Exmos colegas de Europa,
a crise atual nós tem motivado para iniciar um apelo na Europa inteira para
documentar essa nova situação para nós e a proxima geração.
Também porque achamos que em tempos tão difíceis como essos, é preciso que
Europa seja unida.
Meu nome é Oliver Heinl. Sou fotógrafo de arquitetura na Alemanha e, juntos com o meu
amigo e fotógrafo Christian Höhn e voceis – 46 colegas das capitais europeias – gostaria
de realisar um projeto de fotografia sem para: A visualisação do estado da Europa nos
tempos do Coronavirus.
Em cada capital europeia contactamos um*a fotógrafo*a com um estilo fotográfico que
achamos apropriado para o projeto. Traduzimos esse e-mail para ingles, frances, italiano,
croata e russo. Nessas linguas, sera disponível como pdf no site www.lockdowneurope.org.
A Europa inteira é marcada pelo Coronavirus. Na majoria dos países, restrições de quitar
a casa foram impostas ás pessoas e algumas nações tem tomado medidas para os
cidadões regressem para o pais. O conjunto da Europa parece desmoronar-se.
A ideia: reunificar esse puzzle europeio, ao menos de maneira visual. Por isso esperamos
encontrar um*a fotógrafo*a em cada uma das 47 capitais disposto a participar nesse
projeto de fotografia comum que se chamará „LOCKDOWN Europe“ e documentará o
estado atual com fotografias expressivas.
O gol e de criar uma exposição que será disponivel em cada capital europeia. Nesse
ambito desejamos também criar uma publicação, mas obvio que depende do
financiamento eventual. Como não há muito tempo e não sabemos a durança da
situação, gostariamos começar com os trabalhos fotograficos em breve.
Se quizer participar, por favor nos envia uma série de 1-5 fotografias digitais (em jpg ou
tiﬀ), por exemplo por WeTransfer. Abstraindo de que devem mostrar os efeitos do
coronavirus para a vida urbana, não existem restrições. Todas as fotos devem ter ao
menos 3400x4600 px e 355 dpi com indicação do lugar e da data. Essas fotografias
documentarão uma situação até a data desconhecida do nosso continente. Nada de nós
sabe cuais são as consequencias desse tempo para as nossas vidas e a Europa inteira. A
nossa vida atual é marcada de medo e inseguridade. Pois agora temos a chance de
documentar esse estado europeio. Se quizer nos conta as tuas experiencias e emoções
encuanto tomaste as fotos.
Cada crise contem novas possibilidades! É por esso que gostariamos de realisa esse
projeto contigo – agora! Não terámos muito tempo (oxalá!) até que a vida normal regressa
ás nossas cidades.
Criaramos um site para mostrar as vossas fotografias. Mais isto é no futuro, agora é o
tempo de realisar a nossa ideia fotografica juntos!
O projeto é sem fins lucrativos. Esperamos que te podiamos enthusiasmar!

Por favor, informa-nos até ao 28. avril se podes participar, porque se não temos que
contactas um*a outro*a fotográfo*a.
Se tens perguntas, nos podes contactar. A correspondencia será em alemão ou ingles.
Muito obrigado e cumprimentos da Bavaria! Fica saudável!
Oliver + Christian
Atenção: por favor respeitem as medidas tomadas no vosso pais para mititgar os efeitos
do virus. Se sair de casa é impossível, fotigrafias da vida em casa são possiveis
também…

