Ação cultural - REFLEXOS - RETRATOS DE ITAPUÃ
Gabrielle Guido e Geovana Côrtes
Descrição 140 caracteres:
Exposição fotográfica na Casa da Música. Retratos de personagens que
representam simbolicamente a cultura identitária do bairro de Itapuã-BA.

Descrição da proposta
Fazer uma exposição fotográfica no espaço cultural Casa da Música,
localizada em Itapuã - Salvador.
A exposição consiste em retratos dos agentes culturais e mestres da
cultura popular de Itapuã. Essas pessoas são fundamentais para a construção
identitária do bairro e atuam juntos movimentando a cultura local. As
Ganhadeiras de Itapuã, Sr. Regis, dona Cabocla, etc são exemplos das figuras
que possuem valor simbólico para a comunidade.

Texto de apresentação:
O projeto Reflexos - Retratos de Itapuã é uma exposição fotográfica de
pessoas “anônimas” do bairro de Itapuã, em Salvador - Ba, mas que têm
grande importância identitária. Estamos falando do dono do bar, dos artistas
locais, da baiana de acarajé, sambistas, contadores de história, entre eles: sr.
Regis, o sambista, Cira do acarajé, o Profeta e entre outros que constroem a
memória de um dos bairros mais tradicionais de Salvador.
Itapuã conhecida através das músicas de Caymmi, Vinicius de Moraes e
livros de Jorge Amado ainda tem muito o que mostrar e a exposição Reflexos
propõe a inserção no dia a dia, o trabalho, a pescaria, as canções, os contos,
os sambas e conhecer as pessoas que fazem desse bairro e do que ele é.
Nosso intuito é mostrar como essas pessoas são reflexos da comunidade
como um todo e como elas refletem um pedaço da história de Itapuã.
Reflexos acontecerá na Casa da Música, espaço cultural gerido pela
Secretaria de Cultura da Bahia, que faz parte da comunidade de Itapuã,

localizada na Lagoa do Abaeté. Pretende alcançar principalmente os
moradores do bairro, mostrar como suas histórias se entrelaçam com a dos
fotografados, como forma de reconhecimento, entre eles estão: moradores
antigos, novos moradores para que possam agregar ainda mais à história de
Itapuã, e estudantes. A ação cultural busca contemplar, também, o público que
frequentava a Casa da Música antes da precarização do local em que está
inserida.
Serviço: Exposição fotográfica REFLEXOS - Retratos de Itapuã.
Quando: 03/09/2017 a 09/12/2017
Onde: Casa da Música - Alto do Abaeté, S/N - Itapuã, Salvador - BA, 41610-510
Quanto: Gratuito.

Objetivos
Estimular o contato com fotografia e exposições pela comunidade, além
de gerar o sentimento de reconhecimento sob os retratos expostos. E também,
visar um relacionamento mais íntimo com a Instituição Casa da Música e
moradores da região, pois a exposição é uma prévia de um futuro festival no
Parque do Abaeté.

Metas
● Uma exposição fotográfica com 30 retratos com legendas;
● As fotografias irão retratar 20 agentes culturais, que expressam valor
simbólico para a comunidade de Itapuã e Parque do Abaeté;
● Duração de 4 finais de semana na Casa da Música, de sexta a domingo;
● Estreia com bate papo com as fotógrafas e os fotografados sobre o
processo.

Plano de ação (PA)
● Elaborar ação cultural (datas, lista de contatos, apoios etc);
● Contatar os personagens que serão fotografados;
● Reservar pauta na Casa da Música;

● Organização

de

material

necessário (câmera, tripé, iluminação,

concepção do ensaio);
● Fotografar personagens;
● Selecionar, editar e revelar retratos;
● Organizar espaço que acontecerá a exposição;
● Bate papo;
● Encerrar exposição;
● Selecionar retratos que serão doados à comunidade;

Período de execução:
● Pré- Produção: 01/07 - 09/09
● Captação e Divulgação: 09/09 - 24/10
● Produção e Execução: 25/10 - 24/11
● Pós- Produção: 25/11 - 09/12

● Elaborar ação cultural (datas, lista de contatos, apoios, etc)
● Contatar os personagens que serão fotografados
● Reservar pauta na Casa da Música
● Organização de material necessário
● Divulgação do evento
● Fotografar personagens
● Selecionar, editar e revelar retratos
● Organizar espaço que acontecerá a exposição
● Organizar bate papo
● Encerrar exposição
● Selecionar e entregar retratos que serão doados à comunidade

Áreas artística cultural: fotografia, patrimônio imaterial e memória.
Data: início 26/06 – 09/12

Estimativa de público alvo: moradores de Itapuã, que frequentam a Casa da
Música e que frequentavam o Parque do Abaeté antes da precarização do
espaço.

Orçamento:
●

Elaborar ação cultural (datas, lista de contatos, apoios etc);
■ Coordenação (2 pessoas) - R$ 500,00

●

Contatar os personagens que serão fotografados
■ Mediadora - R$ 500,00

●

Reservar pauta na Casa da Música
■ Espaço Multiuso para Exposições - Gratuito
■ Espaço Multiuso para o Bate Papo e Abertura da
exposição - R$ 240,00 (*taxa de caução de R$ 150,00)
● Caso a Secult se torne apoiador a pauta fica - R$
120,00

●

Organização de material necessário
■ Concepção do ensaio
■ Câmera (2)
■ Tripé (2)
■ Iluminação - R$ 100,00

●

Fotografar e editar
■ Fotógrafas (2 pessoas) - R$ 500,00
■ Uso de imagens dos fotografados (20 pessoas) - R$ 80,00

●

Selecionar (Curadoria)
■ Curador - R$ 300,00

●

Material Gráfico:
■ Designer - R$ 250,00
■ Social media - R$ 250,00

●

Revelar retratos:
■ 30 retratos 30x20 - R$ 5,00 (R$ 150,00)

●

Organizar espaço que acontecerá a exposição;
■ Montagem da exposição - R$ 100,00

●

Bate papo:
■ Transporte para os fotografados (21 pessoas) - R$10,00
■ Coffee Break - apoio + frutas - R$ 30,00

●

Encerrar exposição
■ Desmontagem da exposição - R$ 100,00

●

TOTAL: R$ 3,810,00

