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"Orlando Azevedo demonstra um olhar já treinado por uma boa cultura visual, pois existem 
soluções formais às quais não se chega apenas por pura intuição criativa. É preciso algo mais 
sólido. E para este tipo de imagens onde o assunto não é o flagrante do momento ou do 
exotismo da situação, é preciso também muita reflexão para que finalmente transpareça esse 
tempo suspenso, que veste os objetivos como uma pátina imperceptível"

Casimiro Xavier de Mendonça - Crítico de arte

"Em seu percurso quase sempre solitário o fotógrafo é um verdadeiro arqueólogo das 
emoções. Redescobre a pátina da memória, rasga a ansiedade e a paixão, recolhe os pedaços e 
as cicatrizes e lhes dá corpo e alma num roteiro em que a memória é a pátria da sombra e da 
luz. A fotografia é a ressurreição da extinção."

"Orlando Azevedo fotografa para documentar e reinventar o nosso tempo.
Suas imagens são instigantes e silenciosas.
Silenciosas como se fossem a metáfora artística da existência humana. Elas possibilitam que a 
imaginação questione as ambiguidades das aparências e a datação do tempo, dimensão 
fundamental da nossa existência. O fotógrafo é o responsável pela diferença do tempo 
passado, da lembrança cega de alguma paisagem , do registro de algum acontecimento 
efêmero, imprevisível ou não.
Ele fotografa com leveza e sagacidade de um observador perspicaz e invisível, a fim de atrair o 
leitor desatento, que aos poucos poderá descobrir que ler uma imagem é navegar, com 
exatidão e emoção, num fragmento de uma realidade inspirada.
Orlando Azevedo, sintonizado com as tendências da fotografia casual contemporânea, 
propõe exatamente essa viagem pelo desconhecido e permite-nos compartilhar da 
construção de um mundo no qual a imagem , em qualquer tempo e qualquer espaço, é a 
lembrança fundamental para impedir o esquecimento.
Uma manifestação vital e renovadora do tempo presente."

Orlando Azevedo

ORLANDO AZEVEDO

Nasceu em 1949, na Ilha Terceira, Açores/Portugal
Vive no Brasil desde 1963. Formado em Direito. Advogado.
Casado com a fotógrafa Vilma Slomp com quem tem dois filhos, André e Rafael.
Dedica-se profissionalmente à fotografia documental e em projetos especiais, assim como, à criação 
autoral, em seu estúdio em Curitiba.
Diretor da Fotográfica Comunicação e Editora.
Obras em acervo
International Center of Photography , Nova York; Centre Georges Pompidou, Beaubourg, Paris ; Museu 
Françês de Fotografia/Paris; Museu de Arte de São Paulo, Masp; Museu de Arte Moderna de São Paulo, 
Mam; Instituto Cultural Itaú, São Paulo; Museu de Fotografia Cidade de Curitiba; Empresa Portuguesa das 
Águas Livres/Lisboa; Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro.
Livros publicados:
1987 Fitas e Bandeiras Venske

Edição imprensa Oficial/Secretaria de cultura do Governo do Paraná
1988 Foz do Iguaçu - Nossa Terra / Edição Casa das Idéias/ Burti Banco Bamerindus 
1994 Jardim de Anões/Edição Fotográfica Comunicação e Editora
2002 Coleção Coração do Brasil (três volumes Homem,Terra e Mito)

Edição Francisco Alves/gabinete da Imagem
2002 Iguaçu / Edição Fotográfica Comunicação e Editora 
1993 a 1996
Como diretor de Artes Visuais da Fundação Cultural de Curitiba, criou a Bienal Internacional de Fotografia e 
o Museu de Fotografia Cidade de Curitiba.
Entre as curadorias, realizou a I, II e III Bienal Internacional de Fotografia Cidade de Curitiba, e exposição A 
Revolta, do artista Franz Krajcberg, com mais de um milhão de visitantes durante o ano 1994.
Publicações
2003 Revista Fotografe Melhor portfolio com 18 págs.
1998 Revista International Photographers
1985 Encyclopèdie Internationale des Photographes, Editions Camera Obscura, Suíça e CD editado, 
posteriormente, em parceria com a Maison Européenne de Ia Photographie, 2000.
Participou de diversas exposições individuais e coletivas.
Colabora para inúmeras revistas no Brasil e exterior.
Tem participado de júris e comissões de análise , leitura de portfólios, proferido palestras e elaborado 
textos críticos de artistas no Brasil e exterior.
Em 1998 foi considerado artista português de destaque no universo das artes visuais residente no Brasil, 
através do Ministério das Relações Exteriores e Secretaria das Comunidades Portuguesas em Portugal.
Em 2003 recebe o Prêmio Especial O Paraná tem Talento.
Expedição Coração do Brasil
Idealizador e coordenador do projeto realizado de abril de 1999 a julho de 2002.
Percorreu todo o território nacional, junto com o jornalista convidado Fabiano Camargo, num jeep, 
fotografando o país cuja obra tem como resultados exposições no Brasil e no exterior, e a publicação dos 
livros O HOMEM, ATERRA, O MITO integrando a coleção Coração do Brasil.

Rubens Fernandes Junior - Crítico e curador

" Herdeiro da tradição documental, do sentido de registro de coisas e f^tos que foi quem criou 
e moveu inicialmente a fotografia, Orlando Azevedo sempre deixou evidente que cada cena, 
situação ou objeto capturado pelo seu olhar, era, ao mesmo tempo que assunto, ao mesmo 
tempo matéria que ensina sobre lugares, os costumes e a história, o jogo de relações e 
equivalências entre matérias e texturas, entre luz e sombras, entre signos e significados e 
formas diversas.
E sua obra sempre foi fértil em demonstrar como esse jogo é arbitrário, como, a par da 
contabilização que ordinàriamente realizamos sobre o mundo, insinuam, insidiosos, outros 
infinitos mundos"

Agnaido Farias - Crítico e curador

"É com o apoio de todos que podemos ajudar a despertar cada vez mais os habitantes do 
planeta "azul" para a preservação da natureza, contribuição esta que se faz relevante e 
presente no trabalho de Orlando azevedo, que por meio de sua coragem percorrer uma 
grande trajetória com incursões em todos os estados do Brasil, país este com dimensões 
continentais, captando com sua notável sensibilidade artística imagens inéditas, da rica 
natureza sui generis, que se mostra contrastante e exuberante."

Franz Krajcberg - Artista

"Um dos grandes nomes da fotografia brasileira, reconhecido internacionalmente, Orlando 
consolida sua posição, mais uma vez com esta mostra, que dá conta do que considero o mais 
ambicioso projeto fotográfico e de reportagem do Brasil.
E,ao fazer valer seu agudo e certeiro olhar de fotógrafo. Orlando nos passa sua visão analítica 
que focaliza e apresenta recortes de paisagens, pessoas, costumes, vidas, rituais, animais, 
como verdadeiras composições artísticas nas quais cada pormenor é ressaltado.
Orlando demonstra em suas fotos a perfeita união entre a fotografia proveniente de uma 
linha realista como a de Cartier-Bresson e uma vertente decompositiva que registra cada 
partícula de informação proveniente do material focalizado,como se fosse uma espécie de 
digitalização de cada bit de informação existente no lugar, pessoa ou tema fotografado.
Suas fotos são de uma extrema nitidez, não usam artifícios acrescentados a posteriori, como
interferências na chapa, cores alteradas, mixagens.
É o que se pode chamar de pura fotografia, alcançada através da perfeita dosagem entre o 
olhar do fotógrafo e a captação do tema no instante exato de sua maior e mais significativa 
visualidade."

Orlando Azevedo
Rua Júlia Wanderley, 161 Curitiba 80430-030 Paraná Brasil 
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"Orlando Azevedo demonstra um olhar já treinado por uma boa cultura visual, pois existem 
soluções formais às quais não se chega apenas por pura intuição criativa. É preciso algo mais 
sólido. E para este tipo de imagens onde o assunto não é o flagrante do momento ou do 
exotismo da situação, é preciso também muita reflexão para que finalmente transpareça esse 
tempo suspenso, que veste os objetivos como uma pátina imperceptível "

Casimiro Xavier de Mendonça - Crítico de arte

Fazenda Paloma - Santana do Livramento RS

A SAGA DA PAIXÃO

Foi preciso acreditar no sonho e no desafio fazendo da utopia uma sinfonia de minotauros e 
labirintos para que Coração do Brasil rasgasse as artérias da memória escrevendo sua página

" Orlando Azevedo fotografa para documentar e reinventar o nosso tempo.
Suas imagens são instigantes e silenciosas.
Silenciosas como se fossem a metáfora artística da existência humana. Elas possibilitam que a 
imaginação questione as ambiguidades das aparências e a datação do tempo, dimensão 
fundamental da nossa existência. O fotógrafo é o responsável pela diferença do tempo 
passado, da lembrança cega de alguma paisagem , do registro de algum acontecimento 
efêmero, imprevisível ou não.
Ele fotografa com leveza e sagacidade de um observador perspicaz e invisível, a fim de atrair o 
leitor desatento, que aos poucos poderá descobrir que ler uma imagem é navegar, com 
exatidão e emoção, num fragmento de uma realidade inspirada.
Orlando Azevedo, sintonizado com as tendências da fotografia casual contemporânea, 
propõe exatamente essa viagem pelo desconhecido e permite-nos compartilhar da 
construção de um mundo no qual a imagem , em qualquer tempo e qualquer espaço, é a 
lembrança fundamental para impedir o esquecimento.
Uma manifestação vital e renovadora do tempo presente."

de respeito ao país e ao próximo buscando novos caminhos e horizontes.
Há cerca de sete anos nascia um sonho e um desafio.
Desvendar e registrar o país através da fotografia documentando seu patrimônio natural e
humano, numa reflexão e revisão sobre o Brasil.
Assim nascia a expedição Coração do Brasil.
A 21 deAbrilde 1999 partiam de Curitiba ofotógrafo Orlando Azevedo criador e idealizador
deste projeto acompanhado pelo jornalista convidado e contratado Fabiano Camargo numa
aventura de raras proporções que viria a encerrar-se em Julho de 2002.
Mantinha a saga dos antigos viajantes como Langsdorf, Humbolt, Rugendas, Taunay e tantos
outros que foram e são o exemplo vivo de querer chegar, descobrir e desvendar.
A Expedição coração do Brasil saiu com destino marcado rumo ao desafio procurando revelar

Igreja do Convento de São Franciscoa verdadeira face da sombra e da luz. Ao encontro do confronto. Salvador BA
Percorremos a estrada da indignação onde o povo do país dos poros respira a letargia de umRubens Fernandes Junior ■ Crítico e curador
silêncio que a um só tempo murmura e urra.
Em todos os lugares, em todos os olhares encontramos o desejo de mudança e a fraternidade 
da emoção e do-respeito.
Rasgar de casulos que cortam a noite onde o Cruzeiro do Sul aponta luminoso e desenha o 
desdém ao planalto.
Melancólica Brasília, nascida das mãos comunistas de Niemeyer onde arautos da arrogância e 
Pilatos de plantão, lavam as mãos no sangue da impunidade e conivência.
Velado véu do concreto frio e calado da conveniência.
A máscara da náusea dos poderes apodrece moribunda em seu veneno e próprio mal. É o 
começo do final fatal.
A cicatriz da vontade e da liberdade desenha um mapa de estrelas e constelações onde o 
desejo de dignidade e verdade é beijo e pólen.
Um sabre que se abre e decepa a cabeça do algoz.
Fomos guiados pela voz da emoção e pela batida pesada do coração feito um surdo 
convocando para a grande festa da solidariedade.
Aprendemos a suportar a dor e exaustão, ultrapassar limites e diferenças.
Terafécomo guia iluminandootemplodacumplicidade.
Tempo e encanto.
Hinários, canários, violeiros e sabiás.

" Herdeiro da tradição documental, do sentido de registro de coisas e fatos que foi quem criou 
inicialmente a fotografia, Orlando Azevedo sempre deixou evidente que cada cena, 

situação ou objeto capturado pelo seu olhar, era, ao mesmo tempo que assunto, 
tempo matéria que ensina sobre lugares, os costumes e a história, o jogo de relações e 
equivalências entre matérias e texturas, entre luz e sombras, entre signos e significados e 
formas diversas.
E sua obra sempre foi fértil em demonstrar como esse jogo é arbitrário, como, a par da 
contabilização que ordinàriamente realizamos sobre o mundo, insinuam, insidiosos, outros 
infinitos mundos"

e moveu
ao mesmo

A vida enquanto celebração da criação.
A criação como obra e graça.
Coração do Brasil pede passagem.
Haja raça.

Sempre foi nossa intenção dividir o privilégio desta expedição e experiência com o próximo 
como uma forma de retribuir o saber que recebemos nesta longa jornada.
Revelar, descobrir e abrir.
Invulgar país, surreal e múltiplo - único no espírito de sua paisagem íntima e espiritual assim 
como na fraternidade e generosidade.
A beleza da natureza e sua grandeza.
Reza e agradeça.
O novo dia da alegria de um amanhecer mais justo e digno fazem a grande diferença. É esta a 
crença.
Esta exposição fotográfica é a síntese do pulsar do coração, marca e cicatriz do país. Sua raiz. 
Amor e dor.
Coração do Brasil será sempre minha visão pessoal e portanto parcial deste país que me 
fascina e inquieta.Será sempre um projeto inacabado com novas artérias a serem percorridas 
numa peregrinação interminável.
Acredito no sonho, na vida e num mundo melhor.
Sou um homem que fotografa para conhecer-se e tentar compreender a existência. Altar do 
olhar, do prazer e paixão.
Sou apenas um poeta e um músico cuja partitura é a nervura nervosa, antenas que buscam a 
regência da luz.
Escrevo com seiva e fel, sangue e suor.
Agradeço o privilégio do milagre da vida e a alegria do mistério.
Minha pátria é meu olhar.

Agnaldo Farias - Crítico e curador

"É com o apoio de todos que podemos ajudar a despertar cada vez mais os habitantes do 
planeta "azul" para a preservação da natureza, contribuição esta que se faz relevante e 
presente no trabalho de Orlando azevedo, que por meio de sua coragem percorrer uma 
grande trajetória com incursões em todos os estados do Brasil, país este com dimensões 
continentais, captando com sua notável sensibilidade artística imagens inéditas, da rica 
natureza sui generis, que se mostra contrastante e exuberante."

Franz Krajcberg - Artista

"Um dos grandes nomes da fotografia brasileira, reconhecido internacionalmente, Orlando 
consolida sua posição, mais uma vez com esta mostra, que dá conta do que considero o mais 
ambicioso projeto fotográfico e de reportagem do Brasil.
E,ao fazer valer seu agudo e certeiro olhar de fotógrafo. Orlando nos passa sua visão analítica 
que focaliza e apresenta recortes de paisagens, pessoas, costumes, vidas, rituais, animais, 
como verdadeiras composições artísticas nas quais cada pormenor é ressaltado.
Orlando demonstra em suas fotos a perfeita união entre a fotografia proveniente de uma 
linha realista como a de Cartier-Bresson e uma vertente decompositiva que registra cada 
partícula de informação proveniente do material focalizado,como se fosse uma espécie de 
digitalização de cada bit de informação existente no lugar, pessoa ou tema fotografado.
Suas fotos são de uma extrema nitidez, não usam artifícios acrescentados a posteriori, como 
interferências na chapa, cores alteradas, mixagens.
É o que se pode chamar de pura fotografia, alcançada através da perfeita dosagem entre o 
olhar do fotógrafo e a captação do tema no instante exato de sua maior e mais significativa 
visualidade."

Percorremos mais de 70.000 km de todos os estados do território nacional a bordo de veículo 
4x4.
Realizamos mais de 50.000 imagens em côr e pb.
110 matéria especiais para o Jornal da Gazeta do Povo de Curitiba.
É claro, que desta grande viagem e desta intensa experiência é impossível sair ileso do palco e 
estrada da emoção e do olhar.
Guardo na alma e na memória um verdadeiro museu de emoções, catedral de estalagmites 
onde cânticos gregorianos são embalados por turíbulos e violas de cocho.
No alto do Monte Roraima, do Pico da Neblina, da Serra da Capivara e Sete cidades as nuvens 

guiaram no vôo pleno da levitação e contemplação.
Guardo na alma as melhores imagens que não fiz.
O sagrado e o profano permanentes cúmplices na busca do mito e do mistério.
O homem e a terra. Patrimônio humano e natural.

me

Orlando Azevedo 
Primavera de 2002

Nilza Procopiak - Crítica de arte



*Orlando Azevedo utilizou somente filmes, químicos e papéis da marca Kodak 
Câmeras Leica e Hasselblad

Numa epopéia "salgadiana" Azevedo criou a Expedição Coração do Brasil e empreendeu uma 
viagem como poucos seriam capazes de fazê-la, tanto no sentido de planejamento quanto no 
fotográfico". Juan Esteves - fotógrafo e crítico de fotografia

Surpreendente "Coraçãodo Brasil", um belotrabalhode nosso povo!
É muito bom saber que o nosso país nos traz tantas belas imagens, embora nem sempre 
revelem momentos bons, mas para nossos "olhos" nos revelam grandes imagens.
Parabéns! Evandro Teixeira - fotógrafo

"Orlando Azevedo, é um dos maiores fotógrafos brasileiros da atualidade, e goza de grande 
prestígio e reconhecimento internacional. Português naturalizado brasileiro, transformou 

paixão pelo Brasil em uma monumental série de fotografias que revela aos brasileiros esse 
nosso país pôr muitos ainda desconhecido.
Como editor não poderia me sentir mais honrado pôr ter editado os três livros que compõe a 
" Expedição Coração do Brasil-Homem,
Terra e Mito". Como colecionador considero que as duas fotos de sua autoria que compõe a 
coleção estão entre as mais importantes. Ao desenvolver as atividades de colecionador e 
minha profissão de editor, descobri não só um grande artista, mas também um homem de 
princípios." Carlos Leal-Editor

"O fotógrafo Orlando Azevedo acaba de dar um presente à antropologia trata-se da 
sequência dos três livros e exposição intitulados expedição Coração do Brasil, um belo retrato 
do país. Assim como fizeram Dorothea Lange e Walker Evans, há 70 anos,nos Estados Unidos, 
ele se embrenhou nos caminhos do interior brasileiro em, busca de imagens que apresentem a 
situação do país, captando cenas do cotidiano, o modo de viver e simples do povo.^ ^

sua

ROBERTO REQUIÃO
Governador do Estado do Paraná

VERA MARIA HAJ MUSSI AUGUSTO
Secretaria de Estado da Cultura 

ORLANDO AZEVEDO 
Curadoria / Coordenação e concepção 

ARNO SIEBERT 
Design gráfico/CDG-SEEC
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