
     NOTA INFORMATIVA 
 
 

 
 
De 05 de agosto a 02 de setembro, o Rio de Janeiro poderá apreciar a mostra de fotografias “The Black 
and White of Rio”, do fotógrafo canadense Peter Francis Lawlor, que retrata cenas do cotidiano carioca 
vistas sob um olhar diferente. 
 
Formado em Cinema, Filosofia e Fotografia pela Universidade de Concórdia, em Montreal, Peter Francis 
Lawlor já fotografou seis continentes e morou por bastante tempo em três deles, fato que influenciou seu 
modo de ver o mundo por ter perdido um real senso de nacionalidade. Radicado no Rio de Janeiro há 10 
anos, ele carrega consigo a máquina fotográfica para onde quer que vá, a fim de capturar as contradições 
do dia-a-dia dos habitantes da “Cidade Maravilhosa” - e que na maioria das vezes passam despercebidos 
por quem já está acostumado a viver nela. 
 
Peter Francis Lawlor foi influenciado pelo estilo Magnum de fotografar, que se preocupa mais com o tipo 
de filme utilizado do que com a técnica. Para tanto, costuma carregar mais de uma câmera, com filmes em 
preto e branco, asa 100 e 400; além de uma terceira câmera com filme colorido. O resultado de tamanho 
empenho pode ser percebido na exploração dos contrastes entre luz e sombra; o rico e o pobre; a 
religiosidade e o elemento sexual; o feio e o belo; a noite e o dia. Tudo numa espécie de plasticidade 
realçada pelo uso privilegiado de reflexos. Em seus trabalhos há um misto de olhar estrangeiro e familiar 
ao mesmo tempo, fator essencial para garantir a beleza e a graça dos retratos. 
 
Peter registrou um vastíssimo e curioso painel que retrata o jeito de viver do carioca através de belas e 
inusitadas imagens clicadas em locais tão variados quanto os pontos turísticos do Corcovado, o Pão de 
Açúcar até diversas favelas. Um simples passeio pelo centro da cidade, por exemplo, serviu de pretexto 
para uma bela foto da guarda municipal em formatura em frente à sede da Prefeitura num ângulo 
diagonal. Até mesmo o clássico postal da praia de Ipanema foi registrado de forma diferente, através do 
reflexo do morro Dois Irmãos e da Pedra da Gávea no mar, emoldurados por uma extensa faixa de areia. 
 
“Minha motivação foi capturar essas cenas que, num primeiro momento, revelavam-se totalmente 
diferentes e estranhas para mim. Mas mesmo tendo se tornado mais comuns com o tempo, não deixaram 
de me surpreender” – explica ele. 
 
Imperdível por seu enfoque inusitado e revelador, a exposição “The Black and White of Rio” é uma 
oportunidade única de apreciar um pouco do que a cidade tem de bom e de ruim, em seu sentido mais 
verdadeiro. 
 
 
Exposição: PETER FRANCIS LAWLOR – “THE BLACK AND WHITE OF RIO” 
Local: Grande Galeria do Centro Cultural Candido Mendes 

Rua da Assembléia, 10 / subsolo 
Praça XV 
Rel: 2531-2000 r. 236 
E-mail: artecentro@candidomendes.edu.br 

Data: de 05 de agosto a 02 de setembro de 2004 
Horário: de segunda a sexta-feira, das 12h às 19h 
Entrada Franca 
 
 

Esta exposição tem o apoio da Embaixada do Canadá em Brasília. 
 
 
Peter Francis Lawlor – Tels: 2523-6093 e 9993-0903. E-mail: peterlf36@yahoo.com  
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