ÁLBUM DE RETRATOS
“Uma imagem vale mais que mil palavras”. O conhecido ditado popular é o enredo que emoldura o projeto
Álbum de Retratos. A coleção de 12 livros, uma co-edição entre a Memória Visual e a Folha Seca e com
patrocínio da Petrobras, traz quatro séries com temas diferentes - cada uma composta por três livros -, que
traduzem e homenageiam, numa biografia fotográfica, doze personagens da cultura brasileira através do
acervo pessoal de fotos de cada um.
As imagens estampam o talento de infância, o passado da cidade, o encontro com seu trabalho, trajetória,
sua história de vida, que ajudará a tornar familiar ao leitor, o íntimo e o público de artistas como Zezé Motta,
Ferreira Gullar, Jards Macalé, Cacá Diegues, Lan e Ruy Castro - nomes de diferentes ramos de
expressão cultural, mas referências fundamentais em suas áreas de trabalho.
Nomes de igual sensibilidade, como Nelson Sargento, Zélia Duncan, Walter Carvalho e Antonio Pedro
fazem contraponto nesse trabalho como biógrafos, garimpando o baú de recordações do biografado,
escolhendo junto as fotos e traduzindo do convívio íntimo mais uma cor, um sugestivo sombreado que o
trabalho propõe. Um desafio diferente proposto a cada um. A partir das fotos, coube-lhes devolver em
palavras cada retícula da fotografia e conduzir a história com pequenos textos e informações, como data,
local, momento vivido em cada foto, e observações de cada imagem, num depoimento pessoal sobre estas
foto-biografias.
A primeira série com o tema Som, com Jards Macalé retratado pelo jornalista João Pimentel, Dona Ivone
Lara pela cantora Zélia Duncan e Turíbio Santos por Hermínio Bello de Carvalho, está disponível a partir
do dia 16 de julho.
ÁLBUM DE RETRATOS – SOM
Jards Macalé com textos de João Pimentel | ISBN 978-85-89617-07-9
Dona Ivone Lara com textos de Zélia Duncan | ISBN 978-85-89617-05-5
Turibio Santos com textos de Hermínio Bello de Carvalho | ISBN 978-85-89617-06-2
18 x 14 cm | 128 páginas | 60 reproduções fotográficas | Preço (por livro): R$ 22,00
PRÓXIMOS LANÇAMENTOS
IMAGEM
Walter Firmo com textos de Cora Rónai / Lan com texto de Antonio Pedro / Cacá Diegues com textos de
Nelson Sargento
CORPO
Zezé Motta com textos de Walter Carvalho / Bete Mendes com texto de Fatima Guedes / Ruth de Souza
com textos de Haroldo Costa
PALAVRA
Ferreira Gullar com textos de Geraldo Carneiro / Ruy Castro com textos de Heloisa Seixas / Drauzio Varella
com textos de Regina Braga

