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FOTOLIVRO 
Da concepção à execução artesanal  

Olhar vagarosa e atentamente para fotolivros é um dos modos de conhecer e 
apreciar a Fotografia de uma forma verdadeiramente imersiva e afetiva. 
Ferramenta de construção de narrativas visuais, o fotolivro é também uma das 
maneiras mais lúdicas e acessíveis de se envolver hoje com a Fotografia.  
Numa oficina dedicada ao Hibridismo do Fotografia, universo da sua pesquisa 
académica, a artista portuguesa Ângela Berlinde apresentará a sua experiência 
editorial e transversal da fotografia e trará uma selecção de livros - que  
explicam a exuberante febre que se vive em torno do género, revelando a 
força dos fotolivros como poderoso instrumento para narrar histórias e 
entender o espírito dos novos tempos.  

Uma lista eclética de fotolivros será revelada, abrangendo desde formas 
clássicas até objetos experimentais, que têm em comum o facto de serem 
símbolos de resistência contra a voracidade dos tempos. Com esta oficina, 
pretende-se despertar o participante para uma discussão sobre os diferentes 
formatos de fotolivros e reflectir sobre as as diferentes narrativas envolvidas 
nos projetos fotográficos trazidos pelo participante. 

DESTINATÁRIOS  
Esta oficina destina-se a todos aqueles que pretendem condensar uma 
narrativa visual em fotolivros. Estruturada em módulos, a oficina visa atender 
tanto pessoas interessadas em narrativas visuais como os autores que vêem no 
livro artesanal o suporte privilegiado para a execução do seu próprio projeto 
fotográfico. 

CARGA HORARIA: 
9  horas:  
6 horas de conceptualização+ edição sequencial 
3 horas de execução de um fotolivro  [ módulo que implica a participação de 
um ou mais convidados ]  
Numero de vagas : 15  
Valor do investimento:  300 RS  

BIOGRAFIA  
ÂNGELA BERLINDE 
Artista, Curadora e Pesquisadora em Pós Doutoramento em Artes Visuais da Escola de 
Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atua no domínio de 
investigação sobre as formas híbridas da fotografia. É portuguesa e vive entre Portugal 
e Brasil. www.angelaberlinde.com
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