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Cinema latino-americano da década de 20 vira projeto no SESC
Ipiranga
26 maio de 2004

Tesouros do cinema latino-americano, com curadoria da argentina Silvia
Oroz, exibe três longas-metragens acompanhados por música ao vivo

Longas-metragens produzidos na América Latina na década de 20 são o foco do
projeto Tesouros do cinema latino-americano, sob curadoria da pesquisadora
argentina Silvia Oroz que o SESC Ipiranga promove a partir desta quarta-feira.
Para a abertura do evento, será ministrada palestra sobre a produção
cinematográfica latino-americana com a curadora do projeto. Além das exibições e
da palestra, a oficina Silhuetas musicais, de 27 a 30 de maio, vai discutir cinema
mudo e suas composições.

Os filmes que fazem parte da Mostra foram feitos ainda na época do cinema mudo.
Seguindo as apresentações do início do século 20, nas quais a música era parte
fundamental da exibição, foram criadas composições musicais que serão
apresentadas pelo Grupo Gargântua, formado por Fany de Souza Lima - teclados -
, Michelle Ortega - violino -, Luis Carlos Pavan - violão - e Marcinho Pontes -
percussão e efeitos, especializado na criação de trilhas sonoras para filmes mudos.

Yo perdi mi corazon en Lima, de 1933, dirigido por Alberto Santana é o primeiro
filme a ser exibido. O longa narra a chegada da jovem carmen a Lima, onde
espera se apaixonar e ser feliz. É um típico filme sobre mulheres, realizado em
tempos de guerra, quando a espera pelos homens era uma virtude. Conforme o
costume da época, incorpora-se ao relato dramático a paisagem de Lima, com a
função de apresentar o local ao espectador. Além de mostrar a cidade, são
exibidas também imagens documentais dos desfiles militares e um desfile no qual
aparece o presidente Luiz M. Sánchez Cerro, filmado poucos dias antes do seu
assassinato. O diretor Alberto Santana, chileno de origem, foi responsável pela
formação de uma parte da cinematografia peruana. Entre 1929 e 1934 realiza sete
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filmes, dentre eles o primeiro sonorizado, Resaca, de 1934.

O mexicano El puño de hierro (1927), de Gabriel García Moreno,
filme de aventuras com uma trama formada por bandidos, viciados em drogas,
traficantes e prostitutas, mostra o suposto mocinho também transgridindo as
normas morais. Trata-se de um filme regional, fenômeno freqüente na América
Latina durante o período do cinema mudo, que começa a desaparecer logo nos
primeiros anos da sonorização - quando a produção cinematográfica passa a se
concentrar rnas capitais dos países. O diretor García Moreno, junto com um grupo
de amigos, filmou três longa-metragens em Orizaba, cidade industrial do estado de
Veracruz: El buitre, de 1925 e El puño de hierro, em 1927.

A terceira produção de Gabriel García Moreno, El tren fantasma, também de 1927,
mostra a história do engenheiro Adolfo Mariel e sua chegada a Orizaba para se
informar sobre as irregularidades que acontecem na ferrovia local. A paixão por
uma moça dá início a trama de amor, ação e perseguições.

Oficinas

A oficina Silhuetas sonoras vai falar sobre a construção da realidade a partir de
imagens e sons. Os participantes poderão criar e executar, individualmente,
diálogos e efeitos sonoros para um desenho animado, apresentando o resultado ao
final da atividade.

O que: Tesouros do cinema latino-americano
Quando: 26 a 30 de maio
Quando: Yo perdi mi corazon en lima | quarta, às 20h 
Quando: El puño de hierro | quinta, às 20h
Quando: El tren fantasma | sábado, às 16h30
Onde: SESC Ipiranga | rua Bom Pastor, 822 - tel.: 11 3340-2000

Oficina
27 e 28 de maio
quinta e sexta, das 14h às 17h
apartir de 14 anos. 12 vagas
Sala 04 | Grátis

29 e 30 de maio
sábado e domingo, das 10h às 13h
d 8 a 14 anos. 20 vagas. 
Auditório | Grátis
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