
SOBRE LUIZ SANTOS 

 

Luiz Santos, fotógrafo e artista visual, educador, editor e inventor. Dedicou boa 

parte do seu tempo a trabalhos com educação pela arte junto a populações menos  

favorecidas. Há um bocado de coisas no meu currículo, mas eu prefiro enfatizar os  

trabalhos colaborativos que realizei nos últimos doze anos: o primeiro, com um  

fotógrafo lambe-lambe conhecido por Tonho Ceará; e o segundo, com o Mestre Julio 

Santos, famoso artista fotopintor cearense. Ambas as incursões foram reconhecidas e 

premiadas em editais nacionais, e as obras expostas em algumas capitais do Brasil, 

assim como na China. Obras desdobraram-se dessas ações, algumas delas em formato 

de livro. 

Outra coisa que valorizo na minha trajetória é o trabalho com saúde mental, que 

já dura mais de duas décadas. Idealizei e coordenei projetos no Hospital da 

Tamarineira (Recife) e no Hotel da Loucura (Rio de Janeiro), além de ter participado 

de uma residência artística num CAPS chamado Espaço Rizoma, no Recife. 

 

 Para visitar a fanpage: www.facebook.com/ohappydaresidencia e assistir ao 

vídeo  

O Happy da Residência. 

  

Para conhecer o lambe-lambe: www.youtube.com/watch?v=xnVzTJVLB-

Y&t=11s 

 

 Sobre a fotopintura e saúde mental, assistir a: www.vimeo.com/55049700 

 

 Sobre saúde mental: https://www.youtube.com/watch?v=igeeYPKGliM e  

https://www.youtube.com/watch?v=igeeYPKGliM&t=50s 

 

O QUE É ESPAÇO QUALQUER LUGAR? 

 

Um projeto que inventei para conduzir as minhas ações pelo mundo. Consiste em  

dedicar atenção especial ao trabalho com práticas experimentais em fotografia,  

sobretudo nos espaços públicos de qualquer lugar. 

Ver: www.facebook.com/espacoqualquerlugar/ 

 

LIVRO DE FOTOGRAFIAS E TEXTOS 

 

CASOU no PAPEL - 248 páginas - 2 volumes - 2017 - edição  

independente, obra incentivada pelo Funcultura-PE - projeto editorial Espaço  

Qualquer Lugar - formato 31x16 cm - colorido e preto e branco - autor Luiz  

Santos - participação especial Mestre Julio Santos - projeto gráfico e ilustrações  

http://www.facebook.com/espacoqualquerlugar/


Leonardo Soares - textos Luiz Santos - impressão Gráfica Facform - produção  

Aurora 21 Produção 

 

CASOU no PAPEL é uma edição bilíngue que reúne num só livro dois importantes  

trabalhos do artista e retratista pernambucano Luiz Santos. Ambos abordam o  

tema dos invisibilizados. Um deles resulta de uma parceria com o fotopintor  

cearense Mestre Julio Santos. 

 

DOCUMENTÁRIO 

Quantas cabeças cabem num espelho? é um curta-metragem de Luiz Santos, 20 

minutos de duração, realizado em 2009 por ocasião da Semana de Artes Visuais do 

Recife, mas conhecida por SPA das Artes. 

Na ocasião, Luiz coordenava o projeto Salões de Beleza, no Hospital da Tamarineira, 

Recife, e coordenou também o braço da semana de artes, o SPA Tamarineira, que teve a 

colaboração de diversos artistas, a exemplo dos paraibanos Ricardo Peixoto e Ana Rosa, 

além dos pernambucanos Rinaldo e Christina Machado, e do fotopintor cearense Julio 

Santos, o Mestre Julio. 

Quantas cabeças cabem num espelho? é um documentário focado na saúde mental, 

tema recorrente no trabalho de Luiz Santos. Contou ainda com a colaboração de Mariano 

Pikman, na fotografia, e Douro Moura, na montagem. 

Uma Realização: VaiEncarar?Filmes. 

 

 


