
AS EXPOSIÇÕES QUE EU NUNCA FIZ 
Exposição fotográfica com cinco ensaios temáticos será lançada no próximo 

dia 9 
 

O fotógrafo e artista visual Alexandre Santos realiza de 9 a 27 de janeiro, “As 
Exposições Que Eu Nunca Fiz”, um conjunto de cinco séries fotográficas com 
temáticas distintas que revelam um olhar poético sobre a sociedade, na Galeria 
Abraham Palatnik (Mercado de Petrópolis em Natal-RN). A abertura acontecerá 
a partir das 19h com coquetel de lançamento. 
 
A exposição é composta por 80 imagens divididas em cinco temáticas que 
representam a trajetória artística do autor no campo da fotografia: “Do barro ao 
Pó”, “Transitório Concreto”, “Abstrações Geométricas”, “Disperso olhar” e 
“Transfigurações Poéticas”. 
  
Para o fotógrafo Alexandre Santos, “As Exposições Que Eu Nunca Fiz” é a 
realização de um sonho em um conjunto de ensaios que revelam um olhar 
sobre a nossa sociedade. “Todos nós, ao longo da vida, vamos acumulando 
desejos que não realizamos e eu, enquanto fotógrafo e artista visual, estou 
realizando essa exposição que se revela como um exercício de sensibilidade 
onde a poesia (in) visível selecionada por mim é um convite para enxergar o 
nosso cotidiano com outros olhos”, destaca. 
 
A proposta foi contemplada no edital “Ocupação de Galerias” da Prefeitura do 
Natal, através da Fundação Cultural Capitania das Artes, que selecionou seis 
projetos. A produção e realização tem o apoio do Coletivo Caminhos, 
Comunicação & Cultura. 
 
FOTÓGRAFO  
Alexandre Santos é mestre em Estudos da Mídia-PPGEM/UFRN e especialista 
em Artes Visuais – Cultura e Criação pelo SENAC. Há oito anos participa do 
Coletivo Caminhos, Comunicação & Cultura onde desenvolve projetos ligados 
ao audiovisual e fotografia (oficinas, concursos, exposições). Alexandre tem 
participado de exposições coletivas, mas nunca expôs individualmente suas 
fotografias. O fotógrafo obteve algumas imagens selecionadas em concursos, 
Festivais e salões de fotografia pelo Brasil e imagens publicadas em revistas 
especializadas como Fotografe Melhor e Brasileiros. São dez anos de 
pesquisas, produção de séries fotográficas, participação em cursos, vivências e 
residência em fotografia. 

 
#PARTICIPE! 
Com o tema “Registre antes que tudo se apague”, a organização convida os 
visitantes para fazerem imagens durante a visita à exposição e postar no 
Facebook com a Hashtag #AsExposiçõesQueEuNuncaFiz. Quem compartilhar, 
participará automaticamente do sorteio de uma obra da exposição.  
 
SERVIÇO 
As Exposições Que eu Nunca Fiz  
Coquetel de lançamento: sexta-feira, 09 de janeiro de 2015 
Horário: 19h 



Local: Galeria Abraham Palatnik - Mercado de Petrópolis (1° andar) 
 
CONTATO 
ALEXANDRE SANTOS - (84) 9977-6464 / 9173-6180 
Érica Lima - (84) 8805-5468 / 9807-7695 
Jeferson Rocha - (84) 9111-2093 
 
FanPage  
fb.com/fotosdealexandresantos 
 

http://www.facebook.com/pages/As-Exposições-Que-Eu-Nunca-Fiz

