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FOTÓGRAFA PAULA TROPE 
EXPÕE PAINEL EM REPROGRAFIA NA EAV

A partir do dia 14 de julho estará exposto na Escola de Artes Visuais 
do Parque Lage, um painel realizado pela fotógrafa Paula Trope. Tra
ta-se de trabalho em reprografia, (o equipamento utilizado foi uma 
copiadora de última geração da GESTETNER-NASHUA)medindo 4m x 6.10m, 
que irá cobrir toda a parede central da Sala Imagem Gráfica da EAV. 
Composto de fragmentos de papel reciclado - medindo cada um 28 x 42cm 
- este trabalho retrata uma escultura de Edgard Duvivier - AMOR - rea 
lizado em mármore(1950) que encontra-se exposta no Museu Nacional de 
Belas Artes.
Pode-se dizer que o trabalho é um grande retrato, ele discute a ques
tão da figuração humana dentro do meio fotográfico e outros similares, 
como a reprografia.
Um dos aspectos mais importantes do trabalho é a sua natureza material 
imagens reprográficas. Já é próprio da fotografia sua capacidade de 
reprodutibilidade, que faz de suas imagens cópias destituídas daquele 
valor sublime da obra de arte. A imagem reprográfica, a 'cópia da co
pia', leva ao extremo esse seu caráter de múltiplo, de imagem derivada
A fotógrafa Rosangela Rennõ que apresenta a exposição comenta: "A pri
meira abordagem é fotográfica. As cópias em preto e branco são feitas 
em escala maior do que o original e as partículas de prata muito am
pliadas revelam uma estrutura nova e peculiar.
No momento em que reprocessa os cortes fotográficos na máquina de re
prografia, acrescentando a cor vermelha, a artista confere do AMOR 
aquilo que lhe falta na sua essência mineral.
A recomposição das partes reprográfadas define um todo de dimensões 
fantásticas. Sua estrutura então se expande por uma centena de desdo
bramentos sobre o plano da parede."

segue



-  •»#

ESCOLA DE ARTES VISUAIS DO PARQUE LAGE

Formada em Comunicação Social(Cinema) pela UFF/RJ, Paula Trope pos
sui vários cursos de especialização em fotografia. Já participou de 
muitas exposições coletivas e esta é a sua primeira mostra indivi - 
dual.
Professora de fotografia da Escola de Artes Visuais desde 1985, a 
artista coordena, desde 1988, o Núcleo de Imagem Técnica que abran
ge fotografia e vídeo.

A exposição permanece na EAV até o dia 23 de agosto podendo ser vi
sitada nos seguintes horários: de 2a. a 6a.feira das 10:00h às 19:00
e sábados e' domingos das 10:00h às 17:00. A inauguração no dia 14 de 
julho será às 20 horas.
Local: Sala Imagem Gráfica da EAV - Rua Jardim Botânico, 414 - Par
que Lage. Tels: 226.1879 e 226.9624

A exposição tem o apoio cultural da GESTETNER-NASHUA e da UERJ onde 
ficará exposta por mais um mês após o período na Escola de Artes Vi
suais .

Para contato: Paula Trope - Tel: 266.5202

ASSESSORIA DE IMPRENSA - Vera Alvarez - 274.0240/226.1879/226.9624
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