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Intervenções musicais dão vida a filmes mudos em SP
LUCAS NEVES
da Folha de S.Paulo

Nos primórdios do cinema, o comediante Buster Keaton não precisava dar um pio sequer para
fazer a platéia vir abaixo. As animações pioneiras da alemã Lotte Reiniger, calcadas em jogos de
sombras, também transcorriam num silêncio absoluto.

Até que, alguns meses atrás, a organização do Cinetrilhas resolveu lançar um desafio a quatro
grupos: criar intervenções musicais e efeitos sonoros que dialogassem com esses e outros filmes
mudos.

Na segunda edição do evento, que acontece de hoje a quinta, no Sesc Consolação, o Frame
Circus, que iniciou o projeto em 2007, divide a tarefa com Dimos Goudaroulis & Edu Contrera, o
coletivo Gargântua e com Gilberto Mauro & Ricardo Garcia (veja a programação em
www.sescsp.org.br).

Além dos títulos de Keaton e Reiniger, comparecem produções de Humberto Mauro (quatro
filmes de sua primeira fase) e Thomas Edison (sim, o sujeito que inventou a lâmpada). É deste 
último "Anabelle Dances and Dances" (1895), um dos seis curtas-metragens musicados pelo
Frame Circus, formado por Paulo Beto, Maurício Fleury (guitarras, teclados e sintetizadores) e
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Frame Circus, formado por Paulo Beto, Maurício Fleury (guitarras, teclados e sintetizadores) e
Tatá Aeroplano (brinquedos e vocalises).

"Assistimos a uma caixa de DVDs com uns 50 curtas das décadas de 1900 a 1950, pré-
selecionamos 15 e, depois, fechamos nos seis", conta Tatá, sobre a curadoria feita pelo grupo.

Para a performance, que intercala "momentos de canção, outros mais "freaks'", ele promete
intervenções com harpa de boca, kazu (instrumento de sopro) e cavaquinho. Mas sem chamar
excessivamente a atenção para a partitura. "O lance é deixar as pessoas vendo o filme e
viajando."

Cinetrilhas
Quando: de hoje a quinta (8/5), sempre às 19h30
Onde: hall de convivência do Sesc Consolação (r. Dr. Vila Nova, 245, tel. 3234-3000)
Quanto: entrada franca
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Record já tem 53% do ibope da Globo em SP
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ultrapassam 22 mil em Mianmar
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Motorork U9 by Fergie
Deixe a música te levar. Só para quem tem Motorola.
Confira!
www.Motorola.com.br

Consulta que Está na Moda
Verifique CPF/CNPJ. Veja protestos, cheques, restrições,
ações e mais!
www.CCFacil.com.br

A Moda é Casa e Móvel
Últimas tendências! Móveis até 40% off. Teodoro Sampaio
c/ estacio
www.casaemovel.com.br

Loja Virtual de Cabelos
Mude o visual! Pronta-entrega de cabelos humanos,
apliques e perucas
www.bellahair.com.br

Descartáveis
Toda linha de copos e papéis. Facilitamos o pagamento
www.l5net.com.br

Editora Áudio
Concursos e exame da OAB em audiolivro. Frete grátis
www.CursoAudio.com.br

Colchões Copel
Ofertas de lançamento
para o dia das mães!

Folha de S.Paulo
Receba 15 dias de
Folha grátis. Assine Já!

Qualilife
Acabe com o medo de
avião

Lopes
V.Leopoldina
Apto no melhor da
V.Leopoldina

Infinity
Escritórios, tecnologia e
serviços inteligentes

Dell Note I1525
Na sua cor
preferida!1GB. 10x
R$179,90

Original VW
Novos e seminovos
com preços imbatíveis

Chocolight LG
Celular desbloqueado
em até 12x. Aqui!

Marisa.com.br
O presente que toda a
mãe quer está aqui.

Flores Online
Presentes especiais
para o dia das mães

Lopes Tatuapé
de 2 a 4 suítes, 171m
privativos

Dell Desk I531
Grátis: monitor LCD
17"! Só 10x R$109,90

Bolsas Nike
Diversos modelos em
até 8x. Aproveite!
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