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Portal Movimento das Artes
Canal: CINEMA

OFICINA DE CINEMA NO SESC RIBEIRÃO AOS SÁBADOS

O SESC Ribeirão realiza, nos sábados, dias 4, 11, 18 e 25 de março, uma oficina,  ministrada por
Luis Carlos Pavan, produtor e pesquisador da História do Cinema e Careimi Ludwig Assmann, mestre
em Comunicação e Semiótica pela PUC-SP, abordando o cinema desde sua invenção, no final do
século XIX, até o fim da fase muda (1895 a 1930), passando pelas fases do avanço técnico-criativo
desta arte  e alguns de seus principais criadores/diretores.

A oficina terá quatro módulos complementares, com
duração de três horas cada um, com a seguinte
programação: dia 4, das 14h30 às 17h30, Thomas Edison e
os Irmãos Lumière, da fotografia para a fotografia em
movimento e a magia do cinema de trucagem de Méliès.
Acompanha o bate-papo, a exibição do documentário Magic
Méliès e de diversos filmes curtas de Georges Méliès,
incluindo o clássico Viagem à Lua, de 1902.

No dia 11, das 14h30 às 17h30, será enfocada a criação da
narrativa em Edwin Porter e D.W. Griffith e sua evolução
com o cinema de montagem da escola russa - S. Eisenstein
e Dziga Vertov. Acompanha o bate-papo, a exibição de Um
Homem com uma Câmera, de Dziga Vertov. Realizado em
1929, este filme é uma espécie de manifesto visual, que poderia ser um documentário, mas não é.
Em certos momentos, ele evoca os filmes surrealistas de Luis Buñuel, feitos no mesmo período. 

No dia 18, das 10h às 13h, o tema será Cinema de Costumes de Lubitsch e seus discípulos Billy
Wilder e William Wyler. Acompanha o bate-papo, a exibição de A Boneca do Amor, de Lubitsch,
realizado em 1919, em que o diretor brinca com antigas pantomimas, piadas, inocência sexual e
comédia de surpresas. O resultado é um contraste constante entre um conto de fadas inocente e
uma comedia reveladora e moderna.

No dia 25, das 14h30 às 17h30, estará em foco O Expressionismo Alemão. Acompanha o bate-papo,
a exibição de O Último Homem, de F.W. Murnau (1924), um filme cheio de cenários realistas e
fantásticos ao mesmo tempo, com cenas de película de múltipla exposição, performances operísticas 
e a mágica que poucos filmes sonoros conseguiram depois dele.

Os participantes que freqüentarem 75% dos módulos receberão certificado de participação.

As inscrições podem ser feitas na Central de Atendimento e custam R$ 10,00 e R$ 5,00 (trabalhador
no comércio e serviços matriculado e dependentes). 30 vagas.

O SESC Ribeirão fica na rua Tibiriçá, 50, telefone 3977 4477. Portal: www.sescsp.org.br
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