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Apoio

A CASA DA AMÉRICA L ATINA APRESENTA O CICLO



wSobre o Ciclo EL REY

Tudo começa quando Stefan Lechner e Adi Hirzer, dois músicos austríacos,
se cansam da rotina da vida no país natal e decidem embarcar numa aventura
pela América Latina durante um ano. A ideia é explorarem a cultura local
através da música.

Para isso, compram um autocarro escolar e rumam em direção ao
México. Sem a ajuda de telemóveis ou internet, Stefan e Adi vão encontrar
músicos por toda a parte e, ao longo da viagem, vão perceber o poder da
música, não só como meio de aproximação entre pessoas de culturas
diferentes, mas também como forma de expressão e de luta. Esta aventura
dá origem ao ciclo EL REY, formado por três vertentes: fotografia, música
e cinema.

Mais em www.elreyfilm.com

Biografia

Stefan Lechner é um cineasta e fotógrafo pouco convencional, com formação
diversificada na produção de media, marketing e produção musical. O seu
trabalho social em países em desenvolvimento levou-o a criar vários projetos
de media digital para Organizações Não Governamentais. 

A abordagem de Stefan como documentarista é feita através da narração
de histórias inspiradoras e inclusivas. Os seus principais interesses assentam
em questões sociais contemporâneas e nas muitas facetas que a música
pode assumir. 

EL REY, o seu primeiro documentário, foi exibido internacionalmente em
numerosos festivais de cinema e ganhou vários prémios. Em 2007
mudou-se para Lisboa, cidade onde vive e trabalha atualmente e onde
tem já planeados novos projetos.

A exposição de fotografia, que será inaugurada dia 26/09/2014 às
18h30, conta a história do projeto em imagens, onde estão expostos
alguns dos momentos mais marcantes dos últimos sete anos de EL REY.
Todas as imagens contam uma história e todas as histórias têm uma
música associada. 

O filme EL REY, 70 min, vai ser exibido no dia 24/10/2014 às 19h00
e conta com a presença do realizador. O filme mostra-nos o percurso
de Stefan e Adi, que embarcam numa aventura inesquecível pelo México
e América Central, para conhecer melhor a cultura local através da
música.

No concerto no dia 31/10/2014 às 22h00, Stefan Lechner e a sua banda
vão apresentar músicas retiradas diretamente do diário musical
composto durante a longa viagem pelo México e América Central,
introduzindo agora um novo elemento nas canções: a guitarra
portuguesa, que surge graças à proximidade com Portugal.
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