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EDITORIAL

Para quem estava sentado na sala escura do cinema, absorto na 

grande tela, a aventura do audiovisual hoje é tão fragmentada, hi-

pertextual e multiplataforma que já não cabem as analogias, me-

táforas e sinônimos, como tela grande, projeção ou película que 

tanto marcaram o século XX. Mudaram os espectadores, mudou o 

audiovisual e mudou o mundo. A revista ORSON chega à edição 12 

celebrando essa multiplicidade trazendo um dossiê temático de-

dicado à icção seriada, hoje uma das formas audiovisuais mais 

consumidas. O dossiê reforça um compromisso da revista com um 

olhar acadêmico, crítico e analítico para questões que não apenas 

ultrapassam os limites do que é o produto fílmico, mas também e 

especiicamente pensem o audiovisual em suas variadas especii-

cidades. Assim, o Dossiê Ficção Seriada é um relexo do que este 

periódico busca desde seu lançamento, trazendo olhares sobre 

narrativas e linguagens, sobre o consumo dos produtos audiovisu-

ais, seus modos de realização e distribuição e também sobre esses 

produtos como práticas sociais. Os artigos de temática livre tam-

bém respondem a esse compromisso ao equilibrar objetos como 

o cinema brasileiro com o que se produz mundo afora; olhares 

sobre as práticas que orbitam o audiovisual e os impactos sociais 

ou o discurso dentro das narrativas; a memória do cinema como a 

memória de quem o produz; a linguagem do ilme como interface 

para a relexão sobre as práticas culturais e a ilosoia. A edição 

12 traz uma resenha que também fala de memória: do cinema, da 

crítica, do pensar sobre esse cinema e das trajetórias acadêmicas. 

Fecha a edição uma entrevista com o artista múltiplo Fabio Yamaji, 

animador especializado em stop motion.

 A publicação desta edição tem um gosto especial, pois 

chega comemorando a primeira década do Curso de Cinema da 

UFPel, que dá origem aos nossos dois percursos de formação: 

Cinema e Audiovisual e Cinema de Animação. A comemoração 

vem sendo marcada por diversas atividades, as quais reairmam 

projetos, esforços e uma dedicação incansável tanto por amor ao 

audiovisual, quanto pelo amor ao espaço que buscamos preser-

var, de formação de proissionais, acadêmicos, sujeitos críticos e 
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propositivos, de seres humanos comprometidos. Em tempos em 

que a universidade pública é, de alguma ou de todas as formas, 

um espaço de resistência, comemoramos estes 10 anos com a 

certeza de que o árduo trabalho que o audiovisual pressupõe 

no Brasil de hoje, assim como a jornada de professores, alunos e 

pesquisadores, é uma forma de preservarmos a memória, a arte, 

a democracia, a diversidade e, também, a construção de conhe-

cimento. Assim, esta é também uma homenagem aos colegas, 

ex-colegas, alunos e egressos que construíram este espaço, com 

o coração cheio de vontade, muitas ideias na cabeça e às vezes 

não apenas uma câmera na mão. Parte rica e celebrada desses 10 

anos, a ORSON começa nesta edição 12 sob nova editoria, bus-

cando fazer dos caminhos trilhados até aqui exemplos de dedi-

cação e esforço; traçando novas perspectivas, projetos e metas, 

perseguindo sempre a excelência com que foi criada e almejando, 

neste modelo, crescer e reairmar nosso comprometimento com 

o pensar sobre a imagem em movimento. Este espaço, portanto, 

dedico a homenagear a colega, idealizadora e primeira editora 

da ORSON, professora Ivonete Pinto, pelo trabalho incansável à 

frente da revista; e agradecer aos colaboradores do corpo edito-

rial e da comissão cientíica, aos colegas, alunos, pesquisadores 

e a todos aqueles que trabalharam e ainda trabalham para que a 

ORSON siga seu caminho nessa série de aventuras que nos pre-

para o audiovisual.

Um grande abraço, uma excelente leitura a todas e todos,

Ana Paula Penkala

Editora
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