
 Kontactos Fotográficos                     4 Julho a 31 Agosto 2010 

 

	   	   Kontactos	  Fotográficos	  é	  um	  evento	  organizado	  pela	  Secção	  de	  Fotografia	  da	  AAC,	  em	  colaboração	  com	  a	  empresa	  municipal	  Turismo	  de	  Coimbra,	  
com	  o	  objectivo	  de	  promover	  a	  fotografia	  e	  o	  turismo.	  	  

Com	  início	  nas	  Festas	  da	  Cidade,	  e	  prolongamento	  até	  final	  de	  Agosto,	  esta	  iniciativa	  é	  constituída	  por	  diversas	  actividades	  fotográficas;	  exposições,	  
palestras,	  workshops,	  projecções	  multimédia	  e	  cinema	  sobre	  fotografia,	  a	  acontecer	  em	  diversos	  espaços	  da	  cidade.	  

	   	   	  
	  
	  
	  

	   	   Exposições	  

 

Edifício	  AAC	   	  

“Queima	  das	  Fitas	  2010”	  

8 Julho a 31 Agosto 

	  	   	  

O	  maior	   evento	   festivo	   estudantil	   é	   composto	   por	   inúmeras	   actividades	   tradicionais,	   culturais	   e	   desportivas.	   Na	   presente	   edição	   a	   Secção	   de	   Fotografia	   AAC	   elaborou	   um	  
exautivo	  acervo	  fotográfico	  sobre	  a	  Festa.	  São	  alguns	  dos	  melhores	  momentos	  que	  estarão	  expostos	  nos	  corredores	  do	  Edifício.	  

	  

“Full	  Beauty”	  
Fernando	  Algarvio	  e	  João	  de	  Castro	  	  
7 Julho a 31 Agosto 

	   	  
	  
Esta	  exposição	  é	  a	  celebração	  do	  corpo	  humano	  na	  sua	  dimensão	  estética	  mais	  elaborada,	  cheia	  de	  protagonismo	  e	  sentimento	  a	  cada	  retrato,	  a	  cada	  corpo	  e	  a	  cada	  momento.	  

	  A	  expressão	  dos	  fotógrafos	  João	  de	  Castro	  e	  Fernando	  Algarvio	  reúne	  aqui	  dois	  olhares,	  visões	  plenas	  e	  assumidas	  na	  grande	  escala	  dos	  corpos,	  tal	  como	  as	  dimensões	  (1.5X4m).	  
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Museu	  Machado	  de	  Castro	   	  

“Home”	  
Raquel	  Vida	  
8 Julho a 29 Agosto 

	   	  	   	  
Home	  é	  passado	  e	  presente.	  	  

Presente	  quase	  esquecido	  de	  tão	  distante	  que	  está.	  A	  nossa	  própria	  natureza	  o	  proporcionou	  e	  conssumou	  assim.	  	  
Inalienável	  pelas	  raízes	  que	  nos	  prendem,	  no	  transporte	  e	  passagem	  pelo	  sentimento	  intrínseco	  de	  pertença	  e	  reconhecimento.	  

Home,	  onde	  nos	  sentimos	  bem,	  confortáveis.	  	  

Muitas	  vezes	  imperturbável,	  perturba.	  Impenetrável,	  penetra	  inevitavelmente.	  

Deixamo-nos	  levar	  e	  ascendemos	  às	  nossas	  origens,	  à	  pureza	  nua,	  despida.	  	  
Home	  presente,	  remete-nos	  para	  o	  oposto	  do	  real	  material.	  Remete-nos	  para	  o	  virtual,	  para	  o	  despersonalizar	  e	  afastamento	  físico.	  	  

No	  presente,	  o	  Home	  virtual	  toma	  lugar,	  ocupando	  assim	  e	  substituindo	  o	  insubstituível.	  	  

Home	  respira,	  faz-nos	  respirar.	  Todos	  os	  sentidos	  o	  comprovam.	  

	  
	  

Portugal	  dos	  Pequenitos	  Sala	  de	  Sta	  Iria	  

“Outro	  olhar”	  
Vários	  autores.	  Pacientes	  do	  Hospital	  Pediátrico	  de	  Coimbra.	  	  
4 Julho a 31 Agosto 

	   	  	   	  
Com	  o	  objectivo	  de	  dinamizar	  uma	  actividade	  com	  as	  crianças	  internadas	  na	  Hospital	  Pediátrico	  de	  Coimbra	  (CHC-EPE),	  a	  Secção	  de	  Fotografia	  da	  Associação	  Académica	  de	  

Coimbra	  serviu	  de	  intermediária	  entre	  os	  sorrisos,	  os	  flashes	  e	  os	  disparos	  destas	  crianças.	  

	  
Para	  a	  concretização	  destas	  imagens	  foram	  distribuídas	  algumas	  máquinas	  descartáveis	  pelas	  crianças	  que	  nessa	  unidade	  se	  encontravam,	  de	  forma	  a	  experienciarem	  algo	  de	  

diferente	  a	  que	  estão	  habituados	  durante	  o	  seu	  período	  de	  internamento.	  

	  

A	  única	  orientação	  por	  nós	  dada	   foi	  apenas	  divertimento	  e	   liberdade	  criativa,	  em	  que	  os	  disparos	   feitos	  pelas	  crianças	  deveriam	  ser	  aleatórios,	  mostrando-nos	  a	  sua	  “Outra	  
Visão”.	  

	  

A	  intenção	  foi	  proporcionar	  a	  oportunidade	  de	  empowerment	  fotográfico,	  em	  que	  as	  crianças	  foram	  as	  próprias	  autoras	  das	  fotografias,	  e	  não	  apenas	  os	  retratados.	  

	  
Esta	  filosofia	  encerra	  principalmente,	  no	  momento	  em	  que	  se	  proporciona	  uma	  “Outra	  Visão”,	  para	  os	  autores	  e	  para	  todos	  os	  queiram	  partilhá-la,	  bem	  como	  proporcionar	  uma	  

nova	  abordagem	  ao	  nível	  da	  linguagem	  fotográfica,	  até	  aqui	  empiricamente	  e	  comummente	  praticada.	  

Quem	  melhor	  que	  as	  crianças,	  na	  sua	  essência,	  para	  nos	  proporcionar	  uma(s)	  “Outra(s)	  Visão/Visões”	  da(s)	  realidade(s)	  que	  nos	  rodeia(m)?	  

	  
Autores:	  Victor,	  Luís,	  Raquel,	  Ana	  Sofia,	  Ricardo,	  Igor,	  Joana,	  Paulo,	  Marisa,	  Edgar,	  Mariana,	  André	  e	  Tiago. 
	  
	  

A	  Capella	  

“Instrumentos	  da	  Canção	  de	  Coimbra”	  
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Vários	  autores.	  Secção	  de	  Fotografia	  da	  AAC	  
10 Julho a 31 Agosto 

	   	  	   	  
Conjunto de fotografias sobre os instrumentos que projectam o som da Canção de Coimbra. Este trabalho é pensado para um espaço que acolhe as 

tradições musicais da cidade, nomeadamente o Fado de Coimbra. 

	  
	  

Café	  com	  Arte	  

“INdefenido”	  
Pedro	  Frias	  
10 Julho a 31 Julho 

	  	  	   	  
Fotomacrografias	  de	  objectos	  do	  quotidiano	  com	  uma	  ampliação	  que	  permita	  a	  visualização	  de	  pormenores	  indistinguíveis	  ou	  pouco	  perceptíveis	  a	  olho	  nu.	  É	  o	  dia-a-dia	  visto	  à	  

lupa.	  

	  

	   	   	  

	   	   Palestras	  

CAPC-Círculo de Artes Plásticas 

Parque Santa Cruz/Jardim Sereia 

	  

10	  Anos	  Photovoice	  

Instituição	  inglesa	  que	  utiliza	  a	  fotografia	  como	  meio	  de	  integração	  social.	  

Matt	  Daw_Project	  Manager	  

10 Julho – 15:00 / 18:00 H 

	   	  

25	  Anos	  de	  carreira	  

João	  de	  Castro	  

11 Julho – 17:00 / 20:00 H 

	  

20	  Anos	  de	  Photoshop	  

José	  Gomes	  Ferreira	  
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22 Julho – 15:00 / 19:00 H 

 

	  

	   	   	  

	   	   Workshops	  

	  

“New	  fashion”	  

24 Julho - Jardim AAC 

Fernando	  Algarvio	  

 

Formação	  em	  fotografia	  de	  moda.	  Sendo	  a	  Moda	  uma	  linguagem	  social,	  estética	  e	  fotográfica	  preponderante	  e	  evolutiva,	  este	  workshop	  leva	  os	  seus	  participantes	  às	  suas	  

fronteiras,	  novas	  abordagens	  e	  linguagens,	  tanto	  na	  técnica	  como	  nos	  conceitos. 

10:30	  –	  13:00	  /	  14:00	  –	  18:30	  h	  

Preço:	  Estudante	  €	  30,00	  –	  N/Estudante	  €	  50,00	  

Inscrições:	  seccao.fotografia@gmail.com	  

	  

“Nu	  Académico”	  

11 Julho - Fonte dos Amores / Qta das Lágrimas 

João	  de	  Castro	  

 

Formação teórica e prática sobre fotografia de nu em exteriores, orientada pelo fotógrafo João de Castro – autor reconhecido, com inúmeros 

trabalhos assinados sobre este género fotográfico. 

Esta acção de formação terá como objecto uma das principais e favoritas modelos de João de Castro, no seu trabalho de autor.  

	  

10:00	  –	  13:00	  /	  14:00	  –	  16:00	  h	  



5 

Preço:	  Estudante	  €	  30,00	  –	  N/Estudante	  €	  50,00	  

Inscrições:	  seccao.fotografia@gmail.com	  

	  

Projecções	  multimedia	  

	  

“Intervalo.	  Fotografias	  da	  Rainha	  Santa”	  

8 e 11 Julho 

Fan	  Zone	  do	  Parque	  Manuel	  Braga	  

Fotografias	  de	  João	  José	  Cardoso	  e	  Paulo	  Abrantes	  

	  

“Inauguração	  do	  novo	  equipamento	  desportivo	  da	  Secção	  de	  Ténis	  AAC”	  

22 Julho  

Estádio	  Universitário	  

	  

Ciclo	  de	  Cinema	  

Provas	  de	  Contacto	  a	  partir	  de	  uma	  ideia	  de	  William	  Klein	  

Um	  conjunto	  de	   filmes	   para	  descobrir	   a	   busca	  artística	   dos	  maiores	   fotógrafos	   contemporâneos	   a	   partir	   de	  uma	  perspectiva	   original.	   Através	   de	  uma	   sucessão	  de	   imagens	  
comentadas	  pelos	  seus	  próprios	  autores,	  o	  espectador	  entra	  no	  universo	  secreto	  do	  trabalho	  de	  criação,	  no	  coração	  do	  processo	  de	  elaboração	  da	  obra	  fotográfica.	  

Jardim AAC	  

1ª	  Sessão	  	  _	  14 Julho  

A	  grande	  tradição	  do	  Fotojornalismo	  

Henri	  Cartier-‐Bresson	  -‐	  William	  Klein	  -‐	  Raymond	  Depardon	  -‐	  Mario	  Giacomelli	  -‐	  Josef	  Koudelka	  -‐	  Robert	  Doisneau	  -‐	  Edouard	  Boubat	  -‐	  Elliott	  Erwitt	  -‐	  Marc	  Riboud	  -‐	  Leonard	  
Freed	  -‐	  Helmut	  Newton	  -‐	  Don	  McCullin	  

	  

2ª	  Sessão	  _	  28 Julho  

A	  Renovação	  da	  Fotografia	  Contemporânea	  

Sophie	   Calle	   -‐	   Nan	   Goldin	   -‐	   Duane	  Michals	   -‐	   Sarah	  Moon	   -‐	   Nobuyoshi	   Araki	   -‐	   Hiroshi	   Sugimoto	   -‐	   Andreas	   Gursky	   -‐	   Thomas	   Ruff	   -‐	   Jeff	  Wall	   -‐	   Lewis	   Baltz	   -‐	   Jean-‐Marc	  
Bustamante	  

	  

3ª	  Sessão	  _	  4 Agosto 

A	  Fotografia	  Conceptual	  

John	  Baldessari	  -‐	  Bernd	  &	  Hilla	  Becher	  -‐	  Christian	  Boltanski	  -‐Alain	  Fleischer	  -‐	  John	  Hilliard	  -‐	  Roni	  Horn	  -‐	  Martin	  Parr	  -‐	  Georges	  Rousse	  -‐	  Thomas	  Struth	  -‐	  Wolfgang	  Tillmans	  
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Morada: Rua Padre António Vieira, Edifício da AAC  3000-315 Coimbra 

Contactos: Telemóvel: 913011551 -- E-mail: fotografia@academica.pt 

www.fotografia-aac.net 

Associação Académica de Coimbra - Instituição de Utilidade Pública 

Secção de Fotografia da AAC – Secção do Ano 2009 – 1ª Gala António Luís Gomes 


