
 

 

“Tempestade sobre a Ásia”, “Cinema Olho” e “Cama e Sofá” são obras-primas do 

cinema russo com grandes influências cinematográficas internacionais. Estes filmes, 

ambos mudos, vão ganhar uma nova leitura com a inserção de trilha sonora ao vivo, 

numa ousada sessão de cinema no clube Audio Rebel, sexta-feira (13), a partir das 

20:00. A projeção dos filmes com trilha sonora executada em tempo real será 

conduzida pela banda da vanguarda carioca, Chinese Cookie Poets (CCP), e contará 

com a participação do saxofonista russo brasileiro Alex Zhemchuzhnikov, apontados 

pelo jornal O Globo como representantes das “novas tendências” pela sonoridade 

experimental e inovadora.  
 

“Orelhas devem estar abertas em todo o mundo para essas vozes importantes.” 

- Cliff Allen, Tiny Mix Tapes 

 

 “Excelente, de um modo amplo e extraordinário.”  

-Dan Coffey, Avant Music News 

 

 

O projeto é uma iniciativa do NOVA Experience Brasil e Ticún Brasil, organizações 

que promovem ações sociais, educativas e culturais no Rio de Janeiro, consolidando o 

diálogo cultural em comunidades locais. As exibições e shows são parte de uma série 

de eventos que irão justapor obras-primas do cinema mudo soviético à criatividade e 

vanguardismo da música nacional em diversos espaços no Brasil e no exterior.  

 

http://extendedtechniquesdotcom2.files.wordpress.com/2013/11/ccp_globo.pdf
http://chinesecookiepoets.bandcamp.com/
http://avantmusicnews.com/2013/05/02/amn-reviews-chinese-cookie-poets-nicolau-lafeta-danza-cava/
http://avantmusicnews.com/2013/05/02/amn-reviews-chinese-cookie-poets-nicolau-lafeta-danza-cava/


Para este projeto, foram escolhidos filmes que representam o cinema mudo soviético e 

que até hoje imprimem uma mensagem de valor social apesar de se tratarem de 

produções de quase um século. 

  

“Tempestade sobre a Ásia”, “Cinema Olho” e “Cama e 

Sofá” não são apenas obras-primas inovadoras da era 

inicial da produção cinematográfica soviética, ao longo da 

década de 1920, mas trazem também mensagem atual de 

justiça social, direitos humanos e direitos da mulher, temas 

em pauta em qualquer debate sobre os rumos de nossa 

sociedade.   

 

“Tempestade sobre a Ásia” - Vida cotidiana e sofrimento 

sob ocupação colonial são retratados com realismo 

documental.  A obra produzida em 1928 traz uma 

perspectiva extremamente humanista, se colocando 

lado a lado a alguns fracos indivíduos contra a opressora maioria. Cenas panorâmicas 

com a câmera aberta permitem que a paisagem dê o tom do filme, trazendo seu efeito 

sobre as pessoas e retratando emoções humanas. A montagem é maravilhosa, 

construindo clima de antecipação às cenas e fluidez.  

 

 “Cinema Olho” - Documentário experimental produzido 

em 1924 pelo lendário produtor cinematográfico russo 

Dziga Vertov centrado nas atividades das crianças de um 

vilarejo soviético. Elas estão sempre ocupadas 

promovendo temperança, colando pôsteres de propaganda 

ideológica em muros, pedindo a todos para “comprarem da 

cooperativa” em oposição ao favorecimento do setor 

público e ajudando mulheres viúvas com seus afazeres.  

 

 

 

 

“Cama e Sofá” - Satírica e humorística, esta obra de 1927 retrata a realidade de 

alguns cidadãos pobres. O filme se beneficia de inventivo trabalho de câmera, 

colhendo vívidas imagens da cidade e de seus habitantes na década de 1920. O diretor 

Abram M. Room (1894-1976) ganhou notoriedade com sua obra-prima e produziu o 

primeiro filme soviético falado em 1930. Seus filmes posteriores foram banidos na 

URSS por tratarem da temática da igualdade naquela sociedade. 



  

Chinese Cookie Poets (CCP) – Combinação eclética de intensidade 

brutal e intervenções sutis, composições de arranjo fino e 

improvisações. Um dos pontos fortes da banda é articular diferentes 

arranjos musicais em um mesmo continuum, sem fragmentar o som 

do grupo. O trio começou em 2010 com Marcos Campello (guitarra), Felipe Zenícola 

(baixo) e Renato Godoy (bateria). Após lançarem dois EPs no primeiro ano, eles 

lançaram em 2012 o álbum Worm Love, com a participação do renomado produtor 

musical, compositor e guitarrista norte-americano Arto Lindsay, em uma das faixas.  

 
© Todos os Direitos Reservados a Marlon Falcão  

 

Em abril de 2013, lançaram um novo álbum com a colaboração do trompetista 

brasileiro Nicolau Lafetá. Nestes dois anos, a banda tocou em mais de dez cidades 

(Brasil e Chile). O CCP também colabora e improvisa em trio ao vivo com outros 

grupos e artistas de diferentes matizes musicais, como o barulhento artista polonês 

Zbigniew Karkowski, o saxofonista argentino Sam Nacht, o compositor e intérprete 

brasileiro Negro Leo e o trio suíço MIR 

 

http://chinesecookiepoets.bandcamp.com/


A banda está inserida no contexto da música de vanguarda 

carioca, que “ganha força e se firma, com cada vez mais 

espaços para shows, novos projetos, selos e visitas de nomes 

internacionais” (O Globo). 

 

Eles irão se apresentar para várias comunidades e nichos 

culturais do Leblon a Maré, expandindo a mensagem universal 

da arte.  

 

Além do Rio de Janeiro, outras cidades no Brasil também 

receberão a visita da banda. 
© Sarah Goodreau 

 

Alex Zhemchuzhnikov – Original de Stary Oskol, Rússia, o saxofonista representa a 

vanguarda do jazz no Rio. Atualmente, integra os grupos BIU, Bonifrate e Sobre a 

Máquina, quarteto que se caracteriza pelo experimentalismo e performances com 

improvisação. Sua presença surge como um ponto de leveza e maior aproximação 

para o ouvinte médio.  

Entre programações eletrônicas, 

guitarras que parecem blocos de 

metais se chocando e o tempero 

agridoce do saxofone de 

Zhemchuzhnikov, tudo é guiado de 

maneira a hipnotizar o público em 

uma brincadeira ruidosa e soturna.  

 

O saxofonista já colaborou também 

com artistas e bandas como Chinese 

Cookie Poets, Negro Leo, Paal 

Nilssen Love, Eugene Hutz, Hype 

Williams, Eyal Maoz. Suas influências 

musicais são diversas, do free jazz do 

Peter Brotzmann e Evan Parker até 

música folclórica do Oriente Médio 

 
© Todos os Direitos Reservados a Daria Kravtsova 



  

http://extendedtechniquesdotcom2.files.wordpress.com/2013/11/ccp_globo.pdf


O projeto é uma iniciativa do NOVA Experience Brasil e Ticún Brasil, organizações 

que promovem ações sociais, educativas e culturais no Rio de Janeiro, consolidando o 

diálogo cultural em comunidades locais.  

 

NOVA Experience Brasil - Organização que promove intercâmbio 

cultural através de programas de voluntariado internacional. Criada em 

1996, tem como missão combinar experiências de trabalho e convívio 

social em comunidades locais e turismo sustentável no Rio de Janeiro 

para voluntários internacionais, facilitando uma maior imersão na cultura 

brasileira e garantindo a sustentabilidade material dos projetos desenvolvidos. 

 

Ticún Brasil - Criado em 2008, é um guia para trabalho voluntário no 

Brasil. O trabalho é realizado com ativistas de organizações judaicas 

brasileiras e as atividades incluem projetos sociais, como visitas a 

judeus idosos, e projetos educativos, tais como ensino de arte, línguas 

e esportes com moradores de comunidades de baixa renda. Ticún também realiza 

eventos culturais e educacionais em os EUA para promover o voluntariado no Brasil.  

 

Produtora musical e selo de vanguarda atuante no cenário musical 

experimental internacional desde 2006 já produziu artistas como 

Archie Sheep, Lee Ranaldo and The Dust, The Thing & Joe McPhee, Trio 

Esmeril, Psilosamples, Josh Abrams, Jeff Parker, Nathan Bell, Paris Tetris , 

entre outros. 

Editora e Revista Kalinka foi criada para que nossos leitores 
possam ter contato mais variado com a cultura russa, sobretudo 

com sua literatura, reunindo textos de épocas e escolas distintas. 

Em busca de novas poéticas e de um diálogo direto entre Rússia e Brasil, a 

revista abre espaço especial para autores russos contemporâneos. 

 

Criado em 2009, o projeto foi idealizado por Renato Godoy, Pedro 

Azevedo e Bernardo Oliveira (André Lavaquial como documentarista do 

projeto), o Quintavant está prestes a completar três anos de atividade 

intensa na Audio Rebel, bairro de Botafogo, Rio de Janeiro. O 

Quintavant já abrigou a apresentação de mais de 100 artistas, 

basicamente dedicados ao improviso coletivo e à experimentação em todas as suas 

vertentes. 

  

http://www.novaexperiencebrasil.com/
http://ticunbrasil.com/events
http://www.kalinka.com.br/
https://www.facebook.com/quintavant
https://www.facebook.com/quintavant


Observatório de Favelas- Organização social de 

pesquisa, consultoria e ação pública dedicada à 

produção do conhecimento e de proposições políticas 

sobre as favelas e fenômenos urbanos. Criado em 2001, 

o Observatório é desde 2003 uma organização da sociedade civil de interesse público 

(OSCIP). O Observatório apóia iniciativas que buscam impactar as políticas públicas de 

arte e cultura, evidenciando o papel dos espaços populares como matrizes da 

produção criativa.  

 

Produtora de conteúdo audiovisual e midiático em Pernambuco com foco em 

música, cinema, internet e TV. Dozão é Alex Guterres e Elayne Bione 

 

 

 é uma plataforma cultural composta por jovens profissionais de artes e de 

negócios que operam no sentido de trocar o melhor da cultura de cada país do BRICS. 

BP cria conexões entre as pessoas através da cultura em esferas de cinema, teatro, 

literatura, cultura étnica, artesanato, fotografia, artes visuais, música, artes plásticas, 

moda, turismo, cultura alimentar, voluntariado de justiça social e muitos mais. 

 

DATA: SEXTA-FEIRA, 13 DE DEZEMBRO DE 2013 

HORA: 20:00 

LOCAL:  AUDIO REBEL 

Rua Visconde Silva, 55, Botafogo 

Rio de Janeiro - RJ 

+55 (21) 3435-2692 

http://www.audiorebel.com.br/ 

 

Daniel Furrer | (21) 99114-7005 dbfurrer@gmail.com 

Alex Minkin | 0xx +1 (646) 4316913 Alex@ticunbrasil.com 

 

 

http://www.todamusica.tv
http://observatoriodefavelas.org.br/
http://bricspeople.com/
http://www.audiorebel.com.br/
mailto:dbfurrer@gmail.com
mailto:dbfurrer@gmail.com
mailto:Alex@ticunbrasil.com

