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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 fotó-
grafo e cientista social Allan
S. Ribeiro, com sua exposi-
ção sobre as manifestações
populares ocorridas em
Campinas.

A mostra abre hoje, no re-
cém-inaugurado Echos Stu-
dio 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 mestra-
do em Sociologia, Arte e Cul-
tura na Université Pierre
Mendès-France, Grenoble
II. Ao voltar trabalhou como
professor e foi aluno do cur-
so Técnico em Processos Fo-
tográficos no Senac Campi-
nas.

O fotógrafo explica seu
olhar e o que pretende trans-
mitir ao registrar as ima-
gens. “O conceito que faço
de arte ainda não se aplica
ao que poderão encontrar
por aqui, talvez nunca se en-
caixe nele. Independente-
mente de conceitos, o que
espero produzir com mi-
nhas 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 du-
rante as manifestações ocor-
ridas dias 20, 21 e 24 de ju-
nho. “A ideia é mostrar uma
outra visão sobre os atos de
vandalismo que acontece-
ram durante as manifesta-

ções. Refletir se foram atos
políticos e tentar entender
de onde veio essa animosi-
dade, 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, volta-
do para artes, e me convi-
dou a expor fotos. Pensei
em fazer um ensaio com
modelos, mas vendo as fo-
tos que tinha feito sobre as

manifestações vi que daria
para fazer esse recorte”, ex-
plica o fotógrafo, que tam-
bém atua na cena musical
da cidade como guitarrista
das bandas Brás Cubas, Kre-
tynos e Terrákeos.

/ CANTO /
Montagem integra
a programação do
Festival de Óperas
das Américas

/ OLHAR / Fotógrafo e cientista social inaugura exposição sobre manifestações ocorridas em Campinas

As peças A Viúva Alegre e Os
Contos de Hoffmann fecham
a temporada do Festival Inter-
nacional de Óperas das Améri-
cas (FIO Américas), com apre-
sentações no Teatro Munici-
pal José de Castro Mendes. O
festival, cujas preparação
ocorre desde 1º de julho na
Universidade Estadual de
Campinas (Unicamp), envol-
veu a preparação de três ópe-
ras completas, com orquestra
ao vivo, figurinos, cenários e
iluminação. Realizado pela
primeira vez no Brasil, o FIO
Américas reúne especialistas
em montagens de óperas do
mundo todo, que estão traba-
lhando com 80 alunos, nacio-
nais e estrangeiros.

La Cenerentola, de Rossini,
abriu a programação em Cam-
pinas na última sexta-feira.
Hoje, o palco será ocupado

pela montagem da opereta A
Viúva Alegre, de Franz Lehár.
Na quinta será apresentada a
ópera Os Contos de Hoff-

mann, de Jacques Offenbach.
O FIO Américas foi idealiza-

do pelo tenor Sidnei Alferes,
mestre pela Unicamp que par-

ticipou de uma experiência se-
melhante na Itália e decidiu
oferecer aos participantes a
oportunidade de se aprofun-
dar no mundo da ópera. Para
viabilizar o programa ele con-
tou com a apoio da mezzo-so-
prano Kathryn Hartgrove, da
Georgia State University; e da
professora e soprano Adriana
Kayama, da Unicamp. “Festi-
vais dessa magnitude são co-
muns na Europa e Estados
Unidos, mas nunca ocorre-
ram antes no Brasil ou na
América Latina”, afirma Adria-
na Kayama. Os professores e
técnicos são dos Estados Uni-
dos, Brasil e Canadá.

A Viúva Alegre tem direção
geral de Copeland Woodruff,
e Os Contos de Hoffmann de
William Florescu. Os atores-
cantores são acompanhados
por um pequena orquestra
sob a regência do maestro Mi-
chael Borowitz e assistência
de Rolando Salazar. “O festi-
val oferece aulas de canto, mo-
vimento, expressão corporal,
dicção, além de explorar as-

pectos de cenário, figurino,
iluminação para a montagem
das três óperas. A proposta é
disseminar as produções por
Campinas e região”, explica
Adriana. Além de Campinas,
as óperas estão sendo apre-
sentadas em Piracicaba, Li-
meira, Salto, Indaiatuba e São
Paulo. (Delma Medeiros/Da
Agência Anhanguera)

PERDA

A Viúva Alegre hoje no Teatro Castro Mendes

Sobre os distúrbios
Divulgação

Divulgação

● O quê:
Exposição Fotográfica
Manifestações em Campinas

● Quando:
hoje, às 20h, até 11/8, a partir
das 17h

● Onde:
Echos Studio Bar (Rua
Agostinho Pattaro, 54,
Barão Geraldo, fone:
3201-8900)

● Quanto:
Entrada franca

Ator Dennis Farina, famoso
pela série Law & Order,
morre aos 69. PÁGINA C6

● A Viúva Alegre
Quando: hoje, às 20h30

● Os Contos de Hoffmann
Quando: quinta, às 20h30

● Onde:
Teatro Castro Mendes (Praça
Corrêa de Lemos, s/nº, Vila
Industrial,
fone: 3272-9359)

● Quanto:
R$ 60,00 (inteira) e R$ 30,00
(meia)

AGENDE-SE

Foto de Allan S. Ribeiro mostra tropa de choque da Polícia Militar e barricada em meio a fumaça no tumulto ocorrido no Centro de Campinas durante protestos de junho

Jovem vestido com bandeira do Brasil se destaca na multidão “Ideia é mostrar outra visão sobre atos de vandalismo”, afirma o fotógrafo, que inaugura mostra hoje

Mostra será realizada
no recém-inaugurado
Echo Studio Bar

Atores-cantores em cena de A Viúva Alegre, de Franz Léhar; festival será encerrado na quinta-feira
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Campinas, terça-feira, 23 de julho de 2013


