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Curator's Choice
Visita ao Atelier de Ana Paganini // Visit to Ana Paganini's Studio

Curator's Choice é uma seleção criteriosa de uma obra cada mês, obras de artistas em
que acreditamos no seu percurso e trabalho. Uma escolha com atenção ao seu corpo de
trabalho e trajectória.
Ana Paganini (Lisboa, 1995) estudou direção de fotografia e cinema no London College of
Communication. Ainda em Londres desenvolveu trabalhos de backstage nos teatros do
West End e fez fotografia de cena para filmes. Foi nessa altura que aprofundou o caráter
documental que a caracteriza e que é hoje a sua assinatura. Os seus trabalhos mais
recentes perpetuam esta mesma forma de fotografar que é transversal aos vários temas
que lhe despertam a curiosidade, memória, identidade e pertença, muito visível nos seus
projectos Os Felizes e Os Forcados. Através da ligação que estabelece com quem passa
pela sua lente.
Propõe ao observador uma ligação íntima com a imagem pela intimidade que a caracteriza
e a que se permite. Procura os negros profundos e uma luz ténue que ilumina apenas o
necessário tal como os quadros renascentistas, as suas imagens puderam ser observadas
em Lisboa na Casa Independente ou em Londres na Doomed Gallery.
Se tiver interesse nas obras apresentadas, contacte-nos para que possamos enviar-lhe
mais informaçáo. Fale connosco.
//
Curator's Choice is a meticulous selection of an artist's work per month, works by artists in
which we believe in their journey and work. A choice with attention to their body of work and
trajectory.
Ana Paganini (Lisbon, 1995) studied photography and film direction at the London College
of Communication. While still in London she developed backstage work in West End
theaters and did scene photography for films. It was then that she deepened the
documentary character that characterizes her and is her signature today. Her most recent
works perpetuate this same way of photographing that is transversal to the various themes
that arouse her curiosity, memory, identity and belonging, very visible in her projects Os
Felizes and Os Forcados. Through the connection he establishes with those who pass
through his lens.
She proposes to the observer an intimate connection with the image through the intimacy
that characterizes and allows himself. She searches for deep blacks and a tenuous light that
illuminates only what is necessary, just like the renaissance paintings. Her images could be
seen in Lisbon at Casa Independente or in London at the Doomed Gallery.
If you are interested in any of the pieces, contact us so we can send you more information.
Contact us.

Villa Bahia, 2020

Visita de Atelier // Studio Visit
Visitámos o atelier de Ana Paganini esta semana, onde ficámos a descobrir um
pouco mais sobre o seu trabalho e o seu percurso.
"Como costumas fotografar?"
AP: Interessa-me a atração à luz, às pessoas, o que me desperta a curiosidade. Comecei a
fotografar em pequena, com o meu pai, de uma forma muito autodidata.
“Vais à procura de uma história ou já tens essa história que montas em termos de imagem
com as tuas fotografias?”
AP: Depende do médium usado, por exemplo, no digital, posso estar uma noite toda a
fotografar quando existe uma atração forte e física em mim que não me permite parar.
Quando é em médio formato que fazem parte do meu portfólio, que estimo mais e encaro
como um maior desafio, compro os rolos e guardo-os especialmente, é algo mais pensado.
//
We visited Ana Paganini's studio this week, where we found out a little more about
her work and her background.
"How do you usually photograph?"
AP: I'm interested in the attraction to light, to people, which arouses my curiosity. I started
photographing as a little girl, with my father, in a very self-taught way.
"Are you going for a story or do you already have that story that you put together in terms of
an image with your photographs?"
AP: It depends on the medium used, for example in digital, I can be shooting all night when
there is a strong, physical attraction in me that doesn't allow me to stop. When it is in

medium format that are part of my portfolio, which I cherish more and see as a greater
challenge, I buy the rolls and keep them specially, it is something more thought out.
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