
 
 

Exposição fotográfica de Médicos Sem Fronteiras chega ao Terraço Shopping 
Conexões estará em exibição gratuitamente de 7 a 26 de abril  

 

Chega ao Terraço Shopping a exposição fotográfica Conexões, com 72 imagens que sintetizam o 

trabalho da organização humanitária internacional Médicos Sem Fronteiras (MSF). A mostra 

poderá ser visitada gratuitamente, de 7 a 26 de abril, de segunda a sábado, das 10h às 22h, 

domingo e feriado, das 14h às 20h, na Praça do Cinema.  

Montadas em uma estrutura de ferro modular, as fotos são divididas entre os temas conflito 

armado, desastres, refugiados e Brasil. Há registros feitos em mais de 20 países, incluindo 

Afeganistão, Haiti, Iêmen, República Centro-Africana e Síria. A mostra também conta com 

imagens interativas, que colocam pessoas atendidas por MSF em evidência quando o visitante 

utiliza óculos infravermelhos.  

Conexões tem curadoria de Vanessa Poitena e põe em questão a invisibilidade enfrentada por 

homens, mulheres e crianças apanhados em situações-limite. As fotos convidam o público a se 

conectar com a força e a fragilidade que transparece nas feições dessas populações.  

Ficha técnica 

Curadoria e expografia: Vanessa Poitena 

Designers: Verônica Coachman Viszla e Caio Sumiya (imagens interativas) 

Maquete 3D: Guilherme Coblinsky 

Cenotecnia: Crisca Cenografia 

Impressão digital: Smart Pix 

Realização: Médicos Sem Fronteiras 

 
Quem somos - A Médicos Sem Fronteiras (MSF) é uma organização humanitária internacional que leva 

cuidados de saúde a pessoas afetadas por conflitos armados, desastres naturais, epidemias, desnutrição 

ou sem nenhum acesso à assistência médica. Oferece ajuda exclusivamente com base na necessidade das 

populações atendidas, sem discriminação de raça, religião ou convicção política e de forma independente 

de poderes políticos e econômicos. Também é missão da MSF chamar a atenção para as dificuldades 

enfrentadas pelas pessoas atendidas em seus projetos. 

 

Serviço 

O que: Exposição fotográfica Conexões, promovida por Médicos Sem Fronteiras 

Algumas imagens da exposição estão disponíveis para divulgação em https://goo.gl/Vr8WPt 

Onde: Terraço Shopping, Praça do Cinema – Octogonal 

Quando: De 7 a 26 de abril. Segunda a sábado, das 10h às 22h | Domingo e feriado, das 14h às 

20h. Grátis. 

Apoio: Avianca-Cargo, Cargo Soft e Terraço Shopping 

Informações para a imprensa:  

Damaris Giuliana | damaris.giuliana@rio.msf.org | (21) 98595-8044 

Fotos, filmagens e entrevistas necessitam de agendamento prévio com MSF para liberação do 

shopping. 
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