Fujifilm Festival Internacional de Fotografia de Viseu [5 Maio - 4 Julho 2017]

Organização
Co-organizado pela Chappa e Município de Viseu ao abrigo do programa Viseu Terceiro, o
Fujifilm FIF Viseu tem a direção artística de John Gallo.

Chappa
Agência colaborativa orientada para a criação, desenvolvimento e produção de projetos
predominantemente ligados à imagem. Distribui conteúdos, promove o desenvolvimento e
produção

de

projetos

criativos,

artísticos e institucionais na área da imagem;

complementarmente, desenvolve programas de apoio e assessoria a entidades públicas e
privadas.
Para artistas, assume-se como uma plataforma de apoio dinâmica, proporcionando a todos
os que ambicionam impulsionar a sua carreira, ajuda na elaboração de projetos, acesso a
financiamento, aconselhamento artístico e técnico. Oferece ainda novas formas de expor e
tornar visíveis portfólios de exceção

Município de Viseu / Coorganização
Viseu está situada na região Centro e conta com cerca de 70.000 habitantes, sendo a
segunda maior cidade do centro de Portugal, a seguir a Coimbra.
Considerada recentemente pela DECO, por duas vezes, como a melhor cidade para viver,
Viseu aposta este ano na campanha “2017, Ano Oficial para Visitar Viseu”, iniciativa que
visa dar “um empurrão positivo” no reconhecimento e na reputação de Viseu, apostando
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para isso num conjunto de medidas de envolvimento comunitário, de renovação e upgrade
da agenda de eventos e de promoção nacional e ibérica, segmentada por diversas
cidades-alvo.
O Município de Viseu assegura uma política ativa de fomento da cultura e da criatividade,
incentivando a produção artística em rede e disponibilizando para esse efeito o programa de
apoio “Viseu Terceiro”. Este programa visa o desenvolvimento e a capacitação da produção
cultural e da formação de públicos em Viseu, bem como um planeamento mais consistente
e organizado da agenda cultural e no estímulo às criações.
FUJIFILM Portugal
Ao celebrar 80 anos em 2014, a Fujifilm é reconhecida mundialmente como uma das
maiores empresas de fotografia e imagem. A Fujifilm está também na linha da frente em
áreas como a medicina, materiais de alta funcionalidade, bem como muitas outras áreas de
tecnologia de ponta.
Através da utilização de tecnologias de vanguarda, a Fujifilm disponibiliza produtos e
serviços de grande qualidade que contribuem para a evolução da cultura, ciência,
tecnologia e indústria, assim como para uma melhor saúde e proteção do ambiente. O
objetivo principal da Fujifilm é melhorar a qualidade de vida das pessoas no mundo inteiro.
A Série X da Fujifilm apresenta câmaras mais pequenas e mais leves do que os sistemas
D-SLR, com sensores muito maiores do que as câmaras compactas Fujifilm, constituindo
uma opção reconhecida para profissionais e entusiastas. Recentemente, a Fujifilm volta a
inovar com o lançamento da Fujifilm GFX, uma câmara de médio formato com o sistema
mirrorless.
John Gallo [Diretor Artístico]
Nasceu em Leiria em 1969. Em 2002 concluiu uma Pós-Graduação em Gestão da
Distribuição Automóvel, na Universidade Nova de Lisboa. Foi nesse ano que fundou o seu
estúdio de fotografia e atelier de design de comunicação na cidade do Porto. John, que já
fotografava desde meados dos anos 90, decidiu que a fotografia comercial era o caminho; o
sucesso que obteve marcou quase uma década do sector na cidade do Porto. Caves de
Vinho do Porto, fashion brands, empresas de construção civil, joalheiros, entre outros, eram
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clientes habituais. Neste período John Gallo participou em inúmeras produções fotográficas
e dirigiu dezenas de filmes promocionais e institucionais para clientes de relevo.
Depois deste projeto – e sobretudo desde que se mudou para o Reino Unido, John tem
dedicado mais tempo à realização de foto ensaios, fundamentalmente ligados a questões
relevantes do ponto de vista socioeconómico. Desde então o seu trabalho tem sido
publicado por jornais de renome internacional, quer na Europa, quer nos Estados Unidos.
John tem sido comissionado para trabalhar em parceria com empresas públicas, privadas,
museus e organismos oficiais – a sua assinatura enquanto autor é única: imagens
excecionalmente gráficas, trabalhadas até ao limite do frame, conjugando os elementos
com mestria, transmitindo mensagens fortíssimas.
John tem produzido seminários e workshops de qualidade extraordinária, aclamados quer
no Reino Unido, quer em Portugal, muitos em parceria com marcas de renome.
Desde 2015 colabora com a Fujifilm, numa parceria que tem levado à rede de lojas FNAC e
a diversas associações de fotógrafos amadores e profissionais workshops de exceção.
John Gallo foi distinguido com o Joan Wakelin Award em 2015, galardão atribuído pelo
jornal The Guardian em parceria com a Royal Photographic Society.

http://fujifilmfifviseu.com
https://www.facebook.com/fujifilmfifviseu
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