
NOTÍCIAS DO iNstantes 

 

 

 

NOVO ESPAÇO 

 

© Pereira Lopes 

 

O iNstantes ganhou um novo espaço na Casa da Cultura de Avintes. 

 

É um pequeno local que nos vai permitir arrumar um conjunto de material indispensável à 

realização do festival e ao mesmo tempo um local de trabalho para montagem de exposições. 

 

 

 

Na vitrina do iNstantes - Festival Internacional de Fotografia de Avintes, o 

livro do mês é "Butterfly had a dream" do fotógrafo japonês Atsushi 

Fujiwara. 

 

Fujiwara, nasceu em 1963, na cidade de Shiga, no Japão. É o fundador da 

revista ASPHALT 

 

Atsushi Fujiwara irá participar na próxima edição do festival, entre 1 e 31 de 

maio de 2020. 

 

 

 

A partir de 7 de setembro e até 3 de outubro teremos na Casa da Cultura de 

Avintes a 11ª Proposta Fotográfica. 

 

Trata-se da exposição “Personagens” da fotógrafa Ana Carvalho. 

 

A inauguração será no dia 7 de setembro (sábado), pelas 17horas.  

Será uma boa oportunidade para, de seguida, passarem pela 32ª Festa da Broa 

e deliciarem-se com bons petiscos 

 

 

 

 

“Herança” do fotógrafo brasileiro Leandro Martins será a 12ª 

exposição do projecto Propostas Fotográficas. 

Diz Leandro que “Cada fotografia que faço é uma homenagem à vida”. 
 

Para ver na Casa da Cultura de Avintes, de 11 de outubro até 10 de 

novembro. 

 

 

 

 

Pereira Lopes, director do iNstantes – Festival Internacional de 

Fotografia de Avintes foi convidado pela SOMOS – Associação de 

Comunicação em Língua Portuguesa, com sede em Macau, para júri 

do seu 2º concurso de fotografia. 

 

O concurso terá lugar em dezembro e as votações irão decorrer em janeiro de 2020. 
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Projeções no antigo Teatro Romano © Pereira Lopes 

 

Uma ida aos Rencontres de la Photographie, em Arles (França) era um desejo antigo e que foi 

concretizado em julho deste ano, na excelente companhia do fotógrafo José Manuel Arsénio. 

Ir ao festival é apanhar uma bebedeira de fotografia e uma aprendizagem para quem, como eu, 

organiza um festival de fotografia. 

 

Este ano, os Rencontres comemoram o seu 50º aniversário. Ao longo destes anos tornaram-se no 

maior e mais importante festival de fotografia do mundo. 51 exposições, projecções com música 

ao vivo no antigo Teatro Romano – cerca de 3.000 espectadores - e num antigo complexo fabri,l 

junto ao rio Ródano, e animação de rua fazem parte do programa que termina a 22 de setembro. 

 

O festival levou-nos pelas ruas de Nova Iorque com Helen Levitt, visitamos as inquietantes 

criaturas de Valérie Belin, andamos pelo mundo através da exposição “Datazone” de Philipe 

Chancel, visitamos as margens da sociedade com “Carnival Stripers” de Susan Meizelas e “Viva la 

Movida” do espanhol Alberto García-Alix, uma exposição de homenagem a Edward Weston 

também fez parte do roteiro. A arte comprometida do argelino Mohamed Borouissa e tantas 

outras foram visitadas com o dia a começar pelas 10h00, com uma temperatura a rondar os 39º C 

e a terminar pelas 24h00, com o corpo já a necessitar de descanso. 

 

Paralelamente decorre a 24ª edição do festival fotográfico Voies Off com o lema “a cultura não é 

um direito, mas um dever” e a 4ª edição do festival VR, dedicado à realidade virtual. 

 

São esperados mais de 140.000 visitantes - 16% são estrangeiros - gerando receitas superiores a 

30 milhões de euros durante o decorrer do evento. Um exemplo eloquente de como uma 

manifestação cultural pode ser importantíssima para economia de uma cidade. 

  

A cidade de Arles, com cerca de 50.000 habitantes, alberga desde 1982, a L’Ecole Nationale 

Supérieure de la Photographie (ENSP), única escola nacional de fotografia de nível universitário, 

em França. 

 
 
 

 
DAS PROPOSTAS FOTOGRÁFICAS #09 e #10 
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NOTÍCIAS DE QUEM PASSOU PELO iNstantes 

 

 

 
 

Faleceu no dia 21 de julho, a fotógrafa romena Rodica Tanase. 

 

Formada em engenharia química, Rodica Tanase ficará para sempre 

ligada à história do iNstantes - Festival Internacional de Fotografia de 

Avintes. 

 

Expôs na 3ª edição do nosso festival, em 2016.  

Em 2017, esteve presente em Avintes durante a 4ª edição do iNstantes, 

manifestando-nos o seu interesse em levar uma extensão do festival à 

cidade de Constanta, na Roménia. 

Em 2018, realizou o iN Roménia, com cerca de três dezenas de 

fotógrafos oriundos de 15 países, abrindo espaços emblemáticos da sua cidade ao nosso festival.  

 

Foi a responsável pela vinda ao festival iN2019, do fotógrafo indonésio Hengki Lee e da fotógrafa 

romena Michele de Rose (Mihaela Coman). 

 

Obrigado por tudo o que fizeste por nós, Rodica. Obrigado por te termos conhecido. Descansa 

em paz. 

 

 

A exposição “Escrito com cal e luz, ensaio fotográfico sobre a obra 

poética de Carlos Silva” do fotógrafo Renato Roque foi inaugurada 

no dia 4 de julho, no átrio da Biblioteca Municipal Almeida Garrett 

(Porto). 

A inauguração, foi seguida de uma conversa com o fotógrafo e com 

Rosa Maria Martelo sobre este projecto e sobre a obra de Carlos Silva. 

 

A exposição pode ser vista até ao dia 31 de agosto. 

 

 

 

A ANACOM promoveu um concurso nacional sobre o tema “Comunicar, 

ligar, unir”, tendo inaugurado a exposição e efectuado a entrega dos 

prémios no passado dia 11 de julho, no Centro Português de Fotografia 

(Porto). 

 

Dos participantes referimos, Mário Ferreira vencedor da categoria geral 

(1000 €) e Alice WR a quem foi atribuida uma menção honrosa.. 

 

A exposição irá decorrer até ao dia 22 de setembro. 

 

 

 

De 27 de julho a 27 de setembro decorre na Igreja da Misericórdia, em Tavira, 

um exposição colectiva de fotografia Pinhole, organizada pelo Mira Forum 

(Porto). 

 

Dos 40 participantes, destacamos os fotógrafos Adelino Marques,  Jorge 

Pedra e Filipe Carneiro. A curadoria foi, entre outros,  de Adelino Marques. 

 

Esta exposição já tinha sido apresentada nas instalações do Mira Forum 

(Campanhã – Porto) de 30 de março a 4 de maio deste ano. 

 

 
 

No CIMI -Centro Interpretativo da Máscara Ibérica, em Lazarim (Lamego) 

Pode ser visitada até ao final deste ano a exposição “Viagem pelo Mundo da 

Máscara Ibérica”. 

 

A exposição com trabalhos da espanhola Mercedes Vasquez Saavedra 

abrange máscaras de Portugal, Galiza, Castela, León, Astúrias, Cantábria, 

Extremadura e Andaluzia ocupa três salas do CIMI, desde fevereiro. 

 

 

 

 

 

Encarnados 2006-2019 é um projecto fotográfico sobre o Entrudo na 

Galiza, no qual o fotógrafo Tono Arias trabalhou mais de uma década. 

 

Este projecto concretizou-se com a edição de três fotolivros, posters e 

uma colecção de postais. Encarnados, DesXeo e Preto, são os títulos 

dos três livros. Com um desenho e umas imagens cuidadas e originais 

o autor apresenta-nos um percurso visual absurdo, irónico, anárquico e intuitivo. 

 

 

 

Hermano Noronha apresentou no dia 13 de agosto no auditório do 

Centro Cultural Português na cidade da Praia (Cabo Verde), um 

resumo do seu trabalho de exploração visual das paisagens marítimas 

das ilhas de São Vicente e de Santiago.  

Esta mostra do seu trabalho decorre no âmbito do projecto Concha, 

da Cátedra Unesco - O Património Cultural dos Oceanos, acolhido pelo Instituto do Património 

Cultural (IPC). 

 

 

O NEFA – Núcleo de Estudos de Fotografia e Arte (Florianópolis | 

Brasil) participa no próximo dia 17 de agosto na Maratona Cultural de 

Florianópolis (Santa Catarina | Brasil). 

 

Integrada no evento, pelas 15 horas, vai ser efectuada a apresentação 

dos 10 livros lançados no passado mês de fevereiro no iNstantes – 

Festival Internacional de Fotografia de Avintes.  

A autoria dos livros foi de: Adriana Füchter, Ana Sabiá, Betinha Trevisan, 

Dirce Körbes, Eduardo Beltrame, Luciana Petrelli, Lucila Horn, Luís Paganelli, Soninha Vill e Zeila 

Sardá. 

 

Em fevereiro deste ano, Dirce Körbes, Luciana Petrelli e Lucila Horn estiveram em Avintes, em 

representação do NEFA. 

 
 

 

De 2 de julho a 2 de setembro Javi Calvo juntamente com Lurdes Barrios 

apresenta a sua exposição “Destrezas"  

 

A mostra tem lugar na Casa do Parque Natural de Arribes del  Duero 

(Zamora), contando com o apoio da Junta de Castilla y Léon 

 

A exposição está dividida em duas partes.  A primeira parte está composta por 

imagens captadas na comarca zamorana de Sayago , nas quais as mãos são as 

protagonistas. A segunda parte desta exposição é uma pequena homenagem 

que ambos os fotógrafos dedicam a Anna Atkins (mulher que realizou ol primeiro fotolibro da 

história), com uma série de subtis fotogramas vegetais. 

 

 
 

 

 

De 1 a 31 de agosto, no âmbito da 23ª edição do Festival Internacional de 

Cinema de Avanca, decorre na Casa da Cultura de Estarreja uma exposição 

colectiva que reúne trabalhos de 25 autores portugueses com propostas de 

arte fotográfica que espelham a diversidade criativa da fotografia 

contemporânea. 

 

A mostra tem curadoria e organização de Olga Santos, arquiteta e galerista, e 

de Domingos Júnior, arquiteto e artista plástico reunindo trabalhos de Adelino 

Marques, Ana Pinheiro, André Gigante, António Teixeira, Filipe Carneiro, Flávio Andrade, Hugo 

Almeida, Jean Pierre de Aguiar, João de Medeiros, João Pelicano Paulos, João Paulo Sottomayor, 

Jorge Pedra, Júlio Matos, Luís Coelho, Luís Romba,  Malica C., Manuela Vaz, Maria Vasconcelos, 

Marta de Aguiar, Nuno Calvet, Pedro Malheiro, Pedro Mesquita, Rosa Ramos, Rui Morão e Rui 

Pedro Bordalo. 

 
 

 

José Luís Santos continua a sua viagem pela Ásia. 

 

Serão 12.000 km através do Irão, Turquemenistão, 

Uzbequistão, Quirguistão, Tajiquistão e China.  

Iniciada a 25 de julho em Lisboa a viagem terminará a 31 de 

agosto, em Pequim. 

 

Pode seguir esta viagem através de fotografias e textos na página 

https://www.facebook.com/jose.l.santos.758 

 
 
 

 

“Bajo el cuidado de otros” é uma exposição da colombiana Juanita 

Gonzalez. 

São quarenta fotografias donde se evidencia o impacto do ambiente 

hospitalar na qualidade de vida dos doentes e da sua família, assim 

como também no pessoal que os atende. 

De 21 de agosto até 4 de setembro, no Hospital San Juan de Dios na cidade de Armenia 

(Colômbia). 

 
 

 

 

Pereira Lopes foi convidado pela organização da d`art.VEZ – Bienal 

de Arte de Arte de Arcos de Valdevez a. a participar na próxima 

edição. 

 

O evento terá lugar no próximo mês de novembro. 

 
 

 

 

 

 
 

 

O R G A N I Z A Ç Ã O 
 

 

 

 

 

 

 

S E D E 

 
Casa da Cultura Francisco Rodrigues Marques Júnior 

Largo do Palheirinho – Avintes – Portugal 

 

 

D I R E C Ç Ã O 

 

Pereira Lopes 
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