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Sr João Carlos Goldberg
Diretor
Escola de Artes Visuais do Parque Lage
Rua Jardim Botânico 414
RIO DE JANEIRO RJ
22461-000

Promovendo cooperação cultural,
educacional e técnica entre a
Grã-Bretanha e outros países
Rua Elmano Cardim 10
Urca
Caixa Postal 2237
22291 Rio de Janeiro RJ
Telefone (021) 295 7782
Telex 2130244 BCOU BR
Fax (021) 5413693

6 de abril de 1993

Prezado João Carlos
Durante nosso breve encontro no Parque Lage mês passado, conversamos sobre
uma exposição de fotografias que o British Council trará ao Brasil. A exposição,
denominada "A Fotografia Documentária da Grã-Bretanha desde os Anos Oitenta"
(Documentary Dilemmas) virá para o mês Internacional de Fotografias em São
Paulo e excursionará pelo Brasil em seguida até o final de novembro de 1993.
Esta mostra tem como objetivo demonstrar as mais atuais tendências da fotografia
documentária contemporânea. Não dispomos ainda das especificações técnicas,
porém sabemos que será necessária uma área com 75 metros lineares para exibi-la.
Anexo informação geral sobre a exposição.
O período proposto para o Rio é de 21 de agosto a 12 de setembro de 1993.
Gostaríamos de saber se a EAV estaria interessada em mostrá-la. Caso haja
interesse poderemos definir as datas ideais dentro desse período. Estarei ausente
até 19 de abril, porém Sara Pereira (Assistente para Artes) poderá prestar quaisquer
esclarecimentos que se façam necessários.
Aguardando notícias, envio cordiais saudações
m
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Diana Pinto
Coordenadora Cultural
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DOCUMENTARY DILEMMAS
BRITISH DOCUMENTARY PHOTOGRAPHY
A FOTOGRAFIA DOCUMENTÁRIA DA GRA-BRETANHA DESDE OS ANOS
OITENTA
0 British Council traz oo Brasil esta exposição que possui
como objetivo principal demonstrar as mais atuais tendências
da fotografia documentária contemporânea.
A seleção dos trabalhos para esta exposição, com 87 obras,
segue duas linhas cronológicas: a primeira focaliza uma
geração de fotógrafos que atingiram seu apogeu profissional
no início dos anos oitenta e a segunda destaca a geração que
os sucedeu, a maioria com menos de 35 anos, que utilizou
novos métodos de abordagem para responder aos desafios
impostos por seus antecessores.
Utilizando estratégias que associam-se a diversos gêneros no
campo da fotografia (propaganda, fotojornalismo, estória em
quadrinhos) esta exposição objetiva demonstrar alguns dos
mais estimulantes e revigorantes trabalhos realizados na
última década na fotografia documentária britânica.
Fazem parte da exposição trabalhos de fotógrafos renomados
como: Martin Parr, John Davies, Paul Graham, PauJ Seawright,
Ingrid Pollard, entre outros.
A exposição faz parte do Mês Internacional da Fotografia em
São Paulo em maio o permanece no Brasil até o final do ano
circulando pelos principais centros culturais do país.
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