Press Release
Corpos Modernos do Palco
Local: Antiga Cadeia e Tribunal da Relação do Porto, Centro Português de Fotografia
Período de apresentação ao público:
Data de início: 9 de abril de 2022 (inauguração às 16h00)
Data de termo: 26 de junho de 2022
Fotógrafos:
Fotografia de Silva Nogueira (1920-1930)

Texto/Sinopse:
“Corpos Modernos do Palco (Fotografia de Silva Nogueira 1920-1930) reúne um conjunto de
retratos de atores portugueses fotografados por Silva Nogueira e pertencentes ao acervo do
Museu Nacional do Teatro e da Dança num período que vai do início da década de 1920 até aos
primeiros anos da de 1930. Estas imagens que representam a afirmação de uma tripla
modernidade. Em primeiro lugar testemunham uma profunda mudança estética no retrato,
incorporando traços do cinematógrafo, em particular o grande plano. Em segundo lugar
testemunham uma transformação do teatro nacional, quer no teatro de repertório quer na
Revista à Portuguesa, começando a sentir-se, de forma cada vez mais evidente, a influência do
cosmopolitismo das grandes capitais. Em terceiro lugar, a sua ampla disseminação através dos
novos magazines ilustrados perfeitamente integradas na paginação inovadora desses magazines
fê-las chegar a faixas cada vez maiores de público dando azo a uma marcante mudança para um
gosto modernista.”

Paulo Ribeiro Baptista
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Imagens e créditos:
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Disponiblizamos via We Transfer as duas imagens que constam acima:
https://we.tl/t-Tr7qC8FGac

Os créditos de todas as imagens (e que as devem acompanhar) são para todas as imagens :
©Silva Nogueira|MNTD|DGPC

Para mais informações contactar por favor por telefone ou mail (contactos infra).

Informações Adicionais
Luísa Tavares
Comunicação, Imagem e Mecenato
e-mail: m-luisa.azevedo@cpf.dglab.gov.pt
Tlf : 220046346 ou 220046300
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Centro Português de Fotografia
Largo Amor de Perdição, 4050-008 Porto
Tlf : 220046300
Email: mail.cpf@cpf.dglab.gov.pt
Site: www.cpf.pt
Data press release: 01.04.2022
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