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Sandra Rocha expõe fotografia  no Museu de Angra do Heroísmo

O Museu de Angra expõe, de 8 de Abril a 14 de Junho, na Sala Dacosta, uma colecção de 
fotografias de Sandra Rocha, intitulada Love stream.

Esta exposição, da autoria da 
fotógrafa  Sandra  Rocha, 
nascida na ilha Terceira, mas 
radicada  em  Lisboa,  é 
integrada por 16 retratos que 
constituem  um  conjunto 
heterogéneo que o crítico de 
arte  Delfim Sardo diz  serem 
presumíveis  documentos  de 
uma  deambulação  pessoal  
por  espaços  físicos  e 
emocionais.

O  visitante  apercebe-se,  de 
facto,  que  esta  exposição 
nasce  de  uma  espécie  de 
recolecção que é produto de 
incursões  por  lugares  que, 
sendo  públicos,  se  tornam 
íntimos,  dada  a  atitude  de 
introspecção  e  tensão 
emotiva  que  transtorna  as 

personagens. Não se trata, todavia, de voyeurismo fácil e intrusivo. Fotografando-as de costas, 
numa solidão desalentada, ou fechadas sobre si, ilhadas na própria dor, a fotógrafa preserva a 
identidade  das  mulheres  que  retrata,  não  deixando  por  isso  de  tornar  clara  e  evidente  a 
desolação  que  as  consome.  Outras  imagens,  ainda  no  feminino,  são  testemunho  de  um 
coquetismo  colorido,  fútil  e  subtilmente  desamparado  ou  documentam  o  deslumbramento 
amoroso, que faz da noiva de um dos retratos uma criatura singular, centro de um mundo que 
não inclui terceiros, e que é juntamente «amador» e «coisa amada». Parte das fotografias não 
incluem figurantes. Contudo, não são meros exercícios de grafismo. Também nestas imagens 
se insinua a melancolia, dado o aspecto frio e desolado dos espaços, dominados por cromados 
assépticos, vidros embaciados e espelhos vazios.

Sandra Rocha é licenciada em Arte Contemporânea pela Faculdade de Ciências Sociais  e 
Humanas  da  Universidade  Nova  de  Lisboa,  onde  fez  igualmente  uma  pós-graduação  na 
mesma área, tendo defendido tese de mestrado em 2008. Realizou já exposições individuais 
em Angra do Heroísmo e Ponta Delgada e participou em exposições colectivas em Lisboa, no 
Porto, Braga e ainda nas Canárias. Em 2005, ganhou o 1.º Grande Prémio de Fotojornalismo 
Visão, cumulativamente com o 1.º Prémio de Vida Quotidiana.

Esta exposição de fotografia, intitulada  Love Stream, é apresentada no Museu de Angra do 
Heroísmo no  quadro  de  uma parceria  efectuada  entre  esta  instituição  e  a  galeria  de  arte 
Fonseca Macedo, de Ponta Delgada, a quem pertencem as obras.


