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БРАЗИЛСКОТО СИНЕМА НОВО И КРИТИЧЕСКАТА 

РЕФЛЕКСИЯ (ПРИНОСЪТ НА ПАУЛО ЕМИЛИО 

САЛЕС ГОМЕС И АЛЕКС ВИАНИ) 

Боряна Матеева 

 

THE BRAZILIAN CINEMA NOVO AND THE FILM 

CRITICS’ REFLEXION. (THE CONTRIBUTION OF PAULO 

EMILIO SALLES GOMES AND ALEX VIANY) 

Boryana Mateeva 

 

Резюме: За разцвета на бразилското Синема ново и световното му признание 

в началото на 60-те години фундаментална роля изиграват двама големи 

критици и историци на киното Пауло Емилио Салес Гомес и Алекс Виани. С 

ерудицията си, познанията си за световното кино, активната си критическа 

дейност и „борбената синефилия“ те възпитават и насочват прохождащите 

режисьори в търсене на национална идентичност в съзвучие с 

революционното обновление на киноезика, дошло по линия на неореализма 

и Новата вълна. Приносът им за запознаване на обществото с филмовото 

наследство, новите филмови течения, създаването на модерна филмотека, 

инстиуционализирането на кинообразованието и създаването най-стария 

днес  кинофестивал в страната е неоспорим. 

Ключови думи: Синема ново, Пауло Емилио Салес Гомес, Алекс Виани, 

френска Нова вълна, италиански неореализъм 

 

Abstract: In the 50-ies and beginning of the 60-ies two great film critics and 

historians Paulo Emilio Salles Gomes and Alex Viany have a fundamental impact 

on the Brazilian Cinema novo and influence its flourishment and world 

recognition. With their erudition, knowledge of world cinema processes, huge 

critic’s activity and “militant cinephily” they educated and guided the young 

directors towards professional achievement and the search of national identity 

applying originally the lessons of the Italian neorealism and the French New wave. 

Their contribution to the revelation of the national film legacy, the new film 

movements, the foundation of a modern Film archive, the inauguration of the film 

education in Brazil and the oldest film festival in the country is undeniable. 

Кеуwords: Cinema novo, Paulo Emilio Salles Gomes, Alex Viany, French New 

Wave, Italian neorealism  

 

За формиране на идейната платформа на Синема ново 

фундаментална роля изиграват двама водещи в своето време критици и 
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историци на киното – Пауло Емилио Салес Гомес и Алекс Виани. 

Изследователите единодушно ги сочат като предтечи на движението, 

които с ерудицията, статиите, книгите, филмите (случая с Виани), но 

най-вече с вдъхновяващото си присъствие и активност в културната 

среда проправят пътя на бъдещите режисьори. Процесът е подобен на 

генезиса на френската Нова вълна от средата на 50-те години на ХХ век 

– революционните възгледи за киното се раждат първо в лоното на 

критическата рефлексия, от ядро критици, които предусещат и задават 

посоката на промените. Както е известно, в началото на 50-те години в 

центъра на дебатите за кино във Франция застава Андре Базен, „духовен 

баща” на Новата вълна и съосновател на знаменитото списание Cahiers 

du cinéma през 1951 г. В динамичния бразилски пейзаж по същото време 

се открояват имената на Пауло Емилио Салес Гомес и Алекс Виани, 

който се занимава и с режисура. Разбира се, тази аналогия е много обща 

и няма да навлизаме в подробности относно различията, коренящи се в 

социалния и културен контекст. Само ще споменем, че членовете на 

Синема ново нямат свое списание, пишат в различни вестници и 

списания, но по-късно ще заявят платформата си в различни статии и 

манифести, каквито липсват при французите. 

Макар че Пауло Емилио Салес Гомес (1916-1977) е известен извън 

Бразилия с работите си върху френското кино и по-точно с биографията 

на Жан Виго, той посвещава огромната част от усилията си да запознава 

публиката с бразилското кино и да го популяризира. Историк, критик, 

преподавател по кино, есеист и политически активист, той е автор на два 

фундаментални труда „70 години бразилско кино“ (1966, в съавторство 

с режисьора Адемар Гонзага) и „Умберто Мауро, Катагуасес1, 

                                                           
1 Cataguases е община в югоизточната част на щата Минас Жераис, днес главно индустриален център. През 

IXX век е известен главно с кафеените си плантации. 
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Синеарте2, ” (1974) – критическа биография на един от пионерите на 

бразилското кино и изследване на ролята на списанието Cinearte за 

развитието на това кино. В тази книга той формулира нова концепция за 

бразилското кино, като го включва в по-широк социален и културен 

контекст. Пише и няколко програмни статии, които ще споменем по-

долу.        

Още много млад Пауло Емилио се включва активно в 

политическия и културен живот на Сао Пауло. Става член на 

Комунистическата младеж и важна фигура в студентското движение 

през 30-те години на миналия век. След Комунистическия бунт от 1935 

г. е задържан след репресиите, наложени от президента Варгас, и 

хвърлен в затвора. През 1937 г. заедно с 16 затворници изкопават тунел 

и избягват. След три месеца заминава за Париж. По време на престоя си 

във Франция открива киното, благодарение на приятелството си с 

Плинио Сусекинд, голям синефил, съосновател на първия бразилски 

Киноклуб „Чаплин“ в Рио де Жанейро през 1928 г. Сусекинд го 

запознава с класическите образци на нямото кино, с филмите на Чаплин, 

със съветското кино, на Айзенщайн и много други. В този период се 

разочарова от комунизма, след като научава за репресиите на Сталин. 

Оттогава се разграничава от Бразилската компартия, макар че до края на 

живота си остава с леви убеждения. Завърнал се в Бразилия през 1940 г., 

се записва във Философския факултет на Университета в Сао Пауло  и 

заедно с колегите си през 1941 г. започват да издават списанието Clima, 

което придобива голямо влияние сред интелектуалците в Сао Пауло. Там 

пише и първите си критики за кино. Младежите от списанието основават 

                                                           
2 Cinearte e киносписание, допринесло много за развитието на бразилското кино.  
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първия Киноклуб в Сао Пауло, по образец на Клуба „Чаплин“. Но през 

1941 заради цензурата клубът е затворен. 

40-те са период в който Пауло Емилио се занимава активно с 

политическа дейност. През 1946 отново заминава за Франция като 

стипендиант на френското правителство. От 1946 до 1954 е страстен 

посетител на френската Синематека, където се сприятелява с един от 

създателите й Анри Ланглоа. Сближава се и с Андре Базен, най-

влиятелния френски критик и „инфлуенсър“, ако използваме тази модна 

дума, на режисьорите от  Новата вълна. Но най-вече работи върху 

биография на Жан Виго. Книгата е написана на отличен френски и 

издадена през 1957. Трюфо признава, че тази „монументална книга за 

Жан Виго, неговия живот, неговото творчество“ е „най-хубавата книга 

за кино, която е чел.“ (Truffaut, 1954) 

Когато се връща в Бразилия, младият критик носи в главата си 

определен проект и идея за своята реализация. Той е наблюдавал лично 

и отблизо дебата за киното в следвоенна Франция и тези впечатления му 

помагат да си изгради широк космополитен мироглед, както естетически 

така и по отношение на социално-историческия контекст. Той е проумял 

по всяка вероятност, че Базен, не само с теорията и рецензиите си, но и 

с цялостната си дейност сред младите обновява и издига кинокултурата. 

„Неговият интегрален критически проект изглежда е очаровал Салес 

повече от теоретичните му постановки“ – смята Мендес (Mendes, 2012: 

87). А самият Салес Гомес свидетелства относно Базен: „За него киното 

беше обратното на един затворен свят, в който се намират всички 

референции.“ (Mendes, 2012: 87). След френския си период Салес Гомес 

избистря идеята си за важността на разпространението на кинокултурата 

и механизмите, по които това може да стане. В своето изследване 
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Мендес твърди, че с Базен „Повече от общ пантеон или концептуални 

формулировки ги сближава борбената кинофилия“ (Mendes, 2012: 87). 

Пауло Емилио работи в много жанрове – критическото и 

политическо есе, пише дневник, дидактически текстове, 

журналистически статии, роман. Макар че творчеството му е малко по 

обем, теоретичните му идеи оказват пряко въздействие  върху дебата за 

модерното бразилско кино. „Критикът и историк Пауло Емилио Салес 

Гомес е сред първите забелязали, че битката за кинопроизводството в 

Бразилия е неделима от общата политическа битка. В две 

основополагащи статии, публикувани през 1961 г. „Владетелят на 

пазара“ и „Колониална ситуация?“ той анализира социалните, 

икономически, политически и психологически бариери, пречещи на 

развитието на истинско национално кино.“, посочват Рандъл Джонсън и 

Робърт Стам (Johnson and Stam, 1995: 56). Въздействието на тези статии 

се усеща ясно в книгата на Роша „Критична ревизия на бразилското 

кино“ от 1963 г. Салес Гомес навсякъде открива и посочва знаците на 

неоколониална зависимост и ревностно настоява тази зависимост да 

бъде преодоляна.  

Името на Салес Гомес се свързва и с основаването на Бразилската 

филмотека. Първият клуб (с богатия си фонд от филми и бурната си 

дейност) става практически основата за създаването на Бразилската 

филмотека. През 1946 г., след падането на Варгас, е основан Вторият 

киноклуб в Сао Пауло и филмотеката. Пауло Емилио помага клубът да 

влезе в Международната федерация на киноклубовете  (FICC), а през 

1948 г. и в Международната федерация на филмовите архиви (FIAF). 

Самият той става вицепрезидент на тази престижна организация през 

1951 г. След завръщането си от Франция през 1954 г. става директор на 

Cinemateca Brasileira.  
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Освен дейността си по реставриране, опазване, колекциониране и 

популяризиране на бразилското и световното кино, Пауло Емилио 

сътрудничи ежеседмично на Литературната притурка на вестник O 

Estado de São Paulo. Колонката му е жива до 1965 г., а статиите му са 

събрани и публикувани в два тома през 1982 г. 

През 1960 г. Пауло Емилио се премества в новопостроената 

столица Бразилия и през 1964 г. той, заедно с критика Жан-Клод 

Бернарде и режисьора Нелсон Перейра дос Сантос основават 

Аудиовизуален курс в Университета на Бразилия, първи от този вид. 

Година след това курсът е прекратен заради усложнената политическа 

обстановка след Преврата от 1964 г., но по-късно е възстановен.  

И още – през 1965 г. Пауло Емилио основава Първата седмица на 

бразилското кино, която две години по-късно ще бъде преименувана на 

Феставал на Бразилия, най-старият в страната.  

Когато Синема ново се появява на хоризонта, Пауло Емилио Салес 

Гомес вече е известен критик и политически активист, познат като 

яростен защитник на националното кино, пропагандиращ филмите, 

занимаващи се с корените на бразилската култура. Той активно участва 

в киноконгресите и критическите срещи през 50-те години на миналия 

век като радетел за кино, което да е борбено и не само да отразява, но и 

да променя бразилската действителност. Той е, както споменахме, 

централна фигура в основаването на Бразилската филмотека и 

Фестивала в столицата Бразилия, става професор в университетите в 

Бразилия и Сао Пауло, където преподава до края на живота си.  

В знаковото есе „Киното: траектория в недоразвитостта”, 

публикувано за първи път в сп. Argumento през 1973 г., Пауло Емилио 

блестящо анализира историческата еволюция на бразилското кино в 

общия контекст на изостаналостта, характеризиращ се с напрежението 

https://pt.wikipedia.org/wiki/O_Estado_de_S._Paulo
https://pt.wikipedia.org/wiki/O_Estado_de_S._Paulo
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между „колонизирани” и „колонизатори“. Още в началото прави 

следното изявление: „Ние не сме нито европейци, нито 

североамериканци. При липсата на оригинална култура, нищо не ни е 

чуждо, защото всичко е. Нашата болезнена структура се развива в 

разредената  диалектика на това да не бъдеш и да бъдеш някой друг. 

Бразилският филм участва в този механизъм и го променя чрез нашата 

творческа неспособност да копираме.“ (Johnson and Stam, 1995: 245). 

Отбелязва трите важни момента в развитието на бразилското кино: Bela 

Epoca, шаншадата и Синема ново. За Синема ново казва, че значението 

му е огромно, че е създало „цялостна и кохерентна  аудио-визуална 

картина на абсолютното болшинство от бразилския народ […], митичен 

свят, изграден от бедната вътрешност на страната, градските коптори, 

предградията на долните класи, рибарските села, танцовите зали и 

футболните стадиони.“ (Johnson and Stam, 1995: 251). „Най-доброто в 

нашето кино все още произлиза от Синема ново“ (Johnson and Stam, 

1995: 254). – заключава той и посочва, че „Приятелството е имало важна 

роля за Синема ново“. Завършва с това че „най-доброто в бразилското 

кино подхранва идентификацията с подтиснатия  и поддържа критична 

дистанция спрямо подтискащия.“ (Johnson and Stam, 1995: 255).    

Според Педро Симонар и двете страни от дейността му – 

критическите текстове в литературната притурка на O Estado de São 

Paulo и работата му в Бразилската филмотека стават основополагащи за 

осъзнаването на Синема ново (Simonard, 2006: 51). „Синематеката в Сао 

Пауло беше Катедралата, Пауло Емилио Салес Гомес – папата… 

Четейки Пауло Емилио Салес Гомес открих връзката на Киното с 

Революцията и диалектичния смисъл на израза „синтез на изкуствата”– 

пише Глаубер Роша (Rocha, 1981: 289). Той приповдигнато обяснява как 

е бил вдъхновен от текстовете на Салес Гомес: „Книгата на Пауло 
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Емилио Салес Гомес за Жан Виго пусна на свобода мита за вечната 

революция в името на справедливостта и красотата.” (Rocha, 1981: 290). 

И друг режисьор, Марио Карнейро в интервю от 1993 потвърждава 

ролята му на „гуру” за младите: „В Европа се запознах с Пауло Емилио 

Салес Гомес, когото по-късно започнах да уважавам като може би най-

големия наш критик. Беше на стаж в Синематеката (Френската 

филмотека). Пишеше книга за Жан Виго. След като прочетох тази книга, 

започнах да чета теория на киното.” (Simonard, 2006: 52)    

Салес Гомес заразява младите и с любовта си към документалното 

кино. Като служител на филмотеката и понеже е бил голям ценител на 

английската документална школа, успява да докара в Бразилия всичко, 

което открива по света и да го покаже на жадуващите за информация 

синефили.  

Всеки път, когато идва в Рио, момчетата от кръга Синема ново се 

събират около него за дискусии. Отношенията им са приятелски, но и 

йерархически, като между учител и ученици, изпълнени с възхищение и 

уважение. Давид Невес, който му става нещо като секретар, си спомня 

през 1993: „Четях много критика от Пауло Емилио. Всяка събота купувах 

притурката на O Estado de São Paulo. Пауло Емилио стана моят гуру 

завинаги.” (Simonard, 2006: 52).  

Влиянието му се простира върху всички, но най-вече върху онези, 

които се занимават с кинокритика. Голямата историческа заслуга на 

Салес Гомес е, че е запознал групата на синемановистите със старите 

филми, с върховете на националното кино, с творчеството на Умберто 

Мауро и експериментите в култовия филм „Предели” (Límite, 1930). 

Маурисе Каповиля в разговор също признава ролята му на „учител”: 

„Пауло Емилио беше повече историк, социолог и рядко се впускаше в 

теоретични рефлексии за киното... Разглеждаше киното от политическа 
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гледна точка, през включването му в културата. Беше повече културолог, 

а не теоретик, специалист по езика в детайли.” (Simonard, 2006: 53).  

Салес Гомес оставя следа и като преподавател – негови бивши 

студенти стават едни от най-изявените имена на бразилската 

кинокритика. Сред тях са Мария Рита Галвао, Исмаил Шавиер и Жан-

Клод Бернарде. На негово име е учреден медал, който се връчва на 

Фестивала на Бразилия. На него е посветена и незаобиколимия 

енциклопедичен сборник „Бразилското кино“ със съставители и 

радактори Рандъл Джонсън и Робърт Стам, използван като помагало в 

американските университети.  

В процеса на търсене на културна и историческа идентичност от 

страна на Синема ново Пауло Емилио изпълнява най-вече ролята на 

откривател – като критик, който из основи познава бразилското кино, 

той неуморно го представя и го защитава, но прави същото и по 

отношение на шедьоврите от световното кино. Влиянието му надскача 

границите на Сао Пауло и се разпростира из цялата огромна Бразилия. 

Роша го нарича свойски „бащата на Синема ново“ (Rocha, 1981: 16) и той 

„без никакво съмнение -  твърди и Симонар, - е един от бащите на 

поколението режисьори, участвали в това движение.“ (Simonard, 2006: 

53).  

През 2018 г. на английски излиза книгата „Пауло Емилио Салес 

Гомес: за Бразилия и глобалното кино“ – поредно и свежо доказателство 

за интереса, който личността и дейността на критика предизвикват и до 

днес. Голямо значение за израстването и формирането на режисьорите 

от Синема ново има и влиянието на Алекс Виани3 (1918-1992), което в 

много отношения е сходно с това на Салес Гомес. Двамата са от едно 

                                                           
3 Истинското му име е Almiro Viviani Fialho, но е познат като Alex Viany – б.а. 
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поколение и се изявяват като активни и „войнстващи” критици. Виани е 

автор на основополагащия труд „Въведение в бразилското кино”, 

публикуван за първи път през 1959. Колегата му Салес Гомес го 

определя като „първата бразилска филмография”. Но освен прецизна и 

подробна, тя носи и емоционален заряд и показва отношението на автора 

към ценността на филмовото наследство, написана е дидактично, но 

страстно. Като журналист Виани основава вестника O Diário da Noite. 

През 1945 г. се премества в Лос Анджелис и работи като кореспондент 

от Холивуд за списанието O Cruzeiro. По това време се запознава с 

Орсън Уелс и бразилския дипломат Винисиус де Мораис, прочул се по-

късно като поет, драматург, певец и композитор. През 1948 г. се връща в 

Бразилия.   

Освен критик, той е и режисьор и с това повтаря пътя на френските 

критици от Новата вълна, превърнали се от хора пишещи за кино в 

правещи го – да споменем само Годар, Трюфо, Ромер, Ривет. През 1953 

г. снима филма „Игла в копа сено” (Agulha no Palhero), който е възприет 

като събитие от бъдещите синемановисти и става своеобразен 

фундамент за по-нататъшното им развитие. Това е един от първите знаци 

за събуждането на бразилското кино, съвпадащ по ирония на съдбата с 

разпада на Студията „Вера Крус“, наричана „Холивуд на тропиците“. В 

този период режисьорите в Бразилия започват да се стремят към едно 

независимо, по-занаятчийско кино, извън ограниченията на 

индустриалните форми, които в Бразилия никога не са били 

доминиращи. (Johnson and Stam, 1995: 32). „Игла в копа сено“ е първият 

филм, който прилага уроците на неореализма в бразилското кино: 

непрофесионални актьори в естествени декори, теми от живота на 

обикновените хора, естествен и прост киноезик, линейно фабулиране. С 

пълна сила този обрат към нов тип модерно кино ще направи малко по-
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късно полудокументалният „Рио 40 градуса“ (1955) на Нелсон Перейра 

дос Сантос. 

Влияние върху съзнанието на синемановистите оказват и 

следващите му филми „Улица без слънце” (Rua Sem Sol, 1954), епизодът 

от „Розата на ветровете” (Rosa dos Ventos, 1957) и „Слънце в калта” (Sol 

Sobre a Lama, 1963). Освен че се превръща в „критическа съвест“ на 

поколението, Виани поставя основата на теоретичните дискусии, като 

същевременно на практика показва и как се правят филми. Режисьорът 

Давид Невес потвърждава, че „Игла в копа сено” и „Улица без слънце” 

са имали голямо влияние върху Синема ново (Simonard, 2006: 54). 

Същото твърди и Глаубер Роша: „Игла в копа сено” отвори пътя за „Рио, 

40 градуса” (на Нелсон Перейра дос Сантос). „Улица без слънце” затвори 

пътя на реакционната мелодрама made in „Атлантида&Сие”. „Роза на 

ветровете” […] отвори пътя за „Сух живот” (също на Нелсон Перейра 

дос Сантос)… „Слънце в калта” затвори пътя на популистката 

мелодрама…” (Rocha, 1981: 367)  

Роша го нарича още и „крайъгълен камък” на бразилската културна 

теория, подобно на Салес Гомес. Той определя творчество му като „все 

по-задълбочаващо се и полемично отражение на смисъла на един 

бразилски реализъм” (Rocha, 2003: 79) и отбелязва, че със Салес Гомес 

са не просто кинокритици, но фактори, активно влияещи на културния 

живот. Възприема го като „бащата на Синема ново в Рио” (Rocha, 1981: 

16). А Давид Невес определя „Въведение в бразилското кино” като 

„задължителното четиво”, от което членовете на Синема ново учат 

историята на бразилското кино (Simonard, 2006: 54). Виани разкрива, че 

освен шаншада и продукциите на „Вера Крус” в бразилската 

киноистория има майстори като Умберто Мауро, филми като „Предели“, 
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личности като Алберто Кавалканти, че то е жилаво и оцелява в 

превратни моменти.  

За близостта му със синемановистите допринася и фактът, че е 

активен член на Бразилската комунистическа партия – това го сближава 

с онези младежи от Синема ново, които също са активисти или само 

симпатизират на партията: Леон Хирсман, Едуардо Коутиньо, Жоаким 

Педро де Андраде. Виани се ползва с уважение и когато е приет в 

групата, това се прехвърля върху всички членове на движението. Но 

Симонар отбелязва, че в този момент културната програма на 

Бразилската комунистическа партия се е приемала за „плехановска, 

сектантска и естетически реакционна” (Simonard, 2006: 55). По тази 

причина, въпреки че всички се определят като леви, изпитват известна 

неприязън към компартията. А Роша припомня, че преди да го приемат 

като „бащата от Рио”, са го смятали за „сектант”. (Rocha, 1981: 15). 

От друга страна, понеже започва да снима през 50-те години на 

миналия век и продължава в началото на 60-те, синемановистите го 

приемат като един от тях, макар и по-възрастен. „Синема ново не е 

въпрос на възраст; то е въпрос на истина” – ще заяви Паоло Сесар 

Сарасени, цитиран от Роша (Rocha, 1981: 15). А Роша ще добави в 

образния си стил, че „Игла в копа сено” е „първият косъм от косата на 

Синема ново.” (Rocha, 2003: 58). Роша разглежда мащаба на 

критическата му дейност във вечната опозиция Рио-Сао Пауло: „понеже 

работеше в Рио, сборният пункт на младите режисьори, той можеше да 

извършва  разрушителна дейност против доминиращия манталитет на 

Сао Пауло (кино на елитите, индустриално и загладено), против 

шаншадата, […] против вноса на чужди режисьори, подкрепяни от 

бразилски интелектуалци, тип Камус…” (Rocha, 2003: 81). 
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Виани продължава да е активен и по време на втората фаза на 

Синема ново, когато въпросът за политическата ефективност става 

съдбоносен и се налага с пълна сила. В светлината на преврата от 1964 

г. е трябвало да се преразгледа лявата политика. Докато в първата си фаза 

Синема ново поставя на екрана градския и селски пролетариат, то във 

втората се обръща навътре, към самоанализ и самокритичност. В 

интервю-дискусия със заглавие „Критика и самокритика“ (1966), между 

режисьора Жоаким Педро де Андраде и Алекс Виани двамата 

разсъждават за успехите и провалите на движението и смело обсъждат 

атмосферата на репресии (Johnson and Stam, 1995:73). Началото на 

дебата е за ефективността на „политиката на авторите“ в политическия 

смисъл. Публиката на Синема ново е главно от студенти и 

интелектуалци, докато обикновената публика остава хладна. В този 

смисъл Синема ново е подобно на Модернисткото движение от 20-те 

години на миналия век, което на теория призовава за демократизация на 

изкуството, но реално остава елитарно. Виани пита: „Вярно ли е, че така 

наречената теория на автора може да доведе до отчуждение? Говори се, 

че режисьорът, в търсене на авторство, на лично самоутвърждаване, 

може да избяга от изкуството за народа.“ Андраде отговаря 

недвусмислено: „Един филм, за да е истински политически инструмент, 

трябва първо да комуникира с публиката. Ако киното иска да е 

революционно, то трябва да достигне до потенциално революционните 

класи.“ После Виани отново говори за Модернисткото движение: 

„Действително, това движение се опита да потърси бразилски 

естетически решения за да достигне по-добре до народа. Седмицата на 

Модерното изкуство несъмнено направи реално усилие да намери  

бразилски език за бразилското изкуство, което би помогнало на това 

изкуство да достигне до повече от нашите хора. Макар че това не се 
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случи, движението от 1922 има огромно значение.“ После добавя, че 

„Синема ново е отблъснало първата публика, спечелена от бразилското 

кино, а това е народната публика на шаншадата. Тази публика просто не 

гледа филмите на Синема ново. Когато ги гледа, нито ги приема, нито ги 

разбира. Синема ново завоюва цял широк, нов сектор от по-

интелектуални зрители, главно младежи и студенти. За съжаление, то се 

оказа неспособно да съчетае двете публики.“ Една от първите цели на 

движението е била да се изтъкне професията на режисьора в Бразилия, 

„да се даде измерение на киното“ като на „легитимна културна 

институция“. Това професионално и културно остойностяване е било 

постигнато. Виани отчита още, че бразилското кино има международно 

влияние, но „проблемът с бразилската публика остава нерешен.“ Де 

Андраде обръща внимание на факта, че подобна дискусия изглежда 

отчуждаваща във време когато „непосредствената реалност е толкова 

брутална.“ И добавя, че ако програмата за революционно действие – през 

филми, театър или книги е била успешна и истински достигаща до 

масите, „тази програма незабавно би била спряна.“ (Johnson and Stam, 

1995: 75). 

През 1989 г. е заснет документален филм за живота и делото на 

Виани (реж. Луис Роша Мело и Карлос Битенкур Пайва). В него са 

интервюирани големите имена на Синема ново: Карлос Диегес, Нелсон 

Перейра Дос Сантос, Давид Невес, Валтер Лима-младши. През 1999 г. от 

печат излиза книгата на Виани „Процесът Синема ново“, свидетелство 

за дълбоката му концептуална и човешка обвързаност със 

синемановистите.        Проектът Синема ново, превърнал се във важен 

елемент от изграждането на културната идентичност на Бразилия, 

съдържа в себе си като същностен момент и необходимостта от 

идентификация с „бащите основатели“. Неукрепналите още режисьори 
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имат нужда от родствени връзки с „бащински фигури“. Всички 

изследователи сочат, че в този сложен процес Пауло Емилио Салес 

Гомес и Алекс Виани имат първостепенно значение. Синемановистите 

се облягат на наследството им и то изгражда у тях усещането за общи 

предци, за общо минало, а оттам и самочувствие, че са продължители на 

богата традиция.  

Влиянието на двамата „бащи“ Салес Гомес и Алекс Виани върху 

членовете на движението е сходно, до голяма степен припокриващо се и 

така умножено по две се усилва още повече. И двамата, с 

широкомащабната си обществена дейност, ерудиция и съизмерването 

със световния контекст са били страстни защитници на националното 

кино и са успели да запознаят с неговите върхове бъдещите режисьори. 

Борили са се да изтъкват значението на корените, на доброто старо кино 

като основа за модерната киноизразност. И са умеели да общуват 

свободно и непринудено със синемановистите като им отдават щедро 

своя опит и знания. Били са вдъхновители, точните духовни водачи в 

точното време. 
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