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Três mostras de fotografia no MIRA Forum

O MIRA Forum acolhe até 4 de maio três exposições de fotografia. “Porto”, “Espaço Comum” e “Pinhole Porto Photography
2019” são as três mostras em exibição, numa iniciativa integrada no MIP – Mês da Imagem do Porto, que decorreu ao longo
do mês de março.

“Porto” nasceu a partir do grupo de facebook Porto Photography, que junta a paixão pela cidade Invicta com a paixão pela
fotografia. Do acervo, foram selecionadas imagens de 25 membros, com formações e histórias diferentes, em que o Porto é
a figura principal. A curadoria é de Manuela Matos Monteiro e de João Lafuente.

A exposição “Espaço Comum”, de Lara Jacinto, “é uma construção afetiva que reflete e expressa uma forma de ser única,
partilhada por cidadãos portugueses e espanhóis”, questionando o passado e o presente, lê-se na apresentação da
mostra.

Fotógrafos de 20 países apresentaram os seus trabalhos no âmbito do MIP – Mês da Imagem do Porto. Desses foram
selecionadas 50 obras, compondo a exposição “Pinhole Porto Photography 2019”, que vai contar também com a projeção
de cerca de 100 imagens. A curadoria é de Adelino Marques, António Martins Teixeira, Augusto Lemos e Rui Apolinário, os
mesmos que vão participar no colóquio “A fotografia pinhole no mundo do digital/virtual”, marcado para 13 de abril, às
14h30.

 

Iniciativa de apoio a Moçambique

O MIRA Forum promove no domingo, 14 de abril, às 15 horas, uma ação de solidariedade de angariação de fundos para
enviar para Moçambique, que se vê a braços com as consequências trágicas da passagem do ciclone Idai. Assim, vão ser
leiloadas obras doadas por mais de 70 artistas, que responderam ao apelo do MIRA, e a receita servirá para apoiar
Moçambique, através da AMI e da Cruz Vermelha. A iniciativa vai contar com alguns momentos musicais, a cargo de Ana
Deus, Jorge Queijo, José Valente e Luca Argel.


