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I N D I V I D U A I S

Pereira Lopes Porto, 1955

Comeza a fotografar, de forma sistemática, en 2005. En 2007, realiza un curso de fotografía no IPJ do Porto. En febreiro 
de 2011, fai a súa primeira exposición colectiva, na Galeria Olhos d`Arte, no Porto. Seguen as exposicións individuais «Da 
luz e do olhar» e «do meu PORTO de vista...», en Gaia, Porto, Avintes, Aguiar da Beira, Mangualde e Esposende. Polo 
medio, as colectivas «Árvores» e «Pintar o Porto». «Tal como um livro, a árvore tem folhas» é a súa terceira exposición 
individual e estará en marzo e abril de 2013 no Museu D. Diogo Sousa (Braga). Ten traballos publicados en libros, revistas 
e catálogos.

TAL COMO UM LIVRO, A ÁRVORE TEM FOLHAS
«Tal como o libro, a árbore ten follas» é a terceira exposición fotográfica individual de Pereira 
Lopes, nado no Porto e residente en Avintes.
Esta exposición presenta 12 traballos obtidos polo fotógrafo en diversas viaxes por Portugal, 
España e Francia. Sempre nunha busca de imaxes que poderían servir para nos lembrarmos da 
enorme importancia da árbore para todo o medio ambiente e da necesidade para a súa continua 
protección por parte do home xa que a fotografía é/pode ser un medio habilitado para producir 
linguaxes que funcionan como medios de comunicación. Esta exposición pretende incentivar a 
outros a tamén mirar para as árbores como instrumento de creación artística.

Na Biblioteca do Castrillón, A Coruña, do 2 ao 30 de novembro

Tal como um livro, a árvore tem folhas. 

A verde e a cores. Sen título

Montserrat Lozano Río

VOLUNTARIADO E ANCIANIDADE
Exposición na que, a través de 30 imaxes fotográficas, se pretende concienciar e sensibilizar 
á opinión pública sobre a problemática do voluntariado e da ancianidade, mostrando escenas 
da vida diaria do ancián, dunha forma natural sen ferir susceptibilidades nin mostrar cruezas. 
Exposición organizada en colaboración coa ONG «Ancianos del Mundo».

Na Casa da Cultura de Monforte de Lemos, do 16 ao 30 de novembro


