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Sarah Ferreira expõe no Centro de Exposições | 2 FEV

Exposição de Fotografia “AB IMO PECTORE”
A Câmara Municipal de Odivelas inaugura a Exposição de Fotografia “AB IMO PECTORE”, da
artista Sarah Ferreira, no próximo dia 02 de fevereiro, pelas 20h30, no Centro de Exposições de
Odivelas.

Exposição:
“AB IMO PECTORE”, é uma série composta de fotografias minimalistas, na maioria a preto &
branco. O objetivo é focalizar em momentos da vida, com simplicidade e nostalgia. A junção de
preto e branco, simboliza os pares tais como o dia e a noite, o ying e o yang.
À primeira vista, estas obras podem parecer sombrias, mas sempre suaves. Poucas obras têm
cor, a única que se destaca é um painel composto por mais de 700 fotografias que representa
um arco-íris. A acumulação de várias imagens representa vários anos de uma vida.

Nota biográfica:
Sarah Ferreira nasceu em Paris em 1989, onde continua a viver uma boa parte do ano.
Formou-se na cidade das luzes, em Comunicação Cultural pela ICART – École des Métiers de la
Culture et du Marché de L’Arte.
Influenciada pelo ambiente cultural onde nasceu e cresceu, onde a arte e o contacto com
artistas plásticos de vários cantos do mundo, formaram parte da sua personalidade sensitiva,
que lhe permite captar a realidade à sua volta com mais pormenor, mais cor, mais linhas e
formas, facilmente fica desperta para captar a realidade através da objetiva fotográfica.
A fotografia foi uma paixão que sempre a acompanhou, mas a determinado momento da sua
vida achou que essa paixão se poderia traduzir em algo mais sério e determinante, no seu
percurso profissional. Assim, passou a dar mais alma e emoção a tudo o que sua máquina
consegue captar, partilhando com os outros o que vê e o que sente.

A Exposição fica patente até ao dia 16 de abril de 2017.

Odivelas, 23 de janeiro de 2017.
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