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Esta obra-prima do realizador Giuseppe Tornatore é 
um olhar nostálgico sobre a vida de um jovem na 
Itália do pós-guerra e o seu fascínio pelo cinema, 
tendo vencido o Oscar para o Melhor Filme 
Estrangeiro  e o Grande Prémio do Júri  
do Festival de Cannes.“  Alfredo  
está a morrer.” Esta notícia Sur- 
preendeu o realizador de sucesso 
Salvatore (Jacques Perrin), levan- 
do-o a relembrar a sua infância e  
o tempo que passou na sala de  
projecção do cinema da sua vila,  
Cinema Paraíso. Alfredo (Philippe Noiret), 
proprietário do cinema e projeccionista, foi um 
amigo inseparável do pequeno Salvatore , 
conhecido por “Toto”, à medida que este crescia na 

“Nunca faço filmes pensando no que a audiência vai pensar, muito menos a norte-
americana. Sempre penso num escritor da Sicília que tem uma frase que me serve como um 
mantra: ‘Sabe a diferença entre um relógio parado e um que está sempre três ou quatro 
minutos atrasado? O atrasado nunca mostra a hora certa, enquanto o parado acerta duas 
vezes por dia’. Sou o relógio parado. Se faço um filme e ele me satisfaz, óptimo. Se, além 
disso, agrada à audiência, melhor ainda.”  

Giuseppe Tornatore 

vila devastada pelos horrores da guerra. O cinema oferecia fantasia e evasão aos 
habitantes da pequena vila, fazendo esquecer a dura realidade da fome  e da 
pobreza. 

Já vi muitos filmes mas em nenhum deles vi efeitos especiais tão espectaculares como neste 
— a naturalidade — A história, os actores, simplicidade, nostalgia, é belo é … O piano 
entra ensolarado ao som de uma brisa marítima acompanhado de um sorrateiro e fervilhante 
violino. É difícil arranjar palavras para descrever as sensações provocadas pelo filme, e já o 
vi pelo menos umas cinco vezes, muito dificilmente encontraremos outra simplicidade 
cinematográfica tão bela. 



Giuseppe Tornatore 

Filmografia 
 
1986 - O Professor do Crime (Il Camorrista) 
 
1988 - Cinema Paradiso (Nuovo cinema Paradiso) 
 
1990 - Estamos Todos Bem (Stanno tutti bene) 
 
1991 - Sempre aos Domingos (La domenica specialmente) 

1994 - Uma Simples Formalidade (Una pura formalità) 

1995 - O Homem das Estrelas (L'uomo delle Stelle) 

1998 - A Lenda do Pianista do Mar (La leggenda del pianista sull'oceano) 

2000 - Malena (Malèna) 

2006 - La sconosciuta 

(Bagheria, Sicília, 27 de maio de 1956) é um 
cineasta italiano. 

Entre as suas obras mais aclamadas 
encontram-se Malèna (2000), com Monica 
Bellucci como protagonista, e Cinema 
Paradiso (1989), com Philippe Noiret num 
dos principais papéis. 

É também diretor dos filmes O homem das 
estrelas e A lenda do pianista do mar. Ao 
longo de sua carreira, Tornatore firmou uma 
ótima parceria com o grande compositor 
Ennio Morricone  
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