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Retratos

Exposição Fotográfica de Christian Jung

O Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli convida para a exposição 

"Retratos - Exposição Fotográfica de Christian Jung", com abertura dia 6 de fevereiro 

(terça), às 19h, nas Salas Negras do MARGS.

A mostra pode ser visitada de 7 de fevereiro a 11 de março, de terças a 

domingos, das lOh às 19h, com entrada franca. Visitas mediadas podem ser agendadas 

no e-mail educativoffimargs.rs.gov.br. A entrada é gratuita.

"Retratos", do fotógrafo gaúcho Christian Jung, apresenta uma série de 

fotografias em branco e preto de pessoas de diferentes origens. Crianças, jovens, 

adultos e idosos, homens e mulheres de diversos países, como Estados Unidos, Brasil, 

Alemanha, França, Japão, México, Polinésia Francesa e Itália. Todos fotografados em 

plano fechado, priorizando o rosto, os olhos e a pele. O resultado é uma coleção de 

imagens que dialoga com a questão da necessidade de união dos povos em meio ao 

contexto atual de imigração e busca de novas oportunidades por parte de cidadãos das 

mais diferentes nacionalidades.

Jung investe no retrato sem nenhum tipo de adorno ou elemento que não o 

próprio sujeito. Ele acredita que fotografar pessoas e eternizar suas expressões faciais 

seja um dos principais objetivos da fotografia como ferramenta documental. Para ele,



a arte de viver é o que mais importa. O fotógrafo explica que produzir um registro que 

promova reflexão sobre a vida dos outros, através do que seus rostos mostram, pode 

levar ao crescimento individual de cada espectador e, por consequência, ao 

amadurecimento de cada um como parte do coletivo de pessoas que habitam o 

mundo na mesma época, independentemente do local em que se encontram ou de 

onde provenham.

O artista

Christian Jung, gaúcho de 42 anos de idade, é fotógrafo, jornalista e professor

de fotografia.

Trabalha há dezessete anos com fotografia publicitária e editorial, produzindo 

fotos de moda, esportes, produtos, arquitetura e paisagens para clientes do Brasil e do 

exterior. Nos últimos anos vive entre o Brasil e os EUA.

Em 2017, foi selecionado para integrar a edição 2018-2019 do livro 200 Best 

Ad Photographers Worldwide, lançado a cada dois anos pela revista austríaca Lüerzer's 

Archive, a principal referência mundial de fotografia publicitária.

Link das imagens em alta resolução para download
https://wetransfer.com/downloads/93a94000508b6ca91d04542d3bb4bf3e2018Q123141418
/625fe227694ddc4eede7ccbe8fe6bl2e20180123141418/d8a85f

Reproduções:

Christian Jung

SERVIÇO

https://wetransfer.com/downloads/93a94000508b6ca91d04542d3bb4bf3e2018Q123141418


Retratos - Exposição Fotográfica de Christian Jung

Quando

Abertura da exposição no dia 06 de fevereiro de 2018, terça-feira, às 19h

Visitação de 07 de fevereiro a 11 de março de 2018

Terças a domingos, das lOh às 19h

Onde

Salas Negras

Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli

Praça da Alfândega, s/n - Centro Histórico - Porto Alegre/RS

Entrada Franca

Contatos:

Christian Jung -11 955201325 contact@christianiung.com.br

Núcleo de Curadoria: curadoria@margs.rs.gov.br - 32272012/ Ramal 7032

Núcleo de Comunicação: comunicacao@margs.rs.gov.br - 32863145 / Ramal 7192

Realização

Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer

Governo do Estado do Rio Grande do Sul

mailto:contact@christianiung.com.br
mailto:curadoria@margs.rs.gov.br
mailto:comunicacao@margs.rs.gov.br
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Patrocínio

Banrisul

BRDE

Apoio

Bella Vista Arte & Molduras

Impresul

Eleven marketing support

Laurentia

LM Dias

Versus.

Café do MARGS

Arteplantas

Celulose Riograndense

Associação dos Amigos do Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli

Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli



Localização: Praça da Alfândega, s./n.

Centro Histórico, Porto Alegre, RS

Telefone: 32272311

Entrada Franca

Site: www.margs.rs.gov.br

www.facebook.com/margsmuseu

www.twitter.com/margsmuseu
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