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Bons blues, belas fotografias e bebidas de qualidade embalarão uma
série de eventos neste
fim de semana em Belo
Horizonte. Na sexta-feira, o fotógrafo Sérgio
Poroger lança, na Livraria da Rua, na Savassi, o
livro “Cold Hot”, resultado de uma viagem
por mais de 3 mil quilômetros pela Rota do
Blues, no sul dos Estados Unidos. Na esteira
da obra, as imagens
também serão exibidas
em um festival que leva
o nome da série e reúne
apresentações musicais, no dia seguinte, na
Cervejaria Sátira, no Jardim Canadá.
Oeventovaimostrarainfluênciadoblues na capital
mineira e celebra os dez
anos de carreira da banda
Audergang,umadasprincipais expoentes do ritmo
no cenário estadual. Além
de música, fotografia e cerveja gelada, o festival “Cold
Hot” também terá pintura
ao vivo, oficina de luthieria,atraçõescircensesegastronomiacomandadapelo
restaurante Osso – Mind
The Bones.
FOTOGRAFIA
Conectadas pelo blues e
pela paixão pelo ritmo,
as atrações do festival
Cold Hot são pautadas
pelas contrastantes e
musicais imagens feitas por Poroger durante
uma viagem de 17 dias
pela a Rota 61, no Sul
dos EUA.
O trecho engloba cidades ligadas a efervescência do gênero musical e foi capturado pelas lentes do fotógrafo e
jornalista em 2014. “Inicialmente, queria mostrar em imagens como
os Estados Unidos eram
nos dias de hoje e trazer
essa musicalidade típica. Mas, durante a viagem, vi que esses estados por onde passei –
Mississippi, Tennessee,
Georgia, Louisiana e Texas – pareciam parados
no tempo”, conta.
Foi o sonho de infância de realizar uma longa viagem de carro, somado à paixão pelos Estados Unidos e pelos ritmos musicais do sul do
país que levaram Poroger a percorrer mais de
3 mil quilômetros.
Além disso, o jornalista
se inspirou no fotógrafo Robert Frank, que
também captou imageticamente a essência do
país em uma viagem no

OS REGISTROS
DA AMÉRICA
FOTÓGRAFO SÉRGIO POROGER
LANÇA LIVRO E INSPIRA FESTIVAL

VIAGEM– Fotógrafo percorreu a Rota 61, no sul dos Estados Unidos, durante 17 dias, registrando aspectos da cultura local pouco conhecida no Brasil
fim dos anos 1950, publicando o clássico livro “The Americans”.
“É uma América contrastante e muito diferente daquela que nós,
brasileiros, estamos
acostumados a visitar,
como Miami e Nova Iorque. Consegui captar a
paisagem suja, pobre,
humilde, que convive
com uma grandiosidade
cheia de vida nesses locais. Os estados são muito musicais e a população é mais solta e comunicativa”, diz Poroger.
MÚSICA
O festival, no sábado, será embalado pelo blues
da banda Audergang,
além de diversas outras
atrações. O crescente interesse do público belohorizontino pelo estilo
musical é celebrado por
Auder Júnior, guitarrista
do grupo. “Há dez anos,
quando começamos, os
espaços para tocar blues
na capital quase não existiam, eram muito fechados. Ficamos felizes de fazer parte desse movimento e ajudar a alavancá-lo no Estado”, afirma.
Durante esta década na
estrada, outros músicos
também foram parceiros
da Audergang e gravaram
com o grupo, e alguns deles marcarão presença no
ColdHot Festival.O guitarrista Affonsinho Heliodoro é um dos convidados,

assim como a banda de rock dos anos 1990 Easy Rider, da qual Auder era parte. O grupo, que encerrou
as atividades em 1994, voltará a tocar junto pela primeira vez durante o evento. “Será uma reunião
muito bacana. É especial
ver todas essas artes convergindo com o blues”,
elogia o guitarrista.
Serviço
Lançamento do livro “Cold Hot”,
com noite de autógrafos e talk
show do fotógrafo e jornalista
Sérgio Poroger, ao som do trio
Gui Borges (violão e voz), Pedro
Fonseca (baixo) e Adriano
Goyatá (bateria), na sexta-feira,
a partir de 17 horas, na Livraria
da Rua (Rua Antônio de
Albuquerque, 913, esquina de
Rua Sergipe–Savassi)
Festival COLD HOT
Exposição das fotografias do
livro “Cold Hot“ e apresentações
das bandas Audergang, Led III,
Gamp e Meia Embreagem, além
dos DJs Motoca e Daniel Seabra,
no sábado, a partir das 14 horas,
na Cervejaria Sátira (Rua
Kennedy, 48 e 60, no Jardim
Canadá–Nova Lima)
Ingressos:
1º Lote promocional
(meia/social)–R$ 25*
* meia entrada social mediante
1 kg de alimento ou estudante e
maior idade
2º Lote (meia/social)–R$ 30*
* meia entrada social mediante
1 kg de alimento ou estudante e
maior idade
Portaria do evento R$ 40,00
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MÚSICA– A Audergang, uma das maiores bandas de blues de Minas Gerais, faz show
comemorativo e reúne velhos amigos no palco, como Affonsinho Heliodoro

