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NEWSLETTER

Museu de Angra Fotossensível | ateliê  
de fotografia pin-hole no MAH

A Direção Regional da Cultura, através do Museu de An-
gra do Heroísmo, promove no próximo sábado, 24 de ou-
tubro, um ateliê de fotografia pin-hole, no âmbito do pro-
grama de dinamização da exposição “Visões | o interior do 
olho humano”.

Neste ateliê, coordenado por Pedro Horta, explorar-se-
-á a semelhança entre a estrutura de uma câmara fotográfi-
ca e a do olho dos seres vivos, que a referida exposição dá 
a conhecer. No mesmo, latas, caixas e outras embalagens 
serão, com a ajuda de um alfinete, reutilizadas como câma-
ras fotográficas e as fotografias obtidas posteriormente re-
veladas com produtos de uso doméstico.

O workshop destina-se a adultos, jovens e crianças a 
partir dos 7 anos. A participação é gratuita, mas dependen-
te de inscrição prévia. As inscrições podem ser feitas atra-
vés do telefone 295 240 800 ou pelo e-mail museu.angra.
agenda@azores. Informação sobre este ateliê está igual-
mente disponível nos sítios do Museu de Angra do Heroís-
mo e CulturaAçores: museu.angra.agenda@azores.gov.pt / 
www.culturaacores.azores.gov.pt.

A pinhole, ou fotografia estenopeica, consiste numa ma-
neira de ver uma imagem real, através de uma câmara es-
cura. A luz é captada para dentro da câmara por um pe-
queno orifício – estenopo, do grego stenopo –, e, sofrendo 
um movimento de inversão, a imagem é projetada ao con-
trário para a parede oposta ao orifício, revestida com pa-
pel fotográfico.

A exposição, “Visões | o interior do olho humano”, dividi-
da em dois nú cleos expositivos passíveis de serem visi tados 
no Museu de Angra do Heroísmo, de 19 de setembro a 31 
de janeiro, e, no Fórum Terceira, na Praia da Vitória, de 18 
de se tembro a 25 de outubro, reúne um leque de fotografias 
da autoria de Robert van Velze, Rafael Nobre, Fabiana Ro-
drigues e Carla Santos, que aliam Arte e Ciência, constituin-
do um instrumento de comuni cação inovador. São histórias 
de suces so da medicina e oftalmologia portuguesa conta-
das num encontro de olhares, tes temunhado pela luz. Nes-
tas imagens, os olhos falam da vida que existe no seu inte-
rior escondido, dando conta do ADN que herdaram ou das 
lesões que tiveram de enfrentar.

Neste ateliê, vamos ficar a perceber como a 
câmara fotográfica se assemelha à estrutura do 
olho dos seres vivos,  que a exposição Visões | o 

interior do olho humano dá a conhecer. Depois, 
aprenderemos como, recorrendo a caixas ou 

outras embalagens, se pode criar uma máquina 
fotgráfica, com papel fotográfico e um simples 

alfinete. Finalmente, será tempo de olhar, 
fotografar e revelar o que mais sensibilizou o 

nosso olhar, usando produtos de uso doméstico.

Monitor: Pedro Horta

Público-alvo: crianças a partir dos 7 anos, 
 jovens e adultos

Inscrições limitadas a 12 participantes 

Participação gratuita, mas dependente de inscrição  
prévia através do telefone 295 240 800 ou do  

e-mail museu.angra.agenda@azores.gov.pt
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