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Centro Cultural Banco do Brasil apresenta e patrocina: 

Tarkovski e seus herdeiros:
O Centro Cultural 
Banco do Brasil Brasília 
apresenta a mostra 
Tarkovski e Seus 
Herdeiros. Uma mostra 
em torno dos preceitos 
cinematográficos 
defendidos por Andrei 
Tarkovski, uma das 
referências estéticas do 
cinema contemporâneo.

Ao espectador será dada a oportunidade de assistir a cinco dos sete longas-
metragens que Tarkovski fez para o cinema. Longas representativos de seus 
mais reconhecidos e cultuados herdeiros, como Aleksandr Sokurov e Béla 
Tarr, também estarão presentes. 

Ao realizar a mostra Tarkovski e Seus Herdeiros o Centro Cultural Banco do 
Brasil pretende trazer ao público uma reflexão em torno da influência que 
o grande diretor russo teve, com seu senso visual único e impressionante, 
sobre o cinema moderno. 

Centro Cultural Banco do Brasil
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A importância e o legado de Tarkovski

Nos últimos anos, virou moda aproveitar-se da diluição do estilo 
tarkovskiano por diretores bem menos talentosos para menosprezar a 
relevância dos filmes de Andrei Tarkovski, como se a vulgaridade de alguns 
que seguiram seus preceitos cinematográficos justificasse essa reprovação 
reducionista, que é praticada por alguns críticos em nome de um ajuste aos 
novos tempos, em que o diretor de Stalker se transformou em um cineasta 
“cafona”. 
Para escaparmos dessa posição tão injusta e grosseira em relação a 
Tarkovski e a seu legado,  é vital retomarmos seu cinema, com a exibição da 
maior parte de suas obras, ao lado de alguns filmes do contemporâneo Sergei 
Parajanov e de herdeiros como Aleksandr Sokurov e Béla Tarr (era nossa 

intenção programar dois filmes do cineasta grego Theo Angelopoulos, 
mas ele, talvez com receio de ter de admitir influência de alguém, pediu 
que nenhum de seus filmes fosse exibido).

Por Sérgio Alpendre
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Não é só uma questão de correção histórica realizar uma mostra como esta, 
mas de permitir que a nova geração de cinéfilos tenha contato com sua obra 
grandiosa e de seu legado nos últimos vinte anos. 

Depoimento pessoal do curador 
Durante um período importante de minha vida, quando deixei a pré-cinefilia 
de locadora e TV aberta para adentrar um mundo onde diretores dominavam, 
Andrei Tarkovski logo me pareceu um dos grandes, enquanto amigos que 
o descobriam comigo o consideravam muito chato, lento, até mesmo 
insuportável. A descoberta se deu com O Sacrifício, projetado em 35mm num 
pequeno cinema de São Paulo. Um amigo próximo se ofendeu, achava um 
absurdo convidar alguém para ver um filme daqueles. 
O Sacrifício foi uma revelação. O plano do leite derramado não saiu da 
cabeça por diversos meses, mesmo que naquele tempo de apetite insaciável 
fosse comum descobrir obras-primas de Buñuel, Bergman, Fellini, Truffaut, 
Visconti - os primeiros cineastas de cabeceira, após o deleite óbvio com Ford, 
Hawks, Hitchcock e Wilder. A mesma coisa aconteceu com o plano-sequência 
em que o personagem interpretado por Erland Josephson põe fogo na casa 
de sua família e uma ambulância surge do nada para levá-lo ao manicômio. 
Natural que, após o entusiasmo com a descoberta de mais um diretor 
para o panteão da minha cabeceira, corresse atrás dos outros filmes de 
Tarkovski, muitos disponíveis em VHS no Brasil: Stalker (1979), Nostalgia 
(1983), O Espelho (1974) e meu preferido na época, Solaris (1972), resposta 
extremamente talentosa ao 2001 de Stanley Kubrick. Andrei Rublev (1967) 
e A Infância de Ivan (1962) vi pouco depois, no cinema; o primeiro na Sala 

Cinemateca do bairro Pinheiros, o segundo no 
MASP, lugares clássicos da cinefilia paulistana.
Muitos anos mais tarde, a revisão de seus filmes 
teve um sabor surpreendente de reecontro 
com um mestre. A admiração continua, mas a 
leitura de seu cinema foi alterada. Não era mais 
um cinema impenetrável, de planos lentos, 
longos, câmera sempre em movimento, um 
cinema hermético, em que os atores pareciam 
hipnotizados. Algumas dessas características 
ainda podem ser observadas, mas são 
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encobertas pela percepção de uma noção muito mais clássica de dramaturgia. 
Penso que essas características já foram exploradas à exaustão por diluidores 
do mundo todo, diretores como Albert Serra, Lisandro Alonso e, até certo 
ponto, Sharunas Bartas (existem muitos outros, menos conhecidos), fazendo 
com que os filmes de Tarkovski, hoje, me pareçam mais clássicos, ou mais 
próximos de um classicismo, do que eu lembrava.

Questão de dramaturgia
Tarkovski admirava Bergman, Kurosawa, Mizoguchi e Dovjenko, entre outros. 
Seu cinema parece uma feliz conjunção das características desses três grandes 
cineastas, filtrado por um humor tipicamente russo e por um sentimento de 
exílio permanente que confere a seus filmes um tom melancólico, subordinado 
a um ritmo denso e grave. De Bergman vemos a atenção com o trabalho dos 
atores e a onipresente melancolia de seus gestos; de Kurosawa percebemos 
o gosto por composições de forte carga pictórica e os planos abertos de 
paisagens desoladas; de Dovjenko sentimos a preocupação com a montagem, 
com o retardamento do corte, e com a força dos movimentos de câmera que 
descortinam a ação; e de Mizoguchi podemos perceber que Tarkovski tirou 
todas as características acima descritas. Dessa filiação, Tarkovski parte para 
uma concepção de filmagem que parece demolir a noção de clássico, sendo 
clássico, associando seu estilo a um tipo de tradição cinematográfica que vai 
somente até a dramaturgia cênica (ainda que ele a subverta, por vezes), mas 
não chega à decupagem. Ou seja, a quase ausência de campo/contracampo, 
a recusa do corte para agilizar a ação e uma menor preocupação com a 
linearidade da trama estão intimamente ligadas a um diálogo conflitante com o 
cinema clássico, ao mesmo tempo que, como nos filmes de Straub, nos quais a 
frontalidade é evitada para se tornar mais evidente, existe uma filiação natural 
ao classicismo.

Uma estranha sintonia
Tarkovski gostava muito de Sergei Parajanov. Eram grandes amigos. A sintonia 
entre eles é clara, a começar pelo protagonista de Sombras dos Nossos 
Antepassados (Parajanov, 1964, também conhecido no Brasil como Cavalos de 

Fogo), chamado de Ivan, que no início do filme era um pouquinho mais 
velho que o protagonista de A Infância de Ivan (1962), e envelhece ao 
longo da trama, numa das elipses mais geniais do cinema moderno.
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A sintonia não termina aí, e 
perpassa a carreira dos dois 
cineastas, que se mostram 
unidos  por um incrível 
sentimento de inadequação 
aos tempos e aos lugares 
em que habitam, ao mesmo 
tempo que seus filmes 
fortalecem laços com esses 
lugares: em Tarkovski, 
pelo questionamento do 
militarismo e do stalinismo, por meio de lembranças e delírios, como fica 
claro em O Espelho (1974); em Parajanov, pela busca de lendas e costumes 
de regiões remotas da antiga União Soviética.
Parajanov foi perseguido por sua bissexualidade, preso, impedido de filmar 
durante o regime soviético, e faleceu em 1990, depois de uma retomada em 
sua carreira - que permitiu a realização de dois longas, A Lenda da Fortaleza 
Suram e Trovador Kerib.
A associação com Tarkovski é certamente uma justiça histórica, pelo fato 
das congruências entre os dois serem derivadas de um sentimento de 
inadequação à situação geopolítica da época. Foram dois párias de carreiras 
brilhantes e tumultuadas, cheias de exílios e censuras, e muita genialidade no 
âmago de seus filmes. 

Os influentes Tarkovski e Parajanov
Tarkovski e Parajanov influenciaram inúmeros filmes nas décadas seguintes 
ao início de suas carreiras, sobretudo no leste europeu. O primeiro responde 
pela influência em diretores que possuem uma faceta mais maneirista, 
influenciando também cineastas propensos à perfumaria cinematográfica, 
para desespero de seus admiradores. O segundo foi importantíssimo para 
o surgimento de um tipo de filme que tem o olhar voltado para o interior do 
artista com a intenção de melhor entendê-lo, como o recente I’m Not There 
(2007), de Todd Haynes, espécie de variação talentosa e sofisticada do que 
está presente em A Cor da Romã, de Parajanov; ou como influência para 
algumas cinebiografias, como a do poeta grego que é personagem-título de 
Cavafy, realizada em 1996 por Iannis Smaragdis. Este pequeno filme, obscuro, 
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por sinal, conseguiu a duvidosa 
proeza mde unir os estilos de 
Tarkovski e Parajanov pelo 
perigoso laço da diluição.
Em alguns momentos de A Infância 
de Ivan, podemos ainda ver uma fonte 
de inspiração para Oito e Meio, a obra 
consagrada de Fellini, especialmente 
na primeira sequência deste último: o sonho com Guido voando, mas sendo puxado 
para baixo, como se fosse uma pipa, remete ao início do filme soviético.
A Cor da Romã e Sombras dos Nossos Antepassados são filmes também muito 
influentes da década de 1960, ainda que essa influência seja bem mais restrita. O 
segundo deixa transparecer alguns pontos em comum com a estética tarkovskiana, 
sobretudo nos movimentos de câmera e nos sobre-enquadramentos frequentes. 
Mas esses movimentos são erráticos, nervosos, genialmente subordinados à ligeira 
música folclórica da região dos Montes Cárpatos. 
Filmado em 1968, mas proibido em sua época, A Cor do Romã é o 
contrário de A Infância de Ivan, a estreia de Tarkovski, no que diz respeito 
ao comportamento da câmera e também ao uso da cor, neste caso, quase 
sempre bem marcante. Os planos estáticos, cheios de composições 
delirantes e geniais, influenciaram um tipo de cinema poético que prolifera até 
hoje. O geórgio Otar Iosseliani (A Luz se Fez, Bandoleiros) e o armênio Don 
Askarian (Avetik, Komitas) podem ser considerados os melhores discípulos 
de Parajanov. Mas assim como muitos filhos de Tarkovski, alguns filhos de 
Parajanov exageram na dose, e fazem com que a mistura fique enjoativa. Mas 
ao contrário dos primeiros, os segundos, felizmente, não conheceram ainda 
os holofotes dos festivais.

O legado de Tarkovski: Béla Tarr
O cineasta húngaro Béla Tarr (1955- ) talvez seja o mais talentoso dos 
herdeiros de Tarkovski, com a dura concorrência de Aleksandr Sokurov. 
Essa herança é perceptível em todos os seus filmes, mas é especialmente 
marcante em Danação (1988) e Satantango (1994), sobretudo se pensarmos 

nos planos de A Infância de Ivan em que o menino explora uma floresta 
inundada, com a câmera realizando movimentos lentos e delirantes 
à sua volta, ou nas sequências monocromáticas da primeira meia 
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hora de Stalker as ruínas e toda aquela água empossada, ou até mesmo 
no cachorro negro que aparece na Zona e passa a acompanhar os homens 
deste último filme. Mas até pela proximidade no tempo (são apenas cinco 
anos de diferença), Danação é uma espécie de Nostalgia (1983) em preto e 
branco. O desespero é o mesmo, assim como o sentimento, constante nos 
protagonistas dos filmes de Tarr, de não pertencer a lugar algum. Para além 
da semelhança estética, é a emoção perene dos personagens torturados 
mentalmente que os diretores captam com maestria.
Mas Béla Tarr não está ligado apenas à densidade e ao estilo de Tarkovski, 
com os movimentos lentos da câmera, que se aproxima da ação de 
uma maneira pouco usual. Há uma conexão clara também com a ironia 
e a crueldade presentes nos melhores filmes de um cineasta que é seu 
contemporâneo, o finlandês Aki Kaurismaki (nascido em 1957), o que traz 
uma característica única para seu cinema. Seus personagens são desiludidos, 
danados, não raro cruéis em seu descontentamento e desilusão com o 
mundo. O protagonista de Danação é um desses desiludidos. Numa cena 
tocante e amarga, ele enfrenta o cão negro com latidos, até que o cão desista 
e se distancie, deixando-o livre para perambular debaixo da chuva, passando 
por ruínas e outros cachorros vagabundos. 
Béla Tarr, que já vinha dirigindo filmes desde 1978, parece encontrar, em 
Nostalgia, a razão e inspiração (inconfessa e provavelmente inconsciente) 
de seu cinema, a versão colorida para suas angústias monocromáticas 
(ainda que o filme de Tarkovski tenha muito monocromatismo também). Em 
1988, já diante da abertura do regime socialista, o sentimento de desilusão é 
ainda mais pessoal, mais relativo às dificuldades internas, mentais. Por isso 
Danação merece respeito e admiração, como outro grande filme a herdar 
o estilo e a permanente angústia de Tarkovski. Herança quese confirmaria, 
como mencionado acima, em Satantango, o épico de sete horas e meia 
situado na zona rural da Hungria. 

O mais fiel discípulo
Aleksandr Sokurov (1951- ), que hoje é cultuado, paradoxalmente, como um 
dos cineastas mais originais do mundo, especialmente depois do arrebatador 
Arca Russa (2003), pode ser considerado o mais evidente discípulo de 
Tarkovski, por apresentar muitas preocupações estéticas em comum, mas 
também por usar o passar do tempo como força motriz de seu cinema.
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Mãe e Filho (1997) foi a porta de entrada de Sokurov no Brasil. Apesar de 
ter diversos trabalhos em sua carreira, iniciada na TV em 1974, ninguém o 
conhecia por aqui quando esse filme foi exibido na Mostra Internacional de 
São Paulo de 1997, impressionando pelo rigor de seu estilo, pela plasticidade 
de suas belas imagens e por manter um austero diálogo com o limiar da 
morte. As imagens distorcidas, quando não borradas ou desfocadas como 
num radical quadro impressionista, e o tempo angustiante, que leva a lentidão 
de Tarkovski às últimas consequências, conseguiram hipnotizar diversos 
espectadores. A angústia do protagonista que espera pela morte de sua mãe, 
sua hesitação, a vontade de sair dali e partir para o mundo, fugir da prisão 
que os laços familiares lhe armaram, precisava ser sentida pelo espectador, e 
Sokurov consegue seu intento fazendo um cinema contemplativo e para alguns 
exasperante, ao mesmo tempo inédito e derivativo. Inédito em seu radicalismo 
formal: em muitos momentos parecemos estar vendo o filme refletido em um 
celofane enrugado. Derivativo porque remete a Tarkovski, claro.
Dois anos depois, Sokurov voltaria a encantar o espectador da Mostra SP 
com Moloch(1999), primeiro de uma série iconoclasta de filmes sobre tiranos 
que continuaria depois com Taurus (2001) e O Sol (2006). O mesmo evento 
promoveria, já na primeira década deste século, uma retrospectiva com todos 
os filmes de ficção do diretor, na qual se destacaram Dias de Eclipse (1988), 
A Pedra (1992) e Páginas Ocultas (1994). O cinéfilo paulistano teve, dessa 
forma, a possibilidade de entrar em contato com a filmografia rica e única 
desse grande diretor. 

Stalker, a obra-prima de Tarkovski
Tarkovski realizou em 1979 o que muitos críticos e cinéfilos (com justiça) 
consideram o ponto máximo de sua carreira: Stalker  A viagem de três homens 
para o interior de um lugar chamado Zona - que não se sabe se é resultado 
da queda de um meteorito, de uma invasão alienígena ou de algum fenômeno 
inexplicável da natureza - impressiona pela qualidade de suas imagens, pela 
interpretação dos atores, e, principalmente, pela sensibilidade exposta em cada 
sequência. E existem inúmeras sequências de antologia em seus 163 minutos 
de duração: a mulher que se desespera ao ver o marido saindo novamente, 

olhando para a câmera e pedindo que ele não vá; a passagem muito 
arriscada pela guarda armada que cerca a Zona, quando os invasores 
viram alvos móveis; a incrível mudança da iluminação no momento em 
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que a câmera, de dentro do quarto que 
materializa os desejos, se afasta dos três 
homens e capta uma chuva efêmera; o 
desabafo do stalker sobre o caráter de 
seus companheiros de viagem à Zona; o 
monólogo da mulher explicando o porquê 
de ter se casado com o protagonista, 
em que ela olha para nós, espectadores; 
a filha movendo copos com a força do 

olhar. São inúmeros quadros pintados que se movem diante de nossos olhos.
E que lugar mágico, cinematograficamente falando, é a Zona. Criação de 
Arkadi e Boris Strugatski, escritores do livro original e do roteiro, a Zona 
recebeu uma recriação imagética perfeita, bem de acordo com o olhar único 
de Tarkovski. Nela se reproduz uma espécie de microcosmo de um mundo 
em desintegração, mas que ao mesmo tempo  abre espaço para a esperança 
de um reencontro dos homens com seus próprios desejos. Um lugar de 
esperanças, de sonho (o cinema? - e nesse caso seria o próprio Tarkovski 
o espelho de nosso protagonista?), mas também um lugar traiçoeiro, que 
guarda seus segredos com uma força inexplicável. A Zona é a natureza 
aperfeiçoada, mutante, que se protege do poder destrutivo do homem, a 
ponto de tirar da mente de um professor a ideia de destruir o núcleo espiritual 
com uma bomba. Se a arte tivesse esse poder, parece dizer o diretor, o 
mundo seria um lugar mais feliz e habitável.
Stalker, que a exemplo de Solaris, O Sacrifício, A Infância de Ivan e Nostalgia, 
outros filmes magistrais de Tarkovski, parece único no cinema, fruto de um 
talento raro e uma destreza absoluta na mise-en-scène, foi seu último filme 
rodado na Rússia, com o suporte da Mosfilm, a grande produtora do regime 
soviético. Seu filme seguinte, Nostalgia (1983), seria rodado na Itália, e seu 
testamento, O Sacrifício (1986), na Suécia.
O cinéfilo que acompanhar a mostra jamais esquecerá o plano final de Solaris, 
bem como os “30 segundos de imponderabilidade” no mesmo filme, ou 
os planos-sequência de Andrei Rublev, os flashbacks de Nostalgia, o casal 
levitando em O Sacrifício, e muitos outros momentos mágicos do cinema de 
Andrei Tarkovski. 

Sérgio Alpendre é crítico de cinema e jornalista. Fundou e editou a Revista 
Paisà e foi curador da Retorspectiva do cinema paulista.
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A terra

Se eu tivesse de apontar, dentre os elementos recorrentes no cinema 
de Andrei Tarkovski, aquele que melhor o resume, não falaria da solidão 
do homem, da memória como um conjunto de imagens físicas, da 
interpretação dos sonhos ou da parcela mística do universo – embora 
tudo isso seja fundamental para entendê-lo –, mas destacaria sobretudo 
a presença da terra. O cinema de Tarkovski deve mais à Geologia do que 
aos simbolismos e à psicanálise (esta, aliás, já tinha lá seu débito com a 
Geologia, como o próprio Lacan frisava). Debaixo das camadas sociais, 

Por Luiz Carlos de Oliveira Jr.
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morais, estéticas e psicológicas, Tarkovski descobre essa substância 
primeira de que o homem é feito: uma existência física submetida às 
limitações do tempo. Os filmes de Tarkovski se desenvolvem a partir 
de conflitos morais, estão plantados no estado moral do homem, mas 
buscam dentro dele o grau mais arcaico de sua evolução: o estado físico 
sob o qual o homem ainda não se distinguiu das coisas e não encontrou 
no espelho da consciência os objetos. Em outras palavras, a camada 
mais antiga e mais profunda do homem, na qual suas matérias ainda se 
acham fundidas numa lama originária. O Espelho é um filme sobre esse 
duplo movimento da memória como retorno à infância e da morte como 
retorno à terra – não à toa, o filme se abre e se fecha sobre a natureza 
crua que é, ao mesmo tempo, o antes e o depois da consciência, da 
linguagem, da vida. 

Talvez o filme que melhor defina o que seria uma espécie de galeria de 
personagens tarkovskianos típicos seja Stalker, sua obra-prima. Vemos 
lá os temas-chave do diretor: a busca da fé, a reconciliação com um 
imaginário fundador, a odisséia de cura dos medos e desinquietação das 
pulsões. As locações são fábricas desativadas, cemitérios de tanques de 
guerra, ruínas as mais diversas – um fosso no centro de um mundo pós-
apocalíptico. Os personagens principais são três homens – o Escritor, o 
Professor e o Stalker – que partem para uma jornada ao local proibido, 
à terra de ninguém, a uma região assombrosa, lama em que borbulham 
estranhos objetos de fantasia: a Zona. Um misterioso acidente que 
deixou boa parte do planeta inabitável deu origem à Zona, em cujo 
centro há uma espécie de caverna que, conforme dizem, preenche 

os desejos mais recônditos de quem ali 
penetra. O Escritor é o homem estético: ele 
se liga ao mundo pela contemplação, que é 
a primeira atitude liberal que o homem toma 
em relação à natureza que o circunda e à 
qual ele se arranca como ser distinto dela. 
O Professor é o homem moral: representa 
a tentativa de vitória do pensamento sobre 
as leis do tempo, de posse intelectual do 
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homem sobre o mundo. Já o Stalker é o homem físico, ou melhor, é 
a nostalgia do estado físico do homem, da sua unidade com o mundo 
sensível. Logo que eles chegam nas imediações da Zona, o Stalker se 
atira ao chão e chafurda o rosto no capim, como a absorver o vapor da 
terra, se misturar ao húmus, realizar ali “a aspiração mais universal 
de todo ser vivo de retornar ao estado de repouso original do mundo 
inorgânico” (Freud). Há uma parábola contada no filme seguinte de 
Andrei Tarkovski, Nostalgia, que consiste num homem que vê outro 
se afogando num lago lamacento e vai a seu resgate. Quando chegam 
à margem e o herói pergunta ao outro homem se está tudo bem, este 
último responde injuriado: “Seu tolo, é lá que eu vivo”. Os personagens 
de Tarkovski são feitos dessa matéria terrosa, aquosa, mineral, essa 
lama da qual o homem da parábola não queria ser salvo, ou aquele verde 
escuro e úmido no qual o Stalker se deita querendo se fundir ao solo. O 
herói tarkovskiano é aquele que quer se religar ao mundo, mas não pela 
contemplação estética nem pelo pensamento científico, e sim pela fé, 
esta sendo entendida como uma imantação natural à evidência física das 
coisas como portadora do mistério da criação. A fé em estado bruto.

A noção de tempo em Tarkovski também pode ser compreendida 
por uma associação com a Geologia. O tempo em seus filmes, ao 
contrário do que se comumente pensa, não se dilata, pois é antes um 
enriquecimento da matéria por compressão: o tempo se acha adensado, 
massa compacta, sem esponjosidade e sem dispersão; ele é o somatório 
do que já passou, do que vai passar (talvez), mas nunca é o que está 
passando. A duração em Tarkovski não é uma potência aferida da 

passagem da natureza, mas 
uma sedimentação da matéria-
tempo, uma erosão desse 
corpo robusto gerado por 
um acúmulo de depósitos de 
matéria semelhante à formação 
geológica avançada de um 
solo. Não é o tempo que deve 
ser encontrado na natureza, 
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mas a natureza que 
deve ser encontrada 
no tempo. A erosão do 
tempo é sentida naqueles 
lentíssimos travellings 
que parecem se mover ao 
longo de uma atmosfera 
demasiadamente densa 
e espessa (afinal, ela 
nasce da condensação 

de toda a matéria do universo). A duração é pesada, é uma “pressão do 
tempo” no interior de cada plano, e a superfície do tempo não é límpida 
e lisa, mas suja e rugosa.

Como conseqüência dessa concepção geológica do tempo, a cenografia 
é uma gruta secreta onde tempo e espaço se equivalem: o palco da 
memória. É fácil perceber que a memória ocupa tempo: podemos passar 
alguns segundos, alguns minutos ou até algumas horas lembrando de 
alguma coisa. Mas em Tarkovski a memória ocupa também espaço – a 
memória é espaço (o coração da “zona” em Stalker ou a casa russa 
dentro das ruínas da catedral italiana no último plano de Nostalgia). 
Num mesmo plano, num mesmo registro contínuo, Tarkovski sobrepõe 
diferentes camadas do tempo. Passado e presente são capturados num 
mesmo bloco de espaço-duração. Cada plano deve ser como “uma gota 
d'água que reflete o universo na sua totalidade”, uma imagem do infinito 
se refletindo em fundo perecível. O paradoxo de Tarkovski é querer ter 
encontrado esse ponto de equilíbrio impossível entre a duração e a 
fixação. O universo para ele é um infinito aglomerado de gotas, cada 
qual trazendo dentro de si uma gota menor, e assim sucessivamente. 
Cada pedaço do cenário, por menor que seja, contém um mundo. Basta 
a câmera se aproximar do chão, sair do plano geral e chegar ao plano-
detalhe, e a lama se faz relevo montanhoso, a poça se faz lago e suas 
infiltrações se fazem rios, uma nova paisagem e um novo plano geral 
se formam (Nostalgia, Solaris, O Sacrifício). O micro e o macro se 
confundem, ou melhor, o macro está contido no micro e vice-versa. 
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O último filme de Tarkovski, O Sacrifício, encerra suas questões de 
maneira brilhante. Poucas obras terminaram de forma tão coerente. 
O filme se abre com um detalhe da pintura A Adoração dos Magos, 
de Leonardo Da Vinci, um quadro atormentado e inacabado, com 
uma palheta de cores pouco nuançada, evocando o clima denso e a 
monocromia que o diretor russo porá em prática ao longo do filme. 
Ao final dos créditos iniciais, a câmera faz um movimento ascendente 
sobre a superfície do quadro, movimento que será retomado no último 
plano do filme: um lento tilt vertical  sai da mão do menino aceitando 
um dos presentes e sobe acompanhando o tronco de uma árvore 
pintada por Da Vinci bem no centro da cena pictórica que mostra a 
Madona com o menino ao colo e os magos ajoelhados ao seu redor. O 
movimento ascendente termina na copa da árvore. No final do filme, 
esse movimento será refeito sobre um menino e uma árvore de verdade, 
não mais sobre uma pintura. Tal árvore é aquela que vemos Aleksandr 
(Erland Josephson) plantar junto com seu filho, na primeira cena de O 
Sacrifício. Aleksandr acredita que o homem moderno é espiritualmente 
impotente e vazio. Como restaurar nele a espiritualidade? Por meio de 
um sacrifício amplo e irrestrito. 

O percurso do filme é inequívoco: começa com Aleksandr plantando 
uma árvore e termina com ele queimando sua casa (de madeira, note-
se). A árvore que ele planta é mirrada, sem folhas, galhos secos, um 
corpo morto sendo fincado num solo pedregoso, aparentemente pouco 
acolhedor para a árvore. 
Somente uma grande fé 
na vida pode fazer aquela 
árvore vingar. Ou um grande 
sacrifício – por exemplo: 
queimar a própria casa, como 
Aleksandr faz e Tarkovski 
filma num dos mais belos e 
pregnantes planos-seqüência 
da sua obra. Queimar a casa 
é um gesto claro de renunciar 
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a tudo, a todas as posses, a tudo 
que se construiu ao longo de uma 
vida. Plantar a árvore é passar a 
um outro tipo de construção, é 
devolver alguma coisa ao mundo, 
alguma coisa que lhe foi tirada. 
Não se pode esquecer que o 
pretexto ficcional de O Sacrifício 
é a eclosão de uma guerra 

nuclear que anuncia o fim do mundo, a perda completa das esperanças 
no homem. A bomba atômica representa – como nenhuma outra coisa 
poderia representar melhor nos anos 80 – o mau uso da ciência. O 
espírito precisa, para se livrar desse mau uso, ser reconduzido ao 
sagrado. O que Tarkovski propõe em seu último filme não é menos do 
que o renascimento da humanidade. Aleksandr aceita ser tomado por 
louco (ele é levado por uma ambulância), como aquele que sofreu uma 
anomalia na sua relação com o mundo, na sua linguagem. No fundo, 
ele deliberadamente põe abaixo a linguagem (simbolizada na casa) e 
deixa para seu filho o legado de um recomeço a partir da terra. Voltar 
ao sagrado é voltar à terra, ao mundo físico: é só de lá que se pode 
começar qualquer movimento de ascese. 

Luiz Carlos Oliveira Jr. é crítico de cinema, pesquisador e editor da 
revista eletrônica Contracampo.
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A Natureza é uma Arte que tu Desconheces
“É triste pensar que a natureza fala e que o gênero humano não a ouve.”

Victor Hugo

Por Bruno Andrade

Se, à imagem de algumas das passagens mais impactantes dos filmes de 
Tarkovski, quiséssemos penetrar por uma via de acesso completamente 
obscura e instável que paradoxalmente nos conduzisse à compreensão mais 
completa de uma experiência mística da existência (existência, aqui, da 
arte primeiramente, e conseqüentemente experiência da obra de Tarkovski 
como cineasta), talvez devêssemos recorrer às palavras de um teórico 
cujas proposições parecem opor-se frontalmente às do autor de Esculpir o 
Tempo e Time Within Time. Escrevendo em Ontologia da Imagem Fotográfica, 
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André Bazin distingue a técnica fotográfica da arte cinematográfica, dizendo 
que a primeira “não cria, como a arte, eternidade, ela embalsama o tempo, 
simplesmente o subtrai à sua própria corrupção”, enquanto a segunda “vem 
a ser a consecução no tempo da objetividade fotográfica”. Se a conclusão 
de Bazin (“Pela primeira vez, a imagem das coisas é também a imagem 
da duração delas, como que uma múmia da mutação”) assemelha-se 
espantosamente às palavras de Tarkovski sobre a sua própria arte, isto 
ocorre porque ambos devem menos a Henri Bergson (Matéria e Memória) que 
a Agostinho de Hipona (a quem Rossellini, católico como Tarkovski e Bazin e 
igualmente inquieto diante da questão da consecução fotográfica do espaço 
no tempo, dedicou um filme).
Já em Andrei Rublev víamos o cineasta perseverando pela via de uma 
“procura tateante de um humanismo espiritual, única trincheira contra a 
barbárie, o paganismo e os excessos da religião” (cf. Jacques Lourcelles, 
Dictionnaire du cinéma: Les Films, Paris: Laffont, 1992). Como com Santo 
Agostinho, como também com Bazin, trata-se da sublimação da fé cristã, 
afastada tanto do fervor quanto da severidade, através de uma expansão 
da consciência no momento em que esta age sobre a natureza. Reflexão, 
contemplação, meditação: todas são ações, a partir do momento em que 
partem do inconsciente para o único campo onde todo reflexo mental passa a 
ser ativo, um lugar onde o produto destas atividades pode por fim conservar-
se, fixando-se em cada molécula, cada poro, mesmo no menor indício da 
presença de uma natureza mutável que acaba por consolidar-se na duração 
de um tempo desvelado. Tarkovski, portanto, não chega de fato a afastar-se 
irremediavelmente da ontologia baziniana, como poderíamos supor: ele a 
reencontra pelos propósitos de uma fé ainda mais supliciada, mais amargurada, 
e por isso mesmo mais obstinada. Solaris e principalmente Stalker não tratarão 
de outra coisa, não farão de outro assunto suas propriedades, os objetos de 
suas reflexões e de seus eventuais impasses.
Se tomarmos agora um cineasta como Rossellini - não por acaso o cineasta 
de eleição de Bazin - por esta via de acesso acidentada porém necessária 
para a compreensão de uma arte enigmática como a de Tarkovski, veremos 
mais precisamente como este último jamais praticou qualquer coisa que 
se assemelhasse a uma “escultura do tempo” (e incluo aqui seu melhor 
filme, o mais encarnado e completo, e em todos os aspectos o mais 
bem-sucedido – Stalker, de 1979, oitava realização e quinto 
longa-metragem). Se em Rossellini a questão da consecução 
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fotográfica do espaço no tempo dá-se precisamente nesta ordem, o espaço 
de certa forma impondo restrições físicas à duração, como se de um bloco 
de pedra se retirasse aquilo que excede o relevo parcial da figura, a partir da 
qual a trajetória que o tempo seguirá é como que traçada (cf. A Tomada do 
Poder por Luis XIV, Morte em Veneza de Visconti/Mann/Mahler, O Portal do 
Paraíso de Michael Cimino, Crônica de Anna Magdalena Bach de Jean-Marie 
Straub e Danièle Huillet), em Tarkovski observamos uma empresa muito 
mais arriscada e fadada, dada a menor hesitação, o menor abalo na fé que 
a carrega, à ruína: o tempo provém do interior do tempo, de seus próprios 
fantasmas, de um presente eterno onde a natureza se banha para ascender 
a uma ordem e uma forma divina. Por mais que alcance a esfera do visível 
e do audível, que se desvie da sua origem e atinja as superfícies de objetos 
e corpos, a duração em Tarkovski responde apenas e tão-somente aos 
imperativos de um tempo imemorial, no qual ainda seria possível um 
contato com Deus. Por que, então, a obra de Tarkovski nos parece mais 
mística e menos decifrável que a de outros cineastas da fé, dentre os quais 
Dreyer, a quem por momentos se assemelha tanto?

Retornemos a Santo Agostinho:
O que agora transparece é que não há tempos futuros nem pretéritos. É 
impróprio afirmar “Os tempos são três: Pretérito, presente e futuro”. Mas 
talvez fosse próprio dizer “Os tempos são três: presente das coisas passadas, 
presente dos presentes, presente dos futuros”. Existem pois estes três 
tempos na minha mente que não vejo em outra parte: lembrança presente das 
coisas passadas, visão presente das coisas presentes e esperança presente 
das coisas futuras. Se me é lícito empregar tais expressões, vejo então três 
tempos e confesso que são três.
À diferença de Dreyer (que localizaríamos com maior facilidade nesta 
“visão presente das coisas 
presentes”, isto é, daquilo que 
é ou foi tornado presença) e 
contrariamente a Rossellini 
(que repudia o mito e acaba 
por submeter a visão tanto do 
presente quanto do passado 
ao sentimento da experiência 
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capturada no momento em que 
esta se projeta objetivamente na 
realidade), Tarkovski percorre 
um circuito onde a “lembrança 
presente das coisas passadas” 
e a “esperança presente das 
coisas futuras” convivem 
misteriosamente na “visão 
presente das coisas presentes”. 
Sua força, e a de seu cinema, 
reside em não temer os riscos de 
um tempo puramente hipotético 
e, portanto, impiedoso, que tolera tão mal a desunião de seus componentes 
(o passado, o presente e o futuro, ou mais precisamente a lembrança, a 
visão e a esperança) quanto qualquer tipo de atribulação entre eles. Talvez 
venha daí essa poética que Tarkovski alcança nos pontos culminantes 
de sua arte, aqueles em que todos os elementos até aqui mencionados 
integram-se numa perfeita heterogeneidade - nos finais de Rublev, Solaris e 
O Sacrifício, por exemplo; integralmente em Stalker e Nostalgia.
“O que agora transparece...”: essas palavras poderiam fornecer o título 
a um estudo muito mais completo da obra Tarkovskiana que o que pude 
fazer aqui, e são certamente as que melhor evocam o sentimento que 
seus trabalhos comunicam. Pois o que Tarkovski faz, finalmente, é deixar 
que esse sentimento do tempo, intrínseco ao espírito humano, volte a 
conviver com aquilo que a natureza é capaz de comunicar a respeito do 
que somos (nossas origens) e de como agimos nela (nossa história). Num 
texto recente escrito para a Contracampo, Luiz Carlos Oliveira Jr. escreveu 
muito justamente: “Não é o tempo que deve ser encontrado na natureza, 
mas a natureza que deve ser encontrada no tempo”. A imagem das coisas 
permanece a imagem da duração delas. 

Bruno Andrade é crítico de cinema e editor da revista Foco.
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Sinopses
Andrei Rublev
(Andrey rublyov), Andrei Tarkovski (União Soviética, 1966) / P&B /
35 mm / 183 min. / 14 anos
Orientado pelo mestre russo Teófanes, Andrei Rublev, pintor de ícones da Rússia 
medieval, é encarregado de pintar as paredes da Catedral Ortodoxa da Anunciação, 
no Kremlin. O filme foi censurado por cinco anos na União Soviética.
02/07 às 19 e 11/07 às 17h 

Solaris
(SolyAriS), Andrei Tarkovski (1972) / colorido / 35 mm / 165 min. / 12 anos
Baseado em romance homônimo de Stanislaw Lem, o filme narra a história de um 
psicólogo encarregado de realizar uma investigação sobre os mistérios que interferem 
em uma missão em torno do planeta Solaris.
03/07 às 19h e 10/07 às 17h 

Stalker
(idem), Andrei Tarkovski (1979) / colorido / 35 mm / 163 min. / 12 anos
Um acidente desconhecido aniquila boa parte da vida na Terra e dá origem a um local 
estranho e proibido chamado de Zona. Os stalkers são aqueles que conhecem a Zona 
e seus perigos.
01/07 às 19h e 06/07 às 19h30

Nostalgia
(noStAlghiA), Andrei Tarkovski (1983) / colorido e P&B / 35 mm / 126 min. 
/ 12 anos
O poeta russo Gorchakov vai à Itália pesquisar o exílio de um músico russo que se suicidou. 
Assim como o músico, Gorchakov também é tomado pela nostalgia de sua terra natal.
29/06 às 19h e 07/07 às 19h30
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O Sacrifício
(offret), Andrei Tarkovski (Suécia/Inglaterra/França, 1986) / cor / 35 mm
/ 149 min./ 14 anos
Um jornalista compartilha com o filho sua preocupação com a falta de 
espiritualidade dos humanos. Ironicamente, na noite de seu aniversário, eclode 
a terceira guerra mundial.
Dia 30/06, às 19h, 04/07 às 19h e 09/07 às 16h

Sombras dos nossos antepassados
(tini zAbutykh predkiv), Sergei Parajanov (União Soviética, 1964)
/ cor / DVD / 97 min. / 14 anos
A história de amor trágico entre Ivan e Marichka em uma aldeia ucaniana tendo como 
elementos o repertório folclórico da região de Cárpatos. É representante do chamado 
cinema poético e metafórico ucraniano.
03/07 às 14h e 07/07 às 14h 

A Cor da Romã
(SAyAt novA), Sergei Parajanov (1968) / cor / DVD / 79 min./ 12 anos
Épico biografico sobre o poeta armênio do século XVIII conhecido como Sayat Nova 
em um provocador painel artístico e religioso da idade média.
29/06 às 14h e 08/07 às 16h30

A Lenda da Fortaleza Suram
(AmbAvi SurAmiS tSikhitSA), Sergei Parajanov (União Soviética, 1984)
/ cor / DVD / 88 min. / 14 anos
A construção de uma fortaleza fracassa sucessivas vezes até que a solução 
aparece: emparedar o homem mais bonito da cidade na construção. Baseado 
em uma lenda georgiana.
01/07 às 16h e 04/07 às 14h

layout_catalogo.indd   23 24/6/2010   18:41:27



24

Ashik-Kerib
(idem), Sergei Parajanov (Geórgia/União Soviética, 1988) / cor / DVD
/ 73 min. / 14 anos
Um homem impedido de se casar com a mulher que ama faz uma grande viagem para juntar 
riquezas para o casamento. Fábula baseada num poema do russo Mikhail Lermontov.
02/07 às 14h, 06/07 às 14h e 09/07 às 14h

Danação
(kárhozAt), Béla Tarr (1987) / P&B / 35 mm / 116 min./ 12 anos
O apático Karrer se apaixona pela cantora de um cabaré chamado Titanic e, para poder se 
aproximar dela, fica amigo do seu marido.
30/06 às 16h e 10/07 às 20h

As Harmonias de Werckmeister
(WerckmeiSter hArmóniák), Béla Tarr (2000) / P&B / 35 mm / 145 min. 
/ 12 anos
A chegada de uma baleia empalhada e de uma estranha figura chamada "Príncipe" causa 
alvoroço no rigoroso inverno de uma pequena cidade do interior da Hungria.
02/07 às 16h e 09/07 às 19h

Páginas Ocultas
(tikhiye StrAnitSy), Aleksandr Sokurov (Rússia/Alemanha, 1994)
/ cor e P&B / Beta SP / 77 min./ 14 anos
Versão de Sokurov para a obra-prima da literatura russa “Crime e Castigo”. Um homem dá 
vazão a questionamentos filosóficos sobre a vida, a culpa e Deus, após matar uma prostituta.
Dia 29/06, às 16h, 03/07 às 16h e 08/07 às 14h

Mãe e Filho
(mAt i Syn), Aleksandr Sokurov (Rússia, 1997) / cor / Beta SP / 73 min.
/ 14 anos
Um devotado filho acompanha pacientemente a saga de dor e sofrimento de sua mãe 
agonizante. A narrativa é permeada por imagens delirantes e bucólicas.
Dia 30/06, às 14h. 06/07 às 16h30 e 11/07 às 20h
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Moloch
(molokh), Aleksandr Sokurov (Rússia/França/Alemanha/Itália/Japão, 1999) 
/ cor / 35 mm / 108 min. / 14 anos
A vida cotidiana de Adolph Hitler em visita a Eva Braun nos alpes, acompanhado de Martin 
Bormann e Goebbels. O título do filme vem de uma divindade pagã responsável por 
sacrifícios humanos.
01/07 as 14h e 07/07 às 16h30

O Sol
(SolntSe), Sokurov (Rússia/Itália/Suiça/França, 2005) / cor / 35 mm
/ 115 min. / 14 anos
Em 1945 o imperador japonês Hiroito se encontra com o general americano MacArthur para 
discutir uma rendição as forças de ocupação.
04/07 às 19h e 11/07 às 14h

Debate
“O Legado de Andrei Tarkovski”, com o curador da mostra, Sérgio Alpendre 
e os críticos de cinema: Francis Vogner dos Reis (Revista Cinética) e Luiz 
Carlos Oliveira Jr. (revista eletrônica Contracampo). 08/07 às 19h30

Aula
Aula “Tarkovski e Seus Herdeiros”, ministrada pelo curador da mostra, 
Sérgio Alpendre. 10/07 às 14h
70 vagas
local: sala de cinema do CCBB-BSB
inscrições: (061) 3310 7420 e (061)3310 748o, de segunda a sexta,
das 8 às 18h.
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Biografia
Andrei Tarkovski
Nascido na União Soviética em 1932, é o cineasta russo mais influente da História do cinema 
depois de Sergei Eisenstein. Mas, diferentemente de Eisenstein, sua influência se deu em 
outra esfera, que não é a da linguagem e do formalismo, mas a do estilo e da compreensão 
da subjetividade em seus filmes. Teve uma carreira curta, de sete longas, que começou com 
A infância de Ivan (1962), seguiu-se com Andrei Rublev (1966), a ficção científica Solaris 
(1972), o levemente auto-biográfico O Espelho (1974) e sua  maior obra-prima, Stalker (1979). 
Por problemas com a censura soviética, Tarkovski saiu de seu país e faz dois filmes de exílio: 
Nostalgia (1983), filmado na Itália, e O Sacrifício (1986), que seria seu testamento, realizado na 
Suécia. Tarkovski morreu em 29 de dezembro de 1986, por causa de um câncer no pulmão.

Sergei Parajanov
Nascido na Geórgia em 1924, Sergei Parajanov estudou música e pintura, mas fez sua carreira 
como diretor de cinema e, junto a Tarkovski, é o maior cineasta soviético da segunda metade do 
século XX. Seus filmes voltavam-se para as lendas e a poética popular de regiões da Ukrânia e 
da Geórgia. Filmes como Sombras dos Nossos Antepassados (1964), A Cor da Romã (1968),  A 
Lenda da Fortaleza Suram (1985) e O Trovador Kerib (1988) trouxeram uma experiência estética e 
espiritual única ao cinema.

Aleksandr Sokurov
É possivelmente o herdeiro direto de Tarkovski, pela proximidade que teve com o cineasta e por 
seu estilo, profundamente influenciado pelo diretor de Stalker. Sokurov nasceu na Sibéria em 
1950. Estudou História e começou a trabalhar em cinema nos anos 70. Seus primeiros filmes 
sofreram censura na União Soviética e começou a sua carreira de diretor de cinema no início dos 
anos 1980, ganhando notoriedade mundial na década seguinte com filmes como Páginas Ocultas 
(1994), Mãe e Filho (1997) e Moloch (1999). Hoje é considerado o maior cineasta russo em 
atividade.

Béla Tarr
Nascido na Hungria em 1955, seus filmes têm traços de estilo absolutamente reconhecíveis, 
mesmo para quem teve contato com sua obra uma única vez. Filma sempre em preto e branco e 
utiliza as paisagens exteriores – desoladas e devastadas – como parte (reflexo, continuidade) do 
próprio estado interior dos personagens. A beleza de filmes como Danação (1988), Satantango 
(1994) e As Harmonias de Weckmeister (2000) influenciaram fortemente Gus Van Sant em 
Elefante.
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Programação (29/06 A 11/07)
29 de junho – terçA-feirA
14h – A Cor da Romã (79’), Sergei Parajanov
16h – Páginas Ocultas (77’), Aleksandr Sokurov
19h – Nostalgia (126’), Andrei Tarkovski

30 de junho – quArtA-feirA
14h – Mãe e Filho (73’), Aleksandr Sokurov
16h – Danação (116’), Béla Tarr
19h – O Sacrifício (149’), Andrei Tarkovski

01 de julho – quintA-feirA
14h – Moloch (108’), Aleksandr Sokurov
16h – A Lenda da Fortaleza Suram (82’), Sergei Parajanov
19h – Stalker (163’), Andrei Tarkovski

02 de julho – SextA-feirA
14h – Ashik-Kerib (73’), Sergei Parajanov
16h – As Harmonias de Werckmeister (145’), Béla Tarr
19h – Andrei Rublev (165’), Andrei Tarkovski
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03 de julho – SábAdo
14h – Sombras de Nossos Antepassados (97’), Sergei Parajanov
16h – Páginas Ocultas (77’), Aleksandr Sokurov
19h – Solaris (165’), Andrei Tarkovski

04 de julho – domingo
14h – A Lenda da Fortaleza Suram (82’), Sergei Parajanov
16h – O Sol (115’), Aleksandr Sokurov
19h – O Sacrifício (149’), Andrei Tarkovski

06 de julho – terçA-feirA
14h – Ashik-Kerib (73’), Sergei Parajanov
16h30 – Mãe e Filho (73’), Aleksandr Sokurov
19h30 – Stalker (163’), Andrei Tarkovski

07 de julho – quArtA-feirA
14h – Sombras de Nossos Antepassados (97’), Sergei Parajanov
16h30 - Moloch (108’), Aleksandr Sokurov
19h30 – Nostalgia (126’), Andrei Tarkovski

08 de julho – quintA-feirA
14h – Páginas Ocultas (77’), Aleksandr Sokurov
16h30 – A Cor da Romã (79’), Sergei Parajanov
19h30 – Debate “O Legado de Andrei Tarkovski”, com o curador da mostra, 
Sérgio Alpendre e os críticos de cinema Francis Vogner dos Reis (Revista 
Cinética) e Luiz Carlos Oliveira Jr. (revista eletrônica Contracampo)
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09 de julho – SextA-feirA
14h – Ashik-Kerib (73’), Sergei Parajanov
16h – O Sacrifício (149’), Andrei Tarkovski
19h – As Harmonias de Werckmeister (145’), Béla Tarr

10 de julho – SábAdo
14h – Aula “Tarkovski e Seus Herdeiros”, ministrada pelo curador da mostra, 
Sérgio Alpendre
17h – Solaris (165’), Andrei Tarkovski
20h – Danação (116’), Béla Tarr

11 de julho – domingo
14h – O Sol (115’), Aleksandr Sokurov
17h – Andrei Rublev (165’), Andrei Tarkovski
20h – Mãe e Filho (73’), Aleksandr Sokurov
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Ficha técnica
patrocínio: Banco do Brasil

realização: Centro Cultural Banco do Brasil

curadoria: Sérgio Alpendre

produção geral: Vai & Vem Prod. Culturais e Cinematográficas

produção executiva: Liciane Mamede

coordenação de produção: Francis Vogner dos Reis

produção local (brasília): Marco Amorim

produção local (londres): Maria Carolina Sganzerla

edição do material gráfico: Algo Mais Editora

textos para catálogo: Luiz Carlos Oliveira Jr., Bruno Andrade, Sérgio Alpendre

identidade visual: Yes! Brasil

impressão: Gráfica Cinelândia

debatedores: Sérgio Alpendre, Francis Vogner dos Reis e Luiz Carlos Oliveira Jr.

transporte de cópias (internacional): KM Comex

transporte de cópias (nacional): Jamef Transportes

Seguro de cópias: Allianz

distribuidoras: Artificial Eye Film Company, Contemporary Film, Ruscisco - 
Russian Cinema Council (Bélgica), Magyar Filmunió, Filmes da Mostra, Zero 
One Film

transcodificação: Estúdios Mega (São Paulo)

legendas eletrônicas: 4 Estações

Assessoria de imprensa: Tato Comunicação

Agradecimentos: British Film Institute, Câmara Brasil - Rússia, Mosfilm 
Cinema Concern, Alessandra Castañeda, Andrew Youdell, Ben Luxford, Cecília 
Lara, Eide Abreu, Gilberto Ramos, Kelly Kashima, João Lemos, Márta Bényei, 
Tobias Büchner.

layout_catalogo.indd   30 24/6/2010   18:41:28



31

layout_catalogo.indd   31 24/6/2010   18:41:28



Tarkovski
e seus herdeiros

Patrocínio e Realização

Centro Cultural Banco do Brasil SCES, trecho 2, conjunto 22 - Brasília - SAC: 0800 729 0722 / 

Ouvidoria BB: 0800 729 5678  Deficientes auditivos ou de fala: 0800 729 0088 - Ônibus gratuito. 

Verifique locais e horários de saída no site bb.com.br/cultura - Siga-nos no twitter @ccbb_df
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