
 

Exposição Itinerante 

 “TOHOKU – Através do Olhar dos Fotógrafos Japoneses” 

 O Consulado Geral do Japão em Curitiba, em parceria com a Fundação Japão São Paulo e o 

Museu Paranaense apresentam a exposição itinerante TOHOKU – Através do Olhar dos Fotógrafos 

Japoneses, que terá início no dia 20 de julho de 2017, no Museu Paranaense, aberta à visitação com 

entrada franca. 

 Nota: 

Em 11 de março de 2011, um grande terremoto atingiu o Japão e devastou a região de Tohoku. O 

mundo acompanhou o acontecimento através de fotos e vídeos, que foram rapidamente 

retransmitidas pelos meios de comunicação de massa. Rapidamente, através de ondas de 

solidariedade, a região recebeu grande apoio para o esforço de recuperação. 

Esta exposição de fotografias de Tohoku não tenta documentar os danos ou a recuperação, mas usa 

a fotografia para mostrar o ambiente natural e cultural da região junto com seu povo e seu modo de 

vida. 

As fotografias que compõem a exposição foram produzidas por nove fotógrafos individuais e um grupo 

de fotógrafos, de diferentes gerações e tendências, todos originários de Tohoku. As fotografias tiradas 

nos anos 40 estarão ao lado de imagens do presente. Assim, apresentam as perspectivas pessoais 

dos fotógrafos, que representam passado, presente e futuro, introduzindo aspectos fascinantes de 

Tohoku para o mundo. (texto Fundação Japão)  

A exposição tem curadoria de Kotaro Iizawa, crítico de fotografia, nascido em Sendai em 1954, 

formado pela Nihon University em 1977. As fotos são de Teisuke Chiba (Akita/Japão 1917 – 1965); 

Ichiro Kojima (Aomori/Japão 1924 – 1964); Hiroshi Oshima (Iwate/Japão 1944); Hideo Haga 

(Dairen/China 1921); Meiki Lin (Kanagawa/Japão 1969); Masaru Tatsuki (Toyama/Japão 1974); 

Masatoshi Naito (Tokyo/Japão 1938); Nao Tsuda (Hyogo/Japão 1976); Naoya Hatakeyama 

(Iwate/Japão 1958); Sendai Collection (Toru Ito, Shiro Ouchi, Makoto Kotaki, Wataru Matsutani, 

Hidekazu Katakura, Ryuji Sasaki, Reiko Anbai) 

 Programação: 

MUSEU PARANAENSE 

 Rua Kellers, 289 - Alto São Francisco – Fone: (41) 3304.3300 

 Período: de 20 de julho a 13 de agosto de 2017    

 Horário: 09h00 às 18h00 – 3ª à 6ª feira 
               10h00 às 16h00 – sábados, domingos e feriados 

 Entrada Franca  

 Realização: 

Fundação Japão São Paulo – Consulado Geral do Japão em Curitiba – Museu Paranaense 

 Maiores informações sobre o evento: 

o Consulado Geral do Japão em Curitiba 

 Tel.:    (41) 3322-4919  

 Email: cultura@c1.mofa.go.jp 

 Para agendar visitas guiadas de grupos 

Museu Paranaense 

Setor Educativo 

Tel: (41) 3304-3309 ou (41) 3304-3324 
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