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F O T O  1 3

Quando, em 2011, a Funalfa propôs e organizou o Foto 11 como um 
movimento que pretendia uma conversa mais direta com aqueles que 
mantêm alguma relação com a fotografia na cidade, fosse ela como 
produção artística, instrumento jornalístico ou documento, houve contato 
com vários segmentos para pensar aquele conjunto de exposições 
tendo a fotografia como foco.

Dois anos se passaram e trazemos a público a terceira edição desse 
conjunto de mostras. Foto 11, Foto 12, Foto 13. Brincando com a dezena 
final do ano do calendário cristão, vamos, a cada edição, ampliando o 
número de mostras que compõe o evento. 

Novas tendências e talentos, artistas da cidade e de outros lugares do 
país evidenciam novos personagens, reverenciam a memória e prestam 
tributos a grandes colaboradores, valorizando o “saber-fazer” da arte 
de fotografar e de revelar. Ao considerar que a captura de imagem está 
hoje mais facilitada e democratizada e ao relembrar fatos marcantes na 
cidade e, também, em um cenário mais ampliado, vamos compondo 
um grande painel que, por certo, possui hiatos que serão, ou não, 
preenchidos.

Quando entramos no terreno específico das memórias é preciso 
entender que nem todos os hiatos e buracos serão, necessariamente, 
preenchidos e, se o forem, será como a composição de um quebra-
cabeça, porém, sem o recorte de peças de encaixe perfeito, montado 
lentamente pelo tempo, com auxílio da determinação ou da simples 
curiosidade de alguns.

Nesse processo, conhecer a produção fotográfica do Dr. Hamleto Fellet 
e as histórias e memórias que a acompanham foi agir com a precisão 
de um arqueólogo, que segue uma pista (dada pelo Zé Kodak), para 
descoberta de uma peça solta desse grande quebra-cabeça memorial 
e contar com a sorte de um iniciante ao encontrar uma pedra rara já 
lapidada e moldada. Assim foi ao conhecer, e dar a conhecer, através 
da exposição “Confirmação”, esse esplêndido conjunto de imagens 
que se encontrava nas gavetas e caixas de seus descendentes. 

Trazemos também nesse coletivo de exposições a justa homenagem 
ao Dr. Arthur Arcuri, nosso famoso arquiteto que, se vivo estivesse, 
teria completado 100 anos no último mês de fevereiro. Um homem 
comprometido com a imagem de Juiz de Fora. Suas belas propostas 
arquitetônicas se espalham pela cidade e sugerem um roteiro de especial 
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interesse no espaço urbano. Mas 
aqui trazemos outro aspecto de 
sua produção: a fotografia. A 
família nos disponibilizou a coleção 
de fotos de sua autoria, e o recorte 
escolhido para a exposição foi o 
estético. Assim, não trazemos um 
tema, mas um olhar sobre o olhar 
desse engenheiro/fotógrafo na 
exposição “Arthur Arcuri, simples 
e genial”, um merecido tributo ao 
homem também comprometido 
com as artes.

Ainda no grupo dos juiz-foranos, 
a merecida reverência a Heitor 
Magaldi. O recorte de sua grande 
produção foi ele mesmo quem su-
geriu e nos apresenta “Mineirices”: 
belo conjunto de imagens, capaz 
de apresentar o artista às novas 
gerações e confirmar a qualidade 
de seu trabalho para antigos 
admiradores. 

Em sua segunda edição, o Prêmio 
Funalfa de Fotografia oferece 
condições para quatro trabalhos 
se concretizarem em exposições.  
Edson Rodriguez encantou a 
comissão julgadora com a sua 
“Polemologia da paz humana”; 
Letícia Vitral convenceu com 
“Dispositivos de esquecimento”. 
Dentre os mais de quarenta 
inscritos, outros dois trabalhos 
são escolhidos com louvor pela 
comissão julgadora: “Sorria”, de 
Rodrigo Souza e “V a z i o”, da 
dupla Carlos Velázquez e Renata 
Meffe. Jovens talentos que se 

firmam na arte de fotografar.
O experiente fotojornalista Fernan-
do Priamo apresenta seu olhar 
sobre campo de concentração 
nazista em “Retratos de Ausch-
witz. A arte em busca da paz”, 
exposição irretocável, que an-
gústia pelo tema e encanta 
pela qualidade das imagens. E, 
assim, se completa o belo time 
de fotógrafos, prata da casa, que 
seriam capazes, e foram, e são, 
de nos representar em qualquer 
lugar do mundo.

De uma boa parceria com o 
Instituto de Artes e Design da 
UFJF, através do professor Afonso 
Rodrigues, apresentamos, sob 
sua curadoria, a exposição “O olho 
armado: pluralidade de olhares.” 
Afonso é parceiro de primeira hora. 
Participa ativamente do  evento 
desde a criação do Foto 11, na 
exata medida entre o auxílio e a 
boa crítica. Nesta edição, pensa a 
foto como elemento facilitador da 
tecnologia e, a partir daí, convida 
e é atendido por uma pequena 
legião de artistas de sua boa rede 
de relações, construída ao longo 
de sua carreira de professor e 
artista.

De outros centros, chega a 
produção de fotógrafos contem-
porâneos, que direcionam suas 
câmeras para os seus objetos de 
interesse e, assim, nos revelam 
micro ou macro universos filtrados 
por seus olhares apurados. Felipe 
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Varanda com sua “Arqueologia de 
futuras ruínas”; “Na veia”, de Ratão 
Diniz; “Fotografias”, de Camila 
Marchon; “Buscadores”, de Calé 
Merege. Mostras surpreendentes 
de grandes artistas, que aceitaram 
com simpatia o convite da Funalfa 
dentro de nossa realidade local, 
atribuindo personalidade e quali-
dade ao Foto 13.

Além das treze exposições 
que compõem a mostra oficial, 
trazemos ainda três outras para-
lelas. Amores,  produzida pela 
Divisão de Memória da Funalfa 
através da coleta de imagens, 
com os principais grupos étnicos 
que colaboraram com a formação 
social e econômica da Juiz de 
Fora e seus amores quebrados, ou 
construídos dentro das histórias 
de chegadas, partidas e fixação 
dessas etnias em nosso território. 
A mostra “Drummond, testemunho 
da experiência humana”, realizada 
pela Fundação Banco do Brasil, 
está em circulação pelo país e 
em Juiz de Fora, contará com a 
parceria da Secretaria de Edu-
cação e Funalfa. Trata-se de 
fotobiografia que conta a história 
de vida e as fases da produção 
literária de um dos maiores poetas 
da língua portuguesa. 

Completando esse riquíssimo 
coletivo de artistas e suas obras, a 
cidade é brindada com uma bela 
produção – Postal de Domingo – 
do agora intitulado O Escambal 

(fusão do coletivo O Estendal com 
o Foto Escambo), pelas mãos e 
olhar da fotógrafa Ana Rodrigues, 
outra grande parceira, que gene-
rosamente tem nos oferecido sua 
contribuição. Mais uma vez ela, se 
faz presente, coordenando, ainda, 
as diversas intervenções urbanas 
que acontecerão no Foto 13.

Assim, por podermos nos valer 
das boas relações construídas, 
das parcerias estabelecidas e por 
acreditarmos na consolidação 
deste evento no calendário cultural 
da cidade, é que entendemos que 
aquela conversa inicial reverberou 
e temos fôlego, material e potencial 
para a realização de inúmeras 
edições.

Toninho Dutra
Superintendente da Funalfa
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Arthur Arcuri, 

simples 
e genial

Arthur Arcuri foi um homem comedido 
em palavras, mas não em gestos 
e ações. Cristão e profundamente 
humano, escutava a todos, indis-
tintamente, e os ajudava sempre do 
seu jeito simples de ser.

Discreto, mas inquieto, expandiu 
seus conhecimentos para além 
da engenharia, área de sua 
formação, buscando na fotografia 
todos os recursos necessários 
ao entendimento de outras artes, 
como arquitetura, pintura, escultura, 
música, literatura...

A dicotomia e a aproximação entre 
forma e conteúdo, claro e escuro, 
profundo e superficial, expressões e 
paisagens, ângulos e planos estão 
presentes nas suas fotografias, 
nos seus projetos arquitetônicos, 
nos seus escritos, num esforço de 
compreender, filosoficamente, a 
existência humana.

Genial em seus projetos de resi-
dências, se preocupava em integrar 
o homem com a natureza e as 
artes. Proposta de uma vida mais 
harmônica, em formas, cores e sons!

Repleto de amigos incomuns, de 
atitude e ousados, conviveu com 
Oscar Niemeyer, Candido Portinari, 
Lúcio Costa, Di Cavalcanti, Emeric 
Marcier, Carlos Drummond de 
Andrade, Alceu de Amoroso Lima, 
João Guimarães Viera, Lorenzo 
Fernandez, Luiz Heitor Correa de 
Azevedo, Rodrigo Melo Franco de 
Andrade, João Guimarães Vieira, 
Murilo Mendes e outros tantos artistas 
de sua época.

Reconhecidamente, foi um dos 
arquitetos modernistas brasileiros 
de projeção no país e no exterior, no 
século passado. E, merecidamente, 
foi um dos homens mais queridos 
que eu e muitas outras pessoas 
tivemos a oportunidade de conhecer 
e conviver, um exemplo de homem 
de caráter, humilde e um exemplo 
de profissional observador e criativo, 
que nos enriqueceu com suas ideias, 
projetos e olhares, que podem ser 
vistos nesta exposição fotográfica.

Alice Gonçalves Arcuri 
filha de Arthur
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Arthur Arcuri em sua casa com o mural “Os Músicos”, 
de João Guimarães Vieira, Guima, possivelmente década de 1970
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Projeto do jardim da residência do irmão 
Romeu Arcuri, Rua da Bahia, 150, 1949
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Jardim de inverno projetado por Arthur Arcuri na residência de João Vilaça, 
1948, Rua Gilberto Alencar, 914
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Reunião da família Arcuri, em mausoléu projetado por Raphael Arcuri, em 1923, Av. 
Getúlio Vargas com Rua Espírito Santo (hoje Amac). Da esquerda para a direita: 
Resolia Arcuri (irmã mais velha de Arthur), Christina Spinelli Arcuri (mãe), Geralda 
Gonçalves Arcuri (esposa), Pantaleone Arcuri (pai) e Antônio Spinelli, irmão de 
Christina. Ao fundo, afresco de Angelo Biggi
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Hamleto Fellet:

Confirmação

SUA OBRA E SUA VIDA:
MÉDICO E FOTÓGRAFO AMADOR 

No “Suplicio de uma Saudade” 
lembro-me bem, quando pela vez 
primeira te vi adolescente, nos 15 a 16 
anos, livros a tiracolo, uma pequenina 
máquina fotográfica, aluno que eras 
do Instituto Granbery. Assim, nas 
horas de folga, procuravas o belo da 
natureza, e feliz mostravas as tuas 
pequeninas fotos, trabalho de horas 
e horas – Passaram-se os anos e 
em 1921 – terminavas o curso de 
Farmacia na “Escola de Farmacia 
e Odontologia de Juiz de Fora, na 
epoca – “Briosa” era este o nome.

Como premio, recebeste de mim 
uma câmara fotográfica – Kodak – 
que se encontra guardada no escrínio 
de teu arquivo. Após trabalhar como 
farmacêutico do exército aos 21 anos, 
resolveste, pois este era o teu sonho, 
seguir “Medicina” em novembro de 
1930 – conquistaste os louros da 
vitória e juntos viemos para Juiz de 
Fora, lado a lado, na luta pela vida, 
na conquista do belo do ideal – aqui 
nasceram nossos 3 filhos.

Com modestia começaste a 
ver que a tua fotografia ia além da 
imaginação – era a medicina aliada a 
arte.

A revista Kodak estampava as 
tuas fotos, premiando-as todas e 
...assim de conquista em conquista 
ias galgando os louros da vitória – Juiz 
de Fora – nossa cidade maravilhosa 
começou a ser projetada, através de 
tuas fotos.

Em 1959 – Dr. Jayme Mireira 
de Luna – presidente da “Sociedade 
Fluminense de Fotografia” veio à Juiz 
de Fora, e, maravilhado ficou com 
a coleção de fotos de tua autoria. 
Viu nelas mensagens maravilhosas, 
onde a tua criatividade excedia a toda 
expectativa.

 Em 14 de novembro de 1959 – 
deu-se a inauguração da 1º exposição 
das tuas fotografias em Niteroi na 
“Sede da Sociedade Fluminense de 
Fotografias”

 Assim se expressou o jornal 
de Niteroi

     
“Verdadeiro acontecimento artístico 
a Exposição de Hamleto Fellet 
consagrada artista patrício – um dos 
mais autorizados expositores do pais.

A sua criatividade não teve 
fronteiras, no amago de seu coração 
de sua imaginação, via como só ele 
podia vêr,

. que procurava estampar no 
papel, tudo

. que lhe ia n’alma.
Assim começou a enviar suas 

fotos aos mais longinquos cantos 
do mundo, participando de vários 
salões Internacionais e nacionais 
contribuindo amplamente para a 
divulgação de Juiz de Fora e do 
“Brasil” – em varias partes do mundo.

Teve trabalhos admitidos e 
premiados em 279 “Salões Nacionais” 
e 366 Internacionais.

Homem que dedicou toda sua 
vida à Familia - à Medicina – à sua 
arte.

O medico, durante o dia as suas 
atividades profissionais toma contato 
com o mundo dos homens em teus 
momentos mais profundos: dores 
– lagrimas, amarguras, tristezas, 
desenganos, saudades, solidão – o 
desepero, as lutas, a fome. A noite no 
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seu recanto, o encontro do seu “Eu” 
monta suas imagens, cria-as, grava-
as no papel, envia-as ao mundo – 
mensagens sublimes de amor – paz 
– espiritualidade.

 Suas fotos enfocam temas da 
vida cotidiana.

 “A Fome” – “Mão Branca” – 
“Trevas” – “Vencido” – Ajuda-me”.

Em 1968 foi eleito “Personalidade 
do Ano” na promoção dos Asso-
ciados.

Projetou o nome do Brasil no 
extrangeiro, foi detentor de numerosos 
e importantes prêmios Internacionais.

O “Sonho” primeiro premio no 
Salão Internacional da Fotografia de 
Hong-Kong. A maior satisfação de 
sua vida. Nesse salão, concorreram 
29 paises, sendo que do Brasil 
foram enviados 52 trabalhos de 
16 artistas prefazendo um total de 
concorrentes 262 artistas e 928 
fotografias – sua foto obteve o 1º 
lugar – o titulo de “Campeão Mundial 
de Fotografia” com mais de 800 
premios Nacionais e Internacionais. 
É artista da “Federativas Internacional 
e D’art Photographique”, 2º Premio 
Internacional em Washington – 
medalha de Ouro e P.S.A.

Medalha no 7º Salão Internacional 
de Hong-Kong – Premios de Viagem 
a Paris e Buenos-Aires – 1º Premio na 
8ª Bienal da Confederação Brasileira 
de Arte-Fotografia (1995) Medalha 
de Ouro Gasparian (1968) medalha 
de Ouro nos Salões de João Pessoa 
– Nova Friburgo – Poços de caldas – 
Londrina – São Leopoldo.

“Inscrito no livro do Mérito” da 
Camara Municipal de Juiz de Fora - 
Em 25 de Junho de 1996 - momento 
vivido naquela noite memorável 
quando no centro Cultural Pró- 
Musica foi inaugurada a exposição da 
Arte Fotografica, que você Hamleto, 

tanto sonhou – foi o máximo que 
tu alcançaste, quão feliz - e alegre 
tu estavas – um sonho vivido e 
realizado – teus olhos, teu semblante 
transmitiam alegria felicidade. Quanta 
emoção graças ao “Senhor” tua ultima 
foto “Confirmação”. Vejo-a diante de 
meus olhos marejados de lágrimas 
– a lembrar-me de tuas palavras = E 
a minha ultima foto – são meus dias 
que estão te consumindo. O medico 
tendo diante de si a realidade, a 
vela aos poucos foi-se apagando – 
apagando...

As tuas fotografias trazem 
mensagens profundas – que somente 
vice – só vice – sonha viver, sonha 
transmitir, a luz que tanto procuravas 
– para iluminar as tuas imagens, hoje 
tu as tens, inextinguível luz junto ao 
Deus Supremo – vivo o Suplicio de 
uma saudade na certeza de eterna 
veneração e amor.

Yolanda Pacelli Fellet

Carta de Yolanda Pacelli Fellet escrita 
após a morte do marido.

O texto foi copiado na íntegra, 
conforme o original.
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“Causa e efeito”
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“Ameaça”
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“Estudo nº3”
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“4 Elementos”
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“A Fome”
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“Era uma vez”
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“Súplica”
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“O tempo”
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“O nó”
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“Amparo”
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“Confidentes”
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“O medo”
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“A última moeda”
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II Prêmio 
Funalfa de Fotografia

Cadeia -  
polemologia
da paz humana 

Atravessamos os dias cada vez mais 

presos aos nossos medos, aos nossos 

erros, ao passado, aos pensamentos, à 

rotina, à vida e/ou à morte. Que cadeia é 

a sua? A cadeia dos trancados dentro de 

si, dos infelizes, dos poetas, dos aflitos, 

do ódio ou do amor? Uns presos dentro 

de si, outros encarcerados por grades, 

cadeados, fechaduras e portas. Quem 

verdadeiramente é livre? Libertemo-nos.

Edson Rodriguez
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Edson Rodriguez 
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II Prêmio 
Funalfa de Fotografia

Dispositivos de 
esquecimento 

É possível tratar o patrimônio material 

de uma cidade como uma expressão 

física de memórias individuais e 

coletivas daqueles que a habitam, 

capaz de negociar a identidade de um 

grupo de pessoas em determinado 

convívio social.  O patrimônio fortalece 

a relação dos habitantes com seu 

lugar de pertencimento: possibilita que 

visões de mundo e comportamentos 

plurais, divergentes e contraditórios se 

encontrem e compartilhem referenciais 

em comum. Garante aos cidadãos 

origens e direciona recomeços. 

“Dispositivos de esquecimento” se 

constrói de tensões e contradições: 

da cidade contemporânea com seu 

passado, da instantaneidade do 

ato fotográfico com a artesania do 

bordado, do branco silencioso com o 

ruído agitado de seu contexto espacial. 

Auxiliada pelo enquadramento que 

prioriza o ponto de vista dos passantes, 

a apreensão imagética de edifícios 

históricos ‘anulados’ pelo bordado 

requer do espectador a memória de 

cada um deles como um fenômeno 

da experiência cotidiana da cidade. 

Memória que inadvertidamente se 

volta à condição periférica e função 

marginal dos edifícios antigos na Juiz 

de Fora contemporânea.

Letícia Vitral

Letíc ia Vitral
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Associação Beneficente e Cultural Anita Garibaldi 
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Castelinho dos Bracher 
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Villa Iracema 
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II Prêmio 
Funalfa de Fotografia

Sorria 

Diga xis, whisky, say cheese, fax, 

omelett, qiezi, patata, muikku. Em cada 

país, há um modo de fazer as pessoas 

sorrirem para as fotos. O sorriso 

começou a aparecer nas fotografias 

por volta de 1860, quando o tempo 

de exposição  necessário para marcar 

a imagem no filme foi diminuído pela 

tecnologia. 

No século XIX, as fotografias também 

eram utilizadas como modo de fixar a 

identidade e como meio de determinar 

culpa ou inocência de determinado 

sujeito, afinal, “o aparelho não podia 

mentir”. Desse modo, surgiam nas 

grandes cidades galerias com fotos 

de criminosos procurados pela polícia, 

que logo viravam atração turística.

Atualmente, assim como no século 

XIX, signos indiciais como a impressão 

digital e a fotografia permanecem 

enquanto um modo de identificar os 

indivíduos e, sobretudo, de controle. 

Câmeras de vigilância se espalham 

pelos quatro cantos de uma cidade.  A 

imagem, assim, age de dois modos: 

como necessária para o controle, 

para a manutenção da paz, isto é, 

pacificadora; mas, ao mesmo tempo, 

como uma violação, pela vigilância 

excessiva dos atos das pessoas e, 

nesse sentido, como uma violência.

Sorria, você está sendo fotografado.

Rodrigo Souza

Rodrigo Souza
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II Prêmio 
Funalfa de Fotografia

v a z i o 

“A imagem tem o poder de tocar os sentidos 
humanos. Ela capta muito mais do que a 
lente da câmera é capaz de flagrar. Eterniza 
o instante que não volta mais, os cheiros 
de uma época, a emoção e euforia de um 
momento. Imprime cor e forma à lembrança. 
Na mostra  v   a   z   i  o , a fotografia alcança 
dimensão ainda maior. Simboliza algo 
intangível: a dor da perda precoce imposta 
pela violência às famílias das vítimas. A 
exposição escancara o drama provocado 
pela intolerância social. Revela os efeitos 
da guerra urbana, que transforma civis em 
alvos. Pede paz.” 

Daniela Arbex, jornalista

O projeto fotográfico “v   a   z   i   o” aborda 
a insegurança urbana e suas implicações 
junto a núcleos familiares que sofreram 
a perda de entes queridos em função da 
violência. A série, realizada com famílias que 
perderam membros, consiste na produção 
de imagens que remetem a fotografias 
prévias desses mesmos núcleos familiares, 
agora reproduzidas sem a presença da 
vítima da violência. 

A série busca abarcar diversos tipos de 
violência, embora a ênfase seja nos quadros 
de insegurança que atingem jovens dos 
bairros periféricos de Juiz de Fora, pre-
cisamente por serem eles as principais 
vítimas de mortes violentas na cidade, a 
exemplo do que ocorre na maioria dos centros 
urbanos brasileiros. O vazio reproduzido nas 
imagens caracteriza a saudade e o silêncio 
de lares incompletos, mas dialoga também 
com outros vazios da nossa estrutura social: 
lacunas existentes no tocante a políticas 
públicas inclusivas, a opções de lazer na 

periferia, a bases educativas sólidas (dentro 
e fora da escola), a aspirações e prazeres 
que possam ir além do consumo de bens, 
entre outros elementos cujas faltas, em 
maior ou menor medida, estão relacionadas 
à problemática da violência.  
        
O objetivo principal é possibilitar que se 
conheçam os rostos por trás dos números, 
as histórias por trás das estatísticas. Nossa 
intenção é provocar a reflexão sobre o 
valor da vida.  Os meios de comunicação, 
reproduzindo as prioridades da sociedade, 
discutem os casos de violência com 
abordagens que acabam por legitimar mais 
a dor de algumas famílias em detrimento 
do sofrimento de outras. Cria-se assim uma 
dinâmica cruel, na qual a percepção do 
valor das vidas passa a estar circunscrita 
a fatores socioeconômicos. O trabalho 
busca promover a empatia do público da 
exposição com todas as famílias retratadas 
e a indagação sobre o tipo de sociedade 
que ajudamos a formar. É possível realmente 
construir a paz em um contexto onde se 
concebe que uma vida vale mais do que 
outra? 
     
A proposta inspira-se no trabalho do 
fotógrafo Shimon Attie e em seu projeto 
“Writing on the wall”, no qual fotografias 
do período pré-guerra eram projetadas 
nos bairros judeus de Berlim. Baseia-se, 
também, no trabalho de reconstituição de 
fotos familiares, coordenado pelo fotógrafo 
argentino Gustavo Germano, que retrata as 
ausências na ditadura.

Carlos Velázquez e Renata Meffe

T á x i  C o l e t i v o
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Regina e Rusivel

Regina
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Tiago e Evandro
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Evandro
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O olho armado: 
pluralidade de olhares 

Coletiva

O prazer, a sabedoria de ver, chegavam 

a justificar minha existência. Uma 

curiosidade inextinguível pelas 

formas me assaltava e assalta 

sempre. Ver coisas, ver pessoas em 

sua diversidade, ver, rever, ver, rever. 

O olho armado me dava e continua 

a me dar força para a vida. (Murilo 
Mendes)

Dar um título a uma curadoria 
lançando mão de uma fala do 
poeta Murilo Mendes chega a 
ser um desafio, dado o grau de 
responsabilidade que isto acarreta, 
mas, o que seria da vida sem a 
ousadia? Graças a ela, seguimos 
em frente e geramos situações que 
nos retiram da área de conforto que 
pode nos jogar na inércia. Cremos 
que existe na epígrafe um apelo pela 
vida que ressoa nas imagens desta 
exposição, tão claramente sensíveis 
e ousadas no fazer fotográfico 
destes artistas (sim, artistas!), que 
reforçam a ideia de que temos de 
poetizar a vida.

É perceptível a diversidade dos 
olhares que nos projetam para o 
diálogo entre nosso olho e as fotos; 
das fotos entre si mesmas e entre 

nosso olho; as fotos e a sua origem, 
o mundo.  Este olhar expandido que 
a fotografia promove está aqui nesta 
seleção de imagens que ampliam 
nossa sensibilidade, clamam por 
interação cultural e fazem com que 
nos percebamos como arqueólogos 
das inúmeras camadas das quais 
somos feitos.  

Temos registros da ciência, do 
jornalismo, das artes, da sociedade, 
da publicidade, do turismo, enfim, 
das possibilidades de ver, rever, ver, 
rever a vida e o que dela flui pela 
fotografia, reiterando o que o poeta 
juiz-forano solicitou, ou seja, que 
dissipemos a névoa que o cotidiano 
coloca na nossa retina; que 
retiremos a trave do nosso olho; que 
ampliemos a novidade contida na 
rotina, mostrando que a existência 
banal tem seu encanto quando 
acurada pelo olhar sensível que a 
ela dedicamos.  A posse de um olho 
armado – que termo mais feliz – nos 
dará forças continuamente para a 
vida.

Afonso Rodrigues
Curador
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Alice Stephan 
sem título

catalgo foto13.indd   53 31/07/2013   09:05:59



54

Cássio Tassi 
Ninfa

Mário Angelo 
sem título
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Clóvis Alvim 
sem título
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Letícia Vitral 
Gehry Bauten 1 - 2012
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Fabio Menino 
sem título
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Gustavo Machado 
Sobreposições II - 2012
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Leonardo Amorim
sem título
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Lucas Tavares 
sem título

Marcos Lamas
sem título
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Tonil Braz 
O corte 5
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Paulo Couri
sem título

Pedro Fonseca 
sem título
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Thaís Vandanezi 
Retratos
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Eduardo Garcia
Filtros improvisados - 2012
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Valéria Faria
Lápide

Deivison Rodrigues
sem título
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Rizza 
sem título

catalgo foto13.indd   67 31/07/2013   09:06:54



68

Arqueologia de futuras 
ruínas – primeiras 
evidências

Felipe Varanda

Todos os lugares são efêmeros.  Uns mais que outros. O tempo flui 
por todos eles, mas, em alguns, ele acentua as qualidades transitórias, 
passageiras.  Como na Perimetral. Durante a semana, um borrão é 
desenhado pelo movimento dos carros. Nos fins de semana, outro lugar 
emerge - uma zona abandonada de ruínas industriais, onde o passado 
e o futuro coexistem.

Antes condutora e símbolo de progresso, a Perimetral está (sempre 
esteve) sendo transformada. Como toda ruína, se dirige progressivamente 
a um estado orgânico.

Por dez anos, Felipe Varanda percorreu a Avenida Rodrigues Alves 
com sua Rolleiflex 6x6, procurando uma ordem escondida em tudo 
que passou por essa parte da cidade. Sob as mensagens cósmicas do 
Profeta Gentileza, o fotógrafo busca algo ainda mais misterioso. O que 
aconteceu aqui? Desenhos ancestrais, rabiscos primitivos, impressões 
digitais. Trabalhando lentamente, Varanda transforma uma embalagem 
de quentinha em evidência arqueológica.

Mas essas imagens não trazem melancolia nem lamentam o passado. 
Elas evocam a possibilidade de encantamento e de se re-imaginar o 
efêmero movimento do tempo e do espaço.

Peter Lucas 
Curador

Artefato lítico
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Superfície a ser escamada
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Inquilinas 

Inquilinas 
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Inscrição zoomorfa

Inquilinas 
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Vestígios de fogo

Vestígios de adoração
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Habitat
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Buscadores 

Calé

CORPOS
SUJEITOS TRANSITÓRIOS

Um detalhe sobressai na biografia de 
Calé, o de ter residido em diversas 
cidades – Rio de Janeiro, São Paulo e 
Nova York. Mas não é à grandiosidade 
da paisagem exterior que as fotos se 
referem. Ao contrário, tratam da busca 
de essências invisíveis. Talvez, por 
isto, esta série de imagens denote, 
em particular, o desejo do artista em 
explorar a opacidade dos retratos, 
impenetráveis em sua aparência, sem 
garantia  de identidade. Aí também 
reside a sensação de isolamento 
que nos invade: Calé abandona a  
formalização convencional do corpo 
para se colocar no limiar entre os 
aspectos concretos do mundo e o 
vazio que o envolve. Não se pode 
imaginar nada de mais contraditório: 
de um lado a presença do espírito 
cosmopolita, símbolo de mobilidade, 
como se o artista pudesse trazer para 
nós a nitidez dos lugares de passagem;  
de outro,  a captura do informe, signos 
incertos, figurações precárias, como as 
sombras da caverna de Platão ligada 
às injunções do imaginário.  

De fato, para transpor para o campo 
artístico esta experiência de não 
pertencimento é necessário manter-se 

constantemente na fronteira entre  o 
mundo e uma identidade provisória, 
que aqui se esvanece pela irradiação 
luminosa que ofusca nosso olhar. 

Mas é através desse fulgor,  uma 
substância concreta percebida 
como espectro, que o paradoxo se 
instaura: estas figuras enigmáticas,  
com suas silhuetas esmaecidas, 
quase em diluição, permanecem 
como formas humanas, sem maiores 
vínculos  com  conceitos abstratos.  
São ambiguidades que fogem aos 
roteiros pré-definidos, normatizados 
pela sociedade globalizada. Através 
da busca espiritual,  de sua ligação 
com a filosofia de Osho, Calé tenta 
salvaguardar a autonomia de seu 
próprio ser em direção à  “vacuidade 
interior”, para longe das coisas 
externas. Por fim, é na série “Heads”, 
do fotógrafo norte-americano Philip 
- Lorca di Corcia,  que Calé busca 
inspiração: a autoconsciência e a 
permanência do espaço psicológico 
do sujeito contrastam com o anonimato 
das grandes cidades.  

Ângela Magalhães
Nadja Fonseca Peregrino

Curadoras e 
Pesquisadoras Associadas 
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Fotografias 

Camila Marchon
O trabalho que Camila Marchon 
ora expõe é composto por vários 
autorretratos; as imagens de “Você 
pode me ler se você quiser”;  a série 
Chatroulette;  e   as fotografias de Berlim, 
onde a artista passou uma temporada.  
Nos dois primeiros segmentos, a artista 
revela-se fisicamente, ainda que na série 
“Você pode me ler se você quiser” tenha 
sido a sua irmã quem posou.  E o corpo 
da artista é também o tema, ao solicitar 
ao público que monte o retrato de Camila 
como ele quiser, a partir de pedaços de 
fotos de seu corpo, que ela lhe  coloca 
à disposição. Chatroulette, por sua 
vez, é um site que conecta pessoas 
desconhecidas através da webcam. E 
Camila passou um mês fotografando 
internautas de diversas partes do mundo 
que apareciam aleatoriamente naquele 
site. Fotografou cem deles. 

Berlim foi a cidade que Camila visitou 
pela primeira vez em 2009, atraída por 
seu interesse pela história da Segunda 
Guerra Mundial.

Há em todas estas imagens um 
estilhaçamento do rosto, do corpo, 
da identidade: já não há mais um 
retrato que possa sintetizar o indivíduo, 
este é muitos ao mesmo tempo e 
anônimo na multidão da rede mundial 
de computadores. O rosto na era das 
mídias sociais instantâneas torna-se um 
como outro qualquer, despersonalizado, 
de-sintegrado em um  fluxo avassalador, 
desumanamente veloz e efêmero,  de 
um mundo saturado de imagens.  Como 
um flagelo do qual não se tem trégua.  

Até onde o nosso olhar será capaz 
de ainda ver? Quantos rostos, dentre 
trilhões, ficarão?

Mas a artista busca a si própria, 
perguntando-se quem é, que lugar é o 
seu e o que poderá trazer-lhe de volta a 
marca única que a identifique. 

A fotografia poderá constituir o seu 
espaço.  A fotografia sempre privilegiou 
o ser humano, tal como a literatura, o 
cinema, o teatro.  Embora um fragmento 
do real – que real? –, ela é um mistério 
e uma ilusão fascinantes para o artista 
inquieto, criativo. Nenhuma arte é capaz 
de captar o quão complexo é o ser. Sem 
ela, porém, maior seria a nossa angústia.  
É a vez de Camila indagar-se, narrando 
em imagens a sua própria história, 
nesta que é a sua primeira exposição 
individual.

Vendo a realidade exterior inóspita, em 
um momento recente de sua vida, a 
artista voltou-se para o próprio corpo, 
despedaça-o, imola-se, o seu corpo se 
entrega corajosamente à fotografia, que 
dá a ele visibilidade, o que o exorciza. A 
fotografia transforma, expõe o incômodo. 
Será esta a salvação?

A artista busca na fotografia um sentido 
para o seu choque com a realidade.

Joaquim Paiva, San Francisco, EUA, 
dezembro de 2012
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Ataque de pânico (1)
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Ir embora
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Construindo 01 Construindo 02

Construindo 03 Construindo 04
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DeutschKlasse 04

DeutschKlasse 05
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Mineirices

Heitor Magaldi

LUZ & SOMBRAS: 
A FOTOGRAFIA DE 
HEITOR MAGALDI

A exposição “Mineirices” é uma 
oportunidade para o público apreciar a 
arte fotográfica de Heitor Magaldi.

Hoje, com os recursos da tecnologia digital, 
as inúmeras formas de manipulação da 
imagem, olhar as fotos de Heitor Magaldi 
nos devolve a magia da câmera analógica 
e seu registro íntegro da realidade captada. 

Heitor utiliza a técnica da revelação 
analógica, através do processo químico 
de oxidorredução, trabalho feito em labo-
ratório - com tempo, luz, água, papel e 
mãos -, um artesanato em contraposição 
ao imediatismo da revelação digital. O 
resultado é a singularidade das imagens 
em preto e branco, que confere até aos 
objetos mais banais uma aura sublime. 

Reparem que, nas fotos que compõem a 
exposição, poucas registram lugares de 
visitação turística, e notem o céu revolto 
que aparece na foto da igreja em São João 
del-Rei.

As imagens de utensílios de cozinha 
simbolizam o espaço sagrado da casa 
mineira. A cozinha é o local das conversas 
importantes e das pequenas conspirações. 
Mas não há presença humana nessas 
fotos, poderíamos até compará-las à 
pintura de natureza morta. Porém, nesses 
registros de lugares vazios, o humano 

aparece como presença fantasmática. A 
organização das panelas indica a presença 
de alguém que se foi. Veja a foto da casa 
em ruínas, tirada em São Tomé das Letras, 
perceba o céu sombrio. O clima desolador 
provoca a imaginação. Quem viveu nessa 
casa de pé em ruínas? Alguém mora na 
outra casa em perfeito estado?    

As fotos que enfocam as pessoas 
conversando, trabalhando ou à toa 
provocam uma dúvida no espectador: 
os fotografados estão posando ou foram 
capturados sem saber? Há nelas uma 
naturalidade na postura, uma altivez de 
espírito, uma “confiança na vida”. Veja 
a imagem do homem negro na porta 
de uma casa em Ibitipoca, somente ele 
consegue ver o que há no interior abissal 
da residência. 

Heitor Magaldi fotografa essas pessoas 
como se fosse invisível, ou seja, os 
fotografados, em suas posturas naturais, 
parecem ignorar a câmera e o fotógrafo. E 
isso não fez sem sensibilidade e técnica. 

O filósofo Walter Benjamin, analisando 
a força aurática presente nas primeiras 
fotografias do século (antes do 
aparecimento da revelação colorida), diz: 
“o analfabeto do futuro não será quem 
não sabe escrever, mas quem não sabe 
fotografar”. Logo, quem entra na escola da 
fotografia, encontra Heitor Magaldi como 
um mestre do ofício. 

Anderson Pires da Silva
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 São João del-Rei, abril de 1992
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São João del-Rei, março de 1994

 Tiradentes, fevereiro de 1983
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São Tomé 
das Letras, 
fevereiro 
de 1979
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 Ouro Preto, outubro de 1985
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Ibitipoca, março de 1980

Santos Dummont, outubro de 1985
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São Tomé das Letras, fevereiro de 1990

São Tomé das Letras, fevereiro de 1979
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Santos Dumont, outubro de 1985
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Na veia 

Ratão Diniz

Nestes nove anos fotografando, a favela sempre foi um tema que me 
instigou a buscar imagens e querer vivenciar mais e mais deste cotidiano. 
A favela é um espaço de muitas histórias, que se confundem com outras, 
de muitos personagens fantásticos, com sua simplicidade e a forma 
intensa de viver a vida. Bem, não fica difícil registrar o cotidiano da favela, 
basta se posicionar e buscar a luz que recorte essas histórias. 

O que tento mostrar são fotografias que buscam traduzir as favelas do Rio 
de Janeiro, seja através da cultura popular, com o toque do acordeom do 
Sr. Joaquim, dos bate-bolas da favela do Muquiço ou da Folia de Reis do 
Santa Marta; seja com a arte urbana, através do graffiti, uma linguagem 
utilizada pelos espaços populares para expressar suas necessidades, 
seus desejos, suas cores... 

E, claro, a arte do cotidiano, que encontrei na relação materna da minha 
amiga de infância Tati e sua filha Gabi, na pipa que voa sobre as casas 
na Maré, na relação de amizade, nas formas geométricas de cores 
intensas. O que pretendo mostrar, portanto, é a busca pela minha própria 
identidade. Meu objetivo ao fotografar as favelas cariocas é reencontrar e 
fotografar muitos momentos que fizeram parte da minha infância.

Ratão Diniz

Jovens moradoras da Zona Norte do Rio de Janeiro. 
Morro do Alemão, Conjunto de Favelas do Alemão, 2010
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Roberto César, conhecido por Bad Boy, grafita na estação do metrô Maria da Graça, 
Zona Norte do Rio de Janeiro, 2012
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Conjunto habitacional inaugurado em 1995 para receber moradores removidos de 
palafitas do Parque Roquete Pinto e da comunidade conhecida como “Kinder Ovo”. 
Nova Maré, Maré, 2013

Robson da Silva Junior na busca de uma pipa voada. Morro das Palmeiras, Conjunto 
de Favelas do Alemão, 2011
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Grafiteiro Ben’s, durante o 2º Circulando, evento em que diversos artistas grafitaram 
muros, lojas e bares, transformando o local em uma galeria de arte a céu aberto. 
Morro do Alemão, Conjunto de Favelas do Alemão, 2007

Sr. Joaquim, antigo morador da Maré, com seu acordeom e suas histórias de vida. 
Nova Holanda, Maré, 2010
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Durante o carnaval carioca, diversos grupos de bate-bola fortalecem a folia no 
subúrbio do Rio de Janeiro. Este é um encontro único de cores que produzem uma 
festa incrível pelas ruas da cidade. Muquiço, 2013

A Folia de Reis Penitentes do Santa Marta encerra sua jornada pelas vielas da favela 
no mês de janeiro, no mesmo dia em que realizam a tradicional procissão em home-
nagem ao padroeiro da cidade do Rio de Janeiro, São Sebastião. José Igor acom-
panha atentamente este festejo popular centenário. Santa Marta, 2011
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Jovem modelo, Ceydê de Jesus, moradora do Jacarezinho, durante o desfile de moda 
organizado pelo grupo Costurando Ideais. Santa Marta, 2011
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Retratos de Auschwitz. 

A arte em busca da paz 

Fernando 
Priamo

“Parecia que a SS (organização 
paramilitar ligada ao partido nazista 
e a Adolf Hitler) iria entrar pela porta 
e ordenar minha execução”. Foi 
assim que o repórter fotográfico da 
Tribuna de Minas, Fernando Priamo, 
descreveu sua visita aos campos 
de concentração de Auschwitz I e II 
(Birkenau).

- Era uma manhã de outono na 
Polônia, tudo era cinza, e o frio 
castigava os inúmeros visitantes. Olhei 
para cima, tentando fazer a leitura da 
luz e observei que o céu chorava, as 
lágrimas estavam em forma de garoa 
fina, que deixava a paisagem ainda 
mais pesada. Respirei fundo e me 
coloquei a fotografar...

Através das lentes de minha câmera, 
o filme de horror nazista se repetia 
em silêncio, a emoção me arrebatava 
a cada click; sentia uma angústia 
profunda, e as lágrimas não demoraram 
a cair (como aquela garoa lá fora). 

Era como se cada um dos milhares 
de mortos naquele local tentasse me 
pedir ajuda, uma sensação horripilante 
e amedrontadora.

Ao empunhar a câmera para registrar 
tudo, sabia que minhas imagens 
repetiam algo visto e compartilhado 
pelos quatro cantos do planeta, 
mas minha missão ali era nobre: 
levar um grito de PAZ para Juiz de 
Fora, minha cidade natal e, através 
das fotografias, dizer um BASTA a 
todo tipo de injustiça e intolerância. 
Queria, naquele momento, colocar 
em cada foto toda minha indignação 
e repúdio à violência, fazendo com 
que minhas imagens clamassem por 
justiça, anexando a cada uma delas a 
bandeira com o pedido de PAZ.

Fernando Priamo
Repórter fotográfico
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Rampas de desembarque
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Cyclon B

Torre de vigia
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Evidências de crime - Óculos

Evidências de crime - Malas de viagem
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Porta do inferno (Auschwitz II - Birkenau)
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Arbeit Macht Frei (Auschwitz I)

Blocos de acampamento

catalgo foto13.indd   104 31/07/2013   09:08:06



105

Crematório

Câmaras de gás
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Postal de domingo 

O Escambal

O Escambal é o nome que abriga as 
ações fotográficas dos produtores 
dO Estendal (Alfredo Alves, Ana 
Rodrigues e Daniel Chiacos) e do 
Foto Escambo (Hans Georg). Projetos 
independentes que uniram forças para 
levar a fotografia até a população em 
geral, divulgar de maneira interativa a 
produção contemporânea.

Tanto O Estendal como o Foto 
Escambo têm histórico de sucesso, 
popularidade e interação com o 
público de festivais pelo Brasil. 
Participam, desde 2010, de festivais 
como Paraty em Foco, FotoRio e  Foto 
em Pauta Tiradentes, entre outros.

O Postal de Domingo é uma de 
nossas ações. Trata-se de uma 
exposição temática e interativa. 
Convidamos fotógrafos espalhados 
pelo Brasil afora e perguntamos como 
representariam fotograficamente 
um “Domingo no Parque”. Pedimos 
também uma mensagem, como 
a de um cartão postal. Juntamos 
imagem, mensagem e montamos 
como uma instalação. Os trabalhos 
ficam suspensos por fios de nylon, 
provocando a interação do público. 
A ideia é que sejam manuseados e 
lidos.

Esta série que estreou no Foto em 
Pauta Tiradentes 2013 e passou pelo 
Canela Foto Workshops, conta com 
os seguintes autores: Ana Rodrigues, 
Alexandre Belém, Alfredo Alves, Ana 
Kemper, Anamaria Teles, Ana Paula 
Linhares, Andrea Nestrea, Arnaldo 
Carvalho, Barbara Pôrto, Bernardo 
Cople, Bruno Magalhães, Cafi, Camila 
Marchon, Claudia Hirszman, Claudia 
Tavares, Clicio Barroso, Daniel  Chiacos, 
Daniel Marenco, Diana Sandes, 
Eduardo Aigner, Edu Monteiro, Erico 
Hiller, Fernanda Antoun, Fernanda 
Preto, Fernanda Chemale, Fifi Tong, 
Gabriel Kubrusly, Galeria Experiência, 
Glória Mota, Guy Veloso, Hans Georg, 
Helena de Castro, Helia Scheppa, 
Juscelino Bezerra, Kris Foltran, Leo 
Drumond, Leonardo Nicolay, Luciana 
Whitaker, Lucille Kanzawa, Luisa Dörr, 
Henrique Manreza, Mário Grisolli, 
Melvin Quaresma, Mônica Mansur, 
Nina Mello, Pedro Teixeira, Pedro 
Vieira, Pétala Lopes, Priamo Melo, 
Rafael Avancini, Raul Krebs, Rodrigo 
Lima, Rodrigo Lopes, Saulo Haruo 
Ohara, Sérgio Ranalli, Sílvio Moreia e 
Talita Oliveira.

O Escambal 
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Anamaria Teles
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Fernanda Antoun 

catalgo foto13.indd   108 31/07/2013   09:08:10



109

Guy Veloso
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Helia Scheppa
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Leo Drumond 
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FOTO 13 
13 de agosto a 13 de setembro 
de 2013

Centro Cultural Bernardo Mascarenhas 
(CCBM) – Avenida Getúlio Vargas 200, 
Centro
Visitação: de terça a sexta-feira, das 9h 
às 21h / sábados e domingos, das 10h 
às 21h

MOSTRAS PARALELAS

“Postal de Domingo”  
Realização: O Escambal (RJ) 
Local: CCBM 
Visitação: terça a sexta-feira – das 9h 
às 21h / sábados e domingos – das 10h 
às 21h 
“Amores” 
Curadoria: Daniel Rodrigues e Divisão 
de Memória da Funalfa 
Local: Saguão de Exposições da UFJF 
(Rua José Lourenço Kelmer s/nº, 
Campus Universitário) 
Visitação: de segunda a sexta-feira, das 
8h às 19h 
“Drummond - Testemunho da 
Experiência Humana” 
Realização: Fundação Banco do Brasil 
Local: Centro Cultural Dnar Rocha 
(CCDR) - Rua Mariano Procópio, s/nº - 
Mariano Procópio
Visitação: segunda a sexta-feira – das 
8h às 12h e das 14h às 17h 

PROGRAMAÇÃO

13/08 Terça-feira
19h  Abertura das mostras, lançamento 
do livro “Imagens do Povo” e 
intervenção fotográfica “Carte de 
Visite”, com curadoria de O Escambal 
(RJ)
21h Encontro de fotógrafos e curadores
Local: CCBM

14/08 Quarta-feira
9h às 11h Encontro com Carlos 
Reyna: “Uso da imagem fotográfica na 
pesquisa antropológica: reconstrução 

de identidades na Casa de Saúde 
Padre Damião em Ubá”
19h Encontro com Joana Mazza: 
“A fotografia como forma de 
empoderamento: o Programa Imagens 
do Povo” (RJ)
Local: CCBM

14/08 a 13/09 Intervenção urbana 
“Foto 120”, curadoria de O Escambal 
(RJ)
Local: nos ônibus urbanos

14 a 17/08 
11h Intervenção urbana “Paisagem 
Alterada”, curadoria de O Escambal 
(RJ)
Local: Rua Halfeld

15/08 Quinta-feira
19h Encontro com Fernando Rabelo: 
“Fotojornalismo e História”(RJ)
Local: CCBM

16/08 Sexta-feira
19h Encontro com Fabiano Cafure: “O 
amor como fio condutor na fotografia de 
arte” (RJ)
Local: CCBM

17 e 18/08 Sábado e domingo
9h às 12h - 14h às 18h Oficina “A 
fotografia no limite da fotografia”, com 
o fotógrafo Fernando Schimitt (SP) – 15 
vagas
19h  Encontro com Afonso Rodrigues 
e fotógrafos da exposição “O olho 
armado: pluralidade de olhares” 
Local: CCBM

17 e 18/08 Sábado e domingo
9h às 17h Intervenção Urbana: O 
Estendal “Come Quieto”, curadoria de 
Gustavo Nolasco (BH), organização O 
Escambal (RJ) e Foto Escambo (RJ)
Local: Praça Antônio Carlos

19 a 31/08 
Exibição de filmes sobre Fotografia – 
Conferir a programação no CCBM.
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