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APRE-
SENTA-
ÇÃO

FOTO11
Juiz de Fora guarda uma especial re-
lação com a linguagem da fotografia. 
Desde sua organização inicial como es-
paço urbano, existem registros em ima-
gens fotográficas que possibilitam  ou, 
no mínimo, facilitam o entendimento de 
sua história. Através desses ricos docu-
mentos, torna-se mais fácil enxergar, 
reconhecer ou estranhar os desenhos 
de uma   cidade que é continuamente 
alterada e redefinida. Os rastros dos 
antigos desenhos se misturam às suas 
novas definições espaciais e estéticas. 
O  registro fotográfico, mais ou menos 
denso, dependendo da época enfo-
cada, se estabelece como importante 
marca na percepção da cidade.

O grande número de jornais, que, duran-
te anos, circulou no município, símbolo 
inquestionável de sua vocação cultural 
e de seu pioneirismo econômico, pos-
sibilitou a  formação de um rico acervo 
de imagens. Esse acervo,  ainda não 
devidamente trabalhado, é capaz de 
contar a cidade de uma forma diferente 
daquelas canonizadas. Através dessas 
imagens é possível perceber cotidianos 
não vivenciados pelas gerações atuais 
e conhecer costumes e hábitos de uma 
cidade que foi continuamente sendo 
substituída por outras e outras. O es-
paço geográfico onde se estabeleceu o  
povoado às margens do Paraibuna se 
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redefiniu e se alterou tantas vezes 
que, ao visitarmos as imagens do 
nosso passado, podemos imagi-
nar serem elas de uma outra ci-
dade. E de fato não serão?

A fotografia em Juiz de Fora não 
é só sinônimo de documento e 
registro. A linguagem  fotográfica 
aqui também encontrou espaço 
para se estabelecer como arte. 
Encontrou a sensibilidade e a 
percepção de diversos juiz-fora-
nos e forasteiros adotados pela 
cidade. Seus olhares apurados 
e sensíveis,  capazes de enxer-
gar o que nem todos podem ver 
a olho nu;  suas mãos precisas, 
capazes de dominar equipamen-
tos e técnicas, os transforma-
ram em artistas da imagem com 
a habilidade de se comunicar 
com o mundo através de uma 
linguagem universal. Esses dois 
caminhos, no entanto, não es-
tão dicotomicamente separados. 
Registro e arte, não raramente, 
se apresentam juntos em um 
mesmo trabalho.

Buscando o cumprimento das 
metas estabelecidas para a cul-
tura pelo Prefeito Custódio Ma-
ttos - ampliação da vivência do 
direito à cultura e valorização dos 

artistas e produtores locais -, a 
FUNALFA promove um grande 
evento envolvendo a fotografia 
na cidade: o projeto FOTO11, 
que abarca desde seus primeiros 
registros, quando a fotografia 
era inacessível e cara,  até hoje, 
quando sua presença  em nos-
sas vidas se torna tão facilitada 
que pode inundar o cotidiano. 
Mesmo beirando à banalização, 
paradoxalmente, a força da foto-
grafia cresce como registro e 
como arte. Os artefatos capazes 
de capturar imagens se modi-
ficam e multiplicam no mundo 
contemporâneo. Máquinas mais 
compactas e eficientes e tele-
fones portáteis com câmera aco-
plada facilitam que a eternização 
de uma imagem seja possível a 
todos. 

FOTO11 é um conjunto de ex-
posições fotográficas, que acon-
tece concomitantemente em Juiz 
de Fora. É a busca do diálogo 
com os artistas da imagem do 
presente, suas tendências e es-
tilos e a interpretação que trazem 
do mundo através de registro de 
momentos ou composição artísti-
ca. É a busca do entendimento 
do passado pelas imagens que 
nos legaram os fotógrafos de 
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outros períodos. É o intercâm-
bio com artistas de outros cen-
tros urbanos, com objetivo do 
diálogo entre o local e o global. 
É o estímulo à produção como 
forma de expressão do artista 
e do cidadão comum, que es-
colhe e privilegia imagens suas 
ou de outros sujeitos.

Este é um evento plural, pro-
posto para ser fixado no calen-
dário cultural da cidade. Assim, 
anualmente, poderemos reali-
zar os FOTOS12, 13, 14 ....

O 11  virou uma salutar brinca-
deira. As 11 exposições serão 
abertas dia 11 de agosto e per-
manecerão à disposição do 
público até o dia 11 de setem-
bro. Onze artistas poderão ter  
seu trabalho contemplado em 
11 pontos de ônibus no Bairro 
São Pedro; 33 (3 X 11) fotógra-
fos aceitaram o convite para 
retratar personagens da cidade 
na exposição Pessoas, no Cen-
tro Cultural Bernardo Mascar-
enhas (CCBM).

Desde a decisão pela orga-
nização do FOTO11, pensou-
se na diversidade de mostras 
em espaços diferenciados. A 

ideia inicial era aproveitar a 
proximidade da data em que 
se comemora o Dia Internacio-
nal da Fotografia, 19 de agosto, 
para trazer a público, de for-
ma coletiva e simultânea, um 
pouco de nossos importantes 
acervos e o talento dos artistas 
locais no trabalho com a ima-
gem. Um tempo para eviden-
ciar a fotografia como registro, 
como memória e como arte e  
forma de expressão. 

Eis aí o FOTO11! Proposto para 
ser produzido em parceria, e 
objetivando ampliar a visibili-
dade dessa importante lingua-
gem artística em Juiz de Fora 
e o nosso diálogo com o que 
é produzido em outros lugares 
do mundo. Agora abrimos as 
mostras  ao público, desejando 
que o aprove e, assim, justi-
fique a continuidade deste tra-
balho nos anos subsequentes.

Toninho Dutra
Superintendente da Funalfa
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Por sugestão dos historiadores Elione 
Silva Guimarães e  Antônio Henrique 
Lacerda, do Arquivo Histórico de Juiz 
de Fora, tomei contato com o acervo de 
fotos dos Diários Mercantil e da Tarde 
e, em especial, com as fotos do senhor 
Jorge Couri. Minhas referências sobre o 
fotógrafo eram limitadas. Mas eles me 
abriram caixas e caixas de negativos e de 
fotos reveladas e me apresentaram um 
conjunto de imagem que me embaralhou 
a vista. Para onde olhar? E com qual 
olhar? Aquilo era um caleidoscópio em 
preto e branco, girando sobre Juiz de 
Fora e se misturando com as imagens 
de minhas próprias memórias.
As imagens encheram-me de encanto 
e admiração. Em sua maioria, são 
narrativas sintetizadas nos  instantes 
mágicos da abertura ao fechamento do 
diafragma de uma máquina fotográfica 
hoje já em desuso. 
Por que Jorge? 
Porque parte da história dessa cidade 
passou pelo filtro do olhar de Jorge 
Couri. 
Porque suas fotos são geniais.
Porque  trabalhou durante mais de 40 
anos como repórter fotográfico dos  
Diários Associados. 
Porque  ajudou a registrar os desenhos 
arquitetônicos e políticos desta cidade.
Porque fotografou muito, e bem.
Porque ensinou o que sabia.

Porque formou e influenciou muitos dos 
fotógrafos que ainda hoje estão na ativa.
E por inúmeras outras razões que agora 
me fogem para aqui serem desfiladas.
Mas conheci Jorge. Conheci o senhor 
Jorge Couri e, mais uma vez, me 
encantei e me emocionei com suas 
histórias. Antes narradas pelas suas 
eficientes fotos; agora embaladas por 
sua voz de sabedoria, construída com 
trabalho e temperada pelo tempo. Dona 
Marilda, sua esposa, companheira de 
longa data, também ajudou a lembrar. 
Das imagens que projetei, retiraram 
lembranças e histórias com riqueza de 
detalhes. Conversas prazerosas.
A partir de nossos encontros, escolhi 
as imagens que apresento no projeto 
FOTO11, em catálogo e exposição. 
Meu olhar recaiu sobre os cotidianos da 
cidade. Cidade múltipla e desconhecida 
para muitos. Aquelas cidades, variações 
de uma só, não existem mais, porém, 
estão prontas para se mostrarem nas 
fotos de nosso homenageado. Juiz de 
Fora única e plural.
E da grande e importante obra de Jorge 
Couri, pincei, com cuidado cirúrgico, as 
imagens que apresento.   Transformando 
esse conjunto mínimo de um grande 
universo de imagens em um tributo a 
um homem que emprestou seu olhar 
privilegiado e suas mãos hábeis para 
fotografar, de todas as formas e de todos 
os ângulos,  Juiz de Fora e sua gente (e 
toda ela).

Toninho Dutra
Curador

UM TRIBUTO A 
JORGE COURI;
UMA HOMENAGEM 
A JUIZ DE FORA
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Jorge Couri, o 
segundo agachado 
da esquerda para a 
direita, em um campo 
de futebol.
Acervo pessoal.

1990. Diário Regional 
- Jorge Couri se 

esquivando de tiros 
no incidente que ficou 

conhecido como 
sequestro da Rua das 

Margaridas. 
Acervo pessoal.

2011. Jorge Couri, foto Humberto Nicoline
“A técnica você pode 
aprender. Qualquer um 
pode. Depois não muda 
nada. Mas, a sensibilidade é 
uma coisa mais importante. 
Quando vou cobrir uma 
pauta já saio pensando no 
trabalho que vai ter que ser 
feito. A função do repórter 
é colocar um número 
máximo de informações na 
fotografia”.

Diário Regional, 07 de 
janeiro de 1996.
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Jorge 
Constantino 
Couri

Os fatos mais importantes da história de Juiz 
de Fora na segunda metade do século passado 
foram presenciados pelos jornalistas, que a eles 
dedicaram textos dos quais têm se valido os 
pesquisadores. Jorge Constantino Couri fez mais: 
ao olhar atento do jornalismo, ele somou sua 
notável capacidade como fotógrafo profissional. 
Passou nada menos de quatro décadas colocando 
a fotografia a serviço dos textos e, portanto, 
fazendo delas fiéis servidoras da história. De fato, 
metade dos seus recém-comemorados 80 anos 
foi dedicada à imagem, dos quais, 35 a serviço do 
Diário Mercantil e do Diário da Tarde, que, à sua 
época, eram os jornais de maior prestígio em Juiz 
de Fora e na região. Portanto, é fácil perceber que 
foram as máquinas a serviço do olhar de Jorge 
Couri que perpetuaram momentos inesquecíveis 
do nosso passado recente, como fatos políticos, 
festas notáveis, grandes vitórias da população 
e também suas tragédias e seus incontáveis 
problemas. 

Cabe lembrar que, fechados os jornais, em 
novembro de 1983, ele trabalhou por breve tempo 
na Tribuna de Minas e no Hoje em Dia. Sua 
biografia ainda assinala, na década de 1970, ele 
dividindo os ombros entre a máquina fotográfica e 
a filmadora, no tempo em que o Mercantil mantinha 
cinco minutos diários de noticiário de Juiz de Fora 
na TV Tupi, do Rio de Janeiro.
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Um pouco dos flagrantes que 
registrou (quantos milhares terão 
sido?) procuramos reunir nesta 
exposição, valendo advertir que são 
fotos recolhidas do que sobrou dos 
jornais citados, ambos integrantes 
dos Diários Associados, que, há 
cerca de dez anos, decidiram doar 
à municipalidade suas coleções 
e o material fotográfico. Não 
seria adequado dizer, por não 
corresponder à verdade, que se 
expõe aqui o melhor de Jorge Couri. 
Mas tudo evidencia seu talento e sua 
técnica, hoje muito mais apreciada 
e respeitada, se se considerar que 
em seu tempo os recursos que a 
indústria fotográfica colocava à 
disposição dos profissionais ficaram 
muito distantes do que hoje se 
conhece. Quase nada sobreviveu 
capaz de admitir uma comparação 
entre esses dois tempos.

Vezes incontáveis, as fotos de Jorge 
Couri  frequentavam os autos de 
processos polêmicos e ajudaram a 
Justiça a decidir. Dois que ficaram na 
história da crônica policial: a chacina 

Pomba sobre luminária da Rua 
Halfeld, uma das fotos preferidas 

de Jorge Couri

de Guarará e a morte do bancário 
Bené. Redatores contemporâneos de 
Couri afirmam que também fotografou, 
em entrevistas exclusivas, no Rio, três 
figuras célebres, que viviam momentos 
notáveis de sua vida: Luiz Carlos Prestes, 
o grande líder comunista, Sá Pires, o 
legendário pregador da Conferência 
Mundial da Paz, e o jurista Sobral Pinto, 
já então se indispondo com mais uma 
ditadura.

Jorge Couri é isto e muito mais. É 
um luminoso capítulo da história da 
imprensa e de nossa gente. 

Wilson Cid
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1965 - 
Jardim de Infância 
Mariano Procópio

1965 - Desfile de lançamento do refrigerante Grapette

Nas páginas anteriores, foto retratando o contraste 
entre uma construção antiga e os edifícios modernos. 
Esta foto recebeu menção honrosa na Câmara 
Municipal de Juiz de Fora, por enfocar a “velha” e a 
“nova” cidade
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Foto feita em homenagem ao Dia dos Pais 
(Diário Mercantil)

“Se tem uma coisa que me 
emociona nas fotos é a 
presença de crianças...”
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1956 - Visita de Juscelino Kubitschek a Juiz de Fora, acompanhado 
pelo prefeito Olavo Costa e pelo jornalista Tibério Ciampi

1971 - Prefeito Itamar Franco visita obras na cidade (Diário Mercantil)



19

1964 - Mulheres  
em manifestação 
contra a saída 
da 4ª Região Militar 
de Juiz de Fora

1979 – Professores 
em greve fazem 

passeata em frente 
ao DCE 

1979 - 
Manifestação pró-
anistia em frente à 
Câmara Municipal 
de Juiz de Fora 
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1964 - Grupo de nadadoras do Sport Club, na 
piscina suspensa
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1965 - Corso desfilando pela Rua Halfeld no carnaval
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1963 - Baile infantil de carnaval, com animação da equipe Comando B3

1979 - Domésticas de Luxo se apresentando no carnaval
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1973 - Montagem das arquibancadas para o carnaval de Juiz de Fora na 
Avenida Rio Branco

1980 – Banda Bandida no carnaval (Diário Mercantil)
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1970 -  Dia de futebol (Diário Mercantil)
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1978 - Fachada do 
Colégio Stella Matutina 
(Diário Mercantil)

Vista do 
Edifício Stella Central 
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1980 -  Capela do Colégio Stella Matutina, ao lado das obras do 
Edifício Stella Central (Diário Mercantil )

1978 - Fachada da Capela e do Colégio Stella Matutina 
(Diário Mercantil)
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1973 – Idosa do Abrigo Santa Helena 
(Diários Associados)
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“Fotografar o padre Pimenta no Museu 
Mariano Procópio foi especial”.
Diário Regional, 07 de janeiro de 1996
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Escombros do incêndio ocorrido no Centro dos Chauffeurs 
(Avenida Getulio Vargas)
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A melhor foto  
“Antigamente existia uma Olimpíada Universitária em Juiz de Fora, uma semana a 15 
dias de jogos, que começavam com um desfile muito bonito no centro da cidade. As 
faculdades todas, as moças todas bem vestidas, os atletas. Uma dessas moças estava 
com uma pomba na mão e ia soltá-la em frente ao Edifício Juiz de Fora. Na hora certa, 
eu tive a felicidade de a pomba voar justamente para o meu lado. A foto ficou perfeita. 
Essa para mim foi a  melhor, levando em conta a qualidade do material”.
Diário Regional, 07 de janeiro de 1996
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1980 - Tradicional chuva de papel picado, ao meio-dia, no Calçadão da Rua 
Halfeld marca uma das comemorações de final de ano da cidade 
(Diários Associados)
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1952 - Acidente entre caminhão e automóvel na Rua Batista de Oliveira

1952 - Acidente entre bonde e caminhão
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1952 - Inauguração da Sapataria Imperatriz

1956 - Casa Chic,
na Rua Marechal 
Deodoro
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1952 - Fila para inauguração das Casas Regente

1952 - Aferição das balanças no comércio local
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1982 - Chegada dos postes da Avenida Rio Branco
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Paisagem
submersa

Em sua sabedoria tímida, a mineira 

Adélia Prado registrou no poema 

Exausto: “Quero o que antes da vida foi 

o sono profundo das espécies, a graça 

de um estado. Semente. Muito mais que 

raízes.”. Amparados pela poesia das 

imagens, João Castilho, Pedro David e 

Pedro Motta, ultrapassam as raízes para 

encontrar essa Paisagem submersa. 

Contando uma história e investigando 

uma realidade, esses fotógrafos 

recorrem à narrativa imagética para 

alcançar algumas sementes de nossas 

Minas Gerais.

Na preservação de sentimentos 

extremamente frágeis, as imagens 

constroem tramas que conjugam 

perdas, mudanças, recomeço, lágrimas 

e susto, frutos da desconstrução de 

comunidades do Vale do Jequitinhonha, 

no norte do estado, inundadas para a 

formação do lago da Usina Hidrelétrica 

de Irapé. O norte de Minas é percebido 

em sua essência por esses olhares, que 

tão bem souberam render-se a uma 

linguagem emocional.

Temos, então, uma rara oportunidade de 

contemplar nosso imaginário coletivo, 

através de cenas que resgatam um estado 

marcado pelo seu chão de terra batida 

e pelos seus trabalhadores de mãos 

calejadas. Soma-se, agora, Juiz de Fora, 

na vasta trajetória dessa mostra, que já 

percorreu grandes capitais brasileiras 

e cidades no exterior. Sendo assim, a 

cidade tem o prazer de conhecer um 

pouco das novas sementes: a fotografia 

contemporânea e a contemporaneidade 

desses fotógrafos. 

Nina Mello
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Pedro David
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Pedro David

Pedro David
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João Castilho



43



44
João Castilho

João Castilho
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Pedro Motta

João Castilho
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Pedro Motta

Pedro Motta
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Inovar é 
preciso

Hoje inovar é quase palavra de ordem. Por estarmos 
inseridos no mundo do descarte e do efêmero, a 
alternância de ideias, sobretudo, pede criatividade 
constante. 

Originária da palavra latina innovatio, inovar significa 
um pensamento, objeto ou método que é criado 
pouco se parecendo com os padrões anteriormente 
existentes.

De posse desta definição, determinamos que o 
viés que geraria a abordagem da  curadoria desta 
exposição do evento FOTO11 ficaria centrado nas 
renovações do olhar fotográfico que acontece em 
Juiz de Fora.

A seleção dos fotógrafos/artistas que compõem 
esta exposição foi, portanto, guiada por este 
apelo que o exercício das novas soluções geradas 
pela pesquisa com a fotografia proporciona. 
Procurou-se evitar o discurso monocórdio e fugir 
da tendência, bastante constante nos nossos 
dias, de se relacionar inovação com os avanços 
da tecnologia. Mesmo munidos da consciência de 
que a tecnologia realmente permite ampliações 
no pensamento humano, optamos por esgarçar o 
sentido da inovação aos outros terrenos do pensar 
humano, afirmando-se que a pluralidade das visões 
dos artistas presentes nesta mostra teve, de algum 
modo, sua contribuição no estabelecimento de um 
novo olhar.
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Do acervo particular do fotógrafo 
João Lopes Lisboa, hoje com 94 
anos, foram selecionadas imagens 
feitas nos anos de 1940, geradas 
pelo método da estereoscopia, em 
que o efeito de 3D era alcançado 
por uma específica aparelhagem 
técnica existente à época. Devido 
à renovação contemporânea que 
introduziu mais uma vez este 
efeito no mercado das imagens do 
século XXI, percebe-se o aspecto 
da inovação representado neste 
acervo histórico, mostrando que, 
a cada tempo, as ideias têm sua 
cota de novidade, trazidas pela 
ciência, mas potencializadas pelo 
espírito humano. 

Partindo desta “conscientizada” 
do status permanente da 
inovação, selecionamos obras 
fotográficas nos acervos de um 
grupo de fotógrafos onde, cada 
um a seu modo, exercitou essa 
renovação. Surge assim o universo 
de imagens que povoa o espaço 
desta galeria, onde é possível 
perceber que o campo discursivo 
da fotografia atual vai ao encontro 
das artes plásticas, do apelo 

ao movimento, da abordagem 
cromática, da tensão esportiva, da 
absorção dos recursos da telefonia 
móvel, da intervenção digital e da 
quebra da fronteira que separa o 
espectador da fotografia, através 
da interferência deste sobre ela.
 
Todos os convocados  presentes 
nesta seleção evocam e reafirmam 
o discurso conceitual, sustentáculo 
da produção imagética atual, 
porém não ficam restritos a isto: o 
aspecto que ressalta aos nossos 
olhos – literalmente – é a conversa 
interativa de todas as obras entre 
si, como se reafirmassem que o 
olhar do homem do século XXI é 
ao mesmo tempo único e coletivo, 
exclusivo e multidisciplinar.

Afonso Rodrigues
Curador
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Valéria Faria

Valéria Faria
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Letícia Vitral
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Daniel Candian 
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Gleice Lisbôa 
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62 Ricardo Cristofaro

Gleice Lisbôa 
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Mario Angelo
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Maíra Vieira

Maíra Vieira
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Tainá  Novellino

Tainá  Novellino
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André Burian
em 
Ouro Preto

André Burian é pintor e fotógrafo. Desde o início dos 
anos 1990, ele desenvolve sistemas de fotografia.
Em seu ateliê, recria imagens, constrói fotografias 
não documentais, impressionistas. Tem um acervo 
de 20 mil imagens acabadas. Representado pela 
Corbis, agência norte-americana de propriedade de 
Bill Gates, já teve seu trabalho vendido para mais de 
20 países, para os mais diversos usos.

Em 2010, criou um personagem e lançou seu 
primeiro livro de texto mais imagem, “André Burian 
em Belo Horizonte”.  Em 2011, cria o segundo livro: 
“André Burian em Ouro Preto”. Desta vez, o anti-herói 
esquizofrênico descreve a capacidade de conversão 
da antiga capital de Minas Gerais.

Esta é a exposição apresentada em Juiz de Fora. 
 

Irena dos Anjos
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Eu não nasci aqui.

Eu sou de longe.

Eu andava pelo mundo.

E parei aqui.
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Esta cidade me transformou.
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Ouro Preto é uma cidade abençoada.

Uma cidade protegida.

Aqui a verdade prevalece.

Aqui as pessoas ficam especiais.
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Ouro Preto é como toda cidade deveria ser.

Anjos nas ruas.

Ele em todo lugar.

O tempo todo olhando por nós.

Por isso não saio mais de Ouro Preto.

Vou ficar para sempre.

Aqui me sinto protegido.

Fiquei tranqüilo.

Encontrei a paz.
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Pessoas

No retrato que me faço
- traço a traço -
às vezes me pinto nuvem,
às vezes me pinto árvore...

às vezes me pinto coisas
de que nem há mais lembrança...
ou coisas que não existem
mas que um dia existirão...

Mário Quintana

Assim como no pensamento do poeta, 
as imagens invadem esta exposição. 
Uma cidade por uma pessoa. Uma 
pessoa por um olhar. Braços, pernas, 
sentimentos e ações fazem de Juiz de 
Fora nossa casa-abrigo. Indivíduos 
que em si encerram a alma de Juiz de 
Fora. Ou iniciam. 

Para colocar um foco de luz em 
nossa história, oficial e cotidiana, e 
criar esta exposição, convidamos 
fotógrafos da cidade e pedimos que 
cada um escolhesse um personagem 
que, de alguma forma, representasse 
a cidade. Uma pessoa, um objeto 
de atenção por suas qualidades ou 
circunstâncias: é por isso que nesta 
galeria temos anônimos, famosos, 
personalidades históricas, figuras 
marcantes ou engraçadas. Afinal, uma 
cidade não é formada apenas por 
prédios, praças, taxas de emprego 
ou estatísticas. Antes de tudo, uma 
cidade é feita de gente.

Cada uma com seu estilo e sua 
tonalidade, a coletiva reuniu 
fotografias diversas, antigas 
e atuais, que vão ao encontro 
da proposta de aliar imagem e 
história. Os momentos que foram 
conservados em imagens trazem, 

além da representação, uma leitura do 
que é Juiz de Fora, em uma relação 
particular do fotógrafo com sua própria 
trajetória e o percurso paralelo da 
cidade. 

Em um movimento de celebração, 
algumas figuras coloriram-se no meio 
da realidade e foram percebidas por 
olhos atentos. Convidados a festejar, 
os fotógrafos capturaram amostras 
da urbe através de indivíduos. Várias 
faces que estavam registradas apenas 
no imaginário e no sentimento desses 
artistas, agora em fotografias. Elas, com 
tantas outras, preenchem a cidade e o 
coração – nosso, único e particular. 

Lembradas ou não, cada um que passa 
por aqui deixa sua marca, um traço a 
mais na história do lugar que moramos. 
Por isso, Juiz de Fora é também a 
grande personalidade desta exposição. 
A cidade se encontra no olhar de 
cada fotografado, nos seus relatos, no 
percurso de cada artista e também de 
cada visitante.

Estamos aqui representados pelos 
pensamentos, sentimentos e desejos 
que movem os personagens dos 
retratos, que se transformam a cada 
olhar e fazem Juiz de Fora cada vez 
mais viva.

Carú Rezende
Curadora
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Fotografada por Mariana Quintão
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ANTONIO OLAVO MATOS, o CEREZO 
Fotografado por Humberto Nicoline

Homenagem ao fotojornalista 
Cerezo, que, por quase trinta 

anos, registrou com ética e 
talento os mais diferentes 

aspectos da nossa Juiz de Fora.
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WILSON CID
Fotografado por Antonio Olavo Matos, o Cerezo
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RENATO MACHADO 
Fotografado por Aelson Amaral
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JURACY NEVES
Fotografado por Aline Bastos



90

NÍVEA BRACHER
Fotografada por Bruno Moraes
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TUKA 
Fotografado por Daniella Guedes
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CLÁUDIA CRISTINA
Fotografada por Daniel Candian

ALEXANDRE ANK 
Fotografado por Douglas Montes
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CIBELE LOPES
Fotografada por Filipe Matias

INÁCIO
Fotografado por Gleice Lisbôa
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GUEMINHO BERNARDES
 Fotografado por Humberto Nicoline
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CESAR ROMERO
Fotografado por Junior Faria
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ITAMAR FRANCO
Fotografado por Fernando Barbosa
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ALLINE VALVERDE
Fotografada por Julia Milward
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GABRIELA SOUZA
 Fotografada por Júnior Mangia



100

Usuária do CAPS
Fotografada por Gabriel Brisola

ANTÔNIO MACÁRIO
Fotografado por Lara Lemos
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TONINHO CARVALHO
Fotografado por João Schubert
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MÁRIO CYSNEIROS DA COSTA REIS
Fotografado por Letícia Vitral
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ZÉ KODAK
Fotografado por Leonardo Costa 

ÂNGELA SOARES
Fotografada por Tainá Novellino
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JOÃO DA KOMBI
Fotografado por Lodônio de Figueiredo
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PEDRO SALIM
Fotografado por  Mario Angelo
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NADYR ALCANTARA DE ASSIS e ANTÔNIO GABRIEL 
Fotografados por Marcio Assis



107

ALOÍSIO PINHEIRO
Fotografado por Nina Zamapi



108

MARCOS MARINHO
Fotografado por Paula Rivello
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DNAR ROCHA
Fotografado por Fernando Priamo
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GIOVANNI STROPPA FAQUIN
Fotografado por Yulia Gorodetskaya
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RAMON BRANDÃO
Fotografado por Valéria Faria



112

MAURO PIANTA
Fotografado por Nina Mello

JULIANA DE CARVALHO e MILA TAVARES
Fotografadas por Teca Miranda
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ITAMAR FRANCO
Fotografado por Marcelo Ribeiro
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MARIA
Fotografada por Johnny Pio  
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Os Bondes em 
Juiz de Fora - 
Minas: Imagens 
Eternas
Aelson Amaral

Visitar a exposição “Os 

Bondes em Juiz de Fora – 

Minas: Imagens Eternas” 

proporciona o privilégio de 

embarcar nos trilhos da 

memória, cujo traçado é 

inspirado na nostalgia dos 

que os utilizaram ou, ainda, 

pela curiosidade dos que ouviram histórias românticas e 

afetuosas sobre esse que foi um dos mais antigos meios 

de transporte coletivo. Na Barcelona Mineira, como Ruy 

Barbosa apelidou a cidade, foram 88 anos entre idas e 

vindas, inicialmente por bondes puxados por animal e, mais 

tarde, com tração elétrica. 

As imagens selecionadas pelo fotógrafo Aelson Amaral são 

capazes de nos levar a uma viagem ao longo da história, 

desde os primeiros tempos à última. Tudo está registrado, 

até mesmo no seu epílogo, os trilhos arrancados para dar 

lugar ao asfalto. Mas nem isso foi suficiente para sepultar 

as lembranças. Não apenas aqui, como em outras cidades, 

a trajetória dos bondes ficou perpetuada nos versos dos 

poetas e na memória coletiva.

Então, preparem-se para uma aventura de volta ao passado.

Douglas Fasolato 

Diretor-superintendente da Fundação Museu Mariano 

Procópio

Curadoria de Daniel Rodrigues
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Movimentação de passageiros no Ponto Central 
dos bondes em 1960
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Bonde elétrico no dia de sua inauguração em 6 de junho de 1906

O bonde São Mateus passando pelas obras do aterramento da galeria do Córrego 
Independência na Avenida Rio Branco em 1966
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A linha Mariano junto às palmeiras imperiais

Acidente com o Bonde Infantil, em 1966, na Avenida Rio Branco
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Detalhe do bonde circulando na Avenida Rio Branco em 1968

Motorneiros e condutores na parada central dos bondes em frente ao Parque Halfeld, 
após uma jornada de trabalho na década de 1950
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Detalhe do antigo prédio do Club Juiz de Fora (destruído por um incêndio 
e, posteriormente, reconstruído com outro projeto) na década de 1950

O famoso Bonde Escolar Infantil na década de 1940
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Bondes Jardim de Infância e Vitorino Braga, tombados pelo Poder 
Municipal, e mantidos no Parque da Lajinha

Centro de Juiz de Fora na década de 1950
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Passageiros descendo de um bonde em 1940

Chegada do asfalto à Avenida Rio Branco em 1969
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Os bondes Bonfim e o Recolher, fazendo a última viagem do dia na década de 1940

Cruzamento da Rua Halfeld com a Avenida Rio Branco (antigas Rua da Califórnia e 
Rua Direita) na década de 1920
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O prefeito Itamar Franco e populares no bonde São Mateus, 
em sua última viagem, no dia 11 de abril de 1969
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Populares na última viagem do bonde em 11 de abril de 1969

Bonde no cruzamento da Rua Halfeld com a Avenida Rio Branco na década de 1930



127

Raridade. Imagem na esquina da Avenida Rio Branco (antiga Rua Direita) com a Rua 
Marechal Deodoro (Rua da Imperatriz), dois bondes de tração animal da Ferro Carril 

Bonds de Juiz de Fora em 1890

Avenida Rio Branco e seus bondes na década de 1920
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Rua Marechal Deodoro na década de 1940

Um dos raros acidentes com bondes na década de 1930
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Trilhos dos bondes em noite chuvosa, feita por Roberto Soares Gomes, 
em fevereiro de 1969, na Avenida Rio Branco

Última viagem de bonde na cidade de Juiz de Fora em 11 de abril de 1969
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Coletiva 
Imagem 
Digital 

No momento em que vivemos, no qual a 
tecnologia invade cada vez mais os processos de 
comunicação e expressão, uma nova proposta 
surge dentro da academia ou da faculdade: ao 
invés das produções tradicionais em estúdios 
fotográficos, os alunos dos cursos de Comunicação 
Social e Design Gráfico da Faculdade Estácio de 
Sá de Juiz de Fora, coordenados pela professora 
Tainá Novellino, deixaram de lado objetos 
tradicionais e partiram para o virtual. Através 
de temas específicos, os estudantes foram 
encorajados a trabalhar apenas com projeções 
e sombras. A partir daí, nasce uma relação entre 
luz, profundidade e o comportamento das cores, 
mostrando para nós que, para preencher um 
espaço, não necessariamente devemos usar 
volumes. Ao contrário do que Isaac Newton 
defendia, a tecnologia permite que vários corpos 
ocupem o mesmo lugar no espaço.

Tainá Novellino 

Curadoria de Tainá Novellino e Paula Velloso 

No local, os visitantes poderão posar para fotos com técnica 

semelhante à utilizada pela mostra.
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Paralelas

As mesmas paralelas que embalam as histórias de 
amor de Belchior, servem aos flaneurs de Walter 
Benjamin. Quando vista pela arte, a rua ganha 
novos contornos, como se o olhar estreitasse a 
relação com o coração, dando lugar a discursos 
emocionados, que ora veem aconchego, ora 
desamparo. Tomando esse lugar como espaço 
que se deseja ausente de segregações, como 
ponto de encontro e subtraindo-lhe o ápice da 
ideia do que é público, convém, também, tratá-lo 
como lugar da arte.

No momento em que a fotografia toma seu lugar 
nas paredes brancas das galerias, no indiscutível 
status de arte, sugerimos levá-la ao encontro 
do público, confrontando-a com sua função de 
intervenção. Estranho? Sim. Mas aqui, deseja-
se expressar tanto o estranhamento na posição 
dessa fotografia, quanto o sentimento íntimo vivido 
pelo seu autor.

Se a rua é a medida exata para constatarmos que 
as cidades mudaram, que nosso ritmo se alterou 
e hoje estamos muito mais velozes, e se a rua 
é o ambiente da correria, da falta de tempo, do 
superlativo das emoções, paremos no ponto para 
apreciar a fotografia. Ou, apenas, convivamos 
com essa expressão, tão natural e tão cheia de 
sentidos quanto essas paralelas.

Nina Mello
Curadora

Nos pontos de ônibus da Av. Presidente Costa e Silva e 
Rua José Lourenço Kelmer, no bairro São Pedro
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Gabriel Brisola
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Paula Rivello
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Rizza
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Tainá Novellino
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Tamy Orlando
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Nina Mello
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Marina Costa
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Edson Rodrigues
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André Fonseca
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Thais Vandanezi
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Valéria Faria



152

OUTRAS MOSTRAS

Como fazer parar a chuva 
 
 “Da necessidade de me reconhecer e 
me localizar no mundo surgiu ‘Como 
fazer parar a chuva’ (Comment arrêter 
la pluie et le cours des choses). 
Na tentativa de criar uma memória 
pessoal, comecei a fotografar tudo 
aquilo que, ao meu olhar, possuía um 
ar estranho ou, simplesmente, hábitos 
que foram esquecidos por mim, e 
também a acumular informações 
sobre o folclore e a cultura oral popular 
brasileira, que haviam desaparecido 
do meu cotidiano. Para melhor 
representar essa tentativa pessoal de 
re-descobrimento de um país, utilizei 
palavras e imagens.”  (Julia Milward)

Espaço Experimental Nina Mello
Rua José Lourenço Kelmer 1.300 – 
103 A – São Pedro 
5 de agosto a 24 de setembro de 2011 
Visitação de segunda a sexta-feira, 
das 14h às 18h 

Ao longo dos caminhos... 

A vida é um caminhar; percorrer 
caminhos novos, antigos, solitários, 
acompanhados, alegres, tristes, 
longos, curtos, enfim, bastante 
diversos em sua essência, em 
sua dimensão. Nessa caminhada, 

o olhar do fotógrafo capta o que 
seu sentimento fala sobre este ou 
aquele marco. Sua interpretação é 
única, particular, muitas vezes até 
privilegiada.
Nesta mostra, integrantes do Clube 
dos Fotógrafos Amantes da Natureza 
apresentam o que, ao longo de 
caminhadas de toda a sorte, pôde 
sensibilizá-los...

Galeria de Arte do Forum da Cultura 
Rua Santo Antônio 1.112 – Centro 
16 a 28 de agosto de 2011
Visitação de segunda a sexta-feira, 
das 14h às 20h30 

Câmeras e histórias 

Exposição de objetos e artefatos que, 
hoje não mais em uso, ajudam a contar 
a história da fotografia na cidade e 
o processo de captura de imagens. 
A mostra foi organizada a partir de 
arquivos e coleções pessoais cedidos 
por Foto Sansão, Estação Digital Zé 
Kodak e Armazém da Photografia.

Centro Cultural Bernardo Mascare-
nhas 
Avenida Getúlio Vargas 200 – Centro 
11 de agosto a 11 de setembro de 
2011
Visitação de terça a sexta-feira, das 
9h às 21h e aos sábados e domingos, 
das 10h às 16h


