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o cinema pela ótica da psicologia 

o Videoclube CRP SP apresentará durante este primeiro semestre de 2000, 
sempre na última sexta-feira de cada mês (exceto 10/03), o Ciclo Fases 
da Vida, reunindo cinco filmes, seguidos de debates com profissionais de, 
diversas áreas. A proposta deste Ciclo é apresentar um panorama da wlda'^ 
em suas várias fases - d a gestação aos anos maduros da terceira idade-^ 
objtivando discuti-las na contemporaneidadeC^-^^-^-^^-^VC^-^^^T^^^ 
Começaremos pelos filmes de formação, um veio vastamente explorado por 
cinematografias de diversas nacionalidades, concluindo com filmes de 
reflexão, que reavaliam acertos e erros de existências. Sempre tocantes e 
enriquecedores, esses filmes oferecem matéria-prima farta para um debate 

rpfundo^ esclarecedo 

Ciclo Fases da Vida 

10 de março 

Tema j Matemidade 
Filme IA Excêntrica Família de Antônia 
(Antónia, Bélgica/Holanda/Inglaterra, 1995), 
de Marleen Gorris, com Willeque Van 
Ameelrooy, Marina de Graaf e Dora Van 
DerGroe. 
Sinopse I Três gerações de uma família 
excêntrica, incluindo a neta superdotada, 
a filha lésbica, o filósofo pessimista, 
um padre herege e uma amiga que 
adora procriar. A narrativa é feita a partir 
das memórias da matriarca, em seu último 
dia de vida, aos 90 anos. 
Debatedores | Jurema Teixeira, mestra 
em Psicologia Clínica, doutora em Ciências 
Sociais e Antropologia, prof. das universi
dades Paulistana e São Judas, e Sílvia 
Pinheiro Machado, psicóloga com aborda
gem fenomenológica, membro do Grupo de 
Apoio à Maternidade e Paternidade, Gamp. 

31 de março 

Tema j Infância 
Filme I Kolya, Uma Lição de Amor 
(Kolya, Tchecoslováquia, 1997), de Jean 
Sverak, com Zdenek Sverak, Adrej Chalimon 
e Libuse Safrankova. 
Sinopse I Demitido de uma orquestra, um 
violinista ganha a vida tocando em funerais. 
Casa-se com a filha de um coveiro para que 
ela obtenha cidadania tcheca e passa a 
cuidar do filho da mulher, que desaparece. 
Kolya, o garoto, muda para sempre a vida 
de seu rabugento padrasto. 
Debatedores j Isabel Viluts, psicóloga, 
prof. do Departamento de Psicanálise do 
Instituto Sedes Sapientiae, e Wagner 
Ranna, pediatra, psiquiatra do Instituto da 
Criança HC-FMUSP, prof. de psicossomática 
psicanalítica do Sedes Sapientiae. 

28 de abril 

Tema j Adolescência 
Filme I Vamos Nessa! (Go, EUA, 1999), 
de Doug Liman, com Desmond Askew, 
Taye Diggs, William Fichtner, Jay Paulson. 
Sinopse I Trama de 24 horas apresentada 
por três diferentes óticas: a de uma caixa 
de supermercado que tenta passar drogas 
para pagar aluguel, a de um jovem que viaja 
com amigos a Los Angeles e se mete com 
gigolôs e a de um casal gay que escoiide o 
romance para manter emprego. 
Debatedores | Heidi Tabacof, psicóloga, 
prof. do Depto. de Psicanálise do Instituto 
Sedes Sapientiae, integrante do Núcleo 
de Psicanálise, Cinema e Vídeo, e Auro 
Danny Lascher, psiquiatra, coordenador do 
Projeto Pixote. 

26 de maio 

Tema | Maturidade 
Filme I Colcha de Retallios (How To Make An 
American Quilt, EUA, 1995), de Jocelyn 
Moorhouse, com Winona Ryder, Anne 
Bancroft, Eilen Burstyn. 
Sinopse I Jovem noiva refugia-se às 
vésperas do casamento na fazenda de sua 
avó, onde mulheres preparam uma colcha de 
retalhos para presentear a futura esposa. A 
cada trecho da colcha, vêm a tona recorda
ções da vida amorosa de uma das mulheres 
que costura. 
Debatedores | Paulo Albertini, prof. do Inst. 
de Psicologia da USP, estudioso do pensa
mento reichiano, e Zeljiko Loparic, coordena
dor do Grupo de Pesquisa em Filosofia e 
Práticas Psicoterápicas da PUC SP e profes
sor de história da filosofia da Unicamp. 

30 de junho 

Tema | Melhor idade 
Filme I Baleias de Agosto (The Whales of 
August, EUA, 1987), de Lindsay Anderson, 
com Bette Davis e Lillian Gish. 
Sinopse I Duas irmãs, uma romântica e a 
outra pragmática, passam a viver juntas 
depois de viúvas e já idosas. A convivência 
faz com que antigas mágoas e ressentimen
tos aflorem, forçando-as a fazer um balanço 
de suas vidas. 
Debatedores | João Augusto Pompeia, prof. 
de Psicologia da PUC SP, psicoterapeuta da 
linha fenomenológica existencial, e Wilson 
Jacob Filho, prof. da Faculdade de Medicina 
da USP e diretor do Serviço de Geriatria do 
HC-FMUSP 

Videoclube CRP SP 

Local 

Auditório do CRP SP 

Horário 
Sempre às 19)100 

Lotação 
130 lugares 

Inscrições antecipadas 
na Secretaria do CRP SP, 
por telefone, fax ou e-mail 

Entrada gratuita 
Envie sugestões de filmes e temas 
para os próximos ciclos e participe 
das sessões 


