Exposição de fotos de Sabine Felber : Retrato Brasileiro
29 de abril a 30 de maio de 2014

Vernissage 29 de abril às 19h
Embaixada do Brasil em Berlim
Proximidade, distância e abertura que mantém, ao mesmo
tempo, uma distância residual, como na foto acima da
Indiana Nomma: esse é o gesto típico dos retratos
produzidos pela fotógrafa berlinense Sabine Felber. Seus
modelos são 26 artistas e intelectuais contemporâneos do
Brasil.
A série se chama Retrato brasileiro, título que talvez aluda
a uma das canções mais conhecidas e populares do
cancioneiro brasileiro: a „Aquarela do Brasil“. No samba
composto em 1939, o compositor Ary Barroso entoa uma
ode à diversidade e à riqueza cultural de seu país. E muito dessa canção ressoa nas imagens
da exposição, seja na exuberância de algumas das pessoas retratadas ou na relutância de
algumas outras.
O objetivo da exposição é mostrar várias facetas da arte brasileira, da paisagem cultural e das
pessoas nelas inseridas. Felber pediu que pessoas conhecidas, como o ator Chico Diaz ou o
autor e ensaísta Silviano Santiago, se pusessem em frente à câmera. Pessoas menos
conhecidas também foram fotografadas. Todos eles se somam nesse „retrato brasileiro“, que
deu título à exposição.
A especialista em Brasil Kersten Knipp escreve um ensaio para a exposição.
Sabine Felber, 46 anos, artista, socióloga, fotógrafa free lance. Publicou, entre outros
veículos: "Independence" Nova Iorque, "film forum" Berlim, "Film und TV Kameramann"
Munique, "Frankfurter Rundschau" Frankfurt, "FAZ" Frankfurt, "taz" Berlim, "Berliner Zeitung"
Berlim, "Süddeutsche Zeitung" Munique, "NRC Handelsblad" Holanda. Fotografou, entre
outros, para DaimlerChrysler Berlim, index GmbH Berlim, OVIDIUS GmbH Berlim, Ministério
Federal dos Assuntos Sociais, editora Loescher Itália etc.

Horário de funcionamento da galeria: Seg-Sex de 10-18h
Local: Embaixada do Brasil em Berlim, Wallstr. 57, 10179 Berlim Para a vernissage em
29/4 pede-se inscrição pelo correio eletrônico cultural.berlim@itamaraty.gov.br

