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Deus não tem favoritos –
A Fujifilm UK patrocina exposição
comovente da fotógrafa Lauren
Forster
Uma visita obrigatória em Londres neste mês foi a exposição individual de Lauren
Forster, fotógrafa retratista premiada, que narra os últimos meses da vida da sua
mãe. Em exibição de 8 a 22 de março na galeria do Exército da Salvação, no
centro de Londres, “God Has No Favorites” (“Deus não tem favoritos”) provou ser
o ensaio fotográfico mais triste e desafiador de Forster até hoje. A pungência do
trabalho de Forster também atraiu multidões e muitas pessoas a comentar sobre a
qualidade do trabalho e a estética da exposição em si.
Ao resumir a sua experiência, Lauren disse: “Fiquei completamente surpresa
quando a Fujifilm ofereceu-se para me patrocinar no lançamento desta exposição,
já que a natureza deste projeto é tão pessoal. Eu tinha terminado o trabalho e o
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próximo passo natural era planejar uma exposição, mas eu não tinha certeza de
como fazê-lo – então fiquei muito feliz quando a Fujifilm me procurou.”
“A Fujifilm”, ela acrescentou, “decidiu criar uma série de artigos baseados no meu
trabalho e focou em superar os desafios para fazer uma exposição sair do papel.
O Bayeux pro lab ajudou-me a montar e a imprimir e encorajou-me a imprimir
algumas das imagens numa escala maior – como saída de impressão no “Fujicolor
Crystal Archive Professional Paper – Maxima” parece excelente.
Houve muitos comentários de visitantes sobre a qualidade das impressões neste
espaço. A visualização privada inicial foi um evento verdadeiramente memorável
que permitiu que os meus amigos, familiares e pessoas da indústria se envolvessem com o trabalho; a reação foi fantástica. Foi excelente ver o projeto concretizar-se e encontrar uma parede de galeria depois de tantos meses de
planeamento.
A noite de abertura em si foi uma experiência fascinante e fez-me ainda mais
determinada a levar experiências daqui para montar mais exposições no futuro.
Não há dúvida de que é a maneira perfeita de garantir que um projeto seja visto
da maneira pretendida.”
Para descobrir que outras exposições estão a abrir nos próximos meses, visite o
nosso fórum de exposições.
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