
De: antonello veneri antonelloveneri@hotmail.com
Assunto: I: projeto expo: legendas, tamanhos etc...

Data: 21 de janeiro de 2020 22:50
Para: Francesca IIC eventi2.iicsanpaolo@esteri.it, Maria Angela Di Sessa angeladisessa@gmail.com

Bom dia Francesca,
conversando com a prof.ra Angela chegamos à edição final das fotos.
Aqui em baixo temos os tamanho e as infos definitivas.

A edição permance a mesma, só trocamos o painel d.jpg (que contem duas fotos)
com uma, maior e acrescentamos no painel da parede maior um foto.
Aqui em baixo o resumo completo.

Foto por foto e painel por painel.

As fotos estão numeradas com as letras do alfabeto.
Cada conjunto e/ou poliptico terá uma legenda unica. 

Foto a.jpg :  foto tamanho 90x120 cm +  o cartaz de apresentação da expo
"Cartoline da Venezia" 100x 150 cm
                      legenda da foto: " Praça São Marcos com cruzeiro passando. 2018 "

Foto b.jpg : 6 fotos de 40x60 cm cada uma 
                    legenda unica : " turismo de massa. 2018/19"

Foto c.jpg:  quadriptico(4 fotos) de 30x45 cm cada uma
                     triptico(tres fotos) de 30x45 cm cada uma
                     Legenda unica: "Retratos de turistas e venezianos. 2018/19"

Foto d.jpg  1 foto de tamanho 60x90 cm 
                    Legenda : " Acqua grande. 2019"

Foto e.jpg: Triptico (tres fotos) de 40x60 cm cada uma
                    Legendas: "Percursos Cotidianos. 2018"

Foto g.jpg  : Diptico(duas fotos) de 60x90 cm  cada uma
                      Legendas: " O silencio é azul. Praça São Marcos. 2019"

Foto h.jpg :  grande parede com 5 conjuntos de fotos:
                       
                      1 conjunto: 9 fotos de 30x45 cm cada uma 
                      Legendas: "Os Venezianos. 2018"
                      
                       2 conjunto: 1 foto de 60x90 cm
                      Legendas " Menina da Giudecca. 2018" 
                      
                      3 conjunto: tres fotos de 30x45 cm cada uma
                      Legendas : "Becos e ruelas de todo dia. 2018/19"
                       
                      4 conjunto:  6 fotos de 40x60 cm cada uma 
                      Legendas: " A silenciosa devolução de Veneza. 2019" 
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                     5 conjunto: 1 foto de 40x60 cm
                     Legendas: " Migrantes. 2019"

abraço
Antonello
          

 




