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Bio

Nascida no Nordeste do Brasil e radicada em São Paulo, Ana Leal é uma artista que 
trabalha principalmente com fotografia, considerando-a uma ferramenta tanto para 
retratar quanto para fugir da realidade.

Inspirada nas tradições minimalistas e nos pintores impressionistas, suas imagens 
resultam simples, geométricas e muitas vezes abstratas. Ela considera seu trabalho 
autobiográfico e essas abstrações podem ser vistas como autorretratos. Fotografando 
a maior parte do tempo com lentes de 50 mm, ela captura imagens que observa, 
encena ou edita para convidar os espectadores a entrar em seus labirintos internos. 
Este é o uso da câmera para envolver, refletir e compartilhar sensações e sentimentos, 
é a melhor maneira que ela encontrou de ultrapassar os limites da fotografia 
transformando-a em um diário visual.

Leal é vencedora do Gold Award no Tokyo International Foto Awards 2020 e do 15º 
Julia Margaret Cameron Award, ambos na categoria abstrata. Ela também recebeu 
Medalha de Bronze no ND Awards 2021 e Menção Honrosa no IPA 2021, Rotterdam 
Photo 2021, Prix de La Photographie Paris 2019 e The 15th Pollux Awards. Completou 
seu Master of Fine Arts na Miami International University of Arts and Design (2018), e 
o Curso de Fotografia Profissional da Escola Pan-americana em São Paulo (2013).
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Onde as palavras não alcançam é um diário visual autobiográfico onde uso a fotografia para responder a questões 
existenciais. Acima de tudo, a obra fala sobre: efemeridade, fragilidade, finitude e beleza. As imagens são registros de 
meus sentimentos e sensações, mostrando uma interligação implícita entre as coisas mais banais e profundas da vida. 

Um mergulho profundo no autoconhecimento e um lembrete de como as condições em que existimos são frágeis, 
vulneráveis, mas ainda assim belas. 

Informações Técnicas 

Tamanho fechado : 20 cm x 14 cm 

Número de páginas : 55 

Capa : papel fine art Hahnemühle Willian Turner 310 gsm com impressão jato de tinta à base d’água com pigmento 
mineral. 

Miolo : Papel Pólen 90 gsm.














































