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Caminhando pelo espaço do museu encontramos
um conjunto de quinze caixas de armazenamento
(como as destas imagens), com aberturas
circulares por onde podemos espreitar (to peep,
em inglês).
Dentro de cada uma, descobrimos o que os artistas
convidados nos trazem. Cada um organizou a caixa
“surpresa” à sua maneira, com objetos, imagens,
textos, vídeos ou até desenhos, que mostram
um lado menos conhecido seu ou do seu trabalho.

Como se de uma parede do seu ateliê se tratasse - onde
coloca imagens suas e outras, de vários autores, que lhe
chamam a atenção e a inspiram - Catarina Botelho cria um
mapa de imagens para a sua caixa de armazenamento. A artista
dispõe e organiza o conjunto de imagens de forma intuitiva*,
de forma a criar ligações e diálogos entre elas.
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Encontramos apresentados dois tipos de imagens: fotografias
que tirou para um projeto desenvolvido recentemente nos
limites da cidade de Barcelona e imagens de barricadas que
tem vindo a recolher.
Será que a imagem acima pertence ao primeiro ou segundo
grupo?
A ideia da artista é pensar a vida na cidade, como é
organizada, as suas regras e os seus limites. Será que ainda
existem espaços abertos, livres, sem uma função definida,
onde não pareçam existir regras?
Foi nos arredores das cidades, em terrenos baldios (como o da
imagem acima), que Catarina Botelho encontrou a resposta
a esta pergunta.

Para esta atividade só precisas de uma máquina fotográfica
ou um telemóvel (ou tablet).
O desafio de hoje é encontrares uma nova forma de olhar
para o que te rodeia e de pensares na fotografia de uma
forma diferente. Vamos dar-te três ideias para começares.
Fotografa:
algo ‘feio’ de uma forma ‘bonita’;
uma coisa que não sirva para nada;
algo que esteja num sítio onde não pertence.

PALAVRAS NOVAS
*INTUITIVO é algo feito seguindo o instinto, sem pensar
antes de agir.

Podem
fotografar
as
vossas
fotografias e publicá-las no
Facebook ou no Instagram com
os hashtags:
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