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Seja com grandes efeitos visuais, colorido ou preto branco, pouco importa, numa mágica trilha sonora ou em uma
história envolvente, é possível viajar para outros mundos inesperados, até para outros tempos, quando você entra
numa sala de cinema e senta na poltrona com todas as expectativas. E o mundo do cinema tem essa capacidade de
poder te encantar completamente, dos olhos ao coração. Muitas vezes até mesmo depois quando você atravessa a
porta de saída do cinema, fica com a impressão que continua levando o filme na sua retina, pelo tanto que a película é
capaz de tocá-lo e de te perseguir na memória e na emoção. É como se o filme não se desgrudasse mais de você. E a
arte cinematográfica consegue esta magia.u003cbr/u003e
u003cbr/u003e
O que vemos aqui neste livro é uma viagem pelos tempos do cinema, nessa longa viagem de mais de 120 anos de
trajetos de tantas manifestações dessa arte surpreendente. Num momento histórico o cinema foi reconhecido como
uma arte de síntese em busca de sua própria linguagem. Em outro, as composições cinematográficas definiram o
cinema como uma representação artística pura, de enorme valor socio-cultural, e não faltaram sentidos variados para
o cinema. É entretenimento, é diversão, é pensamento reflexivo? Afinal, o que é cinema? Na verdade cabem todas as
definições nele. Aqui você vai se lembrar de alguns filmes inesquecíveis. Abra o livro! Você vai se encontrar com eles
novamente e a excitação de lembrar de tantas cenas deles continua te surpreendendo, mesmo depois de tantos anos,
basicamente porque o vento não conseguiu levá-los.
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