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CIRANDA DE IMAGENS

Analogia da vida, releitura da vida, recriação da vida, a própria vida... 

Pelo sexto ano consecutivo, a fotografia é alçada ao papel de 
protagonista da cena cultural da cidade com o projeto “JF Foto 16”. 

Quinze mostras simultâneas, reunindo mais de 200 fotógrafos 
amadores e profissionais, proporcionam um representativo e 
vigoroso recorte do que tem sido produzido neste segmento em 
Juiz de Fora e em outros municípios brasileiros. 

Organizada pela Prefeitura de Juiz de Fora, por meio da Fundação 
Cultural Alfredo Ferreira Lage – Funalfa, a maior mostra de 
fotografias da região também apresenta três intervenções urbanas, 
duas oficinas de formação e aperfeiçoamento, além de lançamento 
de livros. 

Diante do crescente interesse pela fotografia, provocado em grande 
parte pela democratização do acesso aos artefatos eletrônico 
portáteis, o “JF Foto 16” coloca-se também como uma cena plural 
de discussão, mediação e compartilhamento de vivências. 

A programação do evento convida o espectador a escarafunchar 
a profusão de imagens, organizadas em mostras individuais e 
coletivas, investigando técnicas, estilos, temáticas, sentimentos... 

O “JF Foto 16” é um espaço para ver, contemplar, enxergar, sentir a 
fotografia em suas múltiplas linguagens: fotojornalismo, memória, 
experimentação artística, documentação e acervo, entre outras. 

Traga seus olhos. Exercite seus sentidos.

Toninho Dutra
Superintendente da Funalfa



6 7

Prefeito de Juiz de Fora Bruno Siqueira
Vice-prefeito Sérgio Rodrigues
Superintendente da Funalfa Toninho Dutra

Coordenação Geral: Toninho Dutra
Direção de produção: Fernanda Lauro e Eridan Leão 
Projeto gráfico e editoração: Ligia Lacerda
Revisão de texto: Carú Rezende
Revisão geral: Fernanda Lauro

Equipe de produção: Camilo de Lellis, Daniel Rodrigues, Denise Oliveira, Devanir 
Pereira Alves, Gilberto Santos, Giovana Bellini, Henrique Rodrigues, Jeanne Oliveira, 
Marcelo Cleto, Marcelo Gama e Tamires Fortuna

Monitores: Caique Cahon, Deivison Rodrigues, Fernando Franco, Isabela Heluey 
Martins, Maiara Pereira, Matheus de Simone, Naraiana Cantarutti, Roberta Valle, 
Rodrigo Coelho e Washington da Silva

Agradecimentos: 
Aline Renk
Afonso Rodrigues
Daniel Gontigio
Espaço Manufato 
Sérgio Neumann

Agosto de 2016
Prefeitura de Juiz de Fora
Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage – Funalfa
Av. Barão do Rio Branco, 2.234 – Centro
CEP: 36016-310 Juiz de Fora, Minas Gerais
(32) 3690-7033//3690-7044
funalfa.gabinete@pjf.mg.gov.br    www.pjf.mg.gov.br 

Exposições 

V Prêmio Funalfa de Fotografia
Produção: Fernanda Lauro
Fotógrafos premiados: Paula Duarte, Rafael Aguiar e Letícia Bertagna
Comissão de seleção: Daniel Rodrigues, Eridan Leão, Fernando Priamo, Ricardo 
Cristófaro e Toninho Dutra

Impressione - Convidado V Prêmio Funalfa de Fotografia
Fotografia: Sérgio Neumann

Edital Nacional de Fotografia JF Foto 16
Produção: Fernanda Lauro
Fotógrafos premiados: Ana Caroline de Lima, Humberto Fontes e Ludmila Kaehler
Comissão de seleção: Daniel Rodrigues, Eridan Leão, Fernando Priamo, Ricardo 
Cristófaro e Toninho Dutra 

About Woman
Curadoria: Ivana Panizzi
Coordenação: Renato Negrão
Participantes: Alessandra Yoradjian, Aline Baía, Ana Rodrigues, Camila Gil, Carol 
França, Eli Criva, Giselle Bohnen, Giuliana Camargo, Herika Bauer, Isa Godoy, Juliana 
Silvestre, Karina Ammar, Luka Fernandez, Marcela Marchini, Mônica Assan, Mari 
Cürry, Sandra Audujas, Valérie Mesquita e Vanessa Dutra 

Impressões Urbanas
Curadoria: Maria Cláudia Dutra
Participantes: Almir Antônio Pereira Barbosa, Antonio Geraldo da Silva, Antônio 
Ramos Valério, Carlos Magno de Souza, Cláudio da Silva, Flávio Henrique Correia, 
Jeter Borges Souza Vital, Jorge Carlos de Oliveira, José dos Santos, L S C, Marcelo 
Felix Vitor, Miguel Vitor do Nascimento, Roberto Carlos da Silva, Sérgio Corrêa e 
Volnei Manoel da Cunha

O Eterno Efêmero
Curadoria: Afonso Rodrigues
Participantes: Afonso Rodrigues, Caique Cahon, Christian Weitzel, David Azevedo, 
Deivison Rodrigues, Erik Weitzel, Fernando Franco, Fernando Raine, Flávio Motta, 
Gabryel Sampaio, Guilherme Landim, Gustavo Machado, Gutierres Tolentino, 
Helena Machado, Isabella Pinheiro, João Carlos Souza, Josemar Lagrotta, Leandro 
Souza Niquinho, Leo Chaves, Leonardo Amorim, Letícia Amorim, Marcos Lamas, 
Matheus de Simone, Nanda Gondim, Nina Mello, Paulo Couri, Pedro Fonseca, 
Renata Meffe, Rodrigo Kingma Orlando, Rodrigo Souza, Thalia Fersi, Thiago 
Caetano e Washington da Silva

Ritos e Rituais
Coordenação: Eugênio Sávio e Madu Dorella | Festival de Fotografia de Tiradentes 
– Foto em Pauta
Curadoria: Juan Esteves, João Marcos Rosa e Madu Dorella
Participantes: Ana Magalhães, Ana Rodrigues, Andrea Goldschmidt, Beto Skeff, 
Bianca Vasconcellos, Bruno Ribeiro, Cecília Araújo, Charlene Cabral, Claudia Archela, 
Daniel Caron, Bete Marques, Felipe Abreu, Felipe Abreu de Ancântara, Fernando 
Jorge da Cunha Silva e Rubens Venâncio, Fernando Vitral, Gui Christ, Guilherme 
Bergamini, Gunter De Nardi, Hélia Scheppa, Hudson Rodrigues, Hugo Martins, 
Jaqueline Almeida, João Castellano, Jorge Diehl, José Bassit, José Medeiros, Ju 
Jacyntho, Kristiane Foltran, Leandro Nunes, Leandro Souza, Leonardo Carrato, 
Letícia Zica, Luca Meola, Marcelo Carrera & João Pacca, Marcelo dos Santos, 



8 9

Marcelinho Hora, Marcelo Argolo, Márcio Borsoi, Maria Cecília de São Thiago, 
Maria di Andrea Hagge, Mateus Paes, Pamela Facco, Rafael Roncato, Ricardo Teles, 
Rodrigo Zeferino, Sandra Carrillo, Silvia Machado, Soraya Montanheiro, Stefani 
Alves, Thiago Oliveira, Thiago R. Caetano, Tita Ponte, Valéria Faria e Vitor Carvalho

Terra Incógnita
Curadoria: Nica Pinheiro
Participantes: Cláudia Meireles, Daniel Candian, Daniel Sotto-Maior, Diego Zanotti, 
Filipe Mathias, Letícia Vitral, Nica Pinheiro, Rizza, Stephan Rangel e Tonil Braz

Postal de domingo – Na praça
Curadoria: O Escambal
Participantes: Ana Rodrigues, Anna Fischer, Camila Hermes, Carol de Góes, 
Carolina Cattan, Claudia Hirzsman, Daniel Chiacos, Daniel Seabra, Danilo Moscon, 
Eliane Heuser, Erico Hiller, Fernanda Chemale, Giuliana Camargo, Giselle Bohnen, 
Gloria Mota, João Marcos Rosa, Juscelino Bezerra, Kris Foltran, Letícia Auler, Lu 
Gebara, Luiz Baltar, Luka Fernandez, Maira Coelho, Marcelo Carrera, Marcelo 
Correa, Marcelo Maia, Marcus Desimoni, Monica Assan, Paula Duarte, Ricardo 
Abreu, Rodrigo Marrano, Sandra Audujas, Sandra Carrilo, Sandra Dantas, Socorro 
Monteiro, Stela Martins, Thiéle Elissa, Tom Lisboa, Vera Resende, Viragini Mendes 
e outros

Coletiva Vazio Urbano
Curadoria: Carú Rezende, Eridan Leão e Fernanda Lauro 
Produção: Carú Rezende e Fernanda Lauro
Participantes: Adan Costa, Aelson Amaral, Alex Montes, Aline Barbosa, Ana Cláudia 
Ferreira, Ana Marina Coutinho, Ana Rodrigues e Daniel Chiacos , Beto Fontes, 
Camilla Guimarães, Carú Leão, Cicéia Almeida, Claudia Hirszman, Claudio Furton, 
Davidson Lopes, Diana Tuyarot, Élcio Miazaki, Estela Loth, Fernando Moleta, Flávio 
Motta, Guilherme Bergamini, Guilherme Gwd, Jéssica Pereira, João Lusvardi, José 
Herrera, Karina Martins, Leandro Souza, Leiliane Germano, Leonardo Venancio, 
Lislaine Cansi, Luisa Callegari, Maga Bastos, Marcelo da Costa, Márcia Valle, Mariana 
Martins, Mariana Rocha, Mia Martins, Nanda Gondim, Nelson Araujo, Pablo Dadalti, 
Pedro Fonseca, Pumaroo, Ricardo Ara, Ricardo Frota de Vasconcelos, Rogério de 
Souza, Sandra Carrillo, Talita Del-Penho, Tamires Orlando e Teca Miranda

Pano de Fundo
Fotografia: Nina Mello
Agradecimentos: Cristiano Rodrigues, Funalfa, Mauro Morais, Loja da Seda, Casa 
Chic e Tecidos Marabá



10 11

V PRÊMIO FUNALFA DE FOTOGRAFIA

Letícia Bertagna. Fundo do Fora     12                                        

Paula Duarte. Sobre excessos     16
Rafael Aguiar. GIZ     20
 

CONVIDADO DO V PRÊMIO FUNALFA DE FOTOGRAFIA

Sérgio Neumann. Immersion     26  

EDITAL NACIONAL DE FOTOGRAFIA JF FOTO 16

Ana Caroline de Lima. Cores do Rajastão      30
Humberto Fontes. Belas Magrelas     34
Ludmila Kaehler.  Notas de um outono     38

COLETIVAS

About Woman     42
Impressões Urbanas     54
O Eterno Efêmero     64
Ritos e Rituais     86
Terra Incógnita     116                                                                                            
Vazio Urbano     124
Postal de Domingo     152

CONVIDADA

Nina Mello. Pano de Fundo     160



12 13

V Prêmio Funalfa de Fotografia

LETÍCIA
BERTAGNA

Fundo do Fora

Uma casa é feita de muitas paredes. Assim como as membranas 
de um corpo, elas delimitam espaços, encerram cômodos, criam 
abrigos e intimidades. Os múltiplos afetos que atravessam os 
poros dessas superfícies criam e modificam diariamente o lugar 
que habitamos.  Às vezes de modo quase imperceptível: discretos 
e silenciosos, demoram para se tornarem visíveis ou inteligíveis. 
Outras vezes é de forma impetuosa e veloz que novas atmosferas 
invadem e configuram nossos ambientes externos e internos. O 
que está dentro ou fora acaba sendo uma questão de ponto de 
vista.

Os trabalhos aqui reunidos são uma série de experiências visuais 
realizadas no ambiente domestico, em um embate poético entre 
a artista e a nova cidade que passou a habitar há cerca de 2 anos: 
Juiz de Fora. As imagens apresentam pequenos gestos que 
possuem em comum o desejo de ativar de um modo diferente 
os objetos, que buscam inventar uma outra leitura para o que 
já está dado,  têm o interesse em ampliar os sentidos do óbvio. 
Apresenta assim uma série de estratégias muito simples para 
lidar com o comum, com o universo ordinário ao qual a casa está 
exposta e do qual é composta. As coisas que constituem uma casa 
não são tão indiferentes ou insensíveis quanto  podem parecer. 
Os objetos dizem de nós mais do que imaginamos e oferecem 
cotidianamente a oprtunidade de nos inventarmos através deles, 
com eles. 

Letícia Bertagna
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Luta, fotografia digital, 2016
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Mapa, fotografia digital, 2014

Pequena ponte, fotografia digital, 2015

Potlach, fotografia digital, 2015

Tempero, fotografia digital, 2015
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Sobre excessos. 
Sobre. Sobre. Sobre.  Sobre (...)

A preposição tem origem do latim, super, e indica “em cima de/ 
acima de/ a respeito de”. Vi e revi as fotografias de Paula Duarte, 
o projeto expográfico da instalação, e o pensamento teimava em 
voltar no tal título. Aos poucos, fui percebendo que a preposição 
sobre sinaliza para uma potência. Ao exibir, e nos convidar a 
interagir com sucata, caleidoscópios e espelhos, a artista nos 
provoca a respeito dos excessos, mas, especialmente, busca 
reafirmar um espaço ACIMA DE excessos, garantido assim, a 
ambiguidade da preposição e de sua obra, instigante e aberta.

Estando inseridos em um sistema econômico excludente, marcado 
por uma superprodução que gera lixo na mesma velocidade com 
que gera frustrações e neuroses, é verdade também que por 
vezes encontramos desvios, bifurcações no caminho que nos 
garantem momentos de suspensão. Momentos nos quais nos 
colocamos para além do medo, dos padrões e das muitas regras 
que uniformizam e objetificam. Paula Duarte, mais uma vez, nos 
apresenta a uma dessas rotas, e o convite é irrecusável. 

Ana Lúcia Pitta 

Arquiteto: Wagner Lawall 
Som: Matheus Engenheiro 
Marceneiro: Júlio Cesar Schaeffer 
Assessoria de Imprensa: Maria Thereza Fialho
Designer gráfico: Romerito Pontes

Visão interna do caleidoscópio
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V Prêmio Funalfa de Fotografia

PAULA 
DUARTE
Sobre excessos 
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V Prêmio Funalfa de Fotografia

RAFAEL
AGUIAR 

GIZ

Um desenho feito em giz, uma parede quadro negro, um registro 
fotográfico, a ideia do projeto. Como poderiam as pessoas 
interagir com seus desenhos estando vestidas? Quais influências a 
vestimenta traz para o corpo? Vamos despir os questionamentos. 
GIZ tem como conceito a interação. Cada pessoa faz o seu 
desenho, sem qualquer interferência do fotógrafo. Para isto tem 
total liberdade de tempo e de inspiração. Uma música que lhe 
traga algo de bom, um vinho que deixa mais leve, um silencio 
que é sempre bem vindo. Ninguém precisa ser desenhista ou ter 
habilidades artísticas, basta o desejo de se expressar. Corpo e 
alma despidos interagindo com a própria criação. Após o desenho 
feito, um vínculo começa a ser formado entre a arte, a pessoa 
e o profissional. Neste momento não são só clicks e poses. É a 
harmonia, o papo, os risos, a atmosfera criada que se faz presente 
e traz a energia que permite registro real de um momento lúdico.

Alexandre Elmais e Rafael Aguiar
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Convidado do V Prêmio Funalfa de Fotografia

SÉRGIO 
NEUMANN  

 Immersion  

Inspirado na esteoscopia de meados do século XIX, “Immersion”  
apresenta desde a primeira fotografia estereoscópica que temos 
registro em Juiz de Fora, datada de 1861, realizada pelo fotógrafo 
da Família Imperial Brasileira, Henrique Revert Klumb, o primeiro 
e um dos mais conceituados estereoscopistas do século XIX, até 
vistas atuais da cidade fotografadas por Sérgio Neumann. 

Foram utilizados recursos tecnológicos modernos para projetar 
equipamentos que viabilizassem a utilização de máquinas 
fotográficas convencionais de objetiva única, para fotografar 
os pares estereoscópicos e também a construção de visores 
estereoscópicos que possibilitassem assim, a visualização sem o 
uso de aparelhos e lentes utilizados no século XIX. 

“Immersion” é uma pesquisa interdisciplinar, que teve início há 
vários anos envolvendo, Fotografia, Arte, Física, Matemática, 
Biologia, experiências em diversas áreas do conhecimento e de 
múltiplas vivências. Pela primeira vez é dada a oportunidade 
ao público de contemplar uma exposição para visualização de 
fotografias estereoscópicas em tamanhos nunca antes mostradas. 

A experiência ilusória nos transporta diante de um cenário real, 
sem de fato estar, uma vez que se trata de uma representação 
bidimensional. Essa “imersão” que o espectador experimenta 
em um estado de ilusão, numa realidade encantadora, é capaz de 
provocar uma sensação de realidade e de estar presente na própria 
cena fotografada sentindo-se assim parte da mesma.

Algumas pessoas foram de fundamental importância para que este 
projeto se tornasse realidade, gostaria de agradecer ao amigo Alex 
Vianna e minha esposa Laura Neumann.

Sérgio Neumann

Museu antigo
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Arvore 2

Cemitério

Igreja da Glória

Museu

Praça da Estação

Portão Krambeck
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Edital Nacional de Fotografia JF Foto 16

ANA CAROLINE 
DE LIMA

Cores do  Rajastão 

De florestas tropicais à Cordilheira dos Himalaias, a Índia é um 
país de contrastes. Suas riquezas naturais são inúmeras, mas 
é na diversidade cultural que o país se destaca. A jornalista e 
antropóloga visual Ana Caroline de Lima foi até vilarejos no 
deserto de Thar, no estado do Rajastão, onde morou com algumas 
famílias com o objetivo de documentar diferenças e semelhanças 
entre as culturas Rajasthani e brasileira.

Antropologicamente, as diferenças são muitas, mas basta alguns 
dias morando com essas famílias para perceber as semelhanças. 
Tal como em boa parte das cidades interioranas do Nordeste 
brasileiro, no deserto de Thar os homens costumam trabalhar 
como coletores de água e pastores de ovelhas e cabras. Já 
as mulheres Rajasthani são conhecidas por utilizar diversos 
ornamentos como brincos e pulseiras e passam o dia em casa, 
com diversos afazeres tão árduos como os exercidos pelos 
homens. Enquanto isso, as crianças rajasthani alimentam sonhos 
de viver em uma cidade grande por acreditar que isso garantirá 
um futuro melhor. A grande desigualdade social não impede os 
moradores de serem acolhedores e sorridentes.

Viaje por vilarejos do deserto indiano na exposição “Cores do 
Rajastão”, em exposição de 12 de agosto a 11 de setembro no 
CCBM como parte das atrações do JF Foto 16.

Ana Caroline de Lima
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Edital Nacional de Fotografia JF Foto 16

BETO 
FONTES
Belas Magrelas

Sou um street photographer juiz-forano e encontro na fotografia meu 
meio de expressão e arte. Nada escapa ao meu olhar fotográfico e, 
sempre que posso, procuro unir minhas duas paixões: viajar e fotografar. 

Neste ensaio fotográfico, tive como "modelos" diversas "magrelas" 
(como são carinhosamente conhecidas as bicicletas) que posaram diante 
das minhas lentes tanto no Brasil, quanto na Itália. Eu as considero muito 
charmosas, fotogênicas e, incrivelmente, poéticas. 

Observando as "magrelas" nas ruas, sempre imagino quantas histórias e 
aventuras há por trás de cada uma delas: quem é o dono? Por onde já 
pedalou? Quantas belezas já contemplou? Enfim, quanta história tem pra 
nos contar...

O objetivo de registrar essas "magrelas" em ambientes urbanos e em 
cenas cotidianas foi para chamar a atenção sobre a importância que as 
mesmas tem para a mobilidade urbana; porque, além de contribuírem 
para a sustentabilidade (devido à baixa emissão de carbono), também 
são uma excelente maneira para as pessoas se manterem saudáveis, 
exercitarem-se, tornarem-se menos estressadas e terem mais qualidade 
de vida. 

Vários países como França, Itália, Holanda, Dinamarca, Canadá, etc., 
incentivam o uso das "magrelas" como meio de transporte prioritário. E o 
Brasil também tem obtido excelentes avanços neste sentido.
 
Assim sendo, convido a todos para entrarem no clima, moverem e 
pedalarem, não só no dia a dia, como também "pedalando" comigo 
pelo maravilhoso mundo da fotografia, imaginando as incríveis histórias 
existentes por trás de cada uma dessas "BELAS MAGRELAS"! 

"Quando somos crianças, amamos as bicicletas, pois elas nos dão 
liberdade! Mas, quando crescemos, nós as substituímos pelos automóveis. 
Já está na hora de voltarmos ao nosso primeiro amor."

Beto Fontes

"Magrela #1" 2015. Florença/Itália
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"Magrela #9" 2015. Florença/Itália

"Magrela #2" 2015. Florença/Itália

"Magrela #8" 2015. Pádua/Itália
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Edital Nacional de Fotografia JF Foto 16

LUDMILA 
KAEHLER

Notas de um outono

A BELEZA DO SIMPLES
A PAZ DA SIMPLICIDADE

Das movimentadas ruas parisienses, ao solitário refúgio de um 
pequeno apartamento suspenso sobre a Rue de Rivoli. 

Novembro outonal em Paris; laureada com bolsa de estudos por 
suas pesquisas fotográficas, ao defrontar-se com momentos de 
apreensão, a jovem artista encerra-se em sua pequena morada 
em busca de abrigo. Procurando transpor a solidão, guiada pela 
fotografia, Ludmila encontra alento e paz nas coisas simples.

Sua visão poética, ainda que do pequeno e solitário mundo ao 
seu redor, surpreende e traz esperança pela impensável beleza 
que a artista extrai de um lugar singelo e comum. A delicada 
cor esmaecida e a original composição de suas fotografias nos 
remetem ao conceito japonês de arte Shibui. Em Shibui os objetos 
podem a princípio parecer banais, porém seus apurados detalhes 
- brilho, contrastes e texturas – criam equilíbrio e exprimem uma 
sutil complexidade que nos faz perceber novos significados. 

Convido a todos a provar dessa enriquecedora essência de 
simplicidade.

Vitorio Kaehler

Série Notas de um Outono, Paris, 2015. Fotografia digital impressa em papel algodão
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Série Notas de um Outono, Paris, 2015

Série Notas de um Outono, Paris, 2015

Série Notas de um Outono, Paris, 2015

Série Notas de um Outono, Paris, 2015
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COLETIVA

ABOUT 
WOMAN 

A ideia de reunir em uma produção artística o trabalho de 
fotógrafas brasileiras para ser exposto no Oriente Médio e no 
Brasil, vem de encontro com a possibilidade de tratar de temas 
complexos, abordados pelo olhar da mulher. A maneira como cada 
uma escolheu se aproximar de questões pessoais e transformar 
em um ensaio fotográfico, é um capítulo a parte da fotografia 
contemporânea, onde as artistas escolhem, como processo de 
trabalho, temas como: maternidade; solidão, relação com a mãe; 
relação com o avô; vida doméstica; o passado, memória familiar; 
relação com o sonho de infância; liberdade; aprisionamento e 
violência contra a mulher.

A exposição coletiva aconteceu em janeiro na Jordânia e em 
março em São Paulo. O projeto é uma iniciativa do fotógrafo e 
professor da Escola Panamericana de Artes, Renato Negrão, que 
tem estimulado projetos que unem os países do Oriente Médio e 
o Brasil.

Ivana Panizzi
Curadora

Mônica Assan
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Herika Bauer

Giselle Bohnen

Giuliana Camargo
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Carol França

Alessandra Yoradjian

Marcela Marchini

Luka Fernandez
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Karina Ammar

Juliana Silvestre

Mari Cüry

Vanessa Dutra
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Sandra Audujas

Eli Criva

Ana Rodrigues

Camila Gil
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Isa Godoy

Aline Baía
Valérie Mesquita
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COLETIVA

IMPRESSÕES 
URBANAS 

Miroslav Tichý foi um fotógrafo que estudou na Academia de 
Belas Artes de Praga e depois retornou para a sua cidade natal – 
Kyjov, Tchecoslováquia. Entre 1960 e 1985 frequentava as ruas de 
Kyjov, tirando fotos, principalmente de mulheres, com máquinas 
construídas por ele com materiais diversos como tubos de 
papelão e lata. Tichý era considerado um dissidente pelo regime 
comunista e sua obra não foi muito valorizada.

Seu foco era suave e muitas fotografias eram manchadas e mal 
impressas. Estas falhas ocorriam em função das limitações do seu 
equipamento, mas também de uma série de erros deliberados, 
destinados a adicionar imperfeições poéticas.
“Um erro. Isso é o que faz a poesia” (Tichý)

Após ter contato com informações sobre vida e obra de 
Miroslav Tichý, as pessoas em situação de rua acolhidas na 
Casa da Cidadania foram convidadas a fotografar Juiz de Fora. 
Alguns deles nunca tinham utilizado uma máquina fotográfica 
anteriormente. Eles escolheram o local que queriam fotografar 
– o lugar onde costumava frequentar, o local onde dormia, um 
espaço que acha bonito ou que gostaria de conhecer e ainda não 
havia tido oportunidade.

Tecnicamente, as fotos, assim como as de Tichý, estão cheias de 
“erros”, mas carregadas de sentido e de uma nova visão e relação 
com a cidade. As imagens revelam espaços frequentados pela 
população de rua, trazendo um pouco de sua rotina, de detalhes 
da arquitetura, mas também representam e apresentam sua 
visão da cidade e de seus sonhos.

Maria Cláudia Dutra

Claudio da Silva
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Almir Barbosa

Antônio Ramos

José dos Santos
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Antônio Geraldo da Silva

Jorge Carlos de Oliveira

Albérico

Miguel Vitor do Nascimento
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Flávio Henrique Correia

Sérgio Correa

LSC

Carlos Magno de Souza



62 63

Roberto Carlos da Silva

Marcelo Felix

Jeter Borges

Volnei Manoel da Cunha
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COLETIVA

O ETERNO 
EFÊMERO 

O título do tema desta coletiva pode parecer uma contradição, 
mas a ideia da curadoria foi destacar a capacidade da fotografia 
de perenizar os aspectos passageiros da vida. 

Fazendo registros do tempo, a imagem fotográfica vai direto 
na memória, funcionando como catalizadora de elementos  e 
desdobramentos de várias ordens,  que funcionam de modo 
a potencializar  a existência humana portando desde críticas 
existenciais até aportes afetivos.

Ao ser inventada, a técnica de registro de imagens através da 
luz surpreendeu a humanidade mais por seu potencial simbólico 
do que técnico. As pessoas se viram diante de possibilidades 
novas de autopercepção e uma delas foi a extensão da memória, 
a retenção do passado e a o registro histórico, ampliando a 
percepção do tempo. 

Nesta coletiva, diversos artistas interpretaram o tema do fim 
das coisas de modo plural. Estão aqui a saudade, a morte, o 
definhar e o esquecimento, porém também estão o amor, 
o renascimento, o reconhecimento e a esperança, atributos 
simbólicos desta linguagem tão ampla que é a da fotografia, 
portadora desta linguagem ambivalente,já que ela mesma é 
passível de desaparecimento.

Afonso Rodrigues
Curador

Caique Cahon.  Sem título

C
O

L
E

T
IV

A



66 67

Christian Weitzel. Find'agua 2

Erik Weitzel. Despedida

Flávio Rodrigues. O silêncio da morte

Leo Chaves. A morte mundana para o renascimento
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Fernando Franco. Ao pó retornarás, 2016

Fernando Raine. Arquitetura e destruição Deivison Rodrigues. Me sinto só
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Matheus de Simone. Promete que também não vai embora 3

Leandro Souza Niqunho. Indo em Paz, 2016

Gutierres Tolentino. Sem título

Josemar Lagrotta.Triptico Memorias Coletiva, 2016



72 73João Carlos de Souza Assis. O fim e o início
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Guilherme Landim. Qu'est-ce qu'un corps, 2012

Gustavo Machado. Sem título

Gabryel Sampaio . Sem título

Afonso Rodrigues . Alegoria sobre a falência das ideias
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Helena Machado.
Sursum corda habemos ad domini

Isabella Pinheiro. 
O que alivia a sua dor

Rodrigo Kingma Orlando. Memento mori

Nina Mello. Efêmero

Renata Meffe. No seu correr tudo leva, 2013
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Paulo Couri. Elegia à Sombra 3

Thiago Caetano. Sem título
PedroFonseca. Vê se não dou cabo de ti primeiro, 2016
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Thalia Fersi. Que triste ver você partir

Nanda Gondim. Sem título Washington da Silva. 40Kg
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Leonardo Amorim. Nostalgia Espectral
Marcos Lamas. Ausência, 2013
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David Azevedo. Cura

Letícia Amorim. Conserve-nos serenos

Rodrigo Souza. Sem título
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COLETIVA

RITOS E 
RITUAIS 

Os ritos, em suas diversas facetas, revelam ações simbólicas 
que expressam crenças, posicionamentos, desejos e intenções. 
Seus gestuais fazem parte do universo simbólico das sociedades 
humanas e representam sua expressão cultural máxima. Estão 
presentes nas mais diversas colocações, seja na vida privada, 
religiosa ou pública. Estamos, enquanto sociedade e indivíduos, 
imersos em um diversificado e amplo processo ritualístico.  

Por ser um processo que acontece de forma continuada, na 
simultaneidade de sujeito, tempo e espaço e com regras, 
procedimentos típicos e objetivos, o sentido do ritual se amplia, 
também, para aquilo que é uma rotina, uma prática ou um hábito, 
onde objetos, gestos e sinais se traduzem como linguagem 
ritualística. A própria dinâmica da vida, da natureza e as várias 
transformações vividas pelos seres humanos ao longo de sua vida 
acontecem de modo ritualístico.

O ritual também traz os estereótipos da convivência humana no 
seu dia a dia, as representações nas diferentes liturgias, bem como 
aquele que contempla a autorrepresentação diária e sistemática e 
cujo resultado é compartilhado com todos. 

A diversidade dos povos e culturas no mundo reflete-se na 
multiplicidade e na variedade dos rituais, que, percebidos e 
vividos de diferentes formas, demonstram sentimentos coletivos, 
contribuindo para a formação, o conhecimento e a representação 
de cada grupo social. 

É dentro dessa abordagem que se apresenta a Exposição Ritos 
e Rituais, com a mostra das 61 fotografias, selecionadas por 
curadoria de Juan Esteves, João Marcos Rosa e Madu Dorella, 
dentre as quase 2000 fotos inscritas. O conjunto de imagens nos 
propõe uma reflexão acerca desse universo simbólico que constrói 
e identifica as diversas sociedades, buscando compreender e 
respeitar a pluralidade e as diferenças culturais, étnicas e religiosas 
que compõe o mundo que habitamos e permeiam a vida de todos 
nós. 

Madu DorellaC
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Claudia Archela
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Ana Magalhães

Ana Rodrigues 

Beto Skeff

Bianca Vasconcellos
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Felipe Abreu

Bruno Ribeiro

João Castellano
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Andrea Goldschmidt

Bete Marques

Daniel Caron

Mateus Paes
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Kristiane Foltran

Guilherme Bergamini
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Fellipe Abreu de Alcântara

Leandro Souza

Gunter De Nardi

Hugo Martins
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José Bassit

Jorge Diehl

Ju Jacyntho 

Fernando Vitral



100 101

Cecília Araújo

Letícia Zica

Luca Meola

Leonardo Carrato
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José Medeiros

Stefani Alves

Sandra Carrillo

Fernando Jorge da Cunha Silva e Rubens Venâncio
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Ricardo Teles

Jaqueline Almeida

Gui Christ

Marcelo dos Santos
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Pamela Facco

Marcelinho Hora

Silvia Machado

Rafael Roncato
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Hélia Scheppa

Hudson Rodrigues

Leandro Nunes

Marcelo Argolo



110 111

Maria di Andréa Hagge

Rodrigo Zeferino

Márcio BorsoiValéria Faria
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Marcelo Carrera & João Pacca - Pandorapix

Thiago R. Caetano

Charlene Cabral

Maria Cecília de São Thiago 
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Tita Ponte

Thiago Oliveira

Vitor Carvalho

Soraya Montanheiro
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Falo de um lugar que não sugere evidenciar semelhanças, 
analogias ou qualquer predicado que insista em promover 
delimitações. Aqui, os olhares perseguem planos de fuga, são 
atirados sobre um oceano de vivências. Aventura com ares de 
um amor fati, que requer da fotografia ensinar a ver como belo 
aquilo que é necessário nas coisas e, assim, fazer belas as coisas. 
Acerca desse sentimento, leio Nietzsche: Seja este, doravante 
o meu amor! Não quero fazer guerra ao que é feio. Não quero 
acusar, nem mesmo acusar os acusadores. Que a minha única 
acusação seja desviar o olhar! E, tudo somado em suma: quero 
ser algum dia, apenas alguém que
diz Sim.1

Por via dos instintos, dos jogos subjetivos ou da partilha política, 
nesta travessia, é recorrente a aposta no gesto autoral. Este, 
que não despreza as incertezas, já que toda intenção é também 
aventura. Tão logo, percebo que, para cada processo, pouco 
importa se o registro afina-se a uma estrutura compreensível e 
bem delimitada. Pelo avesso, percursos se abrem ao imprevisível, 
seduzem mais que as rotas, permitindo dissoluções na liberdade 
do sim. Poéticas fazem com que a correnteza, traduzida em 
processos criativos, deságue sobre a linha do horizonte. Justo 
quando o olhar atravessa e se perde na paisagem interminável é 
que começamos a acessar o pulso desses cruzamentos.

Entre acasos bem-vindos, a cidade de Juiz de Fora tratou de 
conectar navegantes: artistas que trazem para esta terra o 
frescor de outras tantas. Ensejos se legitimam no contrassenso 
do pertencimento a um campo específico de pensamento ou 
a um lugar físico. Afinidades, aqui, estão em constante curso. 
Nesses espaços flutuantes, a autonomia das poéticas não recorre 
a um apego ao solo originário, ela se descobre nas virtudes da 
deriva e na vida compreendida como uma deriva, que é, em si, 
o próprio destino. Para tanto, compete aos olhares atentos não 
se deixar ficar; buscar, no instante congelado, o tempo em que o 
retorno vira começo.

Ana Lobo

1 NIETZSCHE. Friedrich. A Gaia Ciência. São Paulo: Companhia das Letras, 2001.
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Daniel Sotto-Maior. Olhares sobre a Turquia
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Nica Pinheiro. Rugosidades

Daniel Candian. Bit à hit

CLáudia Meireles. Calo(s)

Filipe Mathias. Snow White
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Rizza.  Recado
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Diego Zanotti. Cine-grafias da subjetividade:
A fotografia mitifica o outro

Letícia Vitral. Giallorama

Stephan Rangel. Sem título
Tonil Braz. Made in china
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COLETIVA

VAZIO 
URBANO

Aelson Amaral. Hipérbole
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“No saber da experiência não se trata da verdade do que são as 
coisas, mas do sentido ou do sem-sentido do que nos acontece”

Jorge Larrosa Bondía

O vazio é ausência?

No vazio de cada indivíduo existe também o vazio coletivo, que é 
comum a todos. No vazio da cidade encontramos a interseção de 
todos nós, que caminhamos de maneiras diferentes por ela. No 
vazio das horas buscamos respostas, que se tornam novamente 
perguntas.

O urbano nos habita e nos ausenta. É no vivenciar a cidade que 
descobrimos novos mundos, velhos conhecidos de habitantes 
que desconhecemos. O desconhecido de um é o conhecido do 
outro. No espaço urbano, uma pessoa é uma multidão. Passamos 
uns pelos outros deixando rastros da nossa existência, rastros 
que marcam os espaços e os transformam com fragmentos de 
nossas vidas. Esses vestígios nos permitem olhar para a cidade 
como espaço constantemente em construção. Em destruição. 
Em ebulição. 

A coletiva “Vazio urbano” traz para o JF Foto 16 o olhar de 49 
fotógrafos que descobrem em suas rotas os silêncios, os espaços, 
as lacunas da urbe. A distração foge dos registros, que capturam 
aquilo que nem sempre está de corpo presente. Mas está. A 
experiência com a cidade é a própria ação, é nosso próprio viver. 
Ativar essas experiências foi o desafio lançado, incitando o olhar 
a percorrer uma trajetória inacabada, imperfeita, em relação, em 
diálogo permanente. E nunca, nunca encontrar algo efetivamente 
pronto.

Nossos vazios estão cheios de significado.

Carú Rezende e Fernanda Lauro
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José Herrera. Vazia urbanidade

Ana Rodrigues e Daniel Chiacos. ReAbsorção #6

Alex Montes. Branquelas

Élcio Miazaki. Espelho e detalhe da porta do banheiro do quarto de hotel
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Beto Fontes. Ghosts

Estela Loth. Jogo de Luz

Davidson Lopes. Saúde artificial (Juiz de Future - Uma cidade pré-apocalíptica)
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Carú Leão. Dor no vazio

Leonardo Venancio. Entre fios e fachada

Aline Barbosa. Vazios
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Leiliane Germano.  Antigo Cine Glória, hoje Galeria Constança Valadares

Guilherme Gwd. Ela não vem

João Lusvardi. Frio

Ricardo Frota de Vasconcelos. Amor em ruínas
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Luisa Callegari. Ophelia III

Pedro Fonseca. Tua amiga não vem hoje

Marcelo da Costa. Sombras da Existência II
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Mariana Martins. Horário de verão

Maga Bastos. Inverno à beira rio

Pumaroo.  Aparência de ordem nº 1

Mariana Rocha. Central
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Rogério de Souza. Eu luto pelo fim da cultura 
do estupro

Tamires Orlando. Realeza

Flávio Motta . Silêncio na cidade
Talita Del-Penho. Linhas urbanas
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Karina Martins.  Que história nos contam os lugares I

Adan Costa. Sem título - da série Finestra (3)

Diana Tuyarot. Tardes de Neuquén

Guilherme Bergamini. Educação para todos 3
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Ricardo Ara. Sem título

Claudia Hirszman. Vacivus urbano - memória social

Jéssica Pereira.  Solitário Getúlio Vargas sofre com 
as condições urbanas atuais

Ana Cláudia Ferreira.  De Vermelho
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Márcia Valle.  As sombras e o eco

Lislaine Cansi. [Des]velar tonal

Camilla Guimarães. Perdido na multidão

Claudio Furton. Linha branca 3
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Nanda Gondim. Espaço do eu (3)

Cicéia Almeida. Barbearia

Nelson Araujo. Janelas vazias

Sandra Carrillo. Quintoelemento
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Mia Martins. Vão

Leandro Souza. Esvaziamento

Fernando Moleta .  À deriva
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Ana Marina Coutinho. Roupas secando no varal. 
Ao fundo, bairro da Zona Sul do Rio de Janeiro

Pablo Dadalti . Cada um no seu tempo

Teca Miranda . Refletida mente
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COLETIVA

POSTAL DE 
DOMINGO

Na praça
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Danilo Moscon

Seguindo uma linha temática e dinâmica: fotógrafos de diversas 
regiões do Brasil produzem cartões postais, com mensagens 
manuscritas (a caligrafia também é uma representação bem 
pessoal) no verso e com imagens na frente que representam um 
"Domingo na Praça".
Estes postais são pendurados em fios de nylon na forma de uma 
instalação interativa. Esta será a quarta edição deste projeto.

Ana Rodrigues

Participantes: Participantes: Ana Rodrigues, Anna Fischer, Camila 
Hermes, Carol de Góes, Carolina Cattan, Claudia Hirzsman, Daniel 
Chiacos, Daniel Seabra, Danilo Moscon, Eliane Heuser, Erico 
Hiller, Fernanda Chemale, Giuliana Camargo, Giselle Bohnen, 
Gloria Mota, João Marcos Rosa, Juscelino Bezerra, Kris Foltran, 
Letícia Auler, Lu Gebara, Luiz Baltar, Luka Fernandez, Maira 
Coelho, Marcelo Carrera, Marcelo Correa, Marcelo Maia, Marcus 
Desimoni, Monica Assan, Paula Duarte, Ricardo Abreu, Rodrigo 
Marrano, Sandra Audujas, Sandra Carrilo, Sandra Dantas, Socorro 
Monteiro, Stela Martins, Thiéle Elissa, Tom Lisboa, Vera Resende, 
Viragini Mendes e outros
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Anna Fischer Gloria Mota



156 157

Marcelo Carrea Kristiane Foltran.
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Giuliana Camargo Eliane Heuser
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CONVIDADA 

NINA 
MELLO
Pano de Fundo
O ESPÍRITO DA TRAMA

Fui jovem no início dos anos 80 e minha geração herdou um 
desconforto com as normas e padrões sociais impostos por um 
consumo exacerbado e certa cultura ao individualismo. Lembro 
bem de uma ocasião em que um grande amigo largou tudo para 
viver em uma comunidade alternativa. Iniciativa que nós que 
ficamos, invejávamos e vibrávamos com tamanha coragem e 
desprendimento.

Em sua primeira visita a civilização ele contou emocionado que 
ao chegar á comunidade, o grupo que se iniciava nessa nova vida, 
tinha que deixar toda a sua bagagem no centro de uma roda e 
após orações e mantras no girar da grande roda, apanhavam 
apenas o que precisariam para viver. O restante era redirecionado 
a outros fins.

Pronto. Meu encantamento com a vida alternativa acabou 
naquele momento.

Recordo que a primeira pergunta que fiz a ele foi a seguinte:
– Como assim? E as suas roupas?
– São desnecessárias, posso viver com qualquer pano! – ele me 
respondeu feliz.

...

Ah não.... Para mim roupa é diálogo, é identidade, é discurso.
Falo intensamente e profundamente através do que escolho para 
vestir. Nas entrelinhas do meu jeans e da minha camisa de malha 
está muito do que penso sobre o mundo e de como pretendo me 
relacionar com ele.

Os tecidos, as tramas, os cortes e modelos trazem em si uma 
infinidade de informações sobre um sujeito, uma época, um local, 
uma emoção... e é aí que entra o olhar do artista!

Em sua trajetória de descobrir nos meandros de tanta luz e cor das intermináveis 
tramas de algodão, a fotógrafa Nina Mello nos desvenda a potência e a sutileza 
desses cortes, o espírito guardado que um dia vai cobrir ou revelar um corpo.

Como o alfabeto, que precisa da ação do homem para ganhar sentido nas palavras 
e orações, os tecidos aguardam ansiosos a destreza de uma mão para no corte e no 
modelo, na costura e no acabamento ganhar a forma e o sentido criado pela ação 
do homem e finalmente o tato e o afeto da pessoa que veste. Aí o ciclo é fechado. 
Finalmente a trama de algodão, cores e desenhos, ganha sabores e sentidos que 
nossa emoção e nossa cultura imprime... mas será que toda essa emoção já não 
estava lá guardada na pureza da matéria, no rolo descansando na prateleira ou na 
incansável busca do olhar por traz das lentes?... é essa pergunta que me envolve ao 
me deparar com a beleza e a força dessas imagens...

Nas fotos de Nina Mello, cada tecido nos remete a uma situação, a um clima, a 
uma vida... sem muita força, nossa imaginação consegue ver uma pessoa do nosso 
convívio que poderia perfeitamente estar vestida com um ou outro tecido. Por 
quê?...Talvez o olhar da artista, mais do que tecidos, nos traz o espírito por traz da 
trama, o desejo impresso nessas cores e formas cuidadosamente elaboradas pela 
criação humana.

O espírito presente nas tramas é tão potente, reforça tanto o poder do indivíduo 
que não é a toa que todo pensamento totalitário precisa de uniformes para eliminar 
a expressão individual. E o mais deslumbrante é que essa expressão individual vai 
sendo construída por diferentes pessoas e processos desde a colheita, passando 
pela tecelagem, pelo corte, pelo modelo, pela costura e finalmente pelo corpo 
de quem veste... todas essas humanidades estão presentes no ato de vestir (ou 
despir) e é essa humanidade que me salta aos olhos ao mirar a fluidez e o pano de 
fundo de Nina Mello.

Cristiano Rodrigues
Mestre em Multimeios, doutor em Educação e professor na faculdade de Comunicação da UFJF.
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