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“Rostos da Liberdade”

Estreia nesta terça-feira, na Asia House em Londres, a exposição “Rostos da Liberdade”, da
fotógrafa Alexandra Kremer-Khomassouridze, do Azerbaijão.
A série retrata 50 mulheres de países, históricos e profissões diferentes, explorando percepções
de identidade em relação ao uso de véus. Cada mulher é retratada com e sem o hijab. “Quando
deixei o Azerbaijão, há 22 anos, o hijab estava em declínio, principalmente entre as mulheres
mais jovens. Elas preferiam usar jeans e minissaias como um sinal de que estavam adotando uma
nova ideologia de multiculturalismo”, diz a artista.
“Quando voltei, 22 anos depois, me surpreendi em ver jovens do país optando por usar o véu.
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Senti como se tivesse descoberto uma nova Baku, cheia de contrastes interessantes onde a
liberdade pode parecer diferente para pessoas diferentes.”
Durante o projeto, “ninguém saía do estúdio do mesmo jeito que entrava”, disse a fotógrafa.
“Nossas conversas tiveram um efeito duradouro em cada uma das mulheres, assim como em
mim. A complexidade do processo foi incrível. Algumas de minhas modelos choraram e preferiram
não usar nenhum véu; algumas disseram o oposto, afirmando que até pensavam em usar em
algum momento; outras entraram no estúdio se recusando a tirar o véu”, afirmou.
A mostra “Rostos da Liberdade” faz parte do Festival Buta, que celebra as artes e a cultura do
Azerbaijão.
Veja mais fotos: http://goo.gl/tR1O1J (http://goo.gl/tR1O1J)
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Sobre o autor
O conteúdo desse blog didático complementa as matérias
abordadas nas aulas, tanto nos cursos presenciais, como nos
cursos a distancia EAD, mantidos pela Focus. Por meio delas
você já pode ter uma referencia do perfil do profissional que
colocamos no mercado de trabalho. A Focus é a única escola
de fotografia no Brasil, que oferece ao aluno o direito de obter
seu registro Mtb de fotógrafo profissional, emitido pelo
Ministério do Trabalho. O registro Mtb de fotógrafo profissional é unificado, sendo
o mesmo obtido pelas melhores Universidades Públicas do Estado de São Paulo.
E você poderá obtê-lo em menos de 4 meses de curso. O aluno obterá seu
registro Mtb de fotógrafo profissional diretamente nas agências regionais do
Ministério do Trabalho e Emprego. Este registro é fundamental para o exercício
da profissão, constituição de seu próprio negócio, ingressos em concursos
públicos e processos admissionários em empresas de fotografia, bancos de
imagens, agencias de noticias, jornalismo e consularização de seu registro de
fotógrafo, caso queira trabalhar em outros países ou ongs. internacionais, como
"Fotógrafos sem Fronteiras" entre outros. Seja fotógrafo devidamente
regulamentado. Qualidade e excelência em educação fotográfica é o nosso
diferencial. Os alunos recém-formados pela Focus competem em nível de
igualdade com fotógrafos profissionais que estão no mercado há mais de 30
anos. Na Focus, o aluno entra no mercado de trabalho pela porta da frente! Os
alunos, após formados, são encaminhados para o mercado de trabalho. Cursos
100% práticos, apostilados e com plantão de dúvidas. Faça bem feito, faça
Focus! 40 anos. AUTOR DO PROJETO: Caso queira contribuir conosco, não
deixe de enviar suas sugestões e links para cursos@focusfoto.com.br.
ORGANIZADOR DO BLOG: Prof. Dr. Enio Leite Alves, nascido em São Paulo,
SP, 1953. PROF. DR. ENIO LEITE: Área de atuação: Fotografia educacional,
fotografia autoral, fotojornalismo, moda, propaganda e publicidade. Pesquisador
iconográfico. Sociólogo, jornalista, físico,fotoquímico, inventor e professor
universitário. Fotografo de imprensa desde 1967, prestando serviços para os
Diários Associados e professor do Sesc e do Curso de Artes Fotográficas Senac
Dr. Vila Nova, São Paulo. Fotografo do Jornal da Tarde em 1972 -1973. Em 1975,
funda a Focus – Escola de Fotografia, instituição de ensino técnico e tecnológico..
No mesmo ano, suas fotos são expostas na 13ª Bienal Internacional de São
Paulo, quando a fotografia passa a reconhecida pela primeira vez por esta
instituição como obra de valor artístico. Professor de fotografia publicitária da
Escola Superior de Propaganda e Marketing, (ESPM), 1982 a 1984. Mestre em
Ciências da Comunicação em 1990, pela Escola de Comunicação e Artes, USP.
Doutor em História da Fotografia, Fotoquímica, Óptica fotográfica e Fotografia
Publicitária Digital, em 1993, pela UNIZH, Suíça. No ano de 1997 obteve Livre
Docência na Universitá Degli Studi di Roma Tre. Professor convidado pela Miami
Dade University, Flórida, 1995. Pesquisador e inventor. Escritor publicou o
primeiro livro didático em língua portuguesa sobre fotografia digital, Editora Viena,
São Paulo, maio 2011, já na segunda edição. Colabora com artigos, ensaios,
pesquisas e títulos sobre fotoquímica, radioquímica, técnica fotográfica,
tecnologia digital da imagem, semiótica e filosofia da imagem para publicações
especializadas nacionais e internacionais. (Fonte: BBC/Brasil 13/12/2014)
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