardozo Ocampo
Figurino: Rosa Vera de Barua
Elenco: Roberto de Felice, Rosa Ros, Pedro Ignacio Aceval, 
Alba Aguayo, Nicasio Altamirano, Victorino Baez Irala, 
Cielito Benitez, Juan Ramon Benitez, Santos Burgos, Victor 
Caballero, Miriam Celeste, Pedro Centurion

Biografia do diretor: 
Guillermo Vera estudou Teatro e Cinema na Espanha, onde 
trabalhou em filmes como 55 Days at Peking (1963), El Llanero 
(1963), Le Tre Spade di Zorro (1963) e El Hombre de la Diligencia 
(1964). De volta ao Paraguai, dirigiu vários documentários 
e, em 1978, lançou Cerro Corá, seu filme mais importante.

Filmografia do diretor: 
1981 - A Cafetina de Meninas Virgens   (longa-metragem)
1978 - Cerro Corá (longa-metragem)
1973 - La Voluntad de un Pueblo (documentário curta-
metragem) 
1972 - Crisol de Gloria (documentário curta-metragem) 
1972 - Oikove Don Bosco (documentário curta-metragem) 
1971 - Estampas de Asunción (documentário curta-metragem) 
1970 - Paraguay, Tierra de Progreso (documentário curta-
metragem) 
1969 - La Represa de Acaray (documentário curta-metragem) 
1969 - Safari en el Chaco (documentário curta-metragem) 
1968 - La Caza y la Perdiz (documentário curta-metragem) 
1967 - Luna de Miel en Paraguay (documentário curta-
metragem) 
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Hamaca Paraguaya
País: Paraguai/ França/Países Baixos/Áustria/Alemanha/
Argentina
Gênero: ficção
Idioma: espanhol e guarani
Ano: 2006
Classificação: livre 
Duração: 78 minutos
 
Sinopse: Junho de 1935, é outono no Paraguai. Contudo, 
faz um calor insuportável. A chuva se anuncia há tempos, 
mas nunca chega. O vento diz que ela voltará, mas ainda 
não voltou. Dois velhos camponeses, Cándida e Ramón, 
esperam o filho que foi lutar na Guerra do Chaco. O oti-
mismo e o desespero por seu retorno marcam o caráter 
dos personagens. Porém, a única coisa que podem fazer é 
esperar que o tempo passe.

Direção: Paz Encina
Roteiro: Paz Encina
Produção: Marta Parga e Gabriela Sabaté
Direção de Fotografia: Willy Behnisch
Direção de Arte: Samanta Paula Quiroga
Edição: Miguel Schverdfinger
Som: Victor Tendler e Guido Beremblum
Figurino: Manuela Gutiérrez Serrano
Elenco: Georgina Genes e Ramon del Rio

Biografia da diretora: 
Paz Encina nasceu em Assunção, em 1971. Em 1996, iniciou 
sua carreira cinematográfica na Universidad del Cine de 
Buenos Aires. Dirigiu os curtas Hamaca Paraguaya e Supe 
que Estabas Triste, que ganharam vários prêmios. Entre 2002 
e 2004, atuou como docente em diversas universidades. 
Já em 2006 finalizou seu primeiro longa-metragem, Hamaca 
Paraguaya, que recebeu muitos prêmios, entre eles o 
Fipresci no Festival de Cannes de 2006.

Filmografia da diretora:
2006 - La Hamaca Paraguaya (longa-metragem)
2000 - La Hamaca Paraguaya (curta-metragem)
2000 - Supe que Estabas Triste (curta-metragem)

Premiações: Prêmio da Crítica em Cannes, 2006; Lima Latin 
American Film Festival, 2006; Miami Film Festival, 2007; 
Rotterdam International Film Festival, 2005



Tierra Roja
País: Paraguai 
Gênero: documentário
Idioma: espanhol e guarani
Ano: 2006
Classificação: livre 
Duração: 73 minutos
 
Sinopse: Como um diretor trabalha para registrar o espa-
ço, as pessoas e seu cotidiano? Como fazer o espectador 
participar desse processo sem que sua presença seja 
notada? Essas são as perguntas levantadas em Tierra Roja, 
filme de estreia de Ramiro Gómez. O documentário mostra 
a vida de quatro famílias do interior do Paraguai imersas 
em seu dia-a-dia. Histórias cheias de silêncio, de ausên-
cias sempre presentes, de sonhos, de vida e de morte.

Direção: Ramiro Gómez
Produção: Helvetas Paraguay e Ramiro Gómez
Direção de Fotografia: Ramiro Gómez
Edição: Albert Giudici, Juan Aponte, Matías Gende, Luis 
María López
Trilha Sonora: Andrés Valdovinos

Biografia do diretor
Ramiro Gómez nasceu em Assunção, em 1977. Em 1996 in-
gressou no Instituto Superior de Arte de la Habana, em Cuba, 
e lá se especializou em Direção, em 2001. De volta a seu país 
de origem, deu início à produção de Tierra Roja, filme que 
percorreu diferentes festivais, obtendo diversos prêmios. O 
enfoque do diretor é semelhante ao de Glauber Rocha: fazer 
filmes com “uma câmera na mão e uma ideia na cabeça”. 

Filmografia do diretor:
2008 - Frankfurt (longa-metragem)
2006 - Tierra Roja (longa-metragem)
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Circo Pe
País: Paraguai
Gênero: documentário
Idioma: espanhol
Ano: 2009
Classificação: livre
Duração: 54 minutos

Sinopse: A paixão do palhaço Boyito (cujo nome verda-
deiro é Eliodoro Rojas) o levou a criar o Circo Pe ao lado 
de sua família. O documentário apresenta o universo de 
um circo popular e narra a chegada da trupe à cidade de 
Piribebuy, mostrando a montagem da tenda, a divulgação 
no povoado, os ensaios, o espetáculo e uma tempestade. 
Viajando pelas cidades e cativando crianças e adultos, 
Circo Pe traz depoimentos sobre os bastidores do espetácu-
lo circense. 

Direção: Miguel Agüero
Produção: Miguel Agüero
Direção de Fotografia: Miguel Agüero
Edição: Marco Gauto, Veronique Balansa

Biografia do diretor
Nascido na região de Acahay, em 1982, Miguel Agüero 
cursou Teatro no Instituto Superior de Belas Artes. Foi fun-
dador e diretor do grupo de teatro Arraigo Circo Teatro e é 
membro fundador da Associação de Documentaristas do 
Paraguai (DOCPY). Diretor da mostra audiovisual itinerante 
Paraguay Corto en Derechos Humanos e da mostra de cinema 
comunitário Cine Oguata, atualmente Agüero trabalha em 
seu primeiro longa-metragem de ficção, Angelito.

Filmografia do diretor:
2011 - Mita´i (curta-metragem)
2011 - Manos De Esta Tierra (curta-metragem)
2010 - Kuña Kamba (curta-metragem)
2009 - Circo Pe (documentário longa-metragem)
2008 - Kambuchi (documentário longa-metragem)
2008 - Kamba Cuá (documentário longa-metragem)
2007 - Guaikuru Ñemonde (documentário longa-metragem)
2006 - Entrevista a un Clandestino (documentário longa-
metragem)



18 Cigarrillos y Medio
País: Paraguai / México
Gênero: ficção
Idioma: espanhol
Ano: 2010
Classificação: 16 anos 
Duração: 71 minutos 

Sinopse: 
Dezoito cigarros e meio é a quantidade de cigarros que 
Ezequiel fuma ao longo de todo o filme, que apresenta 
um pequeno fragmento de uma vida repleta de buscas e 
incertezas.

Direção: Marcelo Tolces-Asrilevich
Roteiro: Marcelo Tolces-Asrilevich
Produção: Karen Fraenkel
Direção de Fotografia: Kenji Katori

Direção de Arte: Samanta Paula Quiroga
Edição: Yibran Asuad
Trilha Sonora: Pedro “Zulu” Gonzalez
Figurino: Manuela Gutiérrez Serrano
Elenco: Hernán Melgarejo, Alejandro Hirschfeld, Fera 
Szmuc, Clara Franco, Natalia Alvarenga,Natalia Herreros, 
Augustín Núñez, Sergio Noguer Zacur, Sarah Cerna 
Villagra, Marcela Achinelli, Roberta Cardozo, Natália 
Cálcena, Daniel Amado Galeano Ruiz, Cancio Roger Bernal

Biografia do diretor: 
Nascido em Assunção, em 1979, Marcelo Tolces-Asrilevich 
estudou Cinema na Camera Obscura School of Art, em 
Tel Aviv, bem como Literatura Criativa na TAI School, em 
Madri. 

Filmografia do diretor:
2010 - 18 Cigarrillos y Medio (longa-metragem)
2009 - El Camino del Samurai (curta-metragem)
2006 - Vitajón (curta-metragem)
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Cuchillo de Palo
País: Paraguai /Espanha
Gênero: documentário
Idioma: espanhol 
Ano: 2010
Classificação: 12 anos
Duração: 95 minutos 

Sinopse: “De todos os meus tios, Rodolfo foi o único que 
não quis ser ferreiro como meu avô: queria ser bailarino.  
A busca pelos rastros de sua vida me leva a descobrir que, 
na década de 1980, no Paraguai da ditadura Stroessner, 
Rodolfo foi incluído em uma das ‘108 listas de homossexu-
ais’, preso e torturado. A vida de Rodolfo revela uma parte 
da história oculta e silenciada de meu país. Em Cuchillo de 
Palo, duas gerações se enfrentam cara a cara, e o resultado 
permite que cada um de nós entenda seu lugar no mundo.”

Direção: Renate Costa
Roteiro: Renate Costa
Produção: Jordi Ambròs, Marta Andreu, Susana Benito e  
Ruth Casanovas
Direção de Fotografia: Carlos Vásquez
Edição: Núria Esquerra e Carlos García
Som: Amanda Villavieja, Juan Sanchez, Eric Triviño e Dani Zacarías

Biografia da diretora:
Renate Costa nasceu em 1981, em Assunção. Sua primeira obra 
como roteirista e diretora foi Cuchillo de Palo, exibida nos Festivais 
de Berlim e Cannes em 2010. Em 2012, dirigiu o curta Resistente, 
em parceria com a diretora finlandesa Salla Sorri.  
A produção estreou na 69ª Mostra de Veneza. Em 2013, codirigiu 
Revuelta, documentário financiado pela Fundação Cartier (Paris). 
É criadora da residência cinematográfica “Muâ”, que teve 
Lucrecia Martel, Violeta Bava e Paz Encina como tutoras em sua 
primeira edição. É leitora de roteiros do Doha Film Fund e jurada 
de vários festivais. 

Filmografia da diretora: 
2013 - Revuelta (longa-metragem)
2012 - Resistente (curta-metragem)
2010 - Cuchillo de Palo (longa-metragem)

Premiações: Buenos Aires International Festival of Independent 
Cinema, 2010; Cracow Film Festival, 2010; Málaga Spanish Film 
Festival, 2010
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Universo Servilleta
País: Paraguai 
Gênero: ficção
Idioma: espanhol 
Ano: 2010
Classificação: 12 anos 
Duração: 110 minutos
 
Sinopse: Universo Servilleta narra a história de Félix e seus 
amigos, jovens em busca de respostas às grandes incógnitas 
da vida ao mesmo tempo em que enfrentam os conflitos mais 
mundanos desse período de metamorfoses que é a fase entre a 
adolescência e a idade adulta. A cidade de Assunção se con-
verte em tela urbana sobre a qual esta história é rabiscada.

Direção: Luis Aguirre
Roteiro: Luis Aguirre
Produção: Dulce Yanho
Direção de Fotografia: Arnaldo Marecos
Direção de Arte: Luis Aguirre

Edição: Noelia Armele
Trilha Sonora: Fran Villalba
Figurino: Karina Prieto
Elenco: Christian Kent, Maria Jose Cacavelos, Jose Carvallo, 
Esteban Aguirre, Silvana Onetto, Alejandra Valladares, Paola Maltese

Biografia do diretor: 
Luis Aguirre nasceu em Assunção, em 1977. Jornalista de pro-
fissão, trabalhou como redator criativo em diferentes editoras 
paraguaias. Integra um grupo de diretores, atores e produtores 
da nova geração do incipiente, porém real cinema paraguaio. 
Universo Servilleta é o título de seu segundo longa-metragem. 
Aguirre também dirigiu diversos curtas-metragens e video clipes 
para bandas de rock paraguaias nos últimos 10 anos.

Filmografia diretor:
2013 - VITALOGÍA / Documentando el destiempo (curta-metragem)
2012 - Un Revolber en La Chaca (documentário longa-metragem)
2010 - 30 (curta-metragem)
2010 - Universo Servilleta (longa-metragem)
2008 - Ningún Lugar (longa-metragem)
2005 - Takata Takata (curta-metragem)
2005 - Estela (curta-metragem)
2005 - Fluorescencia (curta-metragem)
2002 - Espermas (curta-metragem)
2002 - Marcadores (curta-metragem)
2002 - Más Sanos Más Felices (curta-metragem)
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Tren Paraguay
País: Paraguai /Argentina
Gênero: documentário
Idioma: espanhol e guarani 
Ano: 2011 
Classificação: livre 
Duração: 64 minutos
 
Sinopse: O documentário proporciona uma viagem no 
tempo que se inicia em uma estação ferroviária desativa-
da, com um olhar orgulhoso sobre o que foi aquele lugar. 
Em seguida, avança pelos velhos trilhos, mostrando locais 
abandonados que revelam um segredo: a ferrovia ainda 
segue viva em seus objetos, em seus espaços e sobretudo 
nas pessoas.

Direção: Mauricio Rial Banti
Roteiro: Mauricio Rial Banti
Produção: Gabriela Cueto / Mauricio Rial Banti

Direção de Fotografia: Luis Reggiardo
Edição: Anita Remon
Trilha Sonora: Leandro D´loredo

Biografia do diretor: 
Mauricio Rial Banti dedica-se ao audiovisual no Paraguai e 
em outros países desde 1998. Como diretor realizou diver-
sas obras entre as quais Tren Paraguay e Overava, ambos do-
cumentários, e a série de curtas-metragens documentais 
Che Suerte. Estudou na Universidad del Cine, em Buenos 
Aires, e hoje integra a Academia de Cinema Paraguaio.

Filmografia do diretor:
2013 - Che Suerte (série de curtas-metragens documentais)
2012 - Overava (documentário longa-metragem)
2011 - Tren Paraguay (documentário longa-metragem)
2009 - Recicladoras (documentário curta-metragem)
2007 - Receta Para Olvidarte (curta-metragem)
2006 - Silenciado (curta-metragem)
2004 - No Cambias Más (curta-metragem)
2001 - Por Que No (curta-metragem)
2000 - La Gota que Colmó el Vaso (curta-metragem) 



7 Caixas
País: Paraguai 
Gênero: ficção 
Idioma: espanhol e guarani 
Ano: 2012 
Classificação: 14 anos 
Duração: 105 minutos 

Sinopse: Víctor, um carregador de 17 anos, se distrai imagi-
nando ser famoso ao ver sua imagem refletida na televisão 
de uma loja de DVDs em um movimentado mercado da 
capital paraguaia. O dia-a-dia do mercado é competitivo e 
há milhares como ele esperando para levar as compras dos 
clientes. Certo dia, Víctor se dá conta de que precisa se me-
xer para conseguir algum dinheiro e recebe uma proposta 
incomum: transportar 7 caixas, cujo conteúdo ele desconhe-
ce, em troca de uma nota rasgada de 100 dólares.

Direção: Juan Carlos Maneglia e Tana Schémbori 
Roteiro: Juan Carlos Maneglia 
Produção: Estefanía Ortiz 
Direção de Fotografia: Richard Careaga 
Direção de Arte: Carlo Spatuzza 
Edição: Juan Sebastián Zelada e Juan Carlos Maneglia 
Som: Germán Acevedo
Música Original: Fran Villalba 
Figurino: Manuela Gutiérrez Serrano 
Elenco: Celso Franco, Víctor Sosa, Lali González, Nico 
García, Paletita, Manuel Portillo, Mario Toñanez, Nelly 
Dávalos, Roberto Cardozo, Johnny Kim, Luis, Gutiérrez, 
Liliana Álvarez, Katia Garcia, Atil Closs, Junior Rodríguez, 
Stephen Jang

Biografia dos diretores:
Juan Carlos Maneglia e Tana Schémbori começaram a tra-
balhar juntos em 1990, com a minissérie de TV La Disputa. Em 
2000, lançaram Amor Basura nos cinemas de Assunção. O filme 
Horno Ardiente ficou pronto logo depois. Entre 2000 e 2002, 
criaram e produziram alguns telefilmes. Em março de 2005, 
González X Bonetti, uma série de 13 capítulos, foi exibida em ho-
rário nobre, tornando-se grande sucesso de público e crítica. 
Ao longo dos anos, Juan Carlos e Tana consolidaram-se como 
grandes realizadores do audiovisual paraguaio. O prestígio da 
dupla tornou-se ainda maior após 7 Caixas, maior sucesso de 
público da história do cinema paraguaio.



Filmografia dos diretores:

Juan Carlos Maneglia 
2012 - 7 Caixas (longa-metragem)
2006 - La Chuchi (série de TV) 
2005 - González X Bonetti (série de TV)
2003 - Candida (telefilme) 
2002 - Horno Ardiente (curta-metragem 35mm) 
2000 - Villa Ko’Eyu (telefilme)

Tana Schémbori 
2012 - 7 Caixas (longa-metragem)
2008 - Out Gorda (curta-metragem) 
2006 - La Chuchi (série de TV) 
2005 - González X Bonetti (série de TV)
2003 - Candida (telefilme)
2002 - Horno Ardiente (curta-metragem 35mm) 
2001 - Tercer Timbre (vídeo experimental)
2000 - Villa Ko’Eyu (telefilme) 
2000 - La Decision de Nora (telefilme)
2000 - Amor-Basura (curta-metragem 35mm)
 

Premiações: San Sebastián International Film 
Festival, 2012; Miami Film Festival, 2013; Palm Springs 
International Film Festival, 2013; Lima Latin American Film 
Festival, 2013; Indicado ao Prêmio Goya, 2012.
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La Enamorada 
País: Paraguai 
Gênero: ficção 
Idioma: espanhol 
Ano: 2012 
Classificação: 12 anos 
Duração: 60 minutos

Sinopse: Victoria é uma jovem ríspida e taciturna que 
anda pelos bosques coletando ervas medicinais. Certo dia, 
chega ao povoado Juan Baptista, um jovem médico que 
sofre de enxaquecas crônicas e que se prepara para uma 
especialização em neurocirurgia. Victoria se apaixona pelo 
médico e pede ajuda a sua amiga Malena para se embele-
zar. Vencendo sua timidez, e já com uma nova aparência, 
Victoria consegue um emprego de doméstica na casa 
de Juan Baptista. Para se aproximar dele, leva-lhe ervas 
medicinais para curar a enxaqueca, e tenta seduzi-lo para 
declarar seu amor.

Direção Martín Crespo 
Roteiro: Martín Crespo
Produção: Karen Fraenkel
Direção de Fotografia: Martín Crespo
Direção de Arte: Osvaldo Ortiz Faiman 
Edição: Martín Crespo e Luis Aguirre
Som: Germán Acevedo
Música Original: Gab Martins
Figurino: Laura Calabrese
Elenco: Natalia Alvarenga, Silvio Rodas, Daniel Milessi, 
Marcela Achinelli, Selva Fox, Christian Kent, Sixto 
Corbalán, Constantino Kovacevich, Juan Carlos Benítez, 
Esteban Aguirre, Marciana Díaz Amarilla, María Belén 
Spaini Villalba, Rico Longo, Dr. Mime, Natalia Cálcena, 
Paola Amaini, Pato Masera, Nataly Valenzuela, Silvia 
González, Ross Ruiz Díaz, Anai Chamorro, Natalia Nebbia

Biografia do diretor:
Nascido em Buenos Aires, em 1967, Martín Crespo vive no 
Paraguai desde 1995. Sua trajetória profissional é eclética 
e transita por diferentes áreas da comunicação. A partir de 
2005, iniciou-se no universo audiovisual, realizando curtas-
metragens experimentais, dentre os quais Yukata, selecio-
nado para o Festival Internacional de Clermont-Ferrand, em 
2008. Crespo também trabalha como diretor de fotografia, e 
dirigiu obras coletivas, como Karaoke Exquisito (2009).

Filmografia do diretor:
2012 - La Enamorada (longa-metragem)
2009 - Karaoke Exquisito (longa-metragem coletivo)
2008 - Evasión (curta-metragem)
2007 - Opaco (curta-metragem)
2006 - Yukata (curta-metragem)
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Libertad 
País: Paraguai 
Gênero: ficção 
Idioma: espanhol 
Ano: 2012 
Classificação: não recomendado para menores de 12 anos 
Duração: 110 minutos
 
Sinopse: O filme narra o contexto social e as motivações 
dos heróis da independência do Paraguai, ocorrida em 
1811. Na época, o país tinha uma sociedade bastante divi-
dida, já que havia os partidários da manutenção da colônia 
espanhola, aqueles que queriam que o território fosse 
uma província de Buenos Aires, e aqueles que sonhavam 
com uma nação própria. Libertad narra através do olhar 
de Francisco, um menino de 13 anos, o modo de vida e os 
preconceitos raciais da sociedade no início do século XIX. 

Direção: Gustavo Delgado
Roteiro: Gustavo Delgado
Produção: Af Producciones, Overa e Teledeportes
Direção de Fotografia: Javier Arroyo
Direção de Arte: Miguel Ferreira
Edição: Alberto Ponce
Som: Rodrigo Merolla
Trilha Sonora: Oscar Fadlala e Gustavo Pomeranec
Figurino: Lourdes Gonzalez
Elenco: Santiago Amarilla, Andrea Sosa, Joaquín Serrano, 
Bruno Sosa Bofinger, Rafael Alfaro, Fiorella Migliore, 
Jorge Ramos, Lourdes Llanes, Humberto Gulino, Cristina 
Logan, José Gentile, Hernán Melgarejo, Carlos Correa, 
Luis Gabriel Caballero, Diego Cheblis Brozón, Fernando 
Amengual

Biografia do diretor: 
Roteirista e diretor de cinema, Gustavo Delgado estudou 
economia, história, política, sociologia e cinema. É docente 
na Universidad del Pacifico, em Assunção, e também tra-
balha como gestor cultural. No cinema, atua desde 2005.

Filmografia do diretor:
2012 - Libertad (longa-metragem)
2010 - El Fin de La Linea (longa-metragem)
2008 - El Reflejo (longa-metragem)
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La Leyenda Urutau 
País: Paraguai / EUA 
Gênero: animação
Ano: 2002
Classificação: livre
Duração: 4 minutos

Sinopse: A animação apresenta uma antiga lenda sul-
americana e conta a história do pássaro Urutau.

Direção: Hugo Cataldo
Produção: Hugo Cataldo
Edição: Hugo Cataldo
Animação: Hugo Cataldo 
Trilha Sonora: Cesar Cataldo
Elenco: Sara Schupmann, Hugo Ferreira e Eleno Peña

Biografia do diretor: 
Hugo Cataldo estudou Direção de Animação e Ilustração 
no Southampton Institute (Reino Unido) e especializou-se 
em animação de personagem pela Central Saint Martins 
(Reino Unido). Cataldo já atuou como animador e ilustrador 
de personagens em Londres, Paris, Berlim, Turim e Nova 
York, para estúdios como Cartoon Network, Scholastic Inc. 
e Filmax Animation. Além disso, trabalhou como diretor de 
comerciais.

 Filmografia do diretor:
2010 - Morning Make-up (curta-metragem)
2010 - Silencio (curta-metragem)
2010 - Semana Capital (longa-metragem)
2008 - El Regalo de Sofía (longa-metragem)
2002 - La Leyenda Urutau (curta-metragem)
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Oigo Tu Grito
País: Paraguai /Argentina
Gênero: ficção
Ano: 2008
Classificação: livre
Duração: 11 minutos

Sinopse: A colina, o rancho, o homem.

Direção: Pablo Lamar 
Roteiro: Pablo Lamar 
Produção: Gabriela Maldonado, Alexandra Mora Vaca, 
Eugenia Venialgo e    Mónica González
Direção de Fotografia: Andrés Jordán
Direção de Arte: Mauricio Rial, Natalia Benítez,  
Hugo Robles
Edição: Pablo Paniagua

Música Original: Daniela Jahari e Guillermo Sequera 
Elenco: Virgilio Rolón, Marta Ayala, Crescencia Ayal, 
Ma. Lucía Colmán, Genoveva Fidabel, Herminia Ferreira, 
Crescencia González, Rey Galeano, Ramón Merele, Nilsa 
Ojeda, Anastasio Ojeda, Enriqueta Sosa, Eduardo Paredes, 
Luis Peralta, Juana Miranda, Miriam Veja, Nidia Veja, Antonia 
Lezcano, Yanina Lezcano, Elba Lezcano, Luciana Lezcano

Biografia do diretor:
Pablo Lamar nasceu em Assunção, em 1984. Cursou 
Direção de Cinema na Universidad del Cine de Buenos 
Aires e Oigo Tu Grito é seu primeiro curta-metragem. 
Posteriormente, realizou o curta Noite adentro. Atualmente, 
trabalha na produção do seu primeiro longa-metragem.

Filmografia do diretor:
2009 - Noche Adentro (curta-metragem)
2008 - Oigo Tu Grito (curta-metragem)

Premiações: Buenos Aires International Festival of 
Independent Cinema, 2008; Karlovy Vary Fresh Films 
Fest, 2008; Tampere International Short Film Festival, 2009; 
Indicado para o Festival de Cannes, 2008



Sebastian’s Voodoo
País: Paraguai / EUA 
Gênero: animação
Ano: 2008
Classificação: 14 anos
Duração: 4 minutos

Sinopse: A animação mostra as experiências dos bonecos 
vodus nas mãos de um praticante de magia negra. Um 
boneco deve buscar coragem para salvar seus amigos de 
serem espetados até a morte.

Direção: Joaquín Baldwin
Produção: Joaquín Baldwin
Direção de Fotografia: Joaquín Baldwin
Direção de Arte: Joaquín Baldwin
Edição: Joaquín Baldwin
Trilha Sonora: Nick Fevola

Biografia do diretor: 
Joaquín Baldwin trabalha atualmente na Califórnia, no 
Walt Disney Animation Studios. Seus curtas animados já 
ganharam mais de 130 prêmios e foram exibidos em mais 
de 300 festivais. Em 2008, o diretor e animador paraguaio 
foi indicado ao Annie Award, competindo com Disney, 
Pixar e Aardman.

Filmografia do diretor:
2010 - The Windmill Farmer (curta-metragem)
2008 - Sebastian’s Voodoo (curta-metragem)
2007 - Papiroflexia (curta-metragem)
2006 – Placenta (curta-metragem)

Premiações: o filme participou de mais de trezentos festi-
vais, recebendo 107 prêmios ao redor do mundo, entre eles 
Los Angeles Latino International Film Festival, 2008; Student 
Academy Awards, 2009; USA Film Festival, 2009; San Diego 
Latino Film Festival, 2009
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Karai Norte
País: Paraguai 
Gênero: ficção
Idioma: espanhol
Ano: 2009 
Classificação: livre
Duração: 19 minutos

Sinopse: Um homem, uma mulher. Um encontro casual leva 
dois estranhos a reviverem eventos que ambos estavam que-
rendo esquecer. Baseado em um conto clássico da literatura 
paraguaia, de Carlos Villagra Marsal.

Roteiro e Direção: Marcelo Martinessi
Produção: Gabriela Sabaté
Direção de Fotografia: Luis Arteaga
Direção de Arte: Carlos Spatuzza

Edição: Marcelo Martinessi
Trilha Sonora: César Cataldo
Elenco: Arturo Fleitas / Lidia Vda. De Cuevas

Biografia do diretor:
Marcelo Martinessi nasceu em Assunção, em 1973. 
Estudou Comunicação na capital paraguaia e Cinema em 
Nova York, Madri e Londres. Trabalha como diretor de 
documentários e curtas-metragens no Paraguai desde os 
anos 90. 

Filmografia do diretor:
2009 - Karai Norte (curta-metragem)
2008 - Partida (curta-metragem)
2007 - Paraguay según Agustín Barrios (documentário musical)
2006 - Los Paraguayos (documentário)



Trinidad
País: Paraguai / EUA 
Gênero: ficção
Idioma: espanhol, guarani
Ano: 2010
Classificação: 14 anos
Duração: 19 minutos

Sinopse: Trinidad é uma cidadezinha fictícia no interior do 
Paraguai para onde Paola, uma jovem jornalista, viaja para 
entrevistar uma menina supostamente possuída. Porém, algo 
acontece durante a entrevista e Paola não será mais a mesma. 

Direção: Andrea Gandolfo e Sergio Colmán Meixner
Roteiro: Sergio Colmán Meixner 
Produção: Gabriela Vera
Direção de Fotografia: Jorge Samson Blaires
Direção de Arte: Francesco Albanese e Arturo Meixner
Edição: Andrea Gandolfo

Biografia dos diretores:
Sergio Colmán Meixner 
Nasceu em Assunção em 1980. Diplomado em Artes 
Plásticas pelo Ateneu Paraguaio, estudou Arquitetura na 
Universidade Nacional de Assunção. De 2006 a 2008, rea-
lizou várias oficinas de Roteiro com Michel Marx e Linda 
Seger. Já em 2010 fez workshop de Direção na ESCAC, 
em Barcelona. Atualmente, desenvolve um documentário 
sobre a história paraguaia e outros projetos de ficção.

Filmografia:
2011 - Trinidad (curta-metragem)
2011 - La Carne (curta-metragem) 
2010 - La Cita (curta-metragem)
2009 - Majito TV (curta-metragem)

Andrea Gandolfo
Nasceu na Itália em 1975 e graduou-se como montador na 
Escola de Cinema de Milão. Trabalhava como editor de tele-
visão quando começou a se dedicar ao cinema. Como dire-
tor, realizou diversos curtas de ficção e documentário, além 
do documentário longa-metragem Corpo di Bis. Atualmente 
vive no Paraguai trabalhando com diretor e editor.

Filmografia:
2011 -Trinidad (curta-metragem)
2005 - Kiné (curta-metragem)
2003 - Corpo di Bis (documentário longa-metragem)
2000 - La Forma è Contenuto (curta-metragem)
1998 - Abitudine Allo Sguardo (curta-metragem)
1997 - Riccardo (curta-metragem)
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Asaje Pyte
País: Paraguai
Gênero: ficção
Idioma: espanhol, guarani
Ano: 2013
Classificação: 12 anos
Duração: 14 minutos

Sinopse: O filme resgata a magia da mitologia Guarani por 
meio da lenda de Jasy Jatere. Dona Elvira conta à neta 
Natí um estranho caso que viveu durante sua infância e 
que marcou sua vida para sempre. O relato não assusta a 
menina, mas a instiga a conhecer por si própria a história 
de sua avó. 

Roteiro e Direção: Juan Antonio Lezcano
Coprodução: Fabián Peña-VFX e Ruth Mariel Cáceres 
(Telekinesis Film)

Produção Geral: Karina Bracho
Direção de Fotografia: Fabián Peña
Edição / Pós-Produção: Ruth Mariel Cáceres
Som Direto: Marcelo Mora
Elenco: Teresita Pesoa, Dayhana Haedo, Rosalía Lezcano, 
Jesús Acuña, Heidy Giménez, Jazmín Bogarín e Rodrigo 
Giménez

Biografia do diretor:
Nascido em Luque, no Paraguai, em 1989, Juan Antonio 
Lezcano ingressou como ator no Centro de Investigação 
e Divulgação Teatral em dezembro de 2011 e, em junho do 
ano seguinte, iniciou seus estudos em Direção e Produção 
na Faculdade de Ciência e Comunicação (IPAC). Desde 
2011, Lezcano atua no campo audiovisual como diretor e 
produtor em publicidade, curtas-metragens, longas-metra-
gens e programas de TV.

Filmografia do diretor:
2013 - Asaje Pyte (curta-metragem)
2011 - Camino hacia los sueños (média-metragem)
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Leona
País: Paraguai 
Gênero: ficção
Idioma: espanhol, guarani
Ano: 2013
Classificação: livre
Duração: 13 minutos

Sinopse: Leona conta a história de uma menina que é cria-
da pelos avós, uma criança marcada por sua condição de 
mulher.

Direção: Hebe Duarte
Roteiro: Hebe Duarte, Sofía Paoli, Fernando López Escrivá
Produção: Leticia Leguizamon
Direção de Fotografia: Pascual Glauser
Direção de Arte: Laura Calabrese
Edição: Cristhian Aguilera, Daniel Tito Richard

Trilha Sonora: German Lema
Elenco: Diego Mongelos, Hebe Duarte

Biografia da diretora:
Hebe Duarte formou-se em Ciências da Comunicação na 
Universidade Nacional de Assunção. Trabalhou em produ-
ção de programas de rádio, televisão e publicidade, além 
de ter desenvolvido projetos na Secretaria de Ação Social 
da Presidência da República, na área de comunicação 
institucional.

Filmografia da diretora:
2013 - Leona (curta-metragem)
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Vida Reciclada 
País: Paraguai
Gênero: ficção
Ano: 2013
Classificação: 14 anos
Duração: 12 minutos

Sinopse: Um casal de catadores inicia seu percurso du-
rante a siesta. O trajeto morro acima nas ruas do bairro 
Sajonia, em Assunção, é pesado, porém não é somente o 
cansaço que deixa os passos mais lentos. A extrema po-
breza não é a única “carga” que levam nas costas. 

Direção: Daniela Candia
Roteiro: Daniela Candia, Ramón González, Susana 
Alvarenga 
Produção: Rodrigo Gastiaburo
Direção de Fotografia: Diego Rivas

Direção de Arte: Miguel Ferreira
Edição: Gabriela Vera
Trilha Sonora: Dahia Valenzuela
Elenco: Miguel López

Biografia da diretora:
Jornalista, locutora, docente, realizadora, roteirista e direto-
ra, Daniela Candia trabalhou 17 anos em rádio e televisão.  
É formada em Direito e Roteiro de Cinema. Dirigiu, roteirizou 
e participou de vários projetos audiovisuais, tanto documen-
tais quanto ficcionais, todos com enfoque social.

Filmografia da diretora:
2013 - Vida Reciclada (curta-metragem)
2012 - Detrás de Curuguaty (média-metragem)
2011 - Nuestros deportistas (série documental)



Y Al Tercer Dia
País: Paraguai 
Gênero: ficção
Idioma: espanhol, guarani
Ano: 2013
Classificação: livre
Duração: 11 minutos

Sinopse: Três donas de casa, Porota, Nena e Chiquita, são 
comadres e vizinhas muito especiais. As duas primeiras 
não veem a última há três dias e a aguardam ansiosamente 
para rezar para Santo Expedito. Porém, algo acontece e as 
duas comadres se desesperam e tentam resolver a ques-
tão antes que a amiga volte.

Direção: Osvaldo Ortiz Faiman 
Roteiro: Osvaldo Ortiz Faiman, Mara Portillo 
Produção: Marcos Ramirez

Direção de Fotografia: Jorge Bedoya
Direção de Arte: Luis Bellasai, Adriana Ovelar, Norma 
Ramirez, Victor Flores
Edição: Oscar Sanchez, Maria Gabriela
Trilha Sonora: Alejo Jiménez
Elenco: Katty Pacua, Amada Gomez, Mary Marquez

Biografia do diretor:
Osvaldo Ortiz Faiman nasceu em Assunção, em 1971. 
Estudou Arquitetura e hoje se dedica ao audiovisual, tanto 
como diretor quanto como diretor de arte.

Filmografia do diretor:
2013 - Y al Tercer Dia (curta-metragem)
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O Mano, Ha Ro Mano Ha Vei
País: Paraguai 
Gênero: documentário
Idioma: espanhol, guarani
Ano: 2014
Classificação: livre
Duração: 5 minutos

Sinopse: Mais de dez anos de despejo de sujeira e contami-
nação levaram o lago Ypacarai, símbolo da cultura paraguaia, 
a um estado de quase colapso. O documentário busca mos-
trar a que ponto a sociedade chegou ao negar o processo de 
morte do lago e ao deixar de agir para reverter seu estado.

Direção: Carlos Caceres Ferreira 
Produção: Miguel Guerrero
Direção de Fotografia: Carlos Caceres Ferreira 
Edição: Carlos Caceres Ferreira
Som: Miguel Guerrero

Biografia do diretor: 
Nascido em Assunção, em 1976, Carlos Caceres Ferreira 
trabalha no setor audiovisual desde 2003, e especializou-se 
em documentários investigativos. O diretor também é do-
cente do curso de Audiovisual da Universidad del Pacífico 
de Paraguay. 

Filmografia do diretor:
2014 - O Mano, Ha Ro Mano Ha Vei (curta-metragem)
2010 - Paraguay Investiga (série documental)
2009 - Historia del Seguro en Paraguay (série documental)
2009 - Mirada Inocente (curta-metragem)
2003 - Estacioneros (curta-metragem)



DEBATES

SÃO PAULO  

11/09  Sessão do longa-metragem Tren Paraguay, seguida de debate com o diretor, 
Maurício Rial, e participação do produtor e crítico Francisco César Filho.  

14/09  Sessão de curtas seguida do debate “A importância do  
curta-metragem para a construção da cinematografia de um país”.  
Participação: Carlos Cáceres, Heitor Augusto e mediação de Marcelo Engster 

15/09  Sessão do longa-metragem 7 Caixas, seguida de debate com a atriz principal do 
filme, Lali Gonzales, e participação do produtor e crítico Francisco César Filho.  

RIO DE JANEIRO 

16/09  Sessão de curtas seguida do debate “A importância do  
curta-metragem para a construção da cinematografia de um país”.   
Participação: Carlos Cáceres, Frederico Cardoso e mediação de Marcelo Engster 

17/09  Sessão do longa-metragem 7 Caixas, seguida de debate com a atriz principal do 
filme, Lali Gonzales, e o crítico e professor Adalberto Müller. 

18/09  Sessão do longa-metragem Libertad, seguida de debate com o diretor do filme, 
Gustavo Delgado, e o crítico e pesquisador Fábio Ribeiro de Sousa.  

19/09  Sessão do documentário Tierra Roja, seguida de debate com o diretor do filme, 
Ramiro Gomez, e o professor Tunico Amâncio.



CAIXA Cultural RJ

Avenida Almirante Barroso, 25 · Centro · Rio de Janeiro · RJ
(21) 3980-3815
Funcionamento: de terça-feira a domingo, das 10h às 21h
facebook.com/CaixaCulturalRiodeJaneiro 
R$2,00 (inteira) e R$1,00 (meia)

CAIXA BELAS ARTES

Rua Da Consolação, 2423 · Consolação · São Paulo · SP
(11) 2894-5781
Funcionamento: de segunda a domingo, das 14h às 23:30h
caixabelasartes.com.br/
facebook.com/CaixaCulturalSaoPaulo
R$10,00 (inteira) e R$5,00 (meia)

madeinparaguai.com.br

facebook.com/MostradeCinemaParaguaio

Acesso para pessoas portadoras de necessidades especiais



Ficha Ténica

Presidente da Caixa Econômica Federal  Jorge Fontes Hereda
Realização Boulevard Filmes
Coordenação Geral Letícia Friedrich
Curadoria Marcelo Engster e Carlos Cáceres
Produção Janaina Dalri
Produção Executiva Letícia Friedrich e Lourenço Sant’Anna
Design Gráfico Marcellus Schnell
Produção de base Rio de Janeiro João Ademir 
Produção de base São Paulo Heverton Lima
Revisão de texto Morena Madureira
Tradução de texto para o catálogo Morena Madureira e Maria Rita Rovati

Debatedores
Adalberto Müller
Carlos Cáceres
Fábio Ribeiro de Souza
Francisco César Filho
Frederico Cardoso
Heitor Augusto
Tunico Amâncio

Tradução e legendagem em Mídia Tucuman Filmes 
Vinhetas Guilherme Begué 
Registro Fotográfico Ana Rovati e Elisa Damazio
Assessoria de Imprensa Paula Ferraz e Karina Almeida 
Impressão Gráfica Grupo Gráfico Stamppa 
Web Designer Janaina Dalri 

Agradecimentos

Adenilson Muri
Ariel Engster
Cacá de Carvalho
Casa 138
OPRAP
Osvaldo Ortiz Faiman
RECAM
Toco Alves
Will Martins

Sancho Bar y Tapas
Cantina e Pizzaria Piolin 
Cantina Luna di Capri
Restaurante Planeta’s
Cantina Donana
Restaurante Stambul
Antonietta Empório Restaurante
Athenas Restaurante
Kebabel
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