218-Cinema

Comprei na semana passada um livro com 570 páginas dedicado a
“Tudo sobre Cinema”
Folheando o livro vemos todos os filmes famosos e que fizeram a
história do cinema. Vamos lembrando dos artistas e dos filmes bem como
da nossa juventude como se passasse pela sua frente os filmes desde
1900.
O interessante é que hoje existe a internet e quando vemos um
filme que nos interessa, o achamos e o vemos no monitor do computador.
O livro mostra os filmes de todas as nacionalidades. Hoje
predomina principalmente os filmes americanos, mas quando era jovem,
assistia filmes argentinos, mexicanos, alemães, espanhóis e franceses. A
partir de uma certa época que foi depois que foi feito o filme da Sissi na
Alemanha, acabaram os filmes europeus e da latino-américa, mas hoje
estou vendo que está começando a aparecer os filmes europeus.
Na minha infância todos os domingos as crianças e jovens iam ao
cinema. Começava as 14h e terminava as 18h. Passavam dois filmes, um
seriado semanal, um desenho animado e um noticiário atrasado sobre o
Brasil.
Durante a semana ficávamos discutindo sobre o seriado, pois,
sempre era interrompido quando o mocinho ia morrer. Na “hora h” o
mocinho sempre saia do perigo. Todos sabíamos disto, mas não tínhamos
outro assunto para comentar.
Nos filmes em que apareciam índios, tinha dó dos mesmos e torcia
sempre para os índios, mas eles sempre perdiam. Nos filmes americanos
dava até dó dos mexicanos, pois, morriam todos muito facilmente.
Uma vez minha mãe deu uma pulseira dourada para a Neusa e no
cinema elas se levantava várias vezes acenando para mim e chamando o
meu nome com o objetivo de mostrar a sua pulseira nova.
Nos filmes guerra os americanos sempre ganhavam facilmente dos
alemães e japoneses. Parecia que a guerra tinha sido um passeio para

treinamento dos soldados americanos. Muito mais tarde é que soube que
a situação não era bem assim.

Engenheiro Plinio Tomaz
24 de julho de 2015

