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APRESENTAÇÃO

Mais uma vez, a fotografia está sendo homenageada em Juiz de Fora com a 
realização, em agosto, do Foto 14. Este ano, completam-se quatro edições, desde 
2011, em que a Funalfa e a Prefeitura de Juiz de Fora destacam em sua agenda um 
mês com atividades ligadas à fotografia, como exposições, oficinas, lançamentos 
de livros, intervenções urbanas e encontros de profissionais. A cada ano, somam-
se nomes de novos fotógrafos e novas parcerias, que enriquecem o conteúdo do 
evento, tornando-o mais abrangente e integrado à cultura da cidade.
Em particular, destaca-se o III Prêmio Funalfa de Fotografia, que premia quatro 
ensaios fotográficos inscritos, facultando recursos financeiros aos autores das 
imagens para produzir uma exposição, que será parte da programação do Foto 14. 
Esta iniciativa traz em sua proposta incentivo ao fazer fotográfico na cidade, o que 
contribui para o desenvolvimento de conceitos e técnicas, organicidade propositiva, 
apuro estético e valorização do fotógrafo local.
Ao todo, somam-se dezoito exposições, que estarão distribuídas em várias galerias 
de Juiz de Fora: sendo onze no Centro Cultural Bernardo Mascarenhas (CCBM) 
e seis exposições no circuito São Mateus-Alto dos Passos, nas galerias Espaço 
Experimental Nina Mello, Manufato Galeria e Café, Galeria Hiato e hall do Alameda 
Shopping. Soma-se a essas parcerias, o apoio da Universidade Federal de Juiz 
de Fora/Pró-Reitoria de Cultura, que também abrigará uma exposição. Em sua 
grande maioria, os trabalhos apresentam produção contemporânea efervescente 
de imagens digitais, analógicas, em cor e em preto e branco, que vai de exemplares 
de processo histórico da fotografia até os atualíssimos auto-retratos (selfies). São 
fotógrafos, profissionais e amadores, de Juiz de Fora e de outras cidades, que 
encantam a todos pela qualidade técnica, pela proposta estética, singularidade do 
tema, ou por tudo isso. 
É incontestável que a fotografia, nestes últimos anos, tornou-se um importante 
item de consumo e de admiração por todos que lidam com artefatos eletrônicos 
portáteis. Um dos fenômenos mais intrigantes atualmente reside no fato de se 
viver um momento compulsivo na captura de imagens – das cenas mais banais às 
mais significativas – o que, ao fim e ao cabo, se concretiza, na razão inversa, na 
quantidade inferior de fotografias que, efetivamente, terão destaque dentro de um 
universo exigente, seja como obra de arte para deleite pessoal ou como produto 
cultural com valor de mercado. Assim, entende-se que priorizar a fotografia através 
de um evento anual é apontar direções no sentido da afirmar a necessidade de se 
buscar a qualidade da imagem fotográfica sempre, bem como firmar Juiz de Fora 
como uma cidade cada vez mais comprometida com os fotógrafos e sua produção. 
A cada ano se presta um tributo a um fotógrafo de Juiz de Fora, natural da cidade ou 
que tenha residido aqui. Assim o foi em 2011, com a homenagem ao fotojornalista 
Jorge Couri; em 2012 ao fotógrafo Narcisse Szymanowsky (cujo nome denomina 
uma galeria de fotografia no CCBM) e, em 2013, quando a homenagem foi dupla, 
aos fotógrafos amadores, o arquiteto Arthur Arcuri e o médico Hamleto Fellet. Este 
ano, o tributo será prestado ao fotojornalista Antonio Olavo Cerezo, que partiu em 
2011. Cerezo possuía também um trabalho autoral de grande beleza, e a mostra 
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que o homenageia privilegia, e revela, esse seu lado desconhecido e de grande 
sensibilidade.
Todas as exposições – assim como as demais atividades que compõem o Foto 14 – 
são destinadas ao deleite do público local. Fotógrafos e convidados de Juiz de Fora, 
do Rio de Janeiro, de João Pessoa, de Porto Alegre, de Belo Horizonte, de Teresina 
e de São Paulo, estarão este ano compartilhando suas experiências, suas imagens 
e seus talentos. A todos, agradecemos a participação. À população de Juiz de Fora, 
deixamos esse legado, e que ele seja mais um marco na história cultural da cidade. 

Toninho Dutra
Superintendente da Funalfa
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Tr i b u t o

A N T Ô N I O 
C E R E Z O

UM OLHAR PRIVILEGIADO E SENSÍVEL

Enquanto prestava sua colaboração junto às obras sociais da Catedral (que 
frequentava desde menino e onde até foi coroinha), sua sensibilidade, aliada a 
uma maneira de olhar incomum, presenciavam o desequilíbrio social. Ainda que 
talvez inconsciente ou, até mesmo, meio inocente, penso que daí foi atiçado seu 
senso para grandes contrastes: belo, chocante, sutil, denunciativo, curioso. Nessa 
época, seu interesse pela fotografia levou-o a matricular-se em um curso para aliar 
seus registros visuais às técnicas que o aprendizado traria. Evidenciou-se, então, 
sua tendência para a denúncia, quando chegou a expor um pequeno ensaio em 
preto e branco, embora com recursos escassos de equipamentos. Deu vazão à 
sua paixão pela fotografia em seus trabalhos como repórter fotográfico no Diário 
da Manhã. Extravasou sua essência e tornou-se fotógrafo todo o tempo. Onde 
quer que estivesse,seu olhar estava sempre atento, encontrando motivos para 
novas imagens. Na Tribuna de Minas, dedicou-se profundamente por mais de 20 
anos, reportando imagens de todos os tipos; teve a oportunidade de expor seu 
jeito criativo e sensível de olhar o cotidiano, transmitindo seus extremos, do crime 
à religiosidade, das belezas das paisagens natural e urbana às catástrofes e ao 
submundo. Tudo era muito mais que meras imagens, transmitia mensagens que as 
palavras não conseguiriam traduzir. Passou a ser conhecido e reconhecido por seu 
talento e versatilidade. Participou de concursos, recebeu prêmios e homenagens.

O alcance e a sua maneira de ver as coisas eram intrigantes, tudo merecia seu 
olhar e era registrado buscando diversos ângulos, distâncias, cores e luzes. Ficava 
horas posicionado, até chegar o momento exato de registrar a cena como seus 
olhos buscavam, exclusiva, peculiarmente. Por inúmeras vezes, durante dias, 
até meses, observava as transformações e os acontecimentos para registros 
imaginados: seguiu quase que diariamente o posicionamento da lua em relação a 
um ponto específico para uma imagem inédita; também um ninho que os bem-te-vis 
construíram na janela do terraço foi seguido a cada pedacinho de madeira, ou folha, 
ou fio que era colocado; depois, os ovos, o nascimento e crescimento dos filhotes. 
Assim, transmitia suas mensagens e convidava a uma viagem através das imagens 
que captava. 

O ser humano que ele era,divertido, amigo, leal, bom, justo, sensível, qualidades que 
lhe renderam muitos e grandes amigos, sempre foi traduzido em seus trabalhos. Seu 
amor à fotografia resultou em um grande acervo, que temos o privilégio de ter como 
herança. Do Antônio Olavo Cerezo, como assinava suas imagens, restam boas 
lembranças, e para quem não teve a oportunidade de conhecê-lo, suas fotografias 
contam mais sobre ele mesmo do que quaisquer palavras.

Maria Magdalena Ribeiro Matos
Viúva de Antônio Cerezo

Foto: Humberto Nicoline
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Última imagem fotograda po Cerezo
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III Prêmio Funalfa de Fotografia

AELSON
AMARAL

Dans le vent

DANS LE VENT

Um ensaio com 11 mulheres juiz-foranas focando no portrait (rosto), criando nas 
personagens um conceito diferente nos seus rostos, mudando assim sua realidade 
visual. O resultado conceitual são imagens que mostram ao público as várias formas 
de loucura, sofrimento, beleza, feiúra, alegria ou tristeza de uma forma interativa da 
realidade vivencial. Literalmente, é uma quebra de regras do conceito beleza ou não.

Fiz um teste, e foi uma grande surpresa o efeito no resultado final, pois as modelos 
relaxaram bastante e ficaram supertranquilas, superando as expectativas. As minhas 
convidadas do ensaio estão de parabéns! Como sempre, criativas e intuitivas na 
ideia concebida, deram um show lindo de interpretação.

Nas sessões de fotos, fiz uma iluminação especial que produz uma luz constante 
em seus rostos. Usei velocidade de obturação mais rápida. No jato de ar, usei 
um aparelho compressor com a potência de projeção de 330 km/h. Em todas as 
imagens pós-produção, trabalhei com o photoshop, mas só ligeiramente, com 
pequena correção no contraste, balanço de branco e, finalmente, transformando 
para preto e branco nos canais do Ilford FP4 Plus 135 Black & White Print Film ISO-
125 - fine grain. Imagem final no formato 30x40 cm. Equipamentos usados: Studio 
Dynalite 6000 watts e câmera D-SLR D800 Nikon c/ objetiva 24-70 mm f/2.8 FX AF-S 
G ED Nikkor.

Fotografia pra mim é isso: pura, real, autêntica e sem manipulação!

Aelson Amaral

Tamires/ modelo/ advogada
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III Prêmio Funalfa de Fotografia

DA N I LO
M O S C O N

LENÇÓIS MARANHENSES: 
a imensidão do vazio

LENÇÓIS MARANHENSES: 
a imensidão do vazio

A presente exposição é uma reflexão sobre a potência da paisagem natural na 
ressignificação do ser humano. A experiência vivenciada pelo fotógrafo Danilo 
Moscon, registrada nesta sequência de imagens, feitas na região dos Lençóis 
Maranhenses, propõe uma reflexão sobre nossa cultura contemporânea.

A imensidão que se abre aos olhos do espectador não só o coloca frente a uma nova 
experiência geográfico/espacial, mas o coloca frente a si mesmo, enquanto um ser 
cultural e social. Imerso numa civilização do excesso e do acúmulo, o enfrentamento 
à imensidão da paisagem desta região do Brasil instala no observador uma nova 
percepção de si, um esvaziamento existencial que, ao invés de jogá-lo num estado de 
anulação, o coloca num estado primal de percepção e comunhão consigo mesmo: 
o esvaziamento proposto pelas imagens minimalistas o remete a um estado inicial 
de vida, a um nível de percepção primário, onde as fronteiras do ser humano se 
diluem e sua união com o todo torna-se palpável.

O que este artista da imagem nos apresenta é uma seleção de fotos que resumem 
esta experiência visual/existencial que, - numa variação sobre o tema da paisagem 
da região maranhense, onde ele explora a combinação sutil das dunas, lagoas e 
firmamento - pede ao espectador um olhar afiado e reflexivo, solicitando uma atitude 
de passividade positiva, na qual a anulação de estereótipos culturais dá lugar a uma 
nova postura de interação com as imagens muito próxima à filosofia do zen, ou seja, 
o fluxo perceptivo se localiza nas sutilezas, numa vivência que não anula, mas que 
preenche através do vazio. 

Afonso Rodrigues
Curador
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III Prêmio Funalfa de Fotografia

PAULA 
DUARTE

De casa

ceci miríade

DE CASA 

“À medida que cada vez mais o grandioso, o 
monumental pode ser associado à arte dos 
vencedores, de impérios autoritários, da arte 
nazista, do Realismo Socialista aos épicos 
hollywoodianos, é justamente no cotidiano, no 
detalhe, no incidente, no menor que residirá o 
espaço da resistência, da diferença.”   

Denílson Lopes 

A história da arte não pode ser dividida em blocos isolados e concretos, assim 
como a da fotografia. Entretanto, podemos apostar em características de momentos 
distintos, marcados por diversas questões, como as políticas e as afetivas. 

Antes, foi possível encontrar um anseio da fotografia em registrar o espetacular e 
ser um inventário do mundo. Hoje, as imagens gritam até não serem mais ouvidas, 
e seu impacto é diferente, porque são muitas e, talvez por isso, não comoveriam 
da mesma forma que antes. A produção exaustiva anestesia o olhar, assim como 
aponta para buscas diferentes. A fotografia traz à tona o que não é mais visto, o 
banal. 

Em De casa, as imagens feitas no interior de casa são um convite para a busca por 
um sujeito presente através de lacunas e uma proposta ao olhar distraído.  

Paula Duarte
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o meu vestido está ali pendurado

o tempo é uma mentira

cinza lá fora

visita
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III Prêmio Funalfa de Fotografia

S É R G I O
N E U M A N N 

Essentia

ESSENTIA

Sérgio Neumann, juiz-forano e referência na história da fotografia da cidade, vem 
nos deliciar com uma série fotográfica inspirada em folhas e flores secas, por ele 
denominada Essentia.

O trabalho de coleta e seleção das espécies naturais de Juiz de Fora e região, que 
ultrapassa três anos, tem como proposta mostrar que a beleza não está somente 
em seu estado vivo. Após cumprirem seu papel de beleza viva, no “pós-morte” 
revelam, ainda, um espetáculo de cores, texturas e curvas, encantando nossos 
olhares e aguçando a imaginação em suas formas. Estes exemplares nos oferecem 
um mix de arte e técnica, explorando forma, cor, luz e sombra, numa sobreposição 
de imagens, até se chegar a este resultado simplesmente inspirador!

Laura Neumann
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Convidado do III Prêmio Funalfa de Fotografia

DAVID 
AZEVEDO  

Amor Eterno 

AMOR ETERNO 

Vida e flores são efêmeras, e ambas caminham juntas a todo tempo. Nos momentos 
tristes ou alegres, usamos as flores para diversas ocasiões: seja no dia das mães 
ou dos namorados; quando visitamos uma pessoa internada no hospital; durante a 
cerimônia de casamento, em que a noiva leva seu buquê ao altar...

E também são a forma de homenagem àqueles que morreram.

Ao longo dos anos, os túmulos recebem cada vez mais flores de plástico, que têm 
praticamente “uma vida eterna”. Será que com essa mudança o sentimento ainda 
tem a mesma potência? O que é importante neste momento, a flor ou o ato de 
colocar a flor?

No cemitério, morte e vida, sentimentos e flores, natural e artificial se confundem. 
Em exposição, nossa única certeza.

David Azevedo
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OLHE PARA MIM 

A autorrepresentação sempre foi motivo de inquietação para os artistas em geral 
e, em função disto, o autorretrato é procedimento constante na história das artes 
visuais. Se analisarmos de modo estendido este fazer, poderemos considerar que 
a mão pintada pelo homem primitivo que surge nas cavernas onde viveu seria uma 
forma de se autorretratar. Seguindo deste  ponto de partida, se fazer representado 
por uma imagem permeou a arte desde sempre, para qual o homem utilizou-se de 
tecnologias diferenciadas, incluindo aí a fotografia.

Presenciamos nos nossos dias o uso amplo e dinâmico do registro fotográfico em 
função do fácil acesso à sua mecânica, e, se falamos numa “banalização” desta 
linguagem, podemos incluir neste conceito o registro de si, denominado “selfie”. 
Graças às redes sociais, a divulgação de autorretratos tornou-se um procedimento 
farto, e fazer-se visível uma necessidade. Claro que as reflexões sobre este 
procedimento invadem nossos pensamentos e se materializam nos estudos 
acadêmicos e também em outras áreas de reflexão, como o proposto aqui nas 
paredes desta galeria.

Foi formalizado um convite a um determinado grupo de pessoas para que 
enviassem um autorretrato que comporia esta nossa mostra. A única condição era 
que fosse um registro criativo, que fugisse da banalização e gerasse algo além do 
espelhamento de si, puro e simples. Foi pedida uma foto que mostrasse os possíveis 
desdobramentos da imagem pública, que rompesse com as formas clássicas 
da fisicidade da pessoa, que expandisse o retrato para além do retrato tal qual o 
conhecemos e que estabelecesse um novo conceito sobre si mesmo.

O resultado está exposto nestas paredes: imantados de personalidade, de ousadia 
e de interfaces culturais e sociais, os artistas, mais uma vez,  ampliam o conceito de 
pertença a este mundo se mostrando para além das aparências.

Afonso Rodrigues
Curador

Coletiva

OLHE PARA MIM
Aelson Amaral · Afonso Rodrigues · Alberto Ribeiro · Aldrin Rosa · Aline 
Paiva · Andy Souza  · A. Bernardo · Lucas Silvério · Breno Bitarello · Caíque 
Cahon · Cássio Tassi · Christian Weitzel · Daniel Batista · David Azevedo · 
Deivison Rodrigues · Eric Goulart · Erik Weitzel · Flávio Abreu · Ingryd Lamas 
· Isabella Pinheiro · Gabryel Sampaio · Guilherme Landim · Gustavo Firzen · 
Helena Raquel · Fernando Franco · Mario Ângelo · João Vitor Lusvardi  · Júlia 
Vitral · Julia Möller · Karina Orquídea · Leonardo Amorim · Lucas Miranda 
· Marcos Ferrarezi · Matheus de Simone · Renata Meffe · Nanda Godin · 
Nayse Ribeiro · Nina Mello · Leandro Souza · Gabriel Patrocínio · Paulo Couri 
· Pedro Fonseca · Pedro Soares · Petrillo · Leonardo Possidônio · Fernando 
Raine · Raizza Prudencio · Ramses Albertoni · Raphael Nascimento · Regina 
Kopke · Rene Loui · Rizza · Rodrigo Kingma · Rodrigo Souza · Thiago Corrêa  
· Luis Carbogin · Rafael Ski · Fernanda Tabet · Tassio Knopp · Thalia Fersi  · 
Thiago Caetano ·  Washington Silva · Valéria Faria
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Coletiva

PA L AV R A S
PALAVRAS

Depois de abordar o olhar sobre “Pessoas” e “Viagem”, o Foto 14 busca o 
significado abstrato das “Palavras”.

A ideia inicial foi buscar a relação dos vocábulos com a singularidade de cada 
fotógrafo. No dicionário, na poesia, na música, no som, cada palavra carrega 
uma peculiaridade, assim como o artista. Cada uma tem vida própria, seu mundo 
particular, tumultuado, transbordante, infestado de sentidos. Colocar frente a frente 
essa natureza primordial e o olhar do fotógrafo, propondo um diálogo lírico, foi o 
desafio desta exposição.

Literal ou não, o sentido das palavras é individual. Na semiótica dos signos, a 
associação entre uma figura e uma expressão pode trazer um novo significado para 
a imagem. A composição de um termo e um contorno, a associação de uma luz e 
uma silhueta trazem um novo mundo de possibilidades.

Os fotógrafos desta coletiva provocaram seus próprios sentidos ao ultrapassar a 
genuinidade do vocábulo e apresentar a ele suas visões-reflexos-espelhos. Imbuído 
de perspectivas diversas, cada um emprestou um pouco de si para as fotografias, 
produzindo imagens que retratam as múltiplas verdades que encerra cada palavra.

É neste dicionário de interpretações únicas e plurais que se encontra a coletiva 
“Palavras”.

Carú Rezende e Fernanda Lauro
Curadoras

Decifrando. Gopala Deva

Sonho. Leonardo Possidonio
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Agasalhos. Alex Silva Montes

Deep. João Carlos de Souza Assis

Inocência. Wallace Schmitz

Apelo. Dowglas Mota

Charme. Carlos Velázquez

Amor. Thiago Caetano
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Arte. Júnior Mangia

Balanço do coração. Humberto Nicoline

Traçado. Elayne Leite

Chuveiro. Paulo Bittar

Brasileirismos. Luísa Barbosa
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Horizonte. Teca Miranda Dualismo. Yulia Gorodetskaya

Clamor. Pedro Fonseca

Contramão. Luiz Fernando Priamo

Desalento. Flávio Motta
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Eternidade. Wesley Lucas

Evanescência. Raquel Portes

Fadas. Raphael Nascimento Leite

Fome. Maria Luiza Magalhães

Fé. Thaís Lombardi
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Folclore popular. Andre Ferreira

Libertinagem. Caique Cahon

Fuga. Tamy Orlando Linhas. Amanda Stumpf Lüdtke

Fotografia. Gabriela Maíra Mendes Ribeiro

Fugacidade. Renata Meffe

Inesperado. Talita Del-Penho Manccini de Paiva



84 85

Maculada. Nina Pinheiro

Lembrança. Leandro Souza

Ofício. Douglas Montes

Libertad. Wellington Eloi Pereira

Leitura. Thiago Lemos

Movimento. Wander Antunes Gaspar Valente
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Limiar. Leandro Faber Timidez. Aline Barbosa

Melancolia. Fernando Pinto

Preserve a natureza. Mônica Bara

Paz. Danilo Moscon

Travessia. Eduardo Mezzonato de Almeida
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Raiva. Washington da Silva Skate. Débora Agostini Guimarães

Solidão. Ana Luiza Santos Fernandes

Tradição. Laura Santos

Religiosidade. Renan Ribeiro Ferreira

Respingo. David Azevedo

Sobreposição. Aline Santana
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Diálogo. Márcia Valle Ribeiro de Oliveira

SOL...idão. Beto Fontes

Tranquilidade. Fátima Dias

Simbiose. Joseane Fernandes de Almeida

Renascimento do olhar (segundo Ticiano). Sérgio Sabo
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FABIO 
GIORGI 

 

ORGÂNICO 2

ORGÂNICO 2

Orgânico 2 é a retomada de um processo que se iniciou com a exposição Orgânico, 
realizada em 2007, onde a observação deliberadamente longa de elementos 
naturais, isolados ou em conjunto, para perceber o maior número de detalhes de 
sombras e texturas que podem ocorrer ao longo do dia, é o fio condutor do trabalho. 

Uma folha caída sobre um gramado é algo absolutamente corriqueiro, porém, 
essa mesma folha, se vista sob a luz de uma manhã ensolarada, é completamente 
diferente quando observada em um fim de tarde chuvoso. As sensações, ou 
emoções, ou lembranças evocadas em cada momento são bem distintas e, muitas 
vezes, contraditórias.

Para tentar traduzir essa forma de observação não foi usado qualquer processo 
de impressão comercial. Sua exatidão retrataria a imagem, mas deixaria de fora o 
emocional, o contraditório e, principalmente, a possibilidade de se poder errar, e daí 
perceber uma nova forma de olhar.

Para manter a fidelidade da proposta inicial, todas as imagens foram produzidas 
manualmente, usando a cianotipia como processo de impressão, algumas 
guardando seu azul característico e outras alteradas mediante a utilização de 
viragens, mas todas, sem exceção, únicas desde o momento do vislumbre até sua 
fixação no papel.

Fabio Giorgi
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GUSTAVO 
MOURA

A primeira luz do sonho

A PRIMEIRA LUZ DO SONHO

Menino velho. Esta expressão poderia definir as fotografias de Gustavo Moura. Cada 
imagem é uma trama de sensibilidade emoldurada por um profundo conhecimento 
daquilo que pretende mostrar. O garoto fazedor de perguntas ainda não respondidas, 
o cordelista inquieto, o olhar a gritar sabedoria de causa, eis o caminho percorrido 
pelo Guga, na terra bruta esculpida em poesia visual. O universo destas imagens 
transcende o futebol, o sertão e o mar. Vemos a obra contundente e o autor sensível. 
É rastro incontestável de humanidade e de afeto no ato fotográfico. Gustavo Moura 
vence o desafio de fazer da simplicidade uma narrativa de imagens lúdicas. 
Sinceridade cortante sem certezas definitivas; menino velho.  

Ed Viggiani 
Fotógrafo
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J O B E R
B R O C H A D O

Grafismo urbano

GRAFISMO URBANO 

As imagens aqui apresentadas foram colhidas na cena urbana em ambientes 
externos ou internos em diversas cidades, e o objetivo principal ao registrá-las foi 
que transmitissem um sentido estético por meio de grafismos e outros insumos. Um 
ponto forte da minha ligação com o processo fotográfico é a busca permanente e 
talvez inatingível da fotografia perfeita, desafio que induz a um exercício constante 
de refinamento do olhar. É um trabalho elaborado com a intenção de sensibilizar 
o observador para a composição harmoniosa formada pela luz incidente e 
pela geometria das formas, que confere às fotografias um caráter pictórico, 
pretensiosamente criativo, considerando a apreensão oportuna da luz - a única 
variável dos elementos que a compõem - que se oferece continua e indefinidamente, 
praticamente sem se repetir com exatidão no tempo. A cada momento, em algum 
lugar, haverá uma condição ótima, perfeita para um registro, pois os objetos da 
fotografia são incontáveis; só é preciso estar presente no momento certo. Na 
paisagem urbana, nossos olhos tendem a perceber o todo, ao invés das partes que 
o completam. Quanto mais nos aproximamos e aprofundamos nos detalhes vamos 
nos deparando com os motivos e a atmosfera necessária à captura de uma imagem 
que expresse a beleza oculta nos lugares comuns, a matéria-prima para este ensaio.

Jober Brochado
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M Á R C I A
Z O Ë T 

Retratos do Brasil

RETRATOS DO BRASIL
 

 “Se podes olhar, vê. Se podes ver, repara”.
Livro dos Conselhos, in Ensaios sobre a cegueira,.

José Saramago
 
Homens e mulheres de diferentes idades, profissões, ascendências e procedências 
compõem as imagens que Márcia Zoët apresenta nesta mostra. O que os une é 
terem nascido no Brasil, serem pessoas desconhecidas, e terem posado para as 
fotos cercados por objetos familiares, em locais próximos às suas residências.

Os estados do Amapá, Ceará, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Rondônia, 
Roraima, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul estão contemplados. De Seu Bertino, 
sentado em sua sala na comunidade de Araçá Preto, no Pará, tendo ao fundo um 
braço do Rio Amazonas e nas mãos um livro de Thiago de Mello, a fotógrafa nos 
leva ao senhor Nilmar, pescador na Lagoa dos Patos, a maior laguna da América 
do Sul, que fica no outro extremo do Brasil. Nesta trajetória, percorremos paisagens 
da Amazônia, com águas em abundância, e terras secas da Caatinga do sertão 
nordestino. Observamos o céu azul de Miranda, no Mato Grosso do Sul, e o colorido 
do final da tarde de Quixadá, no Ceará. Também passamos pela Serra da Mantiqueira, 
em Minas Gerais: Seu Altino, lavrador de 70 anos, neto de escravos e conhecedor 
do poder de cura de plantas locais, e Seu Batista, lavrador e artesão, vivem nos 
bairros rurais do município de Aiuruoca. São imagens de um Brasil ainda distante da 
industrialização e da tecnologia do século 21, o Brasil do pequeno comerciante, da 
domesticadora de jacarés, do artesão, do lavrador, do pescador.

Com retratos de meninas que participam da ONG Futebol Social, Márcia também 
nos leva a ver uma face da vida nas grandes cidades. O Morro do Alemão, no Rio 
de Janeiro, e a comunidade Beira Rio do Jardim Jabaquara, em São Paulo, são os 
cenários destas fotografias.

O que esta exposição nos proporciona, no entanto, vai além de um passeio pela 
diversidade cultural e ambiental do país. O homem é o foco.

Ana Lúcia Queiroz
Historiadora e sócia da Illumina Imagens e Memória 

Geraldo Pereira  Miranda/MS, 2008
Violeiro e funcionário da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul Maria Nazarete. Mutum-Paraná/RO, 2010

Uma das moradoras mais antigas do distrito
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Karen Prado 
Comunidade Complexo do Alemão/RJ/RJ, 2014
Jogadora de futebol do time do complexo do alemão
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Bela Barreto Moreira. Jaci-Paraná/RO, 2010
Ex-seringueira 

Ananias de Farias - "Manuel do Antão". Quixadá/CE, 2008
Ovinocaprinocultor e produtor rural       
     

Dona Antônia. Laranjal do Jari/AP, 2013
Moradora da Comunidade São José. A comunidade fica numa das margens do Rio Jari
     

Sebastião Cándido da Silva - "Tião Nestor". Aiuruoca/MG, 2011
Lavrador
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M A R C I O
B R I G AT T O

Fashion sessions

FASHION SESSIONS 

Os 30 anos de carreira acumulados por Marcio Brigatto lhe conferiram precisão 
no olhar e em cada clique. Sempre baseada em Juiz de Fora, sua jornada teve 
início no fotojornalismo diário. Mas foi com a abertura do seu primeiro estúdio que 
a sua fotografia seguiu uma vertente que o tornaria tão conhecido e requisitado 
atualmente, para trabalhos em publicidade, indústria, gente ou moda. 

E é sobre ela que o fotógrafo concentra seu discurso nesta mostra, reunindo 
ângulos de uma série de diferentes trabalhos, cujo estilo repousa sempre sobre 
técnica acurada. Da película ao digital, Marcio Brigatto aproveitou o melhor de cada 
plataforma para fazer gerar a sua estética, responsável por influenciar posteriores 
gerações de fotógrafos. O diálogo com a arte, apresentado em cada contexto de 
suas imagens, se dá na medida certa e é na iluminação, texturas e atmosferas que 
sua assinatura é revelada. 

Para mim, a fotografia de moda é a tradução em imagem, de costumes, 
estilos, tendências e valores de uma sociedade, em uma determinada 
época, com contexto social ou mesmo político, estética própria, seja 
através do vestuário, objetos ou atitudes. E embarcada em uma imagem 
de moda, está uma equipe muito afinada para criar todo este conceito. 
Diretor de arte, stylist, cabeleireiro, maquiador, modelo, designer, 
assistentes... todos convergindo em uma linguagem e sintetizados pelo 
olhar e pela técnica do fotógrafo. É um segmento muito instigante, pois 
possibilita uma grande troca de valores e energia entre os envolvidos e 
as imagens finais são sempre carregadas de estética e glamour, embora 
o backstage seja de trabalho intensivo e nem sempre glamuroso. É arte 
aplicada. (Marcio Brigatto)

 
                                                                 Raquel Gaudard

                                      Editora de Conteúdo da Revista F. Cultura de Moda

Editorial Beauty 'Glam Oriental' 
Revista F. Cultura de Moda #10 - 2013

Editorial '70's Xtravaganza - Revista Duetto Fashion #4 - 2011
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Editorial PrivilègeMag #36 - 2012 Editorial 'Tempestade e Ímpeto'- Revista F. Cultura de Moda #9 - 2013
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Editorial 'O Poderoso Chefão' - Revista Duetto Fashion #3 - 2011



118 119

R E G I S
FA L C Ã O 

Trançadeiras do Sertão:
um registro das artesãs de Várzea Queimada no Piauí

TRANÇADEIRAS DO SERTÃO:
um registro das artesãs de Várzea Queimada no Piauí 

Retirada da carnaubeira, árvore presente no semiárido nordestino, a palha ganha 
novas formas nas mãos das habilidosas artesãs de Várzea Queimada, localizada no 
município de Jaicós, no interior do Piauí.

Cestas, chapéus, esteiras e bolsas começam a nascer dentre os dedos habilidosos 
e marcados de pessoas simples, como Teodora, Albina e Maria. São mulheres do 
sertão que tiram o sustento da família do trançado da palha, e com alegria e talento 
transformam-na em utensílios comercializados, não apenas no Piauí, mas também 
na Europa.

A tradição do artesanato é vivida e repassada de geração em geração. “Eu gosto de 
fazer isto, é o que eu sei fazer. O artesanato está na minha vida desde criança e eu 
ensinei isso à minha filha. É com prazer que vimos nosso trabalho ser levado para 
outros países”, declara Teodora Maria, 80 anos, trançadeira de palha desde criança.

Enquanto as mulheres usam a palha, a matéria-prima dos homens da região é a 
borracha, reaproveitada de pneus velhos na confecção de chinelos de borracha, 
vendidos no mercado local.

Regis Falcão

Trançadeira 
 Artesã trançando a palha da carnaúba Artesã trançando a palha da carnaúba
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Maria

Artesanato

Teodora
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Artesanato
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ROBERTO 
SOARES-GOMES

Paraty

PARATY 

Desde a década de 60, quando era proibitivo a um estudante adquirir um filme de 
slides de vinte poses, que a fotografia em preto e branco está presente em minha 
vida.

Sou uma daquelas pessoas que se apaixonou pela fotografia desde muito cedo, 
e ela acabou por realizar grandes transformações pessoais, seja minimizando a 
timidez própria da adolescência, seja proporcionando um até então impensável 
reconhecimento público...

Eu adoro a dramaticidade exposta em uma fotografia em preto e branco de uma 
paisagem, o mistério de um portrait em que nele esteja capturada a alma subjetiva 
da pessoa fotografada, e me emociono com os sentimentos que se despertam 
naqueles que são tocados pela visão de uma imagem numa parede, numa revista 
ou numa tela...

Para mim, pessoa destituída de boa memória, fotografia é o portal da lembrança. 
Uma trilha para profundos sentimentos. 

Roberto Soares-Gomes
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ROOSEVELT 
NINA
Criaturas

CRIATURAS

Estas figuras que pontuam a presente mostra são formas imaginarias (há exceções, 
descubram, faz parte do jogo) habitantes de um universo existente apenas na 
imaginação do fotógrafo, cristalizadas em efêmeros momentos por um artefato 
mágico, pois, na verdade, são apenas meros manequins de loja, vestidos e 
adornados em diferentes personagens, sempre femininos e multiplicados em 
variadas situações sugeridas que foram por um contexto remotamente inspirado   
em  trabalhos  de outros artistas, fontes  permanentes, desde Hans Bellmer com as 
suas bonecas surrealistas até a recente Valerie Belin no perfeito e múltiplo mundo de 
seres manipulados pelas artes digitais.

Este trabalho, no entanto, foi elaborado integralmente por meios analógicos, a partir 
de filmes e ampliações em papel fotográfico, feito artesanalmente pelo próprio autor, 
com um tratamento posterior em sépia, ou selênio, para assegurar uma efetiva 
permanência.

Roosevelt Nina
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VA L É R I A 
FA R I A

Barbearias

BARBEARIAS 

O ato de deambular é também percebido com uma forma autônoma de arte e como 
instrumento estético de conhecimento. Ao flanar pelas ruas do centro histórico de Juiz 
de Fora encontrei antigas barbearias que perduram como heroinas da resistência, 
comprimidas em meio ao estrangulamento do comércio corriqueiro.

Identifiquei 13 barbearias consideradas pelos próprios barbeiros como as mais 
tradicionais: Salão Cruzeiro, Carlinho Barbeiro, Salão São José, Salão Central, Salão 
Santa Edwiges, Salão Avenida, Salão Marechal, Salão Walter, Salão Íris, Salão Zé 
Maria Cabeleireiros, Gentil Cabeleireiro, Salão Renascença e Barbearia Democrata.            
Neste universo, procuro encontrar valores essenciais da alma-cidade: seus 
moradores, trabalhadores, suas histórias, seus instrumentos e resíduos do tempo 
que, por vias transversais e indiretas, conformam a nossa própria história.

Valéria Faria

Salão São José Salão Central
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Salão Renascença
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Salão Marechal

Barbearia Democrata

Salão Carlinhos, por Carlinhos Barbeiro
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Renato 
Miranda 

Navegantes

NAVEGANTES, 
SENSIBILIDADE E APURO NO OLHAR DE RENATO MIRANDA

Com seu olhar voltado para a natureza e focado sobre o mar, Renato Miranda exibe, 
em sua série sobre barcos intitulada Navegantes, um apurado exercício de luz e 
composição. Em cartaz no saguão principal da Reitoria, no Campus, de 21 de 
agosto a 20 de setembro, a mostra é resultado de um hobby levado muito a sério por 
esse apaixonado por fotografia, que desde 1988 investe em estudos, equipamentos 
e atualização constante. A dedicação, a sensibilidade e o olhar diferenciado têm 
rendido ao autor destaque em premiações como a do Concurso Nacional de 
Sorocaba. Navegantes reúne 15 fotos com 90cm x 60cm, quatro painéis maiores em 
tamanho 2.45cm x 1.51cm e o detalhe ampliado de um de seus trabalhos preferidos. 

São trabalhos que remetem o espectador a cenas que privilegiam o belo, capturando 
momentos especiais, como o que flagra, ao entardecer, um jovem praticante de 
windsurf por entre embarcações ancoradas na Praia dos Ossos, em Búzios. Renato 
Miranda é professor na Faculdade de Educação Física e chefe de Gabinete do Reitor 
da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). Ele também é escritor, com o livro- 
solo Reflexões do Esporte para o Desempenho Humano, de 2013, e Construindo 
um Atleta Vencedor - Uma Abordagem Psicofísica do Esporte, em parceria com 
Maurício Bara Filho, de 2008, época em que fez sua primeira individual, retratando 
montanhas. 

Gerson Guedes/
Pró-Reitor de Cultura da UFJF

Paciência Freeway
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Em família

Banança

Slalom

A espera
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Entre o lazer e o trabalho

Jangada

Descanso dos navegantes I
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PROGRAMAÇÃO

14/08.  20h – Abertura 
CENTRO CULTURAL BERNARDO MASCARENHAS (CCBM)
Av. Getúlio Vargas, 200 – Centro

EXPOSIÇÕES NO CCBM

Tributo a Antonio Olavo Cerezo 
Curadoria: Sérgio Neumann, Eridan Leão, Fernanda Lauro. 
Pesquisa de imagens: Maria Magdalena Ribeiro Matos 

“Essentia”. III Prêmio Funalfa de Fotografia. 
Fotógrafo: Sérgio Neumann

“Dans le vent”. III Prêmio Funalfa de Fotografia
Fotógrafo: Aelson Amaral

“Retratos do Brasil” 
Fotógrafa: Márcia Zoët

“Fashion Sessions”
Fotógrafo: Marcio Brigatto

“Criaturas” 
Fotógrafo: Roosevelt Nina

“Barbearias” 
Fotógrafa: Valéria Faria

“Paraty”. 
Fotógrafo: Roberto Soares-Gomes

“Trançadeiras do Sertão”
Fotógrafo: Regis Falcão
 
“Amor Eterno”
Fotógrafo: David Azevedo

Coletiva: “Olhe pra mim” 
Curadoria: Afonso Rodrigues 
Fotógrafos: Aelson Amaral, Afonso Rodrigues, Alberto Ribeiro, Aldrin 
Rosa, Aline Paiva, Andy Souza A., Bernardo Lucas Silvério, Breno 

Bitarello, Caíque Cahon, Cássio Tassi, Christian Weitzel, Daniel 
Batista, David Azevedo, Deivison Rodrigues, Eric Goulart, Erik 
Weitzel, Flávio Abreu, Ingryd Lamas, Isabella Pinheiro, Gabryel 
Sampaio, Guilherme Landim, Gustavo Firzen, Helena Raquel, 
Fernando Franco, Mario Ângelo, João Vitor Lusvardi, Júlia Vitral, 
Júlia Moller, Karina Orquídea, Leonardo Amorim, Lucas Miranda, 
Marcos Ferrarezi, Matheus de Simone, Renata Meffe, Nanda Godin, 
Nayse Ribeiro, Nina Mello, Leandro Souza, Gabriel Patrocínio, Paulo 
Couri, Pedro Fonseca, Pedro Soares, Petrillo, Leonardo Possidônio, 
Fernando Raine, Raizza Prudencio, Ramses Albertoni, Raphael 
Nascimento, Regina Kopke, Rene Loui, Rizza, Rodrigo Kingma, 
Rodrigo Souza, Thiago Corrêa, Luis Carbogin, Rafael Ski, Fernanda 
Tabet, Tassio Knopp, Thalia Fersi, Thiago Caetano, Washington 
Silva e Valéria Faria. 

Coletiva: “Palavras” 
Curadoria: Carú Rezende e Fernanda Lauro. 
Produção: Bianca Pereira
Fotógrafos: Alex Silva Montes, Aline Barbosa, Aline Santana, Amanda 
Stumpf Lüdtke, Ana Luiza Santos Fernandes, Andre Ferreira, Beto 
Fontes, Caíque Cahon, Carlos Velázquez, Danilo Moscon, David 
Azevedo, Débora Agostini Guimarães, Douglas Montes, Dowglas 
Mota, Eduardo Mezzonato de Almeida, Elayne Leite, Fátima Dias, 
Fernando Pinto, Flávio Motta, Gabriela Maíra Mendes Ribeiro, 
Gopala Deva, Heron Múrgia Alves, Humberto Nicoline, João Carlos 
de Souza Assis, Joseane Fernandes de Almeida, Júnior Mangia, 
Laura Santos, Leandro Faber, Leandro Souza, Leonardo Possidonio, 
Luísa Barbosa, Luiz Fernando Priamo, Márcia Valle Ribeiro de 
Oliveira, Maria Luiza Magalhães, Mônica Bara, Nina Pinheiro, 
Paulo Bittar, Pedro Fonseca, Raphael Nascimento Leite, Raquel 
Portes, Renan Ribeiro Ferreira, Renata Meffe, Sérgio Sabo, Talita 
Del Penho Manccini de Paiva, Tamy Orlando,Teca Miranda, Thaís 
Lombardi, Thiago Lemos, Thiago R Caetano, Wallace Schmitz, 
Wander Antunes Gaspar Valente, Washington da Silva, Wellington 
Eloi Pereira, Wesley Lucas e Yulia Gorodetskaya.

EXPOSIÇÕES EM OUTROS ESPAÇOS

15/08. 18h 
“Orgânico 2”
Fotógrafo: Fabio Giorgi (Porto Alegre, RS).
Manufato Galeria e Café
Rua Morais e Castro, 307 – Alto dos Passos.
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“Grafismos Urbanos”
Fotógrafo: Jober Brochado (Juiz de Fora, MG).
Manufato Galeria e Café
Rua Morais e Castro, 307 – Alto dos Passos.

“Dans le vent”. III Prêmio Funalfa de Fotografia
Fotógrafo: Aelson Amaral (Juiz de Fora, MG)
Alameda Shopping 
Rua Morais e Castro, 300 – São Mateus 

15/08. 19h
“De Casa”. III Prêmio Funalfa de Fotografia
Fotógrafa: Paula Duarte Souza (Juiz de Fora, MG)
Espaço Experimental Nina Mello
Novo endereço: Rua 21 de Abril, 25 – São Mateus

“A Primeira luz do sonho”
Fotógrafo: Gustavo Moura (João Pessoa, PB).
Espaço Experimental Nina Mello.
Novo endereço: Rua 21 de Abril, 25 – São Mateus

15/08. 20h
“Lençóis maranhenses: a imensidão do vazio”. III Prêmio Funalfa de Fotografia
Fotógrafo: Danilo Moscon (Juiz de Fora, MG)
Galeria Hiato
Rua Coronel Barros, 38 – São Mateus 

15/08.
“Navegantes”
Fotógrafo: Renato Miranda (Juiz de Fora, MG)
Saguão da Reitoria – Campus Universitário
Universidade Federal de Juiz de Fora
Rua José Lourenço Kelmer - Martelos

OUTRAS ATIVIDADES

14/08. 20h - Abertura

Centro Cultural Bernardo Mascarenhas (CCBM)
Lançamento de livros:
“O Ofício da Fotografia em Minas Gerais”, de Rogério Arruda 
(Belo Horizonte, MG).

“Barbearias”, de Valéria Faria (Juiz de Fora, MG).

Intervenção: “Carte de visite”
Autoria: Escambal (Rio de Janeiro, RJ).

Performance: “O Menor laboratório do mundo”
Autoria: Andrea Hagge (Rio de Janeiro,RJ).

Espaço Experimental Nina Mello
Novo endereço: Rua 21 de Abril, 25 – São Mateus
15/08 19h e 16/08 a partir de 11h – Livraria Madalena (itinerante) 
(SP). Especializada em livros de fotografia.
16/08.  a partir das 11h – Livraria Madalena (itinerante) (SP). 
15h – Relato de experiência: “Fotografia e memória: acervos e fontes 
de pesquisa”, com Afonso Rodrigues (Juiz de Fora, MG) e Rogério 
Arruda (Belo Horizonte, MG).
17h – Idealização e edição de livro de fotografia: bate-papo com autores e autógrafos.

Rua Halfeld (Calçadão)
15/08. 14 às 17h – Intervenções urbanas: “Foto Escambo” e “Contação 
de foto”. Autoria: Escambal (Rio de Janeiro,RJ).

16/08. 10 às 13h – Intervenção urbana: “Foto Escambo”, “Contação 
de foto” e “Feliz Foto 14”. Autoria: Escambal (Rio de Janeiro,RJ).

Parque Halfeld
15/08. 10 às 17h e 16/08 – 10 às 13h – Intervenção urbana: “Lambe-lambe, 
sonhos ambulantes”. Autoria: Andrea Hagge (Rio de Janeiro,RJ).

OFICINAS

Espaço Manufato
“Cianotipias”, com Fábio Giorgi (Porto Alegre, RS). 
Dias 15 e 16/08 – 09 às 12h/14 às 17h
Rua Fonseca Hermes, 57 – Centro
Inscrições gratuitas na Funalfa. 10 vagas. 

Videoteca do CCBM
“Iniciação à arte  fotográfica”, com Aelson Amaral (Juiz de Fora, 
MG)
22/08 – 18 às 21h, 23 e 24/08 – 15 às 19h 
Inscrições gratuitas na Funalfa. 15 vagas. 
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Estúdio Sérgio Neumann
25/08 a 04/09 – 14 às 17h
 “Uma luz, um sentimento”, com Sérgio Neumann (Juiz de Fora, 
MG)
Inscrições gratuitas na Funalfa. 14 vagas. 


