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SÃO PESSOAS traduz uma ideia fundamental. Um ensaio fotográfico
centrado no ser humano, na sua dignidade enquanto indivíduo, cerceado nos seus direitos e na sua plena cidadania.
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Conscientes da enorme dimensão social que é a solidão, a exclusão e a
pobreza, numa sociedade centrada no consumo, no lucro e na descriminação, Adriano Miranda e Paulo Pimenta decidiram dar o seu contributo
com um alerta. SÃO PESSOAS é também isso. Uma tentativa através
da fotografia de colocar a pobreza e a exclusão na ordem do dia. Um
pequeno contributo para a construção de um mundo melhor.
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SÃO PESSOAS assenta em dois pilares fundamentais – solidariedade
e combate.
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A ideia inicial, que Adriano e Pimenta nunca abandonaram ao longo
do desenvolvimento do ensaio, foi produzir um conjunto de imagens
em que os retratados contribuíssem com a sua identidade. Olhos nos
olhos. De meses de trabalho, de Trás-os-Montes ao Algarve, SÃO PESSOAS, além do seu valor estético, é um documento de um país da Europa que continua a ter variadíssimas assimetrias sociais.
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O livro SÃO PESSOAS encontra-se à venda no MIRA FORUM e/ou através do contacto saopesssoas2020@gmail.com.
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