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APRE-
SENTA-
ÇÃO

FOTO12
No jogo da vida, entre o que vimos e o 
que pensamos, vence a sensibilidade. 
Desde a realização do FOTO 11 (em 
agosto de 2011) para cá, o desejo de 
retomar a sensível relação entre Juiz de 
Fora e a linguagem da fotografi a garan-
tiu a continuidade do projeto, não no 
sentido didático da palavra, mas sim na 
investida em registros importantes para 
a memória afetiva da cidade, bem como 
para o relato cotidiano de seus mora-
dores. 

Além de premiar a experiência, o FOTO 
12 mantém o foco no novo. Quatro pro-
postas saíram vencedoras do I Prêmio 
Funalfa de Fotografi a, e 65 registros fa-
zem um apanhado, inédito, da iniciativa 
que promete entrar para o calendário 
artístico de Juiz de Fora. Outras oito 
exposições completam a mostra cujo 
processo contínuo de reconstrução se 
assemelha ao que a técnica fotográfi ca 
se propõe: fazer o novo.

A introdução da tecnologia digital modi-
fi cou os paradigmas que norteiam o 
mundo da fotografi a. Os equipamentos, 
ao mesmo tempo que são oferecidos 
a preços cada vez menores, disponibi-
lizam ao usuário médio recursos cada 
vez mais sofi sticados, assim como 
maior qualidade de imagem e facilidade 
de uso. 
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Entretanto, como dizia Carlos Drummond de An-
drade, “é inevitável que de cada procedimento téc-
nico, exercido com amor e rigor, se desprenda uma 
poesia específi ca”. Ainda mais no caso da fotografi a, 
cujo vocabulário já denota poesia – o fi ltro, a imagem, 
o pancromático.

Dessa forma, o FOTO 12, à medida que se torna uma 
experiência cada vez mais pessoal, deverá ampliar, 
através dos diversos perfi s de fotógrafos amadores e/
ou profi ssionais envolvidos, o signifi cado de se con-
servar um momento em uma imagem.

Em Juiz de Fora, a fotografi a não aponta somente 
para o passado. Como proposto na mostra que reúne 
parte do acervo dos 30 anos de fotojornalismo da “Tri-
buna de Minas”, a arte de fotografar pode ser um ofí-
cio voltado para um “presente do futuro”, tal como 
defi nira o fi lósofo Ernst Bloch. 

A fotografi a é, portanto, capaz de abarcar mais que 
um único instante, o “instante decisivo”, de acordo 
com o grande fotógrafo francês Henri Cartier-Bresson: 
“Ela é capaz de propor um movimento, sendo este 
entendido não como o deslocamento de um ponto a 
outro, mas como uma mudança de estado.”

Toninho Dutra
Superintendente da Funalfa
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Narcisse 
Szymanowski

Por trás do tipo sério, calado e extrema-
mente positivo, escondia-se um perfil 
sereno e sensível, visivelmente perce-
bido no acervo fotográfico deste ícone 
da fotografia, denominado Narcisse Szy-
manowski. Seu conhecimento ultrapas-
sou os limites da técnica, registrando, 
com grandiosidade, os aspectos huma-
nos, culturais, artísticos e religiosos em 
suas imagens.

Identifiquei a predominância do tema re-
ligioso em seu acervo fotográfico, onde 
também se destacam o registro do co-
tidiano e seus demais aspectos culturais 
e sociais. Além da fotografia artístico-
cultural, seu acervo pessoal revela uma 
veia científica de extrema importância: 
são livros raros, anotações, pesquisas 
e imagens com o registro da ação do 
tempo, detalhes das fissuras nas edi-
ficações históricas, texturas, minúcias, 
agressões e deteriorações em obras de 
arte, sempre com uma preocupação ím-
par, aliada a uma técnica apurada, para 
registrar a degradação do patrimônio 
histórico. O acervo confirma, assim, a 
grande dimensão do seu conhecimento 
e a marcante influência de sua forma-
ção humana, científica e cultural na ex-
pressão máxima do seu trabalho.

Foi um grande privilégio trabalhar ao lado 
do Sr. Narciso (como ficou conhecido), 
no Museu Mariano Procópio. Lembro-me 
de quando iniciávamos uma atividade, 
nunca se continha em apenas executar 
a tarefa de fotografar, sempre comparti-
lhava seu conhecimento profundo sobre 
cada obra de arte a ser registrada, am-

pliando meus conhecimentos técnicos, 
científicos, históricos e culturais sobre 
cada artista e sua produção. Certa vez, 
ao me convidar para fotografar “sem 
máquina”, percebi sua apurada sen-
sibilidade de ver uma simples cena e 
transformá-la em uma cena de beleza 
singular; a fotografia passava a extra-
polar o limite do suporte e da química, 
situando-se na memória e na poesia do 
momento, demonstrando, assim, uma 
técnica única de registrar imagens us-
ando somente os sentidos.

Gostaria de agradecer à Dona Fran-
cisca (viúva) e ao Toninho Dutra a 
oportunidade do contato com o acervo 
fotográfico do Sr. Narciso, o que me 
possibilitou desvendar o mistério de 
tanta técnica e beleza nas imagens 
deste ser humano de rara nobreza. 

Sinto-me honrado em apresentar a to-
dos uma pequena parte de um acervo 
de grande preciosidade. 

Fica aqui registrada a minha profunda 
admiração por este que, além de ser 
um grande fotógrafo, foi, sobretudo, 
um grande amigo.
 

Sérgio Neumann
Curador

catalgo foto12_154 PG.indd   6 30/07/2012   21:23:24



7

Narcisse Szymanowski - Por Humberto Nicoline
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Ao lado, escultura do Museu de Arte Sacra de Pernambuco

Igreja da Sé. Olinda, PE
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Igreja da Sé. Olinda, PE

Convento de São Francisco (detalhe). Olinda, PE
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Igreja de Nossa Senhora do Carmo / 
Convento do Carmo. Olinda, PE 

Igreja e Convento da Nossa 
Senhora da Conceição. Olinda, PE

Igreja da Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Olinda, PE
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Igreja de Nossa Senhora do 
Carmo (detalhes). 
Olinda, PE (1973)
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Porta da Igreja de Nossa Senhora do Carmo. Olinda, PE (1973)
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Profetas (detalhes). Congonhas, MG
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Catedral de Reims (detalhes). França
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Convento de São Francisco. Olinda, PE
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Catedral de Reims. França
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Casario. Olinda, PE 
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Catedral de São Pedro dos Clérigos. Olinda, PE

Igreja de Nossa Senhora da Graça. Olinda, PE
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Casa da Cultura. Antiga Casa de Detenção do Recife, PE
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Bondes na Av. Rio Branco. Juiz de Fora,  MG
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Mercado São José. Recife, PE
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Feira de Caruaru, PE 
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1º PRÊMIO FUNALFA DE FOTOGRAFIA

ARQUIVO 
CORROMPIDO
Rodrigo Souza e David Azevedo

No meio digital, foto, vídeo, texto são 

todos conjuntos de zeros e uns, feitos 

de códigos binários. Mas, se tudo é 

feito do mesmo modo, porque existem 

programas específicos  para a edição 

de som ou a edição de imagem? Ou, 

traduzindo essa questão para outro 

âmbito, se a realidade está aí para todos, 

por que as pessoas não a interpretam 

do mesmo modo? 

 

Um programa de edição de imagens 

olha a fotografia de um jeito, um 

programa de edição de som olha-a de 

outra forma. Um espectador olha de 

lado, outro espectador olha de outro 

modo. Mas como é possível essa 

mudança de olhares se os arquivos são 

formados por códigos binários, se o real 

é o mesmo para todos? A ligação entre 

imagem e realidade não seria, então, 

uma mera questão de ponto de vista? 

As fotografias, assim, se revelam como 

estruturas móveis, fragilizadas, que têm 

sua ligação com o real a partir de linhas 

de sentido que cada pessoa cria. 

A imagem, interpretada por um editor 

de som, é apresentada de dois modos 

nesta exposição: através das 12 

imagens suspensas ao longo da sala e 

também pelo áudio que é possível ouvir 

quando se transita pelo espaço. A Glitch 

Art, contexto no qual esta exposição 

se insere, explora os limites do formato 

digital.  A exposição propõe, sobretudo, 

uma reflexão sobre a construção das 

imagens. Afinal, toda imagem requer 

um ponto de vista. O que sustenta as 

imagens que nos rodeiam?

Rodrigo Souza e 

David Azevedo Rodrigo Souza e
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Rodrigo Souza e 
David Azevedo

Vista do painel ‘As Quatro Estações’

catalgo foto12_154 PG.indd   27 30/07/2012   21:24:45



28

Vista da Praça da Estação

Vista do Menino Soltando Pipa

Vista das Repartições Municipaes
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Vista da Avenida Getúlio Vargas

Vista do Cine-Theatro Central
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Vista da Escola Normal
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1º PRÊMIO FUNALFA DE FOTOGRAFIA

Bicho
Carlos Velázquez 

A coletânea “Bicho” reúne imagens de diversos exemplares do reino animal. 

As fotografias foram produzidas exclusivamente em território brasileiro, mas 

bem que poderiam ter sido registradas em qualquer lugar do mundo. É que 

ainda que transitando pelo campo do espetacular, a maioria delas parte 

quase sempre de uma premissa aparentemente banal. 

Com sensibilidade, curiosidade, muita paciência e um recorte particular, 

Carlos Velázquez vislumbra a beleza extraordinária presente em contextos 

corriqueiros, daí a presença de vacas, patos, formigas, moscas...  Trata-se 

de um universo onde há lugar para espécies exóticas e pássaros garbosos, 

mas no qual predominam aves geralmente menos prestigiadas e bichos 

não lá  muito queridos.

Ao contribuir para que o belo emane do inesperado, longe do óbvio e dentro 

muitas vezes da esfera do vulgar ou do cotidiano, o trabalho termina por 

discutir o conceito de beleza. Os bichos nos levam a novas percepções em 

relação ao entorno e à reconstrução da maneira como exercemos o olhar.   

Contando causos sem apoiar-se em um roteiro definido, o fotógrafo mais 

sugere do que explica.  Deste modo, embora suscitando narrativas, as 

composições fotográficas conduzem a imaginação do observador a um 

espaço que vai muito além da própria foto.

Renata Meffe

Carlos V
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Carlos Velázquez

Comparsa
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Fim de tarde - Happy hour

Carlos V
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Carlos Velázquez

Coragem

 Mais asas para mais céu
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Rolé
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1º PRÊMIO FUNALFA DE FOTOGRAFIA

Insular
Renata Meffe

“Insular” é um ensaio fotográfico que 
aborda questões de natureza emocional 
e universal, como a passagem do tempo, 
o esquecimento, a alegria melancólica e 
o isolamento. 

A série é composta por fotografias 
analógicas, realizadas em filmes em 
preto e branco de 35mm. Optou-se por 
filmes de sensibilidade elevada, para 
a obtenção de imagens com aspecto 
granulado. São fotos inspiradas na 
estética do neorrealismo no cinema 
italiano, mais especificamente no filme 
Umberto D, de Vittorio de Sica, em sua 
Roma do pós-guerra e no drama de 
abandono narrado na história. 

A iluminação do sol a pino, os contrastes, 
a atmosfera de ruelas desertas à hora 
da sesta, o destaque das texturas, os 
espaços vazios, entre outros elementos 
presentes nas fotografias, estão situados 
em espaço e tempo delimitados. Trata-
se da Ilha de Moçambique, território 
insular que foi a primeira capital do país 

africano e cuja dimensão é de 3km de 
comprimento, não ultrapassando os 
400m de largura. No tempo, situam-se 
nos anos de 2003 e 2004, já posteriores 
à guerra civil que assolou Moçambique 
(entre 1975 e 1992).

As imagens de “Insular” transparecem o 
processo vivido por um país heterogêneo, 
cuja identidade está sendo tecida a partir 
de um passado composto por histórias, 
influências e culturas que conformam 
uma camada a ser parcialmente 
descascada para a formação do novo. 
Mas, apesar dos limites de época e 
lugar, a série dialoga com a solidão 
inerente à existência, às experiências 
e aos sentimentos humanos. A ilha 
de Moçambique, com seu tamanho 
diminuto, abarca o mundo. E a criança 
solitária que passeia descalça por suas 
ruas ao meio-dia é como cada ilha de 
nós.    

Renata Meffe
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Renata Meffe
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42 Renata Meffe

O Vento
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1º PRÊMIO FUNALFA DE FOTOGRAFIA

Que venham 
a Berlim!
Letícia Vitral

“Que venham a Berlim! A Liberdade 

enfrenta muitas dificuldades e a 

Democracia não é perfeita, mas 

nunca tivemos que erguer um muro 

para aprisionar a nossa população, 

impedindo-a de nos abandonar.”

(Trecho de um dos discursos 
mais icônicos de John Kennedy, 
em 1963, numa visita a Berlim 
Ocidental, criticando a postura do 
governo soviético de murar Berlim 
Oriental, o que impossibilitou o 
livre trânsito dos moradores entre 
os dois lados da capital dividida). 

A República Democrática Alemã (RDA) 
usou a arquitetura, dentre outras 
manifestações estéticas, como meio de 
transmitir a imagem de uma sociedade 
socialista ideal. 

Neste contexto, o conjunto arquitetônico 
da Avenida Karl-Marx (Karl-Marx-Allee) 
e seus arredores, aqui retratados, são 
considerados a obra mais simbólica 
deste período pós-2ª Guerra, devido 
à sua dimensão monumental e à sua 
localização: no centro da cidade de 
Berlim, vitrine principal das disputas 
políticas da Guerra Fria.

A região é dominada por signos que 
expressam a grande responsabilidade 
da luta da Alemanha Oriental contra o 
Ocidente.  

À primeira vista, o planejamento em 
conjunto dos prédios “salta aos olhos”. 
Numa análise mais atenta, é possível 
perceber diversificações como: as 
texturas, os materiais de revestimento, 
as cores dos detalhes, entre outros; 
todos como variações de uma mesma 
forma, de um mesmo padrão. 

Em contraponto a toda essa 
responsabilidade e monumentalidade, 
as pequenas portarias dos edifícios se 
revelam como parte de um conjunto 
de detalhes ligados ao cotidiano e às 
banalidades da vida doméstica. 

As portarias funcionam, em meio a 
uma profusão de signos políticos, 
como a possibilidade de um refúgio, 
onde a vida pública idealizada cede 
lugar a preocupações mais pessoais e 
subjetivas.

Letícia Vitral
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 Letícia Vitral

Berolinastrasse nº12
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Karl Marx Allee nº70e

Lichtenbergstrasse  nº24
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Mollstrasse  nº11

Neueblumenstrasse  nº1
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 Letícia V

Schillingstrasse  nº27
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 Letícia Vitral

Neueblumenstrasse  nº19
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Esta exposição do evento Foto12 – que reúne um 
grupo de 15 artistas inquietos – tem por objetivo 
mostrar a produção fotográfica de Juiz de Fora que 
olha para o fazer desta arte com o olho enviesado 
da transgressão imagética. Este é o recorte dado 
pela curadoria, que mapeou os integrantes de 
modo a destacar a absorção das interferências, 
dos defeitos, dos ruídos, das rasuras que possibili-
tassem outra abordagem da fotografia que fugisse 
de um conceito do qual – para a maioria das pes-
soas – este registro é refém, ou seja, o de captar 
uma “imagem perfeita”. 

Por muito tempo, houve uma real procura de que 
a técnica fotográfica fosse aprimorada de modo a 
registrar com perfeição o mundo e o conceito de 
“boa fotografia” ainda é o de que a nitidez, o foco 
preciso, a representação exata é o objetivo final de 
quem aperta o disparador de sua câmera.  

Porém, no decorrer da evolução técnica/histórica 
da fotografia, este aspecto contou com desvios 
conceituais: artistas da imagem viram neste regis-tro 
um modo de reconstrução da percepção humana, 
aderindo aos resultados cada vez mais exatos da 
fotografia, outras miradas, distorcidas que fossem, 
mas que foram tão importantes quanto puderam 
como alargadoras do olhar e da mente humana. 
Lartigue, Man Ray e Bragaglia, entre outros, 
mostraram que a fotografia poderia ser suporte de 

A IMAGEM 
PRECÁRIA
Uma poética da distorção
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plasticidades outras, que se não 
cooperavam para enriquecer o 
arquivo do “mundo nítido”, abriam 
para a humanidade um lugar de 
acolhimento ao (des)conforto que 
as ideias novas criam. E foi feito 
o fiat da imagem suja, bárbara e 
imprecisa. Se as artes plásticas 
fizeram esta transição entre a 
“representação” e a “distorção” 
graças à invenção da fotografia, 
agora é a fotografia que assimila os 
caminhos da estética digressiva, 
abrindo condições para a não 
cadaverização das ideias e das 
imagens. 

Temos aqui artistas/fotógrafos que 
lançam mão de recursos diversos 
para perpetrarem suas obras: uma 
câmera defeituosa, uma revelação 
alterada, uma imprecisão no reg-
istro do cotidiano, uma desobe-
diência ao manual de instrução, 
uma superposição de revelações,  
ranhuras nos negativos, quími-
cas corruptoras, câmeras arte-
sanais, filmes vencidos e outras 
propostas de errâncias, confluem 

para mostrar ao espectador que 
nosso olho já assimila estes faz-
eres porque nossa alfabetização 
visual já tem assimilada a ideia de 
que existe uma precisão na impre-
cisão, condição necessária para o 
usufruto das propostas que se fa-
zem presentes nesta mostra: uma 
reunião de poéticas da imagem 
precária.

                                                                                                                                         
Afonso Rodrigues                                                                                                                                        
                Curador
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Fabio Nascimento Nautilus – Pompilius

Pedro Atã – Trabalho mal fixado 05
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Henrique Reis – Fotografia Digital, 2009

Julia Milward - Outubro, 2011

Raphaela Lustosa
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Pedro Fonseca
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Gabriel Brisola

Letícia Vitral – Panorama Unteres Schloss
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Mario Angelo – Mistura de provas de contato, múltiplas ampliações e testes de 
exposição de negativos expostos uma ou duas vezes.

Tamy Orlando – Fotografia pinhole em 
filme 35mm, 2010.
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Pedro Salim e João Carlos Ferreira - Mitocôndrias

Renata Meffe - Metro 2
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Rodrigo Souza  - Afecção I -  Técnica dupla exposição, câmera Diana F+.
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Stephan Rangel - Filme revelado e lavado com água e sabão.
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Viagem, 
do abstrato 
ao concreto

Ser artista, permanentemente em estado de criação. Um 
olhar detalhado e atendo a tudo que nos afeta. A coletiva 
“Viagem, do abstrato ao concreto” reúne o estar no mundo de 
33 artistas que expressam seus universos pela fotografia. Os 
fotógrafos revelam sorrisos e dores, através de viagens para 
dentro ou fora de si mesmos. Lugares, pessoas, sentimentos 
escolhidos pelo que clareiam e obscurecem em cada abrir 
de olhos. Pensamentos que também são seus.

A ideia da exposição é permitir que um universo rico e intenso 
aparecesse a partir do construir múltiplo de cada fotógrafo. 
O que é uma viagem, para onde nos dirigimos, as malas 
carregam tudo que precisamos, são apenas questões que 
têm suas respostas infinitas. Uma paisagem histórica e um 
reflexo distorcido mostram esses caminhos percorridos por 
pés e mentes atentamente distraídas a tudo. Foto-espelho 
das intimidades, as imagens selecionadas revelam a grande 
diversidade da vida pulsante do olhar do artista.

Do chão ao céu. Dois apoios para o intermédio em que 
vivemos. O início da nossa viagem é a própria vida. Que nos 
permite, nos intensifica, nos revela. Construímos a nossa 
trajetória de espaço e tempo. A nossa própria viagem.

Qual é a sua? A exposição é um convite para irmos juntos.

Carú Rezende
Diretora do Departamento de Cultura da Funalfa
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Avesso. Gopala Deva (José Paulo)
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Arquitetura, distorção e realidade. Raquel Portes
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A fé, uma janela para o céu. Angelo Savastano

Cansei. Carlos Velázquez
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Espelho. 
Nilma Rocha

A rota do silêncio bruto. 
Diego Zanotti
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Cortina dágua. Hiram Azevedo

Peões e outras brincadeiras. Rizza
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Halfeld. Leonardo Costa
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Casa São Mateus. Nina Pinheiro

Cotidiano. Thaiz Thomaz
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Baleia. Douglas Montes

Cotidiano. Fernando Barbosa
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Encantação. Teca Miranda

Mestre Jonas. Tom Rodrigues
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Efêmero. Leonardo de Paula

Erte. Junior Mangia
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Menina olhando o mar. 
Carmelita Lavorato

Águas sagradas. 
Victor Delgado
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Observador. 
Bruno Moraes

Passagem. Vânia Marinho
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Som real. Alexandre Melo
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O que é arte para você. Aline Cristina

Felinos urbanos. Lodônio
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Não te quero mais. Valéria Faria
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Sem título. Lique Gávio

Prática 8. Milena de Azevedo
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Urbemetria-02. Altiere Leal

Station Berri. João Schubert
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Passos. Yulia Gorodetskaya

São Pedro. Humberto Nicoline
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Operários do mar. Benito Madalena

O tempo não para. Aelson Amaral
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Abstrato A exposição “Abstrato” reúne 
material fotográfico captu-
rado como parte dos estu-
dos sobre a arte moderna, 

realizado com os alunos do Ensino Fundamental II da Escola Municipal 
Prefeito Dilermando Cruz Filho, com especial ênfase nas questões de-
rivadas do movimento abstracionista do legado moderno.

Baseado na proposta conhecida como “Abordagem triangular” em arte-
educação, que preconiza  contextualização de obras e assuntos estuda-
dos, leitura de obras de arte e do artefato estético e também a produção 
de obra por parte dos estudantes, os alunos foram desafiados  a “en-
contrar”, através de um exercício de observação mediado pela lingua-
gem em questão, desenhos e pinturas considerando toda a visualidade 
circundante da escola.

A escolha da fotografia como meio de expressão se deu pelo interesse 
manifesto dos alunos para com os recursos tecnológicos, cada vez mais 
presentes na vida dos jovens e, consequentemente, na escola, e pelo 
desafio lançado pelo professor acerca da linguagem fotográfica na sua 
aproximação com o desenho e a pintura. 

Assim, pequenas ranhuras, descascados e texturas presentes nas pare-
des foram capturados em formato de zoom sob a orientação do profes-
sor. O resultado foi de pronto digitalizado e projetado em sala de aula 
e surpreendeu os próprios autores, motivando discussões acaloradas 
e revelando “comparações” e “aproximações” com o material estético 
estudado.

A partir daí, vários grupos se formaram com o intuito de realizar uma 
ampla captura fotográfica pelos espaços da escola (fragmentos de mu-
ros, latões de lixo, material orgânico, cimentados etc). Este movimento 
resultou em mais de 200 fotografias. Como exercício final, realizou-se 
uma seleção desse material para revelar aqueles que possuíam, ao juízo 
dos realizadores, aproximação estética com a linguagem abstrata e se 
que se transformariam, dessa maneira, em obras de arte.

Rogério Freitas

Professor de artes e orientador do trabalho
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PROJETO 
CASARÕES

Com a finalidade de dar subsídio ao projeto “Casarões”, 
desenvolvido pela Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage – 
Funalfa, o Foto 12 reúne 55 imagens destinadas ao Concurso de 
Fotografias de Edificações Antigas da Cidade, de 1982, dirigido a 
fotógrafos amadores e profissionais do município.

Na época, 22 fotógrafos participaram com trabalhos em preto 
e branco, ampliados para 30cm x 40cm, e, após o resultado, 
os mesmos foram expostos para visitação pública no saguão 
da Câmara Municipal. Depois da exposição, essas fotografias 
passaram a pertencer ao acervo histórico do Museu da Imagem e 
do Som da Funalfa, onde continuam sob os cuidados da Divisão 
de Memória.

Como forma de valorizar o patrimônio da cidade, o Foto 12 torna 
público, novamente, o trabalho desses fotógrafos que, depois de 
30 anos, ainda podem ser contemplados pelo público local. Os 
premiados Márcio Sartori de Carvalho (Castelinho da Cemig à Rua 
Espírito Santo 470), Jamesson Assis (Castelinho à Rua Floriano 
Peixoto s/nº) e Heitor Magaldi Filho (Residência à Avenida Rio 
Branco 3.520) conquistaram 1º, 2º e 3º lugares, respectivamente, 
afixando seu olhar sobre a arquitetura imponente e expressiva da 
Princesa de Minas.

Divisão de Memória
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Castelinho. Rua Floriano Peixoto 
Janisson Assis
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Residência. Av. Rio Branco, 3520. Heitor Magaldi Filho

Residência. Rua D. Pedro II, 290. Eloíza Barbosa Pereira
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Casarão. Av. Rio Branco (Mergulhão). Carlos Alberto Duarte Carreira
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Castelinho. Av. Rio Branco, 3029. Júlio Pereira de Oliveira

Casarão. Rua Espírito Santo, 651. Aloizio Campomizzi Filho
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Antiga estamparia. Rua Henrique Vaz, s/n°. Antonio Maria de Souza Netto

Quartel General da 4ª Região Militar. Av. Mariano Procópio. 
Humberto Nicoline
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Cia Têxtil Bernardo Mascarenhas. Av. Getúlio Vargas
Marcos Kopschitz Xavier Bastos
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Castelinho Pantaleone Arcuri. Rua Antônio Dias, 300. Neli de Aquino
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Chalezinho. Estrada Cristo Redentor. Rua Alameda Gentil Forn, 25. 
Mariza Fernandes Pinto
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Residência. Rua dos Artistas, 218. Ivonete Rodrigues

Antiga Malharia Dickson. Rua Santo Antônio, 596
Cláudia Couto Gaio

Grupos Centrais. Av. Rio Branco. 
Benedito F. de Paula Eduardo
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Curtume Krambeck. Rua Bernardo Mascarenhas, 1242. Márcia Xavier Zoet
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Castelo da Chácara Mariano Procópio. Mariano Procópio, s/nº
José Francisco Silvestre
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Igreja de São Sebastião. Rua Santo Antônio, s/nº. 
Cláudio Eduardo de Campos Bastos

Castelo da Cemig. Rua Espírito Santo, 470. 
Márcio Sartori de Carvalho

catalgo foto12_154 PG.indd   101 30/07/2012   21:26:58



102

Fazenda de São Mateus. Estrada para Monte Verde Aluizio Barbosa
Aluizio Barbosa

Estação Ferroviária
Praça Dr. João Penido
Marco Antonio Chain

Capelinha do Cristo Redentor
Morro do Imperador
Luiz Antônio Duque Gomes
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Casarão. Av. Rio Branco, 1844. Carlos Fernando Pinnola
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Tribuna de Minas: 
Três décadas de 
Juiz de Fora

Há várias formas de se contar a história de uma cidade: pelos 
livros, por relatos orais, pelas redes sociais e pelos jornais. Estes, 
por sua vez, podem fazê-lo até sem textos. No ano passado, 
quando chegou aos 30 anos, a Tribuna decidiu contar sua 
história, que se mistura com a da cidade, por meio de fotos. O 
livro “Tribuna 30 anos” é autoexplicativo. O material colhido ao 
curso destas três décadas forma um elenco testemunhal que 
acompanhou as diversas fases da antiga Manchester Mineira.

Os fotógrafos que colheram as imagens do livro e desta 
exposição fizeram uso da sensibilidade do artista e da verve 
do jornalista para relatar, pelas lentes, momentos da cidade. 
Alguns de exaltação, outros de lamento, como o incêndio deste 
mesmo espaço que ora acolhe esta mostra. A cidade chorou 
pela perda e lutou pela recuperação. A Tribuna testemunhou 
esses dois momentos.

Juiz de Fora é pródiga em fatos e em personalidades. Fez 
um presidente da República, que começou sua trajetória na 
Prefeitura, marcou época na política com o povo nas ruas 
pedindo diretas já e viu a volta da democracia pelo voto direto. 
Os candidatos ao posto máximo também por aqui passaram, 
e a Tribuna registrou.

Esta exposição, em parceria com a Fundação Cultural Alfredo 
Ferreira Lage (Funalfa), é parte do acervo destes 30 anos. Em 
tão pouco tempo, já vivemos uma rica história. O que ora está 
exposto é parte dela. Temos muito ainda por contar.
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1981 -  Maria Fumaça, única em funcionamento no Brasil, chega com 
atraso a Juiz de Fora. Humberto Nicoline

1981 - Avenida Rio Branco passa por obras, mas intervenções são criticadas pelo 
público. Marcelo Morandi 
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1982 - Público prestigia Desfile de 7 de Setembro na Avenida Getúlio Vargas. 
Humberto Nicoline 

1982 - Prefeito Mello Reis 
comanda inauguração do 

Mergulhão, reunindo povo 
e autoridades, como o ex-

ministro Eliseu Resende. 
Humberto Nicoline 
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1983 - Incêndio destrói depósito da Companhia Fiação e Tecelagem São Vicente. 
Humberto Nicoline 
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1984 - Alunos e professores da UFJF fazem ato público em defesa da eleição direta 
para reitor. Humberto Nicoline
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1985 - Granizo muda a paisagem de Juiz de Fora. Humberto Nicoline 

1985 - Chuva de granizo surpreende juiz-foranos e provoca estragos. Márcio Brigatto 
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1986  - Fiéis lotam a Catedral para missa do padre José Sazami, o “padre do milagre”. 
Dias antes, paredes e altar do templo teriam ficado molhados. Toninho Carvalho 

1986  -  Policiais protestam com disparos no Parque da Saudade, durante enterro do 
delegado Domercílio Stroppa Moreira, assassinato a tiros em Além Paraíba.
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1987 - Obras na Rua Halfeld para ligar o Calçadão à Avenida Getúlio Vargas. 
Roberto Fulgêncio 

1987 - Governo interdita o Rio Paraibuna e proíbe garimpo, que mobilizava 
mais de 40 balsas. Roberto Fulgêncio 
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1988  - Dois jogos marcam inauguração do Estado Municipal. Sport vence o Tupi por 
2 x 0. Flamengo bate o Argentinos Juniores com dois gols de Bebeto. 
Roberto Fulgêncio
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1989 - Trem com 86 vagões e nove mil toneladas de minério de ferro descarrila na 
Ponte do Bairro de Lourdes. Jorge Couri 
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1990 - Avião cai e explode próximo ao Aeroporto da Serrinha, matando 
duas pessoas. Aeronave transportava Cr$ 100 milhões para pagamento 
de funcionários públicos estaduais. Roberto Fulgêncio

1990 - Cinco detentos fogem de Contagem. Tendo como refém o coronel 
Edgar Soares, grupo chega a Juiz de Fora, onde sequestro dura 12 dias e 

atrai a atenção de todo país. Roberto Fulgêncio 
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1991 -  Incêndio no Mercado Municipal e pronta-entrega da fábrica. Imóvel, 
considerado patrimônio cultural de Juiz de Fora, é destruído. Roberto Fulgêncio 
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1992  - Público se aglomera no Parque Halfeld para acompanhar a 
votação para abertura do processo de impeachment do ex-presidente 
Fernando Collor de Mello. Roberto Fulgêncio 

1992 - O cientista Albert 
Sabin inaugura em Juiz de 
Fora o hospital que leva 
seu nome. 
Toninho Carvalho 
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1993 - Localizado cemitério de carros roubados no 
Rio Paraibuna, perto da Ponte do Zamba. Local era 

usado para desova de carcaças. 
Roberto Fulgêncio
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1994 - Famílias que vivem precariamente às margens do Paraibuna são 
transferidas para a Vila Esperança II, permitindo construção do Acesso Norte. 
Roberto Fulgêncio

1994 - O então presidente Itamar Franco inaugura obras federais em Juiz de Fora, 
incluindo a Represa de Chapéu D’Uvas. Antônio Olavo Cerezo
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1995 - Detentos fazem 
greve de fome em 

protesto contra mudanças 
impostas pela direção 

do Presídio de Santa 
Terezinha. 

Roberto Fulgêncio 
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1996 - Cinco pessoas da mesma família morrem em acidente na MG-126. Fusca no 
qual viajam é atingido de frente por uma blazer. Robson Setta

 1996 -  Reforma do Cine-Theatro Central. Antônio Olavo Cerezo
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1997 - PM ocupa sede do Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Urbano e 
usa cassetete e gás lacrimogêneo para conter tumulto. Impasse leva a disputa pela 
diretoria da entidade à Justiça. Roberto Fulgêncio
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1998 - Itamar Franco, candidato ao Governo de Minas, faz comício na Praça 
da Estação, acompanhado pelo vice, Newton Cardoso. Carlos Hansen 
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1999 - Dona de casa cai do telhado da antiga Companhia Têxtil Bernardo 
Mascarenhas. Diante das ameaças da mulher de saltar, PM, Exército e Bombeiros 
improvisaram cama de lona na rua. Roberto Fulgêncio 
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2000 -  Celebração de Corpus Christi leva 35 mil fiéis ao Estádio Municipal. 
Henrique Viard
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2001 -  Freira se comove diante de corpo de adolescente morto com tiro na 
cabeça em Santa Luzia. Henrique Viard 

2002  - Candidato à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva faz comício no Parque 
Halfeld, diante de 20 mil pessoas. Antônio Olavo Cerezo 
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2003 - Juiz-foranos aderem ao Dia Mundial de Luta contra a Guerra e pela Paz, que 
mobilizou 500 cidades no mundo. Gleice Lisboa 
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2004 - Doentes mentais têm direitos violados em hospitais de Juiz de Fora. Tribuna 
flagra paciente nua em um deles. Roberto Fulgêncio 

 2004 - Trem descarrila e pega fogo após bater em pedra de 30 toneladas, que 
deslizou de barranco e caiu sobre a linha férrea. Gilson Assis
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2005  - Cantata com 400 crianças abre oficialmente o Natal de Juiz de Fora. Cerca de 
dez mil pessoas prestigiam apresentação no CCBM, especialmente decorado. 
Olavo Prazeres 

2005 - Megaoperação 
de fiscalização a 
camelôs causa 
tumulto no Centro. 
Olavo Prazeres 
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2006 - Protesto de estudantes contra o valor da passagem de ônibus causa tumulto 
no Centro de Juiz de Fora. Fernando Priamo 

2006 - Romário faz seu primeiro coletivo como jogador do Tupi. Aelson Amaral 
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2007  - 5ª Parada do Orgulho Gay reúne cem mil pessoas. Fernando Priamo 
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2008 -  Acidente mata o vereador Paulo Rogério dos Santos no Viaduto Santo Antônio 
em Santos Dumont. Fernando Priamo 

2008 - Mãe de estudante 
atropelado e morto na BR-
040 é consolado diante do 
corpo do filho. Ele voltava 
para casa de bicicleta 
quando foi atingido. 
Antônio Olavo Cerezo 
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2009 - Cidade se protege contra a gripe suína. Temendo contágio, pacientes, 
funcionários e visitantes de hospitais usam máscaras. Fernando Priamo 
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2010 - 21º Festival Internacional de Música 
Colonial Brasileira e Música Antiga mobiliza 
crianças, jovens e adultos. Marcelo Ribeiro 
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2011 - Chegada do corpo do senador e ex-presidente Itamar Franco  ao Aeroporto da 
Serrinha. Ele morreu em decorrência de uma leucemia, em São Paulo, aos 81 anos. 
Leonardo Costa

2011 - Mulher 
chora a morte 

de jovens 
assassinados na 

porta de casa, na 
Vila Olavo Costa. 
Marcelo Ribeiro 
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Retratos 
oitocentistas 
no Museu 
Mariano 
Procópio

O acervo do Museu Mariano Procópio 
permite apresentar a evolução da foto-
grafia no Brasil e no mundo, através 
dos mais diversos processos e técni-
cas, algumas delas pioneiras, como 
daguerreotipia, ambrotipia e ferrotipia. 
Essa abrangência reafirma-se nos for-
matos e suportes, como carte-de-visite 
e cabinet-size, chegando aos que a 
popularizaram ao longo do tempo, a 
partir da segunda metade do século 
XIX. Nas coleções, destacam-se obras 
de nomes consagrados da fotografia 
nacional e estrangeira.

Toda essa relevância, que insere o acer-
vo entre os mais importantes do Brasil, 
reflete o interesse e gosto do patrono 
da instituição, o comendador Maria-
no Procópio Ferreira Lage, e de seu 
cunhado, o fotógrafo amador Manoel 
Machado Coelho Júnior, cujo aparato 
para produzir fotografias impressionou 
Luiz Agassiz, em 1865, como registra 
em seu livro “Viagem ao Brasil”.

O fundador do Museu Mariano Procópio, 
o advogado e colecionador Alfredo Fer-
reira Lage, filho de Mariano Procópio, 
era fotógrafo amador premiado, as-
sim como seu irmão Frederico Ferreira 
Lage. Eles eram primos-irmãos da Vis-

condessa de Cavalcanti, cuja coleção 
se destaca no acervo tanto pela quali-
dade quanto pela quantidade.

Com quase 35 mil itens reunidos, 
não é tarefa fácil a escolha de uma 
temática entre tantas possibilidades 
a serem exploradas. Optou-se pelos 
retratos oitocentistas, priorizando-se 
os inéditos, os raros e os que se des-
tacam pela beleza e conservação, 
mas mostrando a diversidade étnica e 
de estratos sociais. A elite local está 
representada pelos Barões do Retiro 
e pela Baronesa de Santana, assim 
como personagens da vida cotidiana 
da cidade, como o historiador Albino 
Esteves, os jornalistas Heitor de Alen-
car e Francisco Lins, somados aos 
artistas que estiveram de passagem, 
além de autores e retratados ainda 
não identificados.

Na seleção figuram fotografias etno-
gráficas, como as de negros (oito 
das quais de Alberto Henschel) e de 
índios, entre os quais retratos produ-
zidos pelos fotógrafos Joaquim Ayres 
e Marc Ferrez reunidos em um dos ál-
buns da Viscondessa de Cavalcanti. 
Não eram imagens contratadas pelos 
retratados, mas despertavam inter-
esse na comercialização como sou-
venirs e eram objeto de interesse dos 
colecionadores, turistas e cientistas.

Em poses tradicionais ou irreverentes, 
trata-se de cenas de estúdio, prepara-
das para registrar a representação 
que desejavam os personagens ou os 
fotógrafos, mas que, mesmo assim, 
permitem revelar os hábitos e os cos-
tumes de uma época.

Douglas Fasolato
Diretor Superintendente da Fundação 

Museu Mariano Procópio
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 Tipo Indígena  Teixeira e Vasquez.  s/data
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Tipos do Rio e da Bahia  Henschel, c. de 1870-1880
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Costume des Chefs Indiens  Marc Ferrez,  c. de 1875
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Viscondessa de Cavalcanti
Otto, c. de 1880

Visconde de Cavalcanti 
Eng. Piron, s/data

Adelaide Coutinho
fotográfo não identificado,
c. de 1898

Arthur Napoleão
Miranda & Costa, 1899
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Maria do Carmo Motta Maia Reutlinger. c. de 1880
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Francisco Lins e Olegário Pinto Ehrhard Brand & C., 1891
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Maria Amália e Frederico 
Ferreira Lage
Albert Cohen , s/data

Filhos de Dr. João 
Nogueira Penido

fotógrafo não 
identificado

s/data
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Crianças -
Acervos fotográficos 
das fazendas Santa 
Clara & Santa Sofia

As fazendas Santa Sofi a e Santa Clara 
possuem ricos acervos fotográfi cos. 
Estes acervos têm sido objeto de estudo 
do Arquivo Histórico de Juiz de Fora. 
Seus pesquisadores já digitalizaram 
boa parte das imagens.

A curadoria da exposição fez este 
recorte com fotos de crianças 
registradas em boa parte do século XIX 
e início do século XX.

Além de retratar a imagem da infância 
naquelas unidades produtoras rurais, 
elas também revelam um pouco do 
cotidiano e do modo de vestir nesse 
intervalo de tempo.

O dia a dia e as ocasiões especiais 
fi cam bem marcados nesse conjunto 
fotográfi co.

São fotos domésticas, profi ssionais 
e algumas delas cartões postais que 
eram costumeiramente usados pelos 
pertencedores das classes mais 
abastadas para presentear amigos e 
familiares.

Os múltiplos tons de cinza matizados 
ao preto e ao branco nos fazem lembrar 
a memória poética de Drummond em 
seu consagrado poema “Retrato de 
família:

“Este retrato de família
está um tanto empoeirado.
Já não se vê no rosto do pai
quanto dinheiro ele ganhou.

(...)

Os meninos, como estão mudados.
O rosto de Pedro é tranquilo,
usou os melhores sonhos.
E João não é mais mentiroso.

O jardim tornou-se fantástico.
As fl ores são placas cinzentas.
E a areia, sob pés extintos,
é um oceano de névoa.

No semicírculo de cadeiras
nota-se certo movimento.
As crianças trocam de lugar,
mas sem barulho: é um retrato.

(...)

Ficaram traços da família
perdidos nos jeitos dos corpos.
Bastante para sugerir
que um corpo é cheio de surpresas.

A moldura deste retrato
em vão prende suas personagens.
Estão ali voluntariamente,
saberiam - se preciso - voar.”

As imagens de infância, de tempos 
onde o sorriso não era tão presente nos 
registros fotográfi cos e o ato de brincar 
restrito a pequenos momentos da vida, e 
a construção literária de Drummond nos 
inspiraram uma sala de fazenda sóbria e 
bela onde os “parentes mortos e vivos” 
estão presentes nos “retratos mudos que 
nos cristais se multiplicam”. 

Toninho Dutra
Superintendente da Funalfa
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Fazenda
Santa Clara
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Fazenda Santa Clara
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azenda Santa Clara
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Fazenda
Santa Sofi a
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Fazenda Santa Sofi a
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Fazenda Santa Sofi a
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FOTO 12 
Dia 12/08 a 12/09/2012
Terça a sexta de 10h às 21h
Sábado e domingo de 10h às 16h
Centro Cultural Bernardo 
Mascarenhas
Av. Getúlio Vargas, 200
(32) 3690 7051
 
OUTRAS MOSTRAS
Mostra de Processos Fotográficos 
Históricos
Curadoria: Sérgio Neumann
A mostra é constituída por álbuns, 
daguerreótipos, ambrótipos, ferrótipos, 
negativos de vidro, albuminas, 
cianotipias, entre outros processos 
fotográficos, com raros exemplares dos 
primórdios da fotografia, datados de 
meados do século XIX.  
Centro Cultural Bernardo 
Mascarenhas
De 12 de agosto a 12 de setembro
Foto Escambo
Curadoria: Walter Firmo 
Varal de fotografia para que as pessoas 
troquem suas fotos com as que mais 
gostarem. No dia seguinte, num blog, 
saberão quem é o fotógrafo.
Praça Antônio Carlos 
Dia 19/08 às 14h
O Estendal 
Coletivo de fotógrafos estende varal de 
fotografias impressas em pano. Tema: 
Pé na Jaca.
Praça Antônio Carlos
Dia 25/08 de 09 às 18h
FOTO 120 
Mostra com 120 imagens de fotógrafos 
de várias regiões brasileiras, que serão 
afixadas dentro de ônibus locais. 
A partir do dia 25/08

Jd. Fotográfico
Curadoria: Roberto Pitella
Imagens de fotógrafos profissionais e 
amadores são plantadas para serem 
colhidas pelos passantes.  
Praça Antônio Carlos
Dia 25/08 às 10h
Nitro Imagem
A agência Nitro, de Belo Horizonte, 
fotografa e expõe imagens de pessoas 
comuns de Juiz de Fora.
Praça Antônio Carlos
Dia 25/08 
Com Licença Para Entrar
A Galeria de Rua Sem Licença, curitiba-
na, vai ocupar um muro de Juiz de Fora, 
em uma edição especial, com autoriza-
ção para estar na rua. 
Rua Espírito Santo esquina com Rua 
Batista de Oliveira 
Dia 25/08
Imagem da Palavra
Curadoria: Isadora Pitella
Ensaio de um grupo de fotógrafos é 
colado no chão da rua, com o tema 
Entre o silêncio e o suspiro. 
Calçadão da Rua Halfeld
Dia 25/08
Apresentação do Acervo do Espaço 
Experimental Nina Mello
Curadoria: Nina Mello
Centro Cultural São Pedro
Rua José Lourenço Kelmer, 1300/103ª 
De 12/08 a 12/09
Segunda a sexta de 14 às 18h.
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