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O Museu de Angra do Heroísmo inaugu-
ra a 18 de janeiro, sábado, pelas 15h00, a 
exposição de Sonhos | fotografia de Rodri-
go Sá da Bandeira, na Sala Dacosta. A mes-
ma apresenta dezassete fotografias de pai-
sagem das ilhas do Pico e do Faial, que se 
caraterizam pela sua dimensão onírica. 
As imagens foram realizadas entre as 18h00 
e as 6h00 da manhã, de forma a criar uma 
atmosfera sinestésica adequada aos sonhos, 
recorrendo em alguns casos a técnicas que 
reforçam o efeito de ilusão e fantasia.
Aquando da inauguração, o grupo de teatro 
A Sala protagonizará uma leitura interpretati-
va de textos de autores açorianos apresenta-
dos em combinação com as fotografias ago-
ra expostas no livro Sonhos, lançado na ilha 
do Faial, em 2013.
A exposição Sonhos estará patente até mar-
ço, na Sala Dacosta do MAH, sendo o seu 
encerramento assinalado com um workshop 
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de fotografia pin hole a decorrer no Serviço 
Educativo do Museu de Angra do Heroísmo.
Rodrigo Sá da Bandeira nasceu em Moçam-
bique, no ano de 1972. Reside na ilha do 
Faial, onde fundou o estúdio fotográfico Fá-
brica de Imagens. Depois de terminar o curso 
na A.R.C.O, em Lisboa, (1993), trabalhou nos 
estúdios da Diapovideo, nas áreas de moda 
e fotografia comercial. Ainda em Lisboa, tra-
balhou como freelancer. Em 2001, mudou-se 
para os EUA, frequentando a Washington DC 
School of Photography, onde mais tarde veio 
a dar aulas. Em 2002, trabalhou na Liberty 
Photo Studio e, em 2003, mudou-se para a 
CKP Studio, onde permaneceu até 2007. Du-
rante o período em que esteve nos EUA, le-
cionou também na Art and Learning Center 
da Universidade de Maryland. Mais recente-
mente, trabalhou com o Observatório do Mar 
dos Açores no Inventário do Património Ba-
leeiro Imóvel dos Açores (IPBIA).

Sonha-se no MAH: inauguração da exposição 
Sonhos | fotografia de Rodrigo Sá da Bandeira
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