exposição
de fotografia

contraste
Karl-Heinz Koch

18 A 31 OUT
PISO 0
COM O APOIO DE

Restaurante

www.madeirashopping.pt
www.facebook.com/centromadeirashopping

Mr. | Sr. Karl-Heinz Koch
Family | Familia

Born 1957 as the youngest son of 7 children of Erwin and Gretel
Koch near the French border in south-west Germany. Married to
Gabriele Lefevre, having 4 children and two lovely granddaughters.
Nascido em 1957 como o mais novo de sete filhos de Erwin e
Gretel Koch, perto da fronteira com a França, no sudoeste da
Alemanha. Casado com Gabriele Lefevre, tem quatro filhos e
duas netas lindas.

Profession | Profissão

Worked as a materials engineer in a chemical company until his
retirement in January 2017.
Engenheiro de materiais diplomado. Trabalhou em uma empresa
de materiais químicos até sua aposentadoria em Janeiro 2017.
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Photography | Fotografia

Intensive activity in photography for about 7 years.
Intensa actividade fotografica desde a 7 anos.

Equipment | Equipamentos

Nikon D700, D810, Sony RX1R, Lenses up to (até) 400mm.

Motivation of taking pictures of Madeira
Motivação de tirar fotos da Madeira

Visiting Madeira for 10 years mostly around Christmas and new
year, falling in love with the area around Porto da Cruz about 7
years ago. Fascinated by the wide range of contrast in case of
light, weather, landscape and sea accompanied by the friendliness
of the people. From the hard work in the steep fields in the
mountains to the loveliness and beauty of flowers and gardens.
From the beautiful sunshine to the sometimes destructive power
of weather and sea. This exposition the photographer bringing
some of these inspirations to his pictures, capturing light and
situation is challenge and motivation. It’s possible see others
pictures on the permanent exposition on the Costa Linda Hotel and
Praça do Engenho Restaurant in Porto da Cruz.
Visita a Madeira a 10 anos principalmente na época do Natal e Ano
Novo, apaixona-se pela área envolvente do Porto da Cruz a cerca
de 7 anos. Fascinado pela ampla gama de contrastes de luz, tempo
(metereológico), paisagem e mar acompanhado pela simpatia do
povo. Desde o trabalho duro nos campos íngreme nas montanhas
ao encanto e beleza das flores e jardins.
Desde o belo brilhar do sol até o poder destrutivo, por vezes, do
tempo e do mar. Nesta exposição o autor traz algumas destas
inspirações nas suas fotos, capturar a luz e a posição é desafio e
motivação. É possível ver outras fotografias numa exposição
permanente no Hotel Costa Linda e no Restaurante Praça do
Engenho, em Porto da Cruz.
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