Lançamento do livro “Cenas Venezianas”: uma viagem
fotográfica pelo Carnaval de Veneza
Em seu livro de estreia, “Cenas Venezianas”, Francisco Andrade nos leva a uma viagem no
tempo para a Veneza do século 17.

A Embaixada da Itália em Brasília convida o
público

para

o

lançamento

de

“Cenas

Venezianas”, livro de estreia de Francisco
Andrade. Através das fotos de uma das festas
populares mais belas do mundo, ele nos convida a
uma viagem no tempo na Veneza do século 17.
O grande baile de máscaras a céu aberto, os
canais, as ruas e as passagens estreitas da
Sereníssima, em busca de um passado de glórias de uma das cidades mais
importantes da Europa.
O fotógrafo Francisco Andrade trabalhou durante quatro anos no projeto e em 2018
fez uma tiragem de seis exemplares que foram impressos em sistema digital que ganhou o
Prêmio Pine de melhor livro nessa modalidade. Agora “Cenas Venezianas” ganhou
tratamento de luxo e foi impresso na Ipsis gráfica, em processo mais color, com selo da
Editora Origem, do Valdemir Cunha. Com isso as cores foram acentuadas ganhando uma
profundidade cromática, que torna o livro uma referência de impressão.
“Cenas Venezianas” conta com o apoio da Embaixada da Itália em Brasília.

Francisco Andrade, fotografo autodidata,

é

advogado e administrador de empresas. Desde
garoto sempre foi fascinado pela arte de
desenhar com a luz. Frequentava os laboratórios
fotográficos de sua cidade natal com o objetivo
de aprender revelação e outras técnicas da
fotografia. Cada vez mais apaixonado por
fotografia, sempre procura se aprofundar nessa
arte, variando os temas de seus trabalhos entre
fotografia de paisagens, pessoas, esportes e arquitetura. Ao longo dos anos formou um
grande e variado acervo de imagens, estando algumas centenas delas disponibilizadas em
fóruns na internet e em sites de fotografia, o que lhe deu boa visibilidade pelo público desse
segmento.

SERVIÇO
Lançamento do livro “Cenas Venezianas”: uma viagem fotográfica pelo Carnaval de Veneza
LOCAL: Sala Nervi da Embaixada da Itália em Brasília
DATA: 6 de junho
HORA: 18h30
ENTRADA FRANCA sujeita à lotação
INSCRIÇÕES: Para garantir a sua participação envie um e-mail com seu nome para:
eventos.brasilia@esteri.it
(sua presença estará confirmada sem necessidade de e-mail de resposta).

FICHA TÉCNICA
Livro: Cenas Venezianas
Autor: Francisco Andrade
Editora: Origem
Número de páginas: 300
Formato: 25x31 cm
Lançamentos:
O livro foi lançando Durante o Foto em Pauta – Festival de Fotografia da Cidade de
Tiradentes/2019 e no Museu da Fotografia da Cidade de Fortaleza.
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