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Mais mostras de oficinas e uma
variada programaçâo paralela, que
inclui os shows de Cida Moreira, Bob
Mintzer e banda Hollybock, sâo as
atraçôes de boje do Festival de lnverno da UFMG, em Ouro Preto. Na capital, apenas uma atividade es~ programada para hoje: a encena~ ~a
•peça Jennifer. 0 Amor É fvtazs Frw
Que a Morte, às 21 boras, no Centro
Cultural da UFMG (av. Santos Dumont, 174).
Baseada em depoimentos e trecbos de obras do cineasta alemâo
Rainer Werner Fassbinder, Jennifer... narra a hist6ria de uma diretora de teatro que acredita na violência
como expressao do amor. Obcecada
. por seu trabalho, ela chega ao extremo de prostituir sua pr6pria companhia para atingir todos os seus objetivos. A peça é uma adaptaçâo do
grupo Proteu - Projeto de Teatro Experimental Universitârio, da Universidade Estadual de Londrina - de um
texto do dramaturgo nova-iorquino
Randy Buck.
.
O dia promete ser bastante agit.a.do em-OW-QPreto. Às 16 boras, o porào da CGS .l Guignard receb.erâ os
trabalhos realizados na oficma de
atualizaçâo em fotografia IdentûJ<:de
e Novas Possibilidades. Essa oficma,
coordenada pelo fot6grafo Eustâquio
Neves. se propôs a produzir fotografias sobre o tema "identidade". partindo de dados da cultura contemporânea e utilizando colagens, sobreposiçôes de fotos e pintura.
Às 17b30, no pâtio interno da Casa de Gonzaga, os alunos do Projeto
Interartes, que reuniu alunos de diversas oficinas, farâ uma apresentaçâo da lenda australiana Uma ~rti
cula - Um lnfinito, que foi ensaiada
durante três semanas. No patio interno da Escola de Minas, às 18 boras,
os alunos da oficina Canto Coral realizarâo, sob a coordenaçâo de Emani
Malet.a., um concerto que inclui m(tsicas eruditas, MPB e o rock dos Beatles.
Coordenada pelo professor da Escola de Mt1sica da UFMG, Carlos Ernest, a oficina de Banda mostrarB., às
18h30, no estacionamento da Escola
Pedro II, tudo o que foi ensaiado durante as aulas. Depois da apresentaçâo, todos os integrantes irâo levar
seus instrwnentos de sopro e percussâo par~ra Esc<Jla de MU.sica, onde farâo um espetâculo juntamente corn
os alunos do Canto Coral.
Às 19 boras, serâ a vez dos inscritos natt>ficina Vzsual Music and Musical Images, sob o comando do videomaker Éder Santos e do mt1sico
Stephen Vitielo, mostrarem a primeira vfdeo-instalaçâo do festival, intitulada Bocas e Boas. A projeçâo sera
na ianela da Aizeso. em frente ao nos-
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THOMAS Beermann é guitarrisW e lider da banda suiça Hollyhock

to da Telernig (rua Claudio Manoel,
18). Logo depois, às 19h30, .acontecera a mostra final das oficmas do
Festival Jovem, que realizara a instalaçâo Fio de Ariadne, simbolizando
um labirinto de mwtiplas atraçôes.
A Ultima mostra do dia reunira, às
20 horas, na Escola de Minas (sala
18), os alunos de quatro oficinas de
dança: Jmprovistation Dance Performance I e Il, ambas ministradas pela
core6grafa bolandesa Katie Duck,
Dança de Dentro/Dùi.logos do M~vimento, coordenada pela dançarma
Tica Lemos, e Consciência do Corpo
e Técnica de Dança Clcissica, sob o
comando da bailarina paulista Lu Favoreto. Os espetâculos coreogrâfic~s
irào privilegiar a dança contemporanea.

SHOWS
A programaçâo paralela de hoje,
em Ouro Preto, inicia às 18 horas, no
audit6rio do anexo do Museu da Incon.fidência, corn uro video-debate
corn o critico de arte e cineasta Olivio
Tavares de Araujo. Corn mais de 40
documenta.rios realizados sobre arte
e artistas. Olîvio de Araujo vai co~
versar corn o pUblico sobre seu mais
recente trabalho, o video Investigaçao Sobre Um Cidadâo Acima de
Qualquer Suspeita ou Guignard, que
sera exibido durant&o evento.
A noite em Ouro Preto vai prosseguir com espetâculos musicais para
todos os gostos. Às 19 horas, o Teatro Municipal irâ receber o show Na
Trilha do Cinema, da cantora paulista Cida Moreira. No reoert6rio. crue

inclui composiçôes de Chico B.uar~e. Caetano yeloso, Tom Jobun e
Vicente Celestino, d_estacam-se cançôes que homen~ge1am os 100, 3:0os
do cinema, selec1onando 16 mus1cas
de filmes nacionais realizados de
1945 até os dias de boje. Acompanham Cida Moreira os mt1sicos Gil
Reyes (clarinete e piano}, Omar: Campos (violào e contrabaixo), Zelli (contrabaixo), Sérgio Chica (percussâo) e
Mârio Afonso (sopros).
No Cine Vila Rica, às 20h30, a
atraçâo serâ internacional. Trata-se
de uma das grandes estrelas do jazz
atual, o saxofonista norte-americano
Bob Mintzer. No show desta noite,
Mintzer sera acompanhado de alunos do workshop para big band,
coordenado por ele, e pelos professores e mt1sicos Claudio DaueLc;berg,
Marcos Albricker e Paulo Lacerda. 0
repert6rio estâ recheado de improviso e muito samba, corn arranjos assinados pelo proprio Bob Mintzer.
O rock nâo poderia faltar nflsse
verdadeiro "festival de müsica" ~e
hoje. E o velho rock'n 'roll dos anos
70 sera defendido, às 22 boras, na
praça Tiradentes, pela banda suiça
HoUybock. Fonnada por Thomaz
Beermann (guitarra), Eric Bussato
(vocal). Mitch Szenyan (guitarra),
Jean Philippe Dupraz (baixo) e Gilles
Mercier (bateria), o grupo irâ interpretar composiçôes pr6prias e releituras de Gary Moore, John Mayall,
Deep Purple e Withesnake.
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