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NOTA À IMPRENSA

Centro de Artes de Sines inaugura exposição sobre
passagem do tempo em praias de Porto Covo
A exposição “Praia 2004-2008”, de Christian Chaize, é inaugurada no dia 10 de Janeiro, às 18h30,
e está patente no Centro de Artes de Sines, todos os dias, entre as 14h00 e as 20h00, até 8 de
Fevereiro.
Com imagens captadas ao longo de cinco anos a partir dos mesmos pontos de vista, o fotógrafo
francês mostra a passagem do tempo em praias de Porto Covo.
Em Agosto de 2004, Christian Chaize definiu o enquadramento que resultou esta série,
fotografias em perspectiva mergulhante de lugares idênticos.
Escolhendo a Praia Pequena e Praia Grande, Chaize decidiu-se pela mais pequena, apertada
entre rochedos, e prestou atenção à hora e ao ângulo de enquadramento, colocando o seu tripé.
Depois, pontuou exactamente o caminho que leva à praia maior.
Nos anos seguintes, recomeçando o mesmo percurso e os mesmos enquadramentos,
desenvolveu uma visão perturbadora da paisagem. Num lugar natural em princípio estável, cada
elemento parece variar ligeiramente: o horizonte, o oceano, a areia, os rochedos, os banhistas,
casais, famílias e os seus apetrechos balneares.
As fotografias obtidas transmitem uma estranha mas fascinante visão do ambiente estival.
Christian Chaize, nascido em 1960, vive e trabalha em Lyon, França. Desde há 20 anos, fotografa
as pessoas no seu quotidiano, paisagens ou objectos, num estilo pessoal. Obteve o prémio
europeu da jovem fotografia europeia, em Arles, França.
A entrada na exposição é livre.
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