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Óptica Sonora – 10 anos  

3ª edição        

 

Sinopse 

O Óptica Sonora celebra 10 anos de trajetória artística. O novo espetáculo reúne a música às artes visuais, realizando um 

passeio musical acompanhado por imagens que retratam as mensagens poéticas das letras das canções e momentos da 

história do projeto. O show traz no repertório canções autorais e releituras com temas que provocam experiências e reflexões 

relacionadas aos benefícios da arte à vida, da ação nos contextos sociais e nas relações humanas. Os vídeos traduzem as 

canções, proporcionando ao público um cenário complementar à sonoridade, promovendo sensações de emoção, lembranças 

e sentimentos.  

 

Ficha técnica : 

 Equipe Artística: 1.Fernanda Russo - fotografia/video     2.Márcio Kadá- violão/voz  3. Éverton Rogério - teclados      

4.Tico Batera - set percussivo ritmico/efeitos  

Equipe Técnica: 1. Robson Royal - técnico de som        2. Jorge Leal- técnico de video    

Participações Especiais: Clara Russo e Convidados 

Tema: Integração das Artes                              

Conteúdo: Canções, Fotografias, Vídeos e Textos Poéticos  
  
Direção:   Márcio Kadá e  Fernanda Russo 
 
Gênero:  MPB Regional Contemporânea       
 
Duração aproximada: 60 minutos 
 
Classificação: Livre               

 
 

 

 



 Histórico  

  

No ano de 2010 o músico e compositor Márcio Kadá iniciou a pesquisa para selecionar canções que são 

referências na trilha sonora cotidiana e influências de sua formação musical. A artista visual Fernanda Russo 

registrou   imagens que se correlacionam com as canções do repertório escolhido. Desse laboratório surgiu o 

projeto Óptica Sonora.  O tom intimista da voz e violão expande quando a projeção das fotografias desperta o 

interesse pela identificação do que a música traduz. Representantes do movimento cultural e artístico da 

região Noroeste do interior do estado de São Paulo, buscam inovar os formatos de apresentação, promover o 

encontro de linguagens e segmentos artísticos, assim como contribuir para o processo de formação de público. 

O Projeto Óptica Sonora participou de Editais associados ao SESI e Instituições de Educação e Cultura de 2012 

a 2016. Após esse período, a nova formação elaborou o espetáculo e gravou o CD “FotoLíteroMusical”, 

lançados em 2018 pelo Edital do CMPC Araçatuba e SESC. Em 2019, além de integrar o projeto Território SESISP 

de Arte e Cultura em julho no SESI Birigui, realizou apresentações no período de agosto a novembro pelo 

PROAC ICMS em diversas cidades do estado de São Paulo. Em 2020 realizou diversas Lives e foi comtemplado, 

recebendo o Troféu Odete Costa, Prêmio Destaque na categoria Música de Araçatuba. Em janeiro de 2021, o 

grupo organizou o Canto dos Araçás – Festival MPB de Araçatuba e elabora a pré-produção do seu 2º álbum 

de canções autorais em comemoração aos 10 anos de trajetória artística.   

Óptica Sonora -  1ª Edição  

 

A fotografia das canções e a música das imagens.   A mostra das  

fotografias, na projeção   produzida pela Artista Visual   Fernanda Russo,  

retrata o  enredo   musical e permite observar nas imagens os trechos das  

canções. O repertório é composto  por releituras de composições  

brasileiras, referências na formação musical de Márcio Kadá, e por  

canções autorais.     

https://youtu.be/DKpI3qzUi6 Y   

https://youtu.be/Konf2Il6Hy 4   
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Óptica Sonora – FotoLíteroMusical - 2ª Edição  

O Projeto Óptica Sonora leva ao público o CD “ FotoLíteroMusical” e apresenta sua mostra artística de 

música, artes visuais, cênica e literária de maneira conjunta. A intenção é integrar de forma poética essas 

artes e despertar na plateia boas sensações, lembranças e emoções. A apresentação estimula a imaginação, 

os sentimentos e incentiva o desenvolvimento cultural do público por meio das diversas manifestações 

artísticas.     

  

    

                     



             

  

                                       
  

  

  

                                        

     



Links  Óptica Sonora:  

  

Site : www.opticasonora.com.br  

Facebook: https://www.facebook.com/opticasonora2/   

Instagram: https://www.instagram.com/opticasonora/  

Spotify: https://open.spotify.com/album/3wxHbwD6d8rwmLDHFkAaDr   

Deezer: https://www.deezer.com/br/album/56418932  

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC0kQoh8Hx377XwDSx9z2Lwg  

Tvs 

https://www.facebook.com/271636330002515/videos/407820553251351 

https://www.facebook.com/271636330002515/videos/530724554162338 

https://www.facebook.com/271636330002515/videos/931056863913163 

https://www.facebook.com/271636330002515/videos/731246310629466 

https://www.instagram.com/tv/CJy7Ishhdvw/?utm_medium=share_sheet 

Entrevista Rádio Cultura FM 95,5 https://youtu.be/JEZK9q6H4wg 

Matérias  

https://www.hojemais.com.br/aracatuba/noticia/cultura/optica-sonora-se-apresenta-hoje-

embirigui?fbclid=IwAR27s3mTynaablO6MFMmlnVgiQguQ8g9O_59JCcNbkrW0BZEAW0yVOAm4X0  

http://www.folhadaregiao.com.br/2019/07/16/optica-sonora-lanca-novo-projeto-do-show-fotoliteromusical   

  

https://atanews.com.br/noticia/4029/optica-sonora-faz-show-delancamento-do-cd-fotoliteromusical-naquarta-18--no-

sescbirigui  
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