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Depois de SP, a 
exposição segue 
para Brasília. Até 
aqui, já foi vista por 
15 mil pessoas

Maratona - Cerca de 120 fotografias de Sutkus estão na Caixa Cultural

Mostra começou 
por Curitiba

O olhar livre do 
lituano Sutkus 
chega a São Paulo

Sábado é dia de samba 
no Bar Brahma Aeroclube

MARCELA FONSECA - Considerado 
um dos mais talentosos fotó-
grafos da antiga União Sovié-
tica, o lituano Antanas Sutkus 
a partir de sábado terá parte 
de sua obra exposta na Caixa 
Cultural São Paulo, na Praça 
da Sé, 111, no Centro (3321-
4400). A exposição intitula-
da Um olhar livre poderá ser 
vista até 21 de abril, de terça 
a domingo, das 9h às 20h. A 
entrada é gratuita.

Cerca de 120 fotografias 

Sábado é dia de samba 
no Bar Brahma Aeroclube, 
com show do grupo Sam-
bajah e o pré-lançamento 
do CD do cantor e compo-
sitor Beto Cezar, a partir 
das 14h30, na Avenida 
Olavo Fontoura, 650, San-

tana (3367-3600), ingresso 
R$ 20.

Beto Cezar lança o CD 
Vida linda, uma produção 
de Carlos Colla, que já fez 
mais de 40 músicas para o 
Rei Roberto Carlos. A di-
reção musical é de Alceu 

Nascido em 1939, Antanas 
Sutkus, que estudou jorna-
lismo, começou a fotografar 
no final da adolescência. No 
entanto, como nunca seguiu 
a estética soviética, sofreu 
com a censura imposta pelo 
regime. “Muitas dessas fotos 
foram tiradas nas décadas de 
1960 e 1970, mas só puderam 
ser reveladas e ampliadas de-
pois da queda da União Sovi-
ética”, disse Carvalho. “Passei 
uma semana com ele esco-
lhendo fotos”, diz o curador.

Itinerante, a exposição foi 
organizada pela primeira vez 
em 2012, em Curitiba. “Su-
tkus estava presente, sempre 
foi um sonho para ele co-
nhecer o Brasil”, afirma. De-
pois da Capital paranaense, 
a mostra passou por Minas, 
Bahia e Ceará. Depois de São 
Paulo, segue para Brasília. 
Até aqui, segundo Carvalho, 
15 mil pessoas visitaram a 
exposição.
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retratam o principal interesse 
de Sutkus: as pessoas. Curador 
da mostra, Luiz Gustavo Car-
valho explica que, por meio 
da exposição, o visitante, além 
de conferir de perto a obra de 
Sutkus, terá a oportunidade 
de descobrir mais sobre uma 
cultura do Leste Europeu tão 
distante e ao mesmo tempo 
tão próxima.

“Pela primeira vez percor-
rendo o Brasil, a obra de Su-
tkus é uma oportunidade para 
aprender sobre a Lituânia e 
sobre essa cultura tão rica”, 
afirma Carvalho. O curador 
lembra que em São Paulo está 
a segunda maior comunidade 
de lituanos do mundo. “São 
Paulo só perde para Chicago 
[EUA]. A concentração de litu-
anos e de descendentes é mui-
to grande na cidade.”

Beto Cezar estará 
lançando seu CD 
Vida linda, que tem 
produção de Carlos 
Colla, parceiro 
do músico na 
composição Chororô

Maia e coprodução de Le-
andro Barros. No repertório 
estão músicas como Choro-
rô, composição em parceria 
com Carlos Colla, Quando 
essa moça chaga perto e 
Tem que por pouco pó. Beto 
também vai cantar músicas 
de Zeca Pagodinho, Dudu 
Nobre, Diogo Nogueira, en-
tre outros.

A música Quando pen-

so em você, de Arlindo Jr., 
do Sambajah, também fará 
parte do repertório do show 
de pré-lançamento do CD 
do rondoniense Beto Cezar. 

O grupo Sambajah, for-
mado na Califórnia (EUA), 
tem o samba de raiz como 
sua base musical, mesclan-
do o samba-soul, samba-
-rap, MPB e soul music, em 
um show dançante.
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› Antanas Sutkus: 
um Olhar Livre

AVALIAÇÃO ��� 

O fotógrafo lituano Antanas Sutkus aprendeu a 
viver sob uma rígida censura imposta por 
Moscou. Trabalhando clandestinamente por 
cinco décadas, ele tirou as 120 fotos em preto e 
branco reunidas na Caixa Cultural. Entre todos 
os registros, que incluem cenas de gente 
comum, entretida em atividades cotidianas, 
apenas um foi feito numa Lituânia livre: Adeus, 
Camaradas do Partido! (foto). Sutkus, de 73 
anos, guarda uma vívida lembrança daquela 
tarde de 23 de agosto de 1991. As notícias do 
fim da União Soviética já chegavam às ruas de 
Vilnius, capital lituana, quando uma multidão 
tomou a praça onde ficava a sede local da KGB. 
“Podíamos ver a fumaça negra que saía de trás 
dos muros. Os agentes estavam queimando seus 
arquivos”, recorda o fotógrafo. Eles deixariam 
Vilnius no fim daquele dia, dentro de um 
ônibus com as cortinas fechadas.
Caixa Cultural — Galeria Principal. 
Setor Bancário Sul, quadra 4, lotes 3/4, 
� 3206-9448/9449. � Terça a domingo, 
9h às 21h. Grátis. Até dia 30.

Adeus, Camaradas 
do Partido! (1991): 
fi m do domínio 
soviético na Lituânia
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