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Projeto Cinetrilhas une música e cinema
mudo; veja programação
da Folha Online

O projeto Cinetrilhas exibe filmes mudos com trilha sonora ao vivo no Sesc Consolação, entre esta
segunda (5) e quinta-feira (8). O evento relembra o tempo em que as trilhas sonoras eram
executadas ao vivo. A atividade ocorre sempre às 19h30, com entrada franca.
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A banda Frame Circus, que se apresenta na quinta-feira, no Sesc

Participam a banda Frame Circus --que está no projeto desde 2007--, Dimos Goudaroulis e
Eduardo Contrera, o coletivo Gargântua, Gilberto Mauro e Ricardo Garcia.

Confira abaixo a programação do evento:

Segunda-feira (5) - às 19h30
Dimos Goudaroulis (violoncelo) e Eduardo Contrera (percussão) improvisam durante a exibição de
curtas de Buster Keaton, cineasta norte-americano que se destacou entre os comediantes do
cinema mudo.

"The High Sign" (EUA, 1921, 21 min)

"The Playhouse" (EUA, 1921, 22 min)

"One Week" (EUA, 1920, 19 min)

Terça-feira (6) - às 19h30
O grupo Gargântua toca durante a projeção de filmes de Lotte Reiniger, cineasta alemã, pioneira
em cinema de animação nos anos 20.

"Dr. Doolittle e Seus Animais" ("Dr. Dolittle und Seine Tiere" - Alemanha, 1928, 25 min)

"O Gafanhoto e a Formiga" ("The Grasshopper and the Ant" - Inglaterra", 1954, 10 min)



"O Califa Cegonha" ("Caliph Storch" - Inglaterra, 1954, 10 min)

"A Bela Adormecida" ("The Sleeping Beauty" - Inglaterra, 1954, 10 min)

Quarta-feira (7) - às 19h30
Encontro multimídia com filmes de Humberto Mauro e música de Gilberto Mauro (piano digital) e
Ricardo Garcia (bateria e instrumentos eletroacústicos)

"CePiaXiíCatu (Eu Coração Dou Bom em Tupi-Guarani)" (45 min)

Quinta-feira (8) - às 19h30
Curtas Variados ao som da banda Frame Circus

"Anabelle Dances and Dances" (1895, 6 min)

"La Joie de Vivre" (1934, 11 min)

"Moonland" (1924/26, 11 min)

"Alice in Wonderland" (1903, 8 min)

"Legacy of a Hollywood Extra" (1928/29, 3 min)

"Glens Falls Sequence" (1937/46, 7 min)

Outras informações estão disponíveis no site www.sescsp.org.br..
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Ciclo gratuito exibe filmes sobre catástrofes até o dia 24 de maio
http://guia.folha.com.br/cinema/ult10044u398301.shtml

Rufus Wainwright canta sua "ópera pop" em show na capital paulista
http://guia.folha.com.br/shows/ult10052u397669.shtml

Sete apaixonados por cinema apontam seus dez filmes preferidos
http://www1.folha.uol.com.br/folha/publifolha/ult10037u336025.shtml
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