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ENTREVISTA
Biza Vianna

PAPELARIA
Rua Raimundo Correia, 16A
Copacabana
Tels.: 2255-1949 / 2236-6850

‘A magia está na
troca que ocorre’
Figurinista, viúva de Zózimo Bulbul assume a direção
do 7º Encontro de Cinema Negro Brasil, África e Caribe
ÉRICA MAGNI

erica.magni@oglobo.com.br

Esquadria de Alumínio, PVC e Vidro
Pedro Américo 41

PVC - Consulte:
98887-1102
2236-1343
• Janelas • Fechamento de Áreas
• Portas • Basculantes • Janelas com Vidro Antirruído
• Pintura Eletrostática em todas as cores
• Guarda-corpo vidro laminado/temperado
• Persiana integrada retrátil fino acabamento
• Janelas de PVC antirruído e térmicas

Aceitamos:

Rua Pedro Américo, 41 - Catete

C

ontinuar reunindo e
apoiando gerações de
cineastas negros que
estão despontando dentro e
fora do Brasil, mas sem deixar que o olhar europeu sobre a negritude prevaleça nas
produções. Quem assume
esse desafio é a diretora de
arte Biza Vianna, que, após a
morte do companheiro Zózimo Bulbul, em 2013, toma a
frente do 7º Encontro de Cinema Negro Brasil, África e
Caribe. O evento começa
amanhã e vai até o dia 30.
Na entrevista que concedeu à equipe do GLOBO- Zona Sul, em sua casa, no bairro

de Botafogo, Biza contou como está sendo dar seguimento, sem Zózimo, ao projeto
que existe desde 2007, e já é
referência em intercâmbio
audiovisual, e um convite irresistível a um mergulho na
cultura negra.

burocrática, inclusive correndo atrás de patrocínios.
Neste ano em que assumi a
direção de arte, preciso manter a qualidade das discussões que são levantadas
nos encontros, tarefa que o
Zózimo sempre prezou.

l Você sempre esteve junto
com Zózimo Bulbul à
frente dos encontros. Qual
é o maior desafio agora que
ele se foi?
Está sendo muito difícil dar
segmento aos projetos sem
ele, sinto uma falta terrível.
Ainda não me acostumei. O
nosso casamento era também ideológico. Estive sempre na produção dos encontros, mas numa esfera mais

l Durante todo esse tempo
em que vocês organizaram
os encontros, qual o maior
legado que ficou?
Hoje é possível identificar
uma geração de cineastas negros. Sem dúvida, a infinidade de oficinas e palestras que
já demos em países da África
e os artistas que trouxemos
para o Brasil ao longo desses
anos são fruto desse trabalho. Atualmente, não existe

Tels.: 2442-2102 / 3251-9005 / 98284-6008
www.esquadriapedroamerico.com.br
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AN OS

QUEM DIZ QUE IPANEMA
É MAIS CARO!!!
COBRIMOS QUALQUER OFERTA NO RIO!!
MAIOR ESTOQUE DA ZONA SUL!

Ventilador Hunter Modelo
Beacon Hill Branco

R$ 698,00
3X sem juros

Rua Visconde de Pirajá, 605 - Lj. G, K, H, I
Tels.: (21)

-

Ipanema

Ventilador Hunter Modelo
Beacon Hill Bronze

R$ 739,80
3X sem juros

(Galeria do Cinema Estação Ipanema)

2239-0046 / 2239-9597 Fax: 2239-9342 e-mail: infolight@infolink.com.br

