KARINA RAMPAZZO
Designer e Fotógrafa. Brasileira, casada, 32 anos
www.karinarampazzo.com
www.flickr.com/karinarampazzo
www.karampazzo.tumblr.com
www.vimeo.com/user5884839
_______
PEQUENO CURRÍCULO
Pós-graduada em Fotografia: Práxi e Discurso Fotográfico pela Universidade Estadual
de Londrina (2003). Bacharel em Design Gráfico pela Universidade Norte do Paraná
(1999 a 2002) em Londrina – PR.
Tem experiência em Programação Visual, atuando principalmente nos seguintes temas:
design, artes, fotografia e suas linguagens.
Mantém pesquisa fotográfica particular, explorando várias poéticas visuais. Utiliza
processos de captação digitais e analógicos. Enfatiza a utilização de máquinas
analógicas precárias, algumas da marca Lomo - Lomography, outras de brinquedo,
junto de negativos puxados e/ou slides vencidos. Seu processo artístico envolve a
espera e a demora, que está presente desde o uso de câmeras amadoras, até o
adiamento proposital da revelação e a posterior seleção de fotografias.
É vencedora do Prêmio Destaque 2010 do FotoLink (Encontro Internacional da
Imagem) realizado na cidade de Londrina. Apresentou trabalhos produzidos nos últimos
8 anos, com temáticas variadas, mas sempre com a preocupação poética de trabalhar
com a imagem e seu tempo, sua duração e perecibilidade. A partir de agora, inicia uma
produção orientada que deve ter como resultado uma exposição na próxima edição do
FotoLink em 2011.
É neste ambiente que nascem a maioria de seus trabalhos particulares e de suas
exposições fotográficas.
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EXPOSIÇÕES
INDIVIDUAIS
2010 Edital Casa de Cultura - Casa de Cultura da UEL - Londrina/PR

COLETIVAS
2009 Curto Circuito - www.sintomnizado.com.br/curtocircuito
2008 Polaroides Invisíveis - Sesc Água Verde - Curitiba/PR.
2007 Polaroides Invisíveis - www.sintomnizado.com.br/polaroides_interin
2007 Exposição Virtual - www.maringa.com/exposicao/karina/index.php
2006 Para aqueles que desprezam o corpo - Casa de Cultura da Uel - Londrina/PR.
2005 Transcriações - Casa de Cultura da Uel - Londrina/PR.
2005 Transcriações - Museu Helenton Borba Cortes - Maringá/PR.
2004 Transcriações - Espaço de arte e cultura Brasiltelecom - Curitiba/PR.
2004 Mix Brasil - Casa de Cultura da Uel - Londrina/PR.
2003 Imagos - Revista imagem/digital - Lisboa/Portugal.
2002 Festa na usina cultural - Usina Cultural - Londrina/PR.
2002 Personalidades - Aliança Francesa e The Muzik Hall - Londrina/PR.
2000 Ausência Presença/Corpo Matéria - Cine Teatro Ouro Verde - Londrina/PR.
2000 Imagem Sonora - Espaço Numad - Unopar (Universidade Norte do Paraná)
Londrina/PR.
PREMIAÇÕES
2010 Prêmio Destaque FotoLink – Encontro Internacional da Imagem – Casa de
Cultura da UEL – Divisão de Artes Plásticas.
2005 Cartaz Selecionado – Livro Meu Brazil é com S - Instituto Europeu di Design
Barcelona/Espanha
_______
*FOTOGRAFIAS ANEXAS
Fotografias feitas entre 2005 a 2009. Um pequeno resumo dos ultimos trabalhos
fotográficos. Alguns destes já apresentados ao público de Londrina, Maringá e Curitiba.
Estão reunidas aqui imagens digitais e analógicas, capturadas por máquinas de
brinquedo ou mesmo com poucos recursos. São trabalhos de vários períodos e, de
diferentes estudos/resultados estéticos. Experiências com máquinas precárias, filmes
vencidos, slides ou mesmo o uso simplificado de material digital. Aqui está uma história
delicada e colorida das tentativas de se brincar com o tempo/espaço, sem desprezar a
simplicidade dos signos da vida.

