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História dos suíços é eternizada em docudrama
gravado em Joinville

Calixto Hakim reproduziu no set, no Rio Bonito, dificuldades encontradas pelos colonos em terras brasileiras

Join Date:
Apr 2010
Location:
Joinville
Posts: 1,314

Um rancho centenário da família Mews, no Rio Bonito, em Joinville, serviu de cenário, no sábado, para
filmagens de um docudrama (mistura de documentário com ficção) sobre a imigração suíça no Brasil. O
filme, que leva o nome de "Suíços Brasileiros: uma História Esquecida" é dirigido por Calixto Hakim, da
Produtora Júpiter, de Curitiba, e reproduziu no set, no Rio Bonito, dificuldades encontradas pelos colonos em
terras brasileiras.
Nas cenas filmadas no local, o autor joinvilense James Klaus Miers, que faz o papel de Eduard Schroeder,
filho do colonizador da Colônia Dona Francisca, tem a delicada missão de recepcionar imigrantes
descontentes com promessas não cumpridas. Entre eles, está uma família - representada pelos atores suíços
Colombo Stefan, Michelle Cordes e Rhea Micha - que imaginava encontrar uma cidade pronta, quando na
verdade se deparam com uma selva a ser desbravada.
A tensão encenada no sábado permeia todo o enredo. Segundo Calixto, a produção vai virar um longa
metragem de quase uma hora, que depois deve ser transformado em compactos ou capítulos para exibição
na TV e divulgação em instituições públicas ou privadas. A previsão de estreia do filme é para o primeiro
semestre do ano que vem. Calixto diz que a inspiração para contar a saga dos suíços veio de sua mulher,
Katharina Beck, que é da Suíça, e de consultas em livros como "Suíços no Brasil", do joinvilense Dilney
Cunha, que acompanha os bastidores da filmagem.
Para Dilney, o filme é uma maneira de ver na realidade o que ele imaginou a partir de documentos
consultados para o livro. Em 2009, o filme teve cenas gravadas em Schaffhausen, na Suíça, região de onde
vieram a maioria dos imigrantes ao Brasil. Além de Joinville, também haverá filmagens em Curitiba.
— O documentário vai mostrar esse período de tempo da saída dos imigrantes da Suíça até as dificuldades
da viagem de navio, a chegada a São Francisco do Sul, a vinda pela baía da Babitonga e a realidade da
colônia, que não condiz com o que foi prometido a eles na Europa — diz Calixto.
As gravações em São Francisco do Sul e na praia da Vigorelli, em Joinville (onde os imigrantes aportaram
em canoas), ocorrem até domingo. Calixto diz que a ideia é divulgar o filme nacional e internacionalmente,
já que a produção conta com recursos do Governo da Suíça. Ângela Mews, dona do rancho centenário no
Rio Bonito (que já foi engenho e alambique), acredita que a produção é uma maneira de colocar a
propriedade na história, sonho antigo da família.
Suíços de verdade
Se na ficção os atores suíços Colombo Stefan, Michelle Cordes e Rhea Micha representam uma família que
chega ao Brasil desiludida com promessas, na vida real o trio está aproveitando o País. Entre as palavras
em português que Michelle estuda para dar mais realismo à personagem, "churrasco" não está no roteiro,
mas já foi decorada. Só o que pegou o grupo de surpresa foi o frio. Ao deixarem a Europa, trouxeram
poucas roupas acreditando na imagem do Brasil tropical. Ao desembarcarem em Curitiba, tiveram de
arranjar casacos de última hora.
Ator joinvilense
Para o ator joinvilense James Klaus Miers, o documentário é a primeira produção em que tem a chance de
divulgar seu trabalho internacionalmente. Protagonista de um dos papéis centrais na chegada dos imigrantes
ao Brasil, ele faz o papel do filho do senador Mathias Schroeder, colonizador da Colônia Dona Francisca, que
tem que conter os ânimos de imigrantes exaltados. O jaraguaense Nelson Borchard é outro ator da região
que participa do documentário, no papel de um líder dos colonos suíços.
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Rio Bonito, na zona rural de Joinville, foi o local escolhido para as filmagens do docudrama
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Fonte:http://www.clicrbs.com.br/anoticia/j...D=a3384397.xml
__________________
"MEA AUTEN BRASILIAE MAGNITUDO"
Meus Thread's
Joinville 160 anos

Close this window

http://www.skyscrapercity.com/showpost.php?p=81324948&postcount=3674

Page 3 of 3

