Eduardo Tropia - Fotografia Fine Art

A sala escura sempre esteve presente na vida de Eduardo Tropia, reconhecido fotógrafo
mineiro com 45 anos dedicados à arte de escrever com a luz. Filho do fotógrafo Milton Tropia,
Eduardo cresceu vendo de perto o trabalho do pai, conhecido retratista em Pedro Leopoldo e
Ouro Preto.
Produziu diversas exposições, entre elas: Memória dos Festivais de Inverno Ouro Preto e
Mariana; Ouro Preto Jazz Tudo é Jazz; Ruas de Minha Vida, que também foi exposta na
cidade de Lagos, em Portugal durante o Cineport 2006. Em Belo Horizonte e São Paulo,
assinou a exposição “E nós que nem sabemos”. Apresentou trabalhos na Casa Cor Minas em
2012 e 2013. Integrou a exposição Minas Território das Artes, no Palácio das Artes em maio de
2014. Integra o coletivo Olho de Vidro há 10 anos, onde encontra o caminho para suas
produções autorais finalizadas em fine art. Com a Série “Murus” participou de oito exposições
em galerias de arte de MG e SP entre 2015 e 2016. Participa com mais 20 fotógrafos mineiros
do documentário “Profissão Fotógrafo”, produzido pela Estação Mídia filmes e estreado em
agosto de 2016 em Belo Horizonte. Em novembro desse ano, Eduardo Tropia tem sua obra
Barroco x Chinesice - da série “Barroco Liberto” - selecionada para a "6th Jinan International
Photography", bienal de fotografia na China, compondo exposição coletiva com fotógrafos do
mundo inteiro e, paralelamente apresenta na Grande Galeria Casa dos Contos, Ouro Preto,
“Retrospectiva”, uma passagem pelos seus 45 anos de profissão.
Entre 14 de dezembro/16 e 31 de janeiro de 2017 a série Barroco Liberto esteve exposta no
Museu de Sant’Ana, na cidade de Tiradentes.
Tropia mantém sua galeria fine art permanente em Ouro Preto, na casa onde viveu o poeta
Alphonsus de Guimarães, dividindo espaço com trabalhos artesanais produzidos pela família,
como o Licor Caseiro de Jabuticaba, receita dos avós que é repetida hoje por duas irmãs.

Para ver outras obras do fotógrafo visite sua galeria:
Rua São José, 165 - Centro Ouro Preto.
www.eduardotropia.com.br
Tel. (31) 9.9916-7283

