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Mergulhar profundamente na vida.

Aguçar os sentidos e permitir-se viajar esta aventura de imprecisão. Viver é um verbo que 

se recusa a seguir cálculos matemáticos. Previsões são, na melhor das hipóteses tendên-

cias que diante de um sopro divino podem mudar de rumo.

Durante os dias de reclusão no ano de 2020, a humanidade vivenciou medos, despedidas, 

depressão, saudades e família. Sentiu-se preso, sentiu-se presa, pode reavaliar os valores e 

caminhos, encontros e desencontros. Muitos reafirmaram a fé. Outros, nem tanto.

A tecnologia mostrou-se importantíssima em um momento de fragilidade humana nunca 

vista nesta geração. 

Os monstros que mantínhamos trancados mostraram as suas faces. A jornada ficará para 

a história. Uma verdadeira imersão dentro de cada um de nós. Diante desse todo, a vida 

segue como a grande maravilha. 

O melhor filme de longa metragem da história. Suspense, romance e aventura.

A sua vida, a vida de todos nós.

Como diria Fernando Pessoa, 

“Viver não é preciso”.















































































































ANTONIO VALENTE

Luso brasileiro, formado em administração de empresas, casado, pai de 2 filhos,

empresário no ramo de turismo na cidade de Armação dos Búzios. Apaixonado por

bem receber, culinária e fotografia.
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O Lab Foto Contemporânea é um laboratório de criação, grupo de estudos e produção em fo-
tografia contemporânea. Coordenado pelo fotógrafo e artista visual Leonardo Ramadinha, desde 
2015, o projeto desenvolve trabalhos especiais, exposições e tem se destacado na produção de 
ensaios autorais e fotolivros. Desde 2015 foram mais de 40 fotolivros lançados.

Durante seis meses os artistas debruçaram suas pesquisas e trabalharam sobre a temática do 
isolamento social causado pela pandemia de Covid-19 e suas infinitas representações e narrati-
vas no universo do livro de artista e fotolivro.
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