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Amigos, amigas, 
respeitável público!
Com vocês, a Ocupação 
Expedycto Lyma, uma 
homenagem ao popular 
Polaco, ator, produtor, 
cineasta, criador do Circo 
Theatro do Alemão, que 
percorreu o interior do 
estado de São Paulo na 
virada dos anos 1970, 
derramando causos de 
amor e traição, de mocinho 
e bandido, escritos por 
ele. Após dificuldades 
para manter seu circo, 
ele forma um grupo 
teatral mambembe até 
conhecer a câmera super-8. 
Maravilhado com a arte 
cinematográfica, produz dez 
longas entre 1979 e 1984, 
o que o torna o cineasta 
com mais longas em S-8 
no país, exibidos em seu 
“pavilhão cinematográfico”, 
que circulava pelas zonas 
rurais. E em VHS, fez mais de 
uma dezena (1996 a 2002), 
também restaurados através 
do projeto Cinema é Sonho. 
Com vocês, o Circo Theatro 
do Alemão pela primeira vez 
na capital!

Abertura da Ocupação 
Expedycto Lyma, com 
homenagem ao artista, 
leitura de poemas, 
intervenções de música 
caipira com cururueiro 
e violeiro da cidade de 
Tatuí, projeção de trailers 
dos filmes e exibição de 
Estigma da Violência

Exibição de Dois Nós 
Cegos no Oeste (12h) e 
leitura dramática com 
grupo teatral convidado 
da peça “A cena 
diabólica” (13h30).

Exibição de A Víbora 
Humana (12h00) e 
O Misterioso Sr. Moretti 
(13h30), seguido de 
bate-papo com o 
curador e convidados 
- abertura: trecho da 
filmagem da peça 
O Viajante de Sebo.

Conheça o projeto 
“CINEMA É SONHO”
cinemaesonho.com.br

ESTIGMA DA 
VIOLÊNCIA (1980)  
Juared Aguiar, um oficial 
da lei, ao prestar serviço 
na fronteira entre Brasil 
e Paraguai, desvenda 
uma perigosa quadrilha 
de contrabandistas. 
Um bangue-bangue 
fora do comum!

O FILHO DE 
DIOGUINHO (1981) 
Uma história baseada 
nos casos de Dioguinho, 
o Matador. Uma rixa 
antiga envolve o amor 
de Dioguinho Jr e 
Marina: o pai dela, 
o coronel Tibúrcio é o 
bandido que matou seu 
pai. Muito amor, muitos 
tiros, muita ação! 

NA TRILHA DO ÓDIO 
(1979 - 1980) 
Baseado em fatos 
reais que ocorreram 
nesses sertões. Por aí, 
muito brigão por ouro, 
por terra, por poder e 
pela mulher proibida. 
Um bangue-bangue 
sertanejo.

SENTIMENTO 
MORTAL (2000-2001) 
Um verdadeiro bangue-
bangue, com muita 
adrenalina, no estilo 
range policial. A disputa 
entre dois amigos 
justiceiros, Severiano e 
Diego Severo quando o 
filho de Diego assassina 
a esposa de Severiano. 
Vale a pena assistir!

A VÍBORA 
HUMANA (1979)  
A história de uma 
mulher muito má, 

O MISTERIOSO 
SR. MORETTI (1980)  
Uma história misteriosa 
e de terror. Para 
conquistar a amada, 
Rogério, procura um 
homem conhecido 
por arranjar a vida de 
muita gente com seus 
poderes diabólicos, o 
senhor Moretti. Mas, 
uma vez feito, não pode 
ser desfeito!

DOIS NÓS CEGOS 
NO OESTE (1981) 
As peripécias de Chola 
e Fredô em busca de 
um grande tesouro. 
Em meio a muitos 
tiros, murros, pernadas 
e outros quejandos, 
enfrentam a truculência 
do desonesto xerife e 
sua xaroposa quadrilha.

Exibição de O Filho 
de Dioguinho (12h) e 
Dioguinho Volta para 
Matar (13h30) - abertura: 
curta Carnaval em 
Tatuí (1981).

DIOGUINHO VOLTA 
PARA MATAR (1981) 
História cheia de ação e 
romance, um amor que 
não podia acontecer, 
mas o destino quis 
assim: o amor entre 
Marina e Dioguinho. 
A continuação de 
O Filho de Dioguinho.

LOCAL: 
Centro de Memória do 
Circo - Largo do Paissandu 
 
DURAÇÃO DAS AÇÕES: 
20 de Abril - 31 de Julho 
de 2022

CURADORIA E 
PESQUISA 
FELIPE ABRAMOVICTZ 
 
PROGRAMAÇÂO 
FELIPE ABRAMOVICTZ 
E LUNA ALKALAY 
 
PRODUÇÃO 
DECO GEDEON 

ASSESSORIA DE 
IMPRENSA 
ADRIANA BUENO

DESIGN GRÁFICO 
VICTÓRIA LOBO 

APOIO

20/04

20/05

27/05

06/05

13/05

ESTIGMA DA 
VIOLÊNCIA | 16H00 

A VÍBORA 
HUMANA | 12H00 

O MISTERIOSO 
SR. MORETTI | 13H30 

DIOGUINHO VOLTA PARA 
MATAR | 13H30 

NA TRILHA DO ÓDIO | 
12H00 

SENTIMENTO MORTAL | 
13H30 

O FILHO DE DIOGUINHO | 
12H00 

65 min

70 min

65 min

65 min

65 min

95 min

85 min

16 anos

14 anos

14 anos

16 anos

14 anos

14 anos

16 anos

NÓS DOIS CEGOS NO 
OESTE | 12H00 

70 min 14 anos

AGRADECIMENTOS 
ESPECIAIS AO CENTRO 
DE MEMÓRIA DO CIRCO 
PELA PARCERIA

traiçoeira e mentirosa, 
amante do irmão 
do próprio marido. 
Odrama está formado. 
Espetacular! Uma 
história cheia de drama 
e suspense. Primeiro 
filme da carreira 
cinematográfica de  
Expedycto Lyma.

Exibição de Na Trilha do 
Ódio (12h) e Sentimento 
Mortal (13h30) - 
abertura: trecho da 
peça “Polaco em 
Histórias Assombrosas”




