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Cinema além do que se vê
Encontro discute a sétima arte com base na influência que recebe de outras expressões e das novas tecnologias; haverá exposição e música 

Obra “Liga da Justiça” da “Série Cinema” de Sueli Dabus: técnica mista mostra toda sua força

Sueli Dabus/Reprodução

O que o cinema tem a ver 
com ópera? E com as 
artes plásticas? A res-

posta será dada na segun-
da-feira, 20/11, às 19h, no 
evento “Cinema e Interme-
dialidades: Encontros Entre 
Expressões Artísticas” no 
Alameda Quality Center.

A iniciativa, que tem Jor-
nal da Cidade/JC Cultura 
como parceiro, colocará – 
lado a lado – Oscar D’Am-
brosio (admirador de ópe-
ras) e Lienne Saddi (sempre 
atenta às artes plásticas).

Claro que os dois convi-
dados para a mesa redonda 
vão além desse resumo aci-
ma descrito (veja trajetória 
nesta página). 

Um ponto em comum: o 
fascínio pelo audiovisual e 
suas interações e possibili-
dades – múltiplas, atraentes 
e contínuas. 

“Iremos abordar exem-
plos de trabalhos onde a 
interdisciplinariedade entre 
música, artes visuais e per-
formance estão integradas 
às narrativas audiovisuais. 
Como exemplos de proje-

tos abordados estão as ex-
posições dedicadas à artista 
Björk (realizada pelo MoMA 
- Museu de Arte Moderna de 
Nova York em 2015) e ao ar-
tista David Bowie (realizada 
pelo Victoria & Albert Mu-
seum de Londres em 2013), 
onde o vídeo e o cinema tem 
papel muito importante junto 
às músicas”, conta Liene.

 Como se sabe, David Ro-
bert Jones (nome de batismo 
daquele que viria a ser o as-
tro inglês Bowie) também já 
levou seu excepcional talen-
to musical ao cinema, além 
de também trabalhar como 
ator. Ele morreu no ano pas-
sado após enfrentar câncer.  

A islandesa Björk (que, 
aliás, ama música brasileira) 
segue impactante em clipes 
com sua voz mínima e capa-
cidade máxima de expressão.      

E mais: se o novo mun-
do cinematográfico já traz 
efeitos inéditos, como fica 
a produção dos roteiros em 
meio à estonteante evolu-
ção visual? Mais um aspecto 
para o bate-papo e a palavra 
do público.

Oscar, por exemplo, gos-
tou de “Blade Runner 2049”,  

“um novo cult”. “Todo mun-
do esperava milhões de efei-
tos e o que se viu foi a recu-
peração do discurso”, avalia. 

Mas o que vem por aí? 
Imersão total, realidade au-
mentada, etc. “Cinema está 
caminhando para o que eram 
óperas de Wagner... fundin-
do todas as artes”.

Richard Wagner foi 
maestro, compositor e dire-
tor de teatro alemão que vi-
veu entre 1813 e 1883. Faz 
tempo, sim. O moderno, às 
vezes, está sempre em cartaz 
no passado.   

SERVIÇO
Evento especial “Cinema 

e Intermedialidades: Encon-
tros Entre Expressões Artís-
ticas”: 20/11, segunda-feira, 
às 19h, no Alameda Quality 
Center - Beef Street. Bate-
-papo com Liene Saddi e 
Oscar D’Ambrosio. Exposi-
ção de obras de Sueli Dabus 
inspiradas na sétima arte. E 
ainda: grupo da escola de 
música Clave de Sol com 
apresentação de trilhas mar-
cantes das telonas. Gratuito. 
Inscrições apenas por e-mail: 
publicidade@fibbauru.br  

JOÃO PEDRO FEZA

Animação e lazer na 
Agenda Cultural JC.
Página 23.

Di Ramom 
manda o 
som hoje!

Faculdades Integradas de 
Bauru (FIB) - cursos de 

Produção Audiovisual e de Pu-
blicidade e Propaganda), Atelier 
Sueli Dabus, Jornal da Cidade/
JC Cultura, Alameda Quality 
Center e Escola de Música Clave 
de Sol (maestro George Vidal).

Parceiros 
culturais

Além do bate-papo em si e intera-
ção com público sobre exemplos 

de trabalhos onde a interdisciplinariedade 
entre música, artes visuais e performance se 
integram às narrativas audiovisuais também 
haverá exposição das obras da artista plásti-
ca Sueli Dabus: “Cinema & Música”. Além 
disso, apresentação de alguns clássicos do 
cinema pelo grupo Clave de Sol.

Sueli Dabus e 
Clave de Sol

Trajetórias dos debatedores
Liene Saddi é doutora em 

artes visuais pela Unicamp, 
formada em comunicação 
social – midialogia – e atua 
há dez anos nas áreas de pro-
dução cultural e audiovisual. 

Professora na FIB e só-
cia da Estúdio 2B. Em seu 
projeto mais recente fez a 
montagem do clipe da mú-
sica “Desaviso” para a can-
tora paulistana Thamires 
Tannous. 

Atualmente se encon-
tra em fase de produção do 
documentário e web-série 
“Dafnes” com o apoio da Lei 
de Estímulo e da Secretaria 
de Cultura de Bauru.

Oscar D’Ambrosio tem 
jornalismo pela ECA-USP 
e letras pela Universidade 
Presbiteriana Mackenzie. 
Especialização em literatura 
dramática pela ECA, mes-
trado em artes visuais pelo 
Instituto de Artes/Unesp 
e doutorado em educação, 
arte e história da cultura da 
Universidade Presbiteriana 
Mackenzie. 

É assessor-chefe junto 
à Assessoria de Imprensa 
da Reitoria Unesp, autor de 
livros na área de arte naif 

Liene Saddi: professora da FIB conectada com o audiovisual

Divulgação

Oscar D’Ambrosio: diretor de redação da revista Unesp Ciência

Arquivo pessoal

(artistas autodidatas) e arte 
contemporânea. Também 
diretor de redação da revista 

Unesp Ciência e responsável 
pelo programa diário Perfil 
(Unesp FM).


