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Foto dos protestos populares em Campinas feita por Allan S.  Ribeiro,  em exposição em Barão
Geraldo
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Allan  S.  Ribeiro  abre  exposição  sobre
manifestações
Fotógrafo  e  cientista  social  traz  visão  particular  sobre  protestos  que
mobilizaram Campinas no último mês
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delma@rac.com.br
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Uma visão  particular  sobre  os  protestos  e  conflitos  que  mobilizaram a
sociedade campineira no último mês. Isso é o que propõe o fotógrafo e
cientista  social  Allan  S.  Ribeiro,  com  sua  exposição  sobre  as
manifestações populares  ocorridas  em Campinas.  A mostra abre nesta
terça-feira  (23),  no  recém-inaugurado  Echos  Studio  Bar,  em  Barão
Geraldo.

Esta é a terceira exposição individual organizada por Ribeiro, que morou um ano e meio na França
(Nantes  e  Grenoble),  onde  fez mestrado  em Sociologia,  Arte  e  Cultura  na  Université  Pierre
Mendès-France, Grenoble II. Ao voltar trabalhou como professor e foi aluno do curso Técnico em
Processos Fotográficos no Senac Campinas.

O fotógrafo explica seu olhar e o que pretende transmitir ao registrar as imagens. “O conceito que
faço de arte ainda não se aplica ao que poderão encontrar por aqui, talvez nunca se encaixe nele.
Independentemente  de  conceitos,  o  que  espero  produzir  com minhas  imagens  é  a  reflexão.
Agradáveis ou não, mais que um estímulo aos olhos, espero que sejam o estopim para a revisão
de conceitos ou simplesmente para a imaginação especulativa”, diz.

As fotos foram feitas durante as manifestações ocorridas dias 20, 21 e 24 de junho. “A ideia é
mostrar uma outra visão sobre os atos de vandalismo que aconteceram durante as manifestações.
Refletir se foram atos políticos e tentar entender de onde veio essa animosidade, se foi gratuita ou
teve um sentido mais profundo”, afirma Ribeiro. Segundo ele, a ideia da exposição surgiu meio ao
acaso. “Um amigo está abrindo o espaço, voltado para artes, e me convidou a expor fotos. Pensei
em fazer um ensaio com modelos, mas vendo as fotos que tinha feito sobre as manifestações vi
que daria  para fazer esse recorte”,  explica o  fotógrafo,  que também atua na  cena musical da
cidade como guitarrista das bandas Brás Cubas, Kretynos e Terrákeos.
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Serviço

Exposição Fotográfica Manifestações em Campinas

Abertura nesta terça-feira (23), às 20h. Até 11/8, diariamente a partir das 17h

No Echos Studio Bar (Rua Agostinho Pattaro,  54 - Barão Geraldo) -  Campinas. Telefone:  (19)
3201-8900
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