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Filme "Os Crocodillos" é uma das atrações da Mostra de Cinema Nueva Mirada
Matheus Müller  matheus@gazetasbs.com.br
São Bento do Sul

Uma série de atrações culturais está programada para esse mês de fevereiro, trazidas para o município pelo
Sesc. Hoje inicia a Mostra de Cinema Nueva Mirada, que exibirá durante dez dias os filmes do festival
internacional de mesmo nome, resultado de uma parceria entre o Departamento Nacional do Sesc e da
associação civil sem fins lucrativos Nueva Mirada, da Argentina.
Os filmes serão exibidos na própria unidade Sesc do município, sempre às 15 horas, e com entrada gratuita. A
programação ocorre de segunda a sextafeira, e conta com filmes e curtas voltados para o público infantil, em
obras audiovisuais que os circuitos comerciais de cinema e televisão não costumam exibir.
A mostra apresenta longas e curtasmetragens de vários países diferentes, entre eles Alemanha, Sri Lanka,
Dinamarca, Venezuela, Espanha e Eslováquia. Temas como companheirismo, solidariedade e responsabilidade
permeiam histórias de personagens de hábitos e culturas diversas, da América à Europa.
Exposição
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Está marcado para o dia 12 de fevereiro, às 20 horas, a abertura da exposição Máquina do Tempo, do artista
Leandro Serpa. A exposição apresenta ao público a pesquisa que o artista vem desenvolvendo a alguns anos.
Através do conceito de temporalidade imposto para a criação de imagens nos processos de confecção de
gravuras, Serpa pesquisa o desenvolvimento da impressão de materiais alternativos oriundos da indústria ou
de origem orgânica, e demais experiências que subvertem o meio tradicional da linguagem gráfica.
Nesta exposição, além de gravuras, o artista apresenta uma instalação inédita que leva os indícios do processo
do ateliê para a galeria: a obra invitru. Objetos como engrenagens, circuitos e fluidos maquinários compõe não
somente o viés do procedimento, como transparecem no própria conjunto das obras expostas. A obra do
artista ficará exposta no próprio Sesc, até o dia 26 de março.
Cinema Alemão

Palco Plural

A mostra Sombras que Assombram – O
expressionismo no Cinema Alemão, trará para

Ainda para fevereiro, está confirmado mais uma edição do
Palco Plural, que será realizado no dia 21, às 16 horas, no
Museu Municipal Dr Felippe Maria Wolff. O evento gerado
através da parceria entre o Sesc e a Fundação Cultural de

São Bento do Sul o melhor da sétima arte
germânica em meados da década de 20. A
mostra oferece a oportunidade de se conhecer

São Bento do Sul já é tradicional, e além de intervenções

o movimento expressionista no cinema, que

artísticas, já tem confirmado um show com a banda Chapa

teve seu auge em uma Alemanha arruinada pela

Groove.

Primeira Guerra Mundial, e que se caracterizou
pelo uso de imagens fantásticas e assustadoras,

ao mesmo tempo que expõe uma sociedade envolta em um cenário desolador e mecanicista.
A mostra será realizada no Centro Cultural Dr. Genésio Tureck, e será realizada entre os dias 23 de fevereiro e
02 de março. Durante os dias da semana, os filmes iniciam às 19h30, e no final de semana haverá duas
sessões, às 18h30 e às 20 horas. Entre as atrações, destaque para O gabinete do Dr. Caligari, do diretor
Robert Wiene; Fausto, Nosferatu e A última gargalhada , de F.W. Murnau e Metropolis, de Fritz Lang.
A técnica de Cultura do Sesc, Deisi Corrêa, comenta que o objetivo é reunir o maior público possível com os
eventos disponibilizados ao longo de 2015. “A ideia é de que mais pessoas consigam acompanhar a
programação de cultura do Sesc nesse ano”, diz, e prossegue. “Vamos procurar trazer sempre atividades que
atinjam a todos os públicos”, relata.
Ela destaca que uma das metas para esse ano é fazer com que a população se aproxime do Sesc. “Queremos
que as pessoas venham até o Sesc, conheçam, saibam o que nós temos para oferecer. Não só os comerciários,
mas toda a população”, cita, lembrando que toda a programação de cultura é gratuita.
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