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Olharmúltiplosobre
acomplexidadedo
diaadianascidades

soas paradebateremnesses espa
ços com temáticas que contem
plem mais os temas sociais, por
isso escolhemos praças e lugares
bem acessíveis”, afirmou Garcia.
Aaberturaoficial daSEDAserá
quartafeira, no MIS Campinas,
às 19h, com a exibição do curta
metragem “Aquem das Nuvens”,
dirigido porRenataMartins, e do

Abertura terá exibição de “ProfissãoMC”, que conta história da vida de Criolo

médiametragem“ProfissãoMC”,
umdocumentário sobre avidade
Criolo. Após os filmes, haveráum
debate com o tema “A produção
audiovisual independente como
voz social”, comos convidadosRe
nataMartins e Deivison Nkosi.
Aagendaestáno sitewww.moi
nhocoletivo.wordpress.com/pro
gramacaoseda/.

‘Cronicamente Inviável’ tem
apresentaçãogratuita no Sesc

refade sobreviver física emental
mente em meio ao caos da socie
dade brasileira. A história tem
como cenário um restaurante em
um bairro rico de São Paulo.

TEATRO SESC CAMPINAS
Rua Dom José I, 270/333,
Bonfim. 37371500.
www.sescsp.org.br/campinas

Como objetivo de promover
umdebate sobre acomplexi

dade da vida urbana, o tema da
terceira edição da SEDA (Sema
na do Audiovisual) será “Pela Ci
dade”. O evento começa quarta
feira e se estende até domingo.
A programação conta com ci
neclubismo, mesas de discussão,
oficinas, debates, projeções, trans
missões ao vivo, ocupação de es
paçoes públicos e noites multilin
guagem, todos processos de for
mação livre a partir de temáticas
veiculadas pelas linguagens de re
lações midiáticas.
As apresentações estão progra
madas para 8 lugares: Praça Ruy
Barbosa, MIS Campinas, Horta
Itajaí, Casade CulturaTainã, CIS
Guanabara, Casa de Cultura Fa
zenda Roseira, Centro de Convi
vência e Estação Cultura.
FelipeGarcia, umdos organiza
dores do evento, garantiu que a
programação é para toda a famí
lia. “Nós queremos levar as pes
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Programaçãocontacom
cineclubismo,oficinas,
debateseprojeções,que
serãoapresentadosem
oito lugaresdacidade

DIVULGAÇÃO

O filme “Cronicamente Inviá
vel” será exibido amanhã no Tea
tro Sesc, com entrada gratuita.
Com a direção de Sérgio Bian
chi, o longa tem como pano de
fundo a vida de seis personagens:
um dono de restaurante, um gar
çom, a gerente, um escritor, uma
carioca rica e seu marido.
As seis pessoas têmaárdua ta

Protestos são tema
deensaio fotográfico

outra teve o rock como tema.
Mais de seu trabalho pode ser vis
to nowww.facebook.com/allans.ri
beiro.fotografia.

ECHOS STUDIO BAR
Rua Agostino Pattaro, 54, Barão
Geraldo. 32018900.
www.echos.mus.br/studiobar

A perspectiva do fotógrafo émuito

influenciada pelas ciências sociais

ALLAN RIBEIRO/DIVULGAÇÃO
Os conflitos que ocorreramnas
manifestações populares do mês
passado são o tema da exposição
do fotógrado e cientista social
AllanRibeiro. As fotos estarão ex
postas a partir de amanhã, no re
céminaugurado Echos Studio
Bar, a partir das 17h30, com en
trada gratuita. A exposição pros
segue até o dia 11 de agosto.
Ribeiro acredita que suas fotos
têmumavisão bemparticular. “As
minhas fotos são muito influen
ciadas pelo estudo das Ciências
Sociais. Nesse ensaio procurei
passar ao máximo uma questão
bem diferente do vandalismo
apresentado pelas mídias”.
As fotos mostram, na visão do
fotógrafo, umaparceladapopula
ção que é oprimida social e eco
nomicamente e que encontrou na
violênciaumaformade se expres
sar esse sentimento.
Essa é a terceira mostra de Ri
beiro. Uma foi sobre o vinho e a

FORRÓ
TRIO JUAZEIRO

Com51anosdeestrada,osamigosLigeirinho,MocotóeGuilhermetrazem,paraaCasaSãoJorge,emBarãoGeraldo,
umshowdeforrópédeserraemuitahistória.Aapresentaçãoseráamanhã,apartirdas21h.


