Press Release

Este Mundo espantoso, inquieto e
maravilhoso
Exposição temporária
Local: Centro Português de Fotografia, Antiga Cadeia e Tribunal da Relação do Porto,
Largo Amor de Perdição s/n, Porto
Inauguração: 17 de outubro de 2019, às 16h
Datas:
Início: 17 de outubro de 2019
Fim: 24 de novembro de 2019

É a primeira vez que estas fotografias estão reunidas numa exposição.
Estas imagens resultam de uma seleção entre vários trabalhos de Alexey Belyanchev, um
conhecido fotojornalista moscovita.
O autor teve oportunidade de se encontrar com líderes de diversos países, estrelas
mundiais dos negócios, da cultura e do desporto. Trabalhou em zonas de conflito
militares tais como Palestina, Jugoslávia, Kosovo, Chechénia. Fez parte do pool de
imprensa do primeiro Presidente da Rússia, Boris Yeltsin.
Foi testemunha do encontro histórico entre o Papa Francisco e o Patriarca da Rússia,
Kyrill.
Algumas das fotografias expostas serão incluídas no primeiro álbum que o autor vai
publicar, com o título “Ou assim…”
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Fotógrafo : Alexey Belyanchev

Sinopse biográfica:
Alexey Belyanchev é fotojornalista e pertence a uma geração de fotojornalistas à qual
dá continuidade.
“Izvestia”, “Komsomolskaya Pravda”, “Kultura” são grandes jornais russos nos quais
trabalhou.
Importantes jornais e revistas internacionais como o International Herald Tribune, a
Time, o The Times, o LeMonde e o El Pais publicaram fotografias de Alexey Belyanchev.
Colaborou para agências internacionais como a Associated Press, a Reuters, a EPA, a
France Presse.
Neste momento desempenha as funções de Vice-Diretor do popular jornal russo
“"Evening Moscow".

Imagens e créditos:

© Alexey Belyanchev

A imagem pode ser descarregada com boa resolução em :

https://we.tl/t-cLHfXlS9QF

Informações Adicionais
Mod. CPF - 113 de 2017/05/18

Pág. 2/3

Luísa Tavares
Comunicação, Imagem e Mecenato
e-mail: luisa.tavares@cpf.dglab.gov.pt
Tlf : 220046346
Centro Português de Fotografia
Largo Amor de Perdição, 4050-008 Porto
Tlf : 220046300
Email: mail@cpf.dglab.gov.pt
Site: www.cpf.pt
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