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Apresentação

Construir uma feira de fotografia online não é exatamente nada
inovador, mas sempre muito desafiador. A escolha de cada
imagem que você poderá apreciar a seguir foi um processo
intenso. Envolveu buscar o que há de mais familiar em cada um
de nós. A seleção de obras disponíveis em nossa feira é
composta por cenários oníricos, sensações e sentimentos
nostálgicos e tantas inquietações humanas. 

A própria palavra “Refúgio” traz consigo uma grande carga de
significado. De um local tranquilo, onde podemos nos abrigar do
perigo àquilo que nos ampara e protege. Nós sempre tivemos
uma relação de familiaridade e de busca pela paz a que nossos
refúgios nos remetem. Da resistência e luta cotidiana contra
aquilo que nos oprime às crenças que nos trazem à esperança no
novo, do abraço maternal ao auto reconhecimento e à
autoestima. Estes são só alguns exemplos dos tantos refúgios
humanos e tantos mais que poderão ser descobertos em cada
uma das imagens e relações entre elas.
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Apresentação

Neste momento, nós passamos a ter noção de nossas casas
como um de nossos principais refúgios. Passamos uma
considerável parte do difícil ano de 2020 reclusos aos nossos
lares, construindo nosso refúgio cotidiano e transformando por
completo nossas rotinas. É certo que passar por toda essa
experiência teria sido ainda mais turbulento sem a presença da
arte que embalou nossos dias, noites e momentos de
contemplação. Desse modo, esperamos que a seleção
especialmente composta para a Mostra Refúgios - Feira de
Fotografia possa contribuir como mais um espaço de levar arte a
diversos lares: direto do nosso para o seu refúgio.

Paula Lima
Curadora

2



Agradecimentos

A realização da primeira edição da Mostra Refúgios só foi
possível graças ao patrocínio da Lei Aldir Blanc, Prefeitura do
Natal e Governo Federal. Deixamos registrado também o
empenho de todas e todos os vinte artistas participantes e da
equipe do Margem Hub de Fotografia, fusão esta que permitiu a
realização de uma bela, diversa e profunda mostra realizada de
forma online. Por fim, agradecemos a confiança do público
consumidor, que hoje encontra mais um espaço para fruição e
aquisição de obras de arte contemporânea.

3



Everson de Andrade (RN)

4



Laíza Ferreira (PA/RN)

5



João Oliveira (RN)

6



Rodrigo Garcia (MG)

7



Caíque Costa (BA)

8



Thaynara Rodrigues (PE)

9



Gi Rodrigues (BA)

10



Michel de Oliveira (SE)

11



Allana Rocha (RN)

12



Zé Barreta (SP)

13



Marcus Nunes (RS/RN)

14



André Chacon (RN/SP)

15



Flávio Ruiz Alermandi (RN)

16



Meysa Medeiros (RN)

17



Lara Ovídio (RN/RJ)

18



Sofia Bauchwitz (RJ/RN)

19



Damião Paz (RN)

20



Sandra Gonçalves (RJ/RS)

21



Angela Almeida (RN)

22



Paula Carvalho (RS/SE)

23



Realização: Patrocínio:

www.margemfoto.com/feirarefugios


