




Num tempo pré-Covid, Philipp Hartmann fez um filme, viajou 
com ele pelo circuito alemão de cinemas independentes 
(tudo o que não seja pertencente a uma cadeia de cinemas 
comerciais) e fez disso um outro filme. Um panorama de uma 
variada mistura de cinemas geridos por cinéfilos. Um Amor 
partilhado que significa também uma partilha de sofrimento. 
A existência de cada um desses cinemas está ameaçada.





“66 CINEMAS” retrata algumas das 66 salas de cinema alemãs 
que Philipp Hartmann visitou em 2014/15 como parte de uma 
digressão pelos cinemas com o seu filme anterior  
"O tempo voa como um leão que ruge", e dá-nos um panorama 
da realidade que os pequenos cinemas independentes 
viveram ou estão a viver. Apesar de muitas semelhanças - 
todos têm que reagir às consequências da digitalização, 
às mudanças de hábitos de visualização do público ou aos 
desafios económicos – é evidente que cada cinema encontra 
os seus próprios caminhos e estratégias, sempre fortemente 
marcados pelo empenho dos operadores e colaboradores.

A visão caleidoscópica e dramaturgicamente construída de 
cinemas muito diferentes, com as suas arquiteturas e organização 
do trabalho, bem como as pessoas que estão por trás desses 
cinemas, concentra-se num panorama da paisagem do cinema 
alemão em toda a sua amplitude - entre cineclubes, cinemas 
comunitários, cinemas de arte e ensaio e multiplexes.

Pode alguma coisa ser um hobby se é o teu trabalho? 
Pode alguma coisa ser trabalho se a amas tanto?
Estas são questões que o dono de um dos cinemas se 
pergunta durante o documentário. Ao longo do filme, 
elementos das equipas dos diversos cinemas respondem 
afirmativamente a estas retóricas questões. 
Passamos por máquinas de pipocas e por cabines de 
projecção no caminho para as salas de cinema.
Mas há um senão. O resultado da venda de comida e 
bebida é fundamental para o equilíbrio das contas. 
Será que blockbusters de Hollywood deveriam ser 
exibidos também nestes cinemas, para equilibrar 
as contas? E será que isso é suficiente? 
Ir ao cinema será igual dentro de uma década? 
Ou o conceito precisará de ser repensado?



BIOGRAFIA DO REALIZADOR
Philipp Hartmann, nascido em Karlsruhe em 1972, trabalha como cineasta 
freelancer desde 2000. Antes de estudar cinema (concluído em 2007) 
na Universidade de Belas Artes de Hamburgo, formou-se em Ciências 
Latino--Americanas e tirou doutoramento em Economia Ambiental em 
Colónia e no Brasil. “66 CINEMAS” sucede a “O tempo voa como um 
leão que ruge”, a sua segunda longa-metragem. As suas curtas-metragens 
“Sobre a necessidade de navegar nos mares”, “Requiem para Sra. H.”, 
“Para Meiko, blep”. ou “Der Anner wo annerschder” foram exibidos com 
sucesso em vários festivais nacionais e internacionais e, às vezes, como 
vídeo-instalações em exposições. Philipp Hartmann também se destacou 
com produções encomendadas, especialmente com uma série de retratos 
de artistas. “O tempo voa como um leão que ruge” e “66 CINEMAS” 
foram vistos em vários festivais de cinema internacionais, bem como em 
cinemas por toda a Alemanha em tournées de cinema organizadas de 
forma independente (assim como noutros cinemas no exterior). Com a sua 
produtora Flumenfilm e um grupo de amigos e colegas, Philipp Hartmann 
está atualmente a trabalhar em vários novos projetos, incluindo no Brasil.



FICHA TÉCNICA
ARGUMENTO, REALIZAÇÃO, CÂMARA, MONTAGEM PHILIPP HARTMANN 

DRAMARTUGIA HERBERT SCHWARZE 

ASSISTÊNCIA DE MONTAGEM MAYA CONNORS  
CORRECÇÃO DE COR TIM LIEBE 

SOM E MISTURA DE SOM PABLO PAOLO KILIAN 
MÚSICA JOHANNES KIRSCHBAUM

 PRODUÇÃO FLUMENFILM / PHILIPP HARTMANN  
DISTRIBUIÇÃO PROJECTOS PARALELOS  ZERO EM COMPORTAMENTO





IMPRENSA

Este filme poderia ser, simplesmente, sobre a divertida e narcisista 
digressão de um realizador por 66 cinemas alemães para 
apresentar o seu filme mais recente. No entanto, acaba por ser 
um marcante e afectuoso ensaio sobre uma actividade em risco 
de extinção. Não é por acaso que “66 CINEMAS” começa numa 
velha e despida abadia, transformada num cinema, e termina 
com as palavras de um curador de arte sobre a relação entre o 
cinema e as instalações de arte - enquanto o cinema captura o 
tempo, o tempo também capturou o cinema e transformou a sua 
própria natureza. Em cada cinema, e em cada cidade visitada por 
Hartmann, ele recolhe evidências disso. Perante o advento de uma 
arrogante nova ontologia digital, Hartmann testemunha o fim de 
uma era sem nunca profetizar o apocalipse – afinal, ele próprio 
filma em HD – mas também sem nunca deixar de questionar o 
futuro do cinema enquanto uma experiência sensorial colectiva. 

Roger Koza, conlosojosabiertos 

OS MELHORES DOCUMENTÁRIOS DE 2017 
5º LUGAR: “66 CINEMAS” – UMA 
VISITA AO HOMOCINEMAENSIS 

Alguns dos nossos críticos ficaram tão emocionados com os 66 
Cinemas de Philipp Hartmann, que até escreveram um poema 
sobre o filme. Com o “66 CINEMAS”, quem ama o cinema como 
espaço e como instituição tem à sua frente um filme com muito para 
dizer sobre o panorama cinematográfico alemão. No entanto, 
este filme é também especial por outras razões. Joachim Kurz 
escreve: “Graças ao modo natural e totalmente despretensioso do 
realizador, surgem muitos detalhes preciosos durante esta viagem. 
Embora não raro as discussões se concentrem nos problemas 
atuais dos operadores de cinema, Philipp Hartmann consegue 
frequentemente fazer brilhar os olhos dos seus interlocutores: 
Quando falam do início da sua paixão pelo cinema ou, como 
acontece durante uma viagem de carro, dizem coisas que 
fazem o espetador prestar particular atenção: Numa ocasião 
destas, um operador de cinema de Magdeburg diz que se sente 
menos um operador de cinema e mais um protetor do Cinema. 
Porque se ele e os seus colegas não estivessem preparados 
para mostrar os filmes (especialmente as pequenas produções, 
artisticamente mais exigentes), estes perder-se-iam no meio das 
grandes produções, e não receberiam qualquer exposição”.

kino-zeit.de



NA SENDA DE ROMY SCHNEIDER

Para o documentário "66 Kinos", o realizador Philipp Hartmann 
viajou pela Alemanha e retratou cinemas e seus proprietários. Uma 
declaração de amor ao ainda mais belo lugar para ver filmes.
“Sim, fala do cinema. Hoje às 15h, exibimos o filme “Essa bela 
vida de merda”, o funcionário do cinema de Bamberg age como 
um apresentador para o atendedor de chamadas. Todos os dias 
ele grava seu programa, deixando espaço para mensagens e 
reservas. Atrás dele está um quadro com os preços das bebidas, 
à sua frente, no balcão, garrafas e coloridas de limonada. 
Na verdade, ele queria ser crítico de cinema, mas agora é 
dono de um cinema e tem orgulho de fazer a diferença numa 
pequena cidade. Ele fala sobre sua paixão pelo cinema e de 
como o trabalho de estudante se transformou numa profissão.
No documentário “66 CINEMAS”, o realizador Philipp Hartmann 
fala com operadores de cinema de toda a Alemanha. Ele 
também chama ao seu filme “uma viagem pela paisagem do 
cinema alemão”, ou seja, pelos locais onde os filmes ganham 
vida. Afinal, o que é um filme sem público? É por isso que 
Hartmann rugiu pelos cinemas alemães alguns anos antes com 
o antecessor “O tempo voa como um leão que ruge”. “66 
CINEMAS” foi feito durante essa digressão. Com uma pequena 
câmara na bagagem, ele retratou todos os cinemas em que 
apresentou o seu filme e entrevistou os respectivos proprietários.
Nesta “mise en abyme”, que transforma a filmagem de uma 
turnê de cinema em um novo filme e depois o envia em turnê, 
por um lado a essência do cinema se condensa como stand-up 
técnico-cultural; mas, por outro lado, há também a crise em que se 
encontram os cinemas de cinema e de arte. Muitos filmes pequenos 

produzidos de forma independente não estão mais disponíveis 
para distribuição e não chegam ao cinema. Philipp Hartmann se 
opõe a isso com seu conceito de show one-man - ele não apenas 
dirigiu, mas também produziu o filme, tirou a sorte grande na 
locação automática e, finalmente, mudou-se de cidade em cidade 
como um showman para assistir ao filme pessoalmente presente.

O declínio do número de visitantes está a causar problemas a 
muitos exibidores de cinema. Alguns podem pagar um pequeno 
cinema de arte além de um grande, muitos dizem que só 
conseguem manter seu estabelecimento por meio da gastronomia 
anexa. Um dos quatro realizadores do Munich Werkstattkino, 
que se vê como um “coletivo autónomo de lutadores solitários”, 
descreve seu cinema como um “trabalho de amor”, ou seja, 
um projeto que está no seu coração. Isso conecta-os todos, 
porque os seus olhos brilham quando são questionados sobre a 
socialização do filme. O cinema como técnica cultural ainda é 
o lugar de escolha para isso. Hartmann deliberadamente nunca 
menciona os nomes das empresas, apenas o cinema e a cidade 
em que estão situados. Ele compõe uma imagem maior a partir 
de muitos retratos individuais. Este filme tornou-se um autorretrato 
do cinema, o que torna visível e tangível a magia da imagem 
em movimento, mas também o estado de uma indústria. Junto 
com os donos do cinema, ele explora as perspectivas futuras 
da arte cinematográfica - às vezes pessimista, muitas vezes 
realista, mas sempre ciente da magia da qual fazem parte.

Sofia Glasl, Süddeutsche Zeitung





66 CINEMAS 

No apartamento, o tempo parece ter parado nos anos sessenta, 
com a área de estar à volta da mesa baixa, uma toalha de 
mesa quadriculada azul, branca e laranja e fotografias antigas 
nas paredes. Romy Schneider já ficou neste apartamento 
de hóspedes no Delphin-Palasts, em Wolfsburg. Um detalhe 
ligeiramente mórbido, mas suficientemente cinematográfico, 
são os roupões de banho dos antigos operadores de 
cinema, que ainda estão pendurados na casa de banho. 
Agora, Philipp Hartmann é quem está aqui hospedado.
O cineasta de Hamburgo está numa digressão cinematográfica 
com o seu ensaio em forma de filme, "O tempo voa como um leão 
que ruge", e realizou o seu próximo filme a partir do mesmo.
"66 CINEMAS" não se afasta do ensaio de Hartmann sobre 
o tempo: também aqui se aborda o presente, o passado 
e futuro, embora especificamente do cinema, e do cinema 
que Hartmann retrata. Naturalmente, estes não podem ser 
todos os 66 locais que o diretor visitou na sua digressão pela 
Alemanha. Teve de ser feita uma seleção difícil que, obviamente, 
é dramaturgicamente orientada para determinados pontos-
chave, tais como o sentido de missão ou a clarividência dos 
operadores, o exotismo ou história do local, o seu encanto, 
mas também a forma de organização, bem como as várias 
estratégias de sobrevivência e focos programáticos - e, claro, o 
grande arco temporal que aponta do passado para o futuro.
As razões pessoais também desempenham um papel importante. 
O realizador comenta em “off” e inicia o filme no Kinemathek em 
Karlsruhe, de onde é originário. Também nos é dado a conhecer 
o mais pequeno cinema de Baden-Württemberg, com 18 lugares 

num mosteiro: o Subiaco em Alpirsbach. Há sofás e poltronas 
no antigo salão de receção do abade; no salão decorrem os 
cafés e na cozinha comunitária há um “pote de donativos”.
Grande parte dos cinemas ainda reproduzem cópias de 35mm. 
Muitas vezes, os programadores de cinema veem o futuro do 
cinema num contexto de museu; aqui não se "passam" filmes, 
exibem-se. É preciso fugir a um cálculo de custo-benefício, ou 
melhor, a uma expectativa de retorno. Muitas das salas de 
cinema são financiadas por um serviço de catering interno. 
Em Bühl, o operador de cinema, um antigo mecânico de 
automóveis especializado em "máquinas americanas", nunca 
se separou do seu projetor 35mm; isso "ter-lhe-ia ferido a 
alma". Ali está ele agora, o projetor, um dinossauro, sem 
uso desde 2011. Nestes momentos, “66 CINEMAS" respira 
um pouco da melancolia do maravilhoso "Camaradas em 
Sonhos – A febre do ecrã" de Uli Gaulke, uma declaração 
de amor à mulher moribunda que é a projeção analógica.
“66 CINEMAS" é uma homenagem ao cinema, à paixão dos 
cineastas, para quem a profissão significa muitas vezes auto-
exploração. Isto é "Labour of Love", explica Bernd Bremer do 
Munique Werkstattkino, que dirige um cinema numa cave, com 
um programa tão estimulante quanto profundo, que sobreviveu 
no meio do coração completamente gentrificado da cidade e é 
gerido por um coletivo. É um local onde, durante a exibição do 
filme, encontramos subitamente o nosso vizinho na primeira fila. 
"66 Cinemas" é também um manifesto que grita: "Vá para as ruas 
com o programa de cinema nas mãos e entre na sala de cinema 
independente mais próxima. Não espere por amanhã. Agora!"

Julia Teichmann, 21/2017, Filmdienst





QUO VADIS, SALA DE CINEMA?

Uma tese que promove a reflexão: O TEMPO PASSA COMO 
UM LEÃO QUE RUGE. É esse o nome do ensaio cinematográfico 
idiossincrático e refrescante de Philipp Hartmann, que ele levou 
por sua própria iniciativa às 66 salas de cinemas que deram o 
título ao seu filme, diante de um total de 2.657 espectadores. 
Ninguém em Hollywood perde o sono por isto, no entanto, 
Hartmann, viajou pela Alemanha durante quase um ano, 
entrevistando os operadores de cinema após as projeções.
Começamos na mais pequena das salas, em Baden-Württemberg, 
18 lugares à espera para ser ocupados, um sino chama os 
espetadores para a exibição. Em Wiesbaden, uma senhora 
encostada ao palco mostra uma expressão de orgulho no que 
criou, enquanto que um pouco mais à frente se antevê a extinção 
dos cinemas de sala única. De repente, surgem as primeiras 
nuvens a perturbar a boa atmosfera: Será o cinema realmente 
uma eterna luta? Será que a digitalização não cumpriu, de 
facto, as suas promessas, embora mereça ser colocada ao 
mesmo nível da passagem do cinema mudo para o cinema 

sonoro? Sem dúvida: o mundo dos projetores de 35mm, está 
rodeado de uma magia da qual o DCP claramente carece - 
independentemente dos saltos de qualidade técnica. Estas e 
muitas outras observações permitem aos interlocutores não só 
ver os verdadeiros originais, mas também elaborar montagens 
inteligentes do material a ser exibido. Espreitamos os bastidores 
que de outra forma seriam vedados ao público, bem como ouvimos 
observações críticas que, na sua maioria, têm uma componente 
monetária: Emprego permanente, onde é que isso já vai?
Entre o sorriso de CinemaxX e a auto-reflexão multifacetada, 
entre a recusa de jogo puro e as necessidades económicas, 
as oscilações melancólicas, mas nunca as lágrimas. E depois 
conhecer o diretor do Cineplex Paderborn, sim, um multiplex! 
Ele adora a programação independente, a sua mãe e música 
litúrgica. Ouvir o entusiasta simpático e duro traz algo 
claramente à tona. Nomeadamente, que não é preciso temer 
pelo cinema quando este é dirigido por pessoas com paixão, 
know-how e uma vontade inabalável acima de tudo.

Frank Blessin, Player



NUMA GALÁXIA MUITO PRÓXIMA – 
O BELO DOCUMENTÁRIO DE PHILIPP HARTMANN 

Blockbusters como o novo filme "Guerra das Estrelas" são 
apenas motivo de alegria para uma parte da indústria. 
Blockbusters como este afastam os espectadores dos pequenos 
cinemas independentes, porque mesmo os espectadores 
mais leais se permitem um prazer nostálgico neste caso e, 
na Alemanha, as pessoas vão ao cinema em média menos 
de duas vezes por ano. Dito isto, são tempos difíceis para 
as salas de cinema independentes com os blockbusters.
Philipp Hartmann não é um desses realizadores mais óbvios. 
Mas o cineasta natural de Hamburgo, de quarenta e cinco anos, 
faz bons filmes, como “O tempo voa como um leão que ruge” 
de 2013. Nele, partiu em busca do tempo do desaparecimento 
e criou algo a que ele próprio chama “ensaio cinematográfico”. 
Exatamente 2657 espectadores assistiram ao seu filme, e apenas 
porque Hartmann o apresentou pessoalmente, numa digressão auto-
organizada por 66 salas de cinema da Alemanha que durou vários 
meses. E, como já tinha lá estado antes, filmou conversas com os 
operadores em cada um dos locais, recolheu impressões das suas 
vidas e utilizou-as para montar o seu próximo filme, que agora 
é a apresentado da mesma forma: Hartmann estará na estrada 
com a nova produção até Março. Chama-se “66 CINEMAS".
Aqueles que o puderem ver devem aproveitar a oportunidade, 

porque o filme é muito mais do que "apenas" uma declaração 
impressionista de amor pelo cinema e pelos seus entusiastas; é 
também um balanço da mudança que está a ocorrer na cena 
cinematográfica alemã. A segunda sala de cinema retratada 
no filme, o "Blaue Königin" em Bühl, Baden, já fechou e um 
dos interlocutores mais impressionantes de Hartmann, uma 
programadora de um multiplex de Paderborn, perdeu o seu 
emprego. Mas a maioria dos loucos do cinema e os seus 
encantadores gabinetes repletos curiosidades ainda subsistem, 
e vale a pena ver o filme, nem que seja para saber onde 
são os grandes cinemas de Alpirsbach ou Magdeburg.
A maioria dos 66 cinemas visitados são apenas representados por 
fotografias das suas salas. A primeira versão de “66 CINEMAS" 
tinha uma duração de treze horas.  Com o coração partido 
Hartmann teve de encurtar o filme para 100 minutos, mas o que 
foi cortado pode ser visto na internet (www.66kinos.de), e este 
material de bónus também vale a pena. Mas não substitui o filme, 
especialmente a adorável cena em que um cão pequeno persegue 
um cinzeiro no foyer do cinema. Bom cinema com orçamento 
reduzido. E um bom modelo de negócio: a maioria das 66 salas 
de cinema voltou a convidar Hartmann com o seu novo filme. 
Seria risível se não viessem mais do que 2.567 espetadores.

Andreas Platthaus, 14.12.2017, FAZ



Philipp Hartmann fez da digressão cinematográfica pela 
Alemanha do seu filme "O tempo passa como um leão que ruge" 
uma ocasião para rodar outro filme: acompanhou a digressão 
com a sua câmara desde o Outono de 2014 até à Primavera 
de 2015 e retratou as 66 salas de cinema alemãs onde o seu 
filme foi exibido, bem como os seus operadores de cinema.
O resultado é um retrato maravilhosamente multifacetado da 
paisagem cinematográfica alemã, desde o pequeno auditório do 
mosteiro de 500 anos em Alpirsbach/Black Forest até ao magnífico 
Schauburg em Karlsruhe, e desde o cinema workshop de Munique 
(Münchner Filmwerkstatt) até ao multiplex, onde também são 
alugados auditórios para palestras universitárias. Por muito variada 
que seja a arquitetura das salas, por muito diferentes que sejam os 
operadores, todos têm algo em comum, a paixão pelo cinema.
Falam da história do seu cinema, bem como da recente passagem 
ao digital e do futuro incerto. O olhar de Hartmann é alicerçado 
numa profunda empatia. Deixa os cineastas falar dos seus 
problemas e queixar-se da falta de apoio ao cinema como espaço 
museológico, mas, apesar de todas as profecias de desgraça, 
também há lugar para alguma esperança, ao apresentar o novo 
projeto cinematográfico berlinense Wolf ou as novas possibilidades 
de apresentação de filmes sob a forma de instalações.

Walter Gasperi, kultur-online.net

OS AUDITÓRIOS DO MUNDO

Philipp Hartmann fez uma digressão por 66 salas de cinema com 
o seu último filme. Está agora a retratá-las em “66 CINEMAS”.
Não que os cinemas estejam a ficar sem filmes, pelo contrário, eles 
estão é a perder o seu público. Tal é visível em “66 CINEMAS” 
de Philipp Hartmann, um realizador de Karlsruhe, e uma pessoa 
simpática. Com o seu anterior filme de ensaio “O tempo passa 
como um leão que ruge”, visitou 66 salas de cinema alemãs - 
em 2016 também visitou a Rote Fabrik - e filmou o cinema, os 
operadores e público. Os auditórios são mais frequentemente 
salpicados de pessoas do que preenchidos por estas.
Por outro lado, há salas muito simpaticamente desgastadas nestes 
locais na paisagem cinematográfica das salas alemães, desde 
Wiesbaden a Paderborn e Alpirsbach. Hartmann aborda os 
operadores de forma casual, a câmara conduzida suavemente nas 
suas mãos. Falam-lhe das mudanças trazidas pela digitalização, 
do passatempo cinéfilo que nunca foi muito bem-sucedido 
comercialmente, da luta constante que têm vindo a travar há décadas. 
Cheira a nostalgia guardada e, para muitos cinemas de sala única 
desgastados, o passado é ainda suficientemente bom como futuro.
Fica-se muito nostálgico. Tudo soa tão familiar, seja o balcão 
de bilheteira improvisado ou as programações feitas com amor. 
Aqui vive o mundo consciente da sua história das reposições e 
das sessões duplas. Nasceu da contracultura política, quando 
nem todos os que se intitulavam programadores conseguiam 
encher um frigorífico. Philipp Hartmann retrata-os de forma 
quase desengenhosa, num filme de alto valor utilitário. 

Pascal Blum, Tagesanzeiger Zurich



De ontem para hoje, matinés cinematográficas a 3 marcos 
e os imponderáveis da digitalização: "Uma viagem pela 
paisagem cinematográfica alemã", de Philipp Hartmann, é de 
visionamento imprescindível para todos os amantes do cinema
Entre o Outono de 2014 e o Verão de 2015, o cineasta Philipp 
Hartmann (nascido em 1972) apresentou pessoalmente o seu filme 
ensaio "O tempo passa como um leão que ruge" em 66 salas de 
cinema alemãs numa digressão cinematográfica. Durante a mesma, 
o realizador falou com os programadores, e o resultado é o filme 
documentário “66 CINEMAS". 66 salas de cinema em 98 minutos 
poder-nos-ia parecer uma tentativa de “meter o Rossio na rua da 
Betesga”, mas felizmente não é o caso. De alguns dos cinemas, vemos 
apenas a fachada exterior. Noutros, os operadores de cinema e os 
programadores têm uma palavra a dizer. Num total de 30 salas de 
cinema fala-se do estado de uma indústria em tempos de mudança.
Fala-se do facto de a digitalização não permitir um acesso normal 
aos filmes, das salas de cinema estarem à mercê da arbitrariedade 
dos distribuidores, ou do número de empregados permanentes estar 
continuamente a diminuir. Temos o singular Werkstattkino, em Munique, 
que consiste num "coletivo autónomo de lutadores individuais", como 
um deles o caracteriza, mas também naqueles que têm de encontrar um 
meio termo entre os programas multiplex e o cinema independente.
Hartmann apenas toma a liberdade de fazer um balanço em duas 
áreas. Uma é a ligação dos cinemas ao sector da restauração, 
presente em quase metade dos cinemas, e que muitas vezes estabiliza 

a situação financeira. Cabe a Lars Henrik Gass, diretor do Festival 
de Curtas-Metragens de Oberhausen, oferecer, uma vez mais, uma 
perspetiva bastante pessimista. Não acredita que a digitalização 
impedirá a morte do cinema, vê o futuro do cinema entre um “cinema 
representativo” para grandes produções, por um lado, e pequenas 
salas de cinema "multifuncionais", por outro. Algumas das seguintes 
afirmações de operadores, que se referem à disponibilidade simultânea 
de diferentes formas de projeção e salas de cinema flexíveis, 
enquadram-se neste panorama. Estas declarações bastante sóbrias 
são contrariadas por declarações de outros programadores, que 
enfatizam o seu entusiasmo. "Se eu não mostrasse o filme, ele estaria 
perdido para o mundo", proclama um - "isto é um trabalho meritório". 
Outro recorda-se da sua socialização no próprio cinema que dirige 
hoje, as várias matinés, que frequentemente assistia de enfiada.
Assim, o filme é também uma viagem ao passado da socialização 
cinematográfica, na qual os espectadores se encontrarão com 
as suas próprias histórias. Especialmente, o amor pelo celuloide, 
pela tangibilidade do material reproduzido, que corre como um 
fio condutor através dos vários depoimentos. Há, ainda, tempo 
para uma digressão sobre os fotogramas iniciais das bobinas dos 
filmes, com as suas imagens de cabeças de mulheres, que um dos 
programadores juntou numa curta-metragem. “66 CINEMAS" é 
obrigatório para todos os que ainda gostam de ir ao cinema.

Frank Arnold, 16.10.2017, epd-film




