Faço agora uma homenagem a um filme que reputo de muitíssimo bom gosto e
que por motivos não conhecidos não ganhou o Oscar de melhor filme do ano de 1953
perdendo-o para o filme O maior Espetáculo da Terra que realmente tem de bom um
imenso choque de trens, de resto é uma história de um triangulo amoroso com uma
trapezista,
Se este filme é um bom filme ou não realmente não me interessa, é uma questão
de gosto.
O filme que vos apresento, este sim, tem o charme de uma época e é um lindo
retrato de um tempo glorioso e glamouroso do cinema mundial.
Com vocês: Singin'in The Rain (Cantando na chuva) 1952

Sem grandes pretensões, o ator e coreógrafo Gene Kelly juntou-se ao diretor estreante
Stanley Donen e o resultado final foi arrebatador.
0 enredo não é exatamente um primor, apenas uma leve sátira aos primeiros tempos do
cinema, mas os números musicais dançados por Gene Kelly e Cyd Charisse são de tirar o
fôlego, a cena em que Gene Kelly dança na chuva no meio da rua é um dos momentos mais
belos do cinema.
A história desenrola-se durante a passagem do cinema mudo para o sonoro, o ator Don
Lockwood (Kelly) se apaixona pela cantora (Reynolds) escolhida para dublar uma estrela
(hagen) de voz esganiçada.
Gene Kelly, cujo perfeccionismo levava suas parceiras de dança à exaustão, idealizou a
coreografia da sequência "Broadway Ballet". Conta-se que o véu de seda usado por Cyd
Charisse, com mais de sete metros de comprimento, foi mantido esvoaçante por três motores
de avião.

Don Lockwood e Lina Lamont são dois dos astros mais famosos da época do
cinema mudo em Hollywood. Seus filmes são um verdadeiro sucesso de público e as
revistas inclusive apostam num relacionamento mais íntimo entre os dois, o que não
existe na realidade.
Mas uma novidade no mundo do cinema chega para mudar totalmente a situação
de ambos no mundo da fama: o cinema falado, que logo se torna a nova moda entre os
espectadores.
Ao decidirem produzir um filme falado com o casal mais famoso do momento, Don
e Lina, os responsáveis precisam entretanto superar as dificuldades do novo método de
se fazer cinema.
Assim, a cantora Kathy Selden é contratada para dublar a estrela principal, já que a
mesma tem uma péssima voz.
O relacionamento entre Don e Kathy evolui para um inevitável romance.
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