




“Acredito, sinceramente, que 
existem coisas que ninguém veria, 
se eu não as tivesse fotografado.”

Rômulo Veiga
Superintendente da Funalfa

Esta afirmação da fotógrafa americana Diane Arbus sobre seu próprio trabalho 
faz ressaltar uma característica marcante da fotografia: a objetiva é a lente de 
aumento que amplifica detalhes da superfície social.

Mas vamos além da magnificação dos detalhes sociais. Através do subjetivo olhar 
do humano por trás da máquina fotográfica as lentes estimulam nossas reflexões. 
Alimentam nossos delírios, narrativas, preceitos, sonhos, engenhos, sentimentos. 
Permitir  mergulhar em uma foto é um exercício de investigação. Tanto dos signos 
impressos em papel fotográfico quanto dos valores e crenças que carregamos, e 
que podem poluir a imagem captada pela retina.

Diane mergulhou nas sombras do “american way of life” para dar luz aos Freaks. 
Convido a todos para que, orientados pelo pensamento dela, passeiem pelas 
nossas galerias buscando algo além do trivial.

Que possam admirar os retratos de Sarandira, conhecer os Slams Poéticos, 
os detalhes da paisagem urbana da cidade e as mulheres que compõem a 
paisagem humana da nossa contemporaneidade.

Permitam-se refletir. Sair da obviedade da sociedade do espetáculo, onde todos 
querem registrar seus momentos e não vivê-los. Precisamos aprender a ver mais 
do que mostrar.
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Totoma! 

DANIELA
HALLACK DACORSO

“A linguagem é uma pele: esfrego minha linguagem no outro.”

    Roland Barthes

O que acontece nos bailes funk da zona norte a sul é também de ordem catártica. 
Fotografar baile funk não é para qualquer um. No centro da pista, na batida 
do pancadão, uma espiral de corpos é desenhada, serpenteando o espaço. A 
gravidade funk age e tudo converge, sugando todos para o vórtice, e gerando uma 
onda de energia indizível. Nessa situação, a fotógrafa tem que estar preparada 
para o inesperado, e munida de visão panóptica, porque a chapa quente é 
periférica. Em leitura possível, imagens transitivas são aquelas que operam um 
deslocamento da cognição visual para o domínio de outros sentidos. Com efeito, 
as imagens de Dani Dacorso são sonoplásticas, olfativas. A fotógrafa visa um eixo 
subjetivo de seleção e combinação, escolhendo os sinais e indiciando o processo 
de revelar, em imagens-metonímias, o todo pela parte. Fotografias são fragmentos, 
relances. Acumulamos relances. Conhecer é antes de tudo reconhecer.  O que está 
claramente em jogo nesse acúmulo de fragmentos funk é o registro de um êxtase 
enunciado, pela fala do corpo, em uma de suas pulsões cardinais,  a dança. 

Dacorso fotografou o funk carioca por quase dez anos. Se a linguagem organiza 
os signos, o significante do trabalho de Dani é apontar uma imagem acústica de 
leitura plural. Definir essas fotografias de documentais e preto e branco é apenas 
dizer algo sobre sua sintaxe, mas não sobre sua semântica de sentido variado. 
Contudo, há todo um ritual de atitude instável apresentado pela meninada nos 
bailes funk. Conflitos à parte, a catarse da dança e do cantar junto domina o 
ambiente. Uma alegria instantânea, como reação à adversidade. O conteúdo 
manifesto dessas fotos reside primordialmente na tensão instaurada na pista, pela 
alteridade dos corpos em ação dançante. Nesse sentido, corpo e visão se fundem 
criando fissuras, por onde podemos olhar e imaginar realidades das quais não 
temos necessariamente uma experiência direta. Toma-totoma-toma  repete o 
refrão na batida do tamborzão, enquanto a lente embaçada da fotógrafa observa 
a massa que pulsa no espaço. Dani executa nessa mostra, um projeto de notação 
visual, separando precisamente o essencial do acessório, e indagando em fotos-
vislumbres, que fenômeno funk é esse?  

Marcos Bonisson

Preparada



Se querendo



De onde viemos para onde voltaremos



Suadin Bolado no prata
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Amigos da Lira Guaraniense

CICEIA ALMEIDA

Ciceia Almeida, natural de Guarani – MG, 
atuante em vários segmentos da fotografia, vem 
desempenhando um importantíssimo papel na 
memória da fotografia desta pitoresca cidade. 
Com vários trabalhos, alguns já publicados, 
vem nos presentear com esta mostra fotográfica 
fazendo um resgate da Lira Guaraniense, fundada 
em 4 de novembro de 1956. Ciceia leva ao 
estúdio, alguns de seus músicos fundadores, que 
proporcionaram ao povo de Guarani sublimes 
momentos de prazer e inspiração; registrando, 
através de suas lentes, o reencontro marcado por 
descontração, lembranças e histórias de vida, 
harmonizado pela música.
                                                                            
Sérgio Neumann 
Curador

Antônio Paschoal e D. Ruth



Jésus e Tõe



Mãos de D. Ruth



Antônio Paschoal, Claret, Jésus, D. Ruth e Tõe  
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Tempo improvável

FRANCISCO
MOREIRA DA COSTA

A pesquisa fotográfica de Francisco Moreira da Costa não leva o observador a 
traçar paralelos possíveis com outras produções artísticas no primeiro contato 
travado com sua obra. Mas, num sobressalto, somos tomados pela poesia de 
Manoel de Barros, as imagens intimistas de Josef Sudek, o universo particular 
de Cora Coralina, as sutilezas de Morandi, o formato diminuto de Yamamoto... 
É preciso acessar conteúdos do passado, vasculhar lembranças, para sermos 
arrebatados por sensações surpreendentes. A visão das imagens chegam até 
nós imantada, com cheiro, temperatura, ruído, sabor. Diante da placa de prata, 
nos deparamos com algo novo, fora do tempo e sem lugar definido.

Há duas décadas, a opção pela daguerreotipia levou Francisco a um caminho 
sem volta. Como Narciso, ele próprio revelou-se, inebriado no reflexo do 
retângulo espelhado de si mesmo. Alquimista, passa a buscar procedimentos, 
materiais e gestos praticados pelos pioneiros da fotografia de forma incansável. 
Tubo de ensaio, pipeta, cadinho, cobre, ouro, prata, bromo, mercúrio, esse 
passa a ser o seu vocabulário... Assim, inicia-se o sentimento de “suspensão” 
no fotógrafo-pesquisador, alheio ao mundo atual da imagem fácil, das palavras 
vazias, dos sentimentos passageiros. A transferência da superfície espelhada 
para o papel metalizado - utilizado pela primeira vez nessa mostra - trouxe 
frescor ao trabalho sem perder suas referências inaugurais.

Os objetos retratados - candeeiros, cestos, jarro de flores, raízes – trazem 
à discussão o passado abandonado, que transpassa toda a produção de 
Francisco. Deixam lembranças de algo que, possivelmente, sequer fizeram parte 
de nossa vida. 

Com persistência, vamos identificando na memória adormecida a paisagem 
esquecida, inconsciente, secular; arriscamos dar corpo a tempos improváveis e 
nos alimentamos de sentimentos de eternidade. Assim, nos desvios da vida, se 
forma a poética desse fotógrafo singular e plural. Num só tempo, no mesmo 
lugar.

Marcia Mello 
Curadora 









“Fare Juiz de Fora”: arquitetura
e trabalho na Cia. Pantaleone Arcuri 

FOTOGRAFIAS DO ACERVO DO 
MUSEU MARIANO PROCÓPIO

A Cia. Pantaleone Arcuri foi a principal empresa da construção civil em Juiz de 
Fora na primeira metade do século XX. Tendo participação ativa na composição 
da paisagem urbana da cidade, deixou sua contribuição para a história da 
arquitetura no Brasil. 

A empresa foi fundada pelo imigrante italiano da região da Calábria, 
Pantaleone Arcuri, mestre de obras, que desembarca definitivamente no Brasil 
no final da década de 1880 para “fare l’América” – fazer a América. Esse 
período é marcado pela primeira leva de imigrantes italianos a se fixar em 
Juiz de Fora, a partir da política imigratória do Império Brasileiro e da gradual 
substituição do trabalho escravo pela mão de obra imigrante. A sua chegada 
coincidiu com um período de significativas transformações no espaço público 
da cidade. 

Pantaleone Arcuri construiu, em poucos anos, uma grande empresa familiar. 
Projetando, executando projetos, produzindo industrialmente e comercializando 
diferentes itens necessários às edificações, como ladrilhos hidráulicos e telhas 
amianto, a empresa  acompanhava de perto os progressos industriais no 
campo da construção civil, através da sua participação em feiras e exposições 
internacionais. Os projetos da empresa são marcados por uma diversidade 
estilística, estando presentes o neogótico, o eclético, o art nouveu e o art déco. 

O Museu Mariano Procópio recebeu como doação, parte da coleção de 
plantas, projetos, catálogos, documentos textuais e fotográficos da empresa 
de Pantaleone Arcuri, através da iniciativa de seu filho caçula, Arthur Arcuri, 
membro do Conselho de Amigos do MMP e diretor da instituição entre os anos 
de 1983 a 1997.

A exposição “Fare Juiz de Fora” retrata um pouco da própria trajetória 
da Cia. Pantaleone Arcuri e da sua importância física e simbólica para a 
arquitetura da cidade, dividindo-se em duas partes. Na Galeria Maria Amália, 
as fotografias selecionadas retratam a cidade de Juiz de Fora nas primeiras 
décadas do século XX, ligando-se diretamente à sua memória arquitetônica. 
No parque do MMP, apresentamos algumas imagens relacionadas ao mundo 
do trabalho, onde o interior das lojas, os escritórios, os barracões de fábrica e 
os trabalhadores são retratados. Como um recorte da construção simbólica da 
“Manchester Mineira”, codinome pelo qual a cidade ficou conhecida por suas 
fábricas, a exposição integra o JF Foto 17, evento promovido pela Prefeitura de 
Juiz de Fora e Funalfa.

Rosane Carmanini Ferraz
Curadora

Residência na rua Doutor Antônio Carlos – Fotógrafo não identificado –  c. de 1908

Cia Têxtil Bernardo Mascarenhas – Fotógrafo não identificado – s/data



Cia. Pantaleone Arcuri: interior das oficinas - Fotógrafo não identificado – s/data

Cia. Pantaleone Arcuri (armazém) – Fotógrafo não identificado – s/data Cia. Pantaleone Arcuri: interior das oficinas (fabricação de ladrilhos hidráulicos)
Fotógrafo não identificado – s/data 



Parque Halfeld e atual Câmara de Vereadores – c. de 1904



Sede da Cia. Pantaleone Arcuri – Photo Brescia – cerca de 1920-1930



Yes, Nós Temos Iglus

ANA RODRIGUES
E JOÃO PAULO PEREIRA

MIRADA FURTIVA
Talvez poucos cariocas conheçam as casas Iglus do Bairro de Guadalupe, na zona 
norte do Rio de Janeiro - um desvio improvável na paisagem urbana tomada 
por favelas de concreto armado. Ana Rodrigues e João Paulo Pereira, flâneurs-
fotógrafos, desvendam aqui os poucos exemplares restantes deste tipo de casa, 
seguindo o caminho de fotógrafos que revelam, desde o século XIX, as rápidas 
alterações do espaço urbano atravessado pelo  ritmo frenético da modernidade. 
Nessa perspectiva, Rodrigues e Pereira se propõem a desvelar a arquitetura 
caótica dos iglus, agora conectada à representação bidimensional das imagens ao 
alcance dos olhos dos espectadores deste evento fotográfico em Juiz de Fora.

Nesta exposição não se sabe o perfil dos moradores. Porém, este registro 
fotográfico nos permite entender que as casas iglus restantes foram mantidas 
por aqueles que, num ato de resistência, integraram os iglus às modificações 
provocadas pelas reformas. Os iglus são espelhos de memória. Por conta disto, as 
áreas externas, aqui mostradas, traduzem a noção familiar das moradias, que vão 
sendo trabalhadas por conta do morador, de acordo com seus valores afetivos, 
estéticos e socioeconômicos. Algumas fachadas são coloridas, cercadas de plantas 
e animais; outras tantas resplandecem em sua tonalidade de concreto; algumas 
pairam solitárias no pequeno espaço onde foram construídas; muitas se mostram 
em processo de manutenção. Porém, a maioria dos iglus tornou-se uma área 
anexa à casa que se expandiu.

Desta forma, os rastros deixados através dos objetos deixam antever um pouco 
da pulsão de vida de cada local - acolhedores, lúgubres, abandonados... Por 
intermédio das fotografias, diz Suzan Sontag, cada família pode construir uma 
crônica de si mesma. Assim a ilusão de que a casa seja um refúgio seguro não 
nos afasta do desejo de contato com o mundo. Talvez, por isso, este pequeno 
ensaio enseje outros itinerários que possam fluir num espaço mais poroso - o 
dentro e o fora dos iglus - a partir de seus personagens, também entrando por 
outra via em nosso imaginário.

Angela Magalhães e Nadja Peregrino
Curadoras e pesquisadoras associadas
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Meu sertão

GUSTAVO 
STEPHAN

Desde muito jovem comecei a fazer 
viagens pelo interior. Inicialmente a 
Serra da Mantiqueira, Visconde de 
Mauá e Conceição do Ibitipoca foram 
os lugares que mais visitei. Atravessei 
muitos sertões, documentando o 
interior do país. Essa exposição foi 
preparada para a Feira Literária 
de Rio Novo, hoje Fliminas, que 
homenageou o escritor Guimarães 
Rosa. As fotografias mostram outros 
sertões, Vale do Jequitinhonha, 
Goiás, Mato Grosso do Sul, 
Pernambuco, Bahia, Ceará e Piauí. 
Essa mostra foi a primeira que fiz em 
Minas Gerais, na cidade de Rio Novo, 
onde o meu pai nasceu, lugar em 
que passei todas as férias da minha 
infância e que, por isso, chamo de 
“Meu Sertão”. Essa região da Zona 
da Mata Mineira, que também já foi 
conhecida por Sertão Proibido, era 
uma rota não autorizada pela Coroa, 
no Brasil Colonial. 
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Espelhos da alma

SORAIA
MÍSCOLI TORRES

Que serão esses rostos marcados, 
Esses olhares tão gentis...
Serão humanidade e sabedoria,
Serão contas, serão grãos, 
Serão sementes colhidas na estrada de terra batida...
Que não perdem a fé, nem o brilho ao entardecer
Que não perdem a fé, nem mesmo ao envelhecer...
A beleza de anos e anos tantos,
E os contos de Marias e Josés e seus encantos
E seus filhos que se foram e se vão,
Serão grafias de ternura e emoção...
Serão retratos da beleza humana, eterna em gratidão...
Quem serão esses?
Que abrem suas janelas,  suas portas  e seus braços...
E acolhem com aromas de broas e cafés,
Plenos sorrisos  e  largos abraços...
São presentes,  preciosidades!
Embrulhados em chitas de seda,
Arrematados com o laço da amizade...
São cálidas ruas de pedra,
Aonde caminha a simplicidade serena e sincera... 
São reflexos de vidas e de lutas,
São histórias das lutas da vida,
São perfeitas em sua pura e doce calma ...
São  gente da nossa terra...
São Espelhos da Alma...

Andréia Meirelles

VI PRÊMIO FUNALFA DE FOTOGRAFIA

Terezinha



Dona Iracema



Dona Militina



Sr. Maurício



Dia de Slam 

UGO SOARES

Em Dia de Slam as vísceras se assanham; modulam e 
reverberam o que o corpo calou para que a palavra 
fizesse o seu trabalho. E não foi pouco. Os orixás fazem 
festa, consentem e protegem. Todos os gestos estão 
inscritos na semente profunda. Ao mesmo tempo, o 
presente é atualizado pela via da redenção. No meio 
da batalha, ninguém é súdito. Só há rainhas e reis: 
o rizoma nos une. A palavra dita, ora escondida ora 
exposta pela palavra não dita, pesa e voa, cadencia e 
despenca. No fim, não sobra nada não dito. O papo 
reto é a menor distância entre o olho que vê e a voz que 
narra; é a menor distância entre as cordas vocais e o 
tímpano; sintoniza empatias e solidariedades. O corpo 
que sustenta a voz flutua e explode. Os corpos em volta 
compõem e sustentam o corpo que sustenta a voz. A 
dança entre silêncio e som dá o diapasão e a harmonia 
do instante. Uma dodecafonia soa suave. Um prelúdio 
range paredes e dentes. Nenhum afeto passa ileso. 
Nenhum grito fica mudo ou preso. Tudo que sai, volta e 
re-volta. Não há distinção entre a voz e a escuta. Tudo 
fortalece! 

Julio Satyro
Curador
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Memória coletiva 

BRUNO MENEGHITTI

Juiz de Fora nasceu grande, industrial, moderna, à frente. Como não 
deixaria de ser, sua História foi registrada, inclusive, através de expressões 
arquitetônicas que refletiram a trajetória da cidade mineira e deixaram 
edificadas vivências que por aqui passaram.  

Nos dias de hoje, a rotina apressada e os grandes impulsos advindos de 
especulações imobiliárias ofuscam a riqueza edificada na paisagem urbana 
juiz-forana. 

A exposição “Memória coletiva” buscar acender e surpreender os olhares 
desatentos para essa cidade que respira história, que permeia ruas e 
construções desde suas primeiras ocupações, e que refletiu, ao longo dos 
tempos, seu contexto econômico, social e cultural em espaços construídos. 

O olhar atento e sensível do fotógrafo buscou reunir um acervo fotográfico 
capaz de retratar o patrimônio arquitetônico em suas diversas faces e detalhes, 
através de destaques de visadas e elementos representativos das arquiteturas 
registradas e da utilização dramática de jogos de luz e sombra em notas de 
preto e branco.

Desse modo, as visões expostas buscam contribuir na construção da memória 
coletiva da cidade por aqueles que vivem e passam por aqui, além de 
fortalecer uma visão crítica acerca da preservação patrimonial da cidade. 

Uma cidade com memória aproxima, abraça, aconchega, permanece e 
conecta vidas materiais e imateriais...

 

“Demos palmas, demos flores aos encantos da Princesa [de Minas]! Ela é rica 
de primores, da poesia e da beleza”

Trecho do hino de Juiz de Fora/MG
   
Isabela Stiegert
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Diferentes formas de fé 
A frase do escritor Italo Calvino norteia os objetivos 
desta exposição: “Cada vez que o reino do humano me 
parece condenado ao peso, digo para mim mesmo que, 
à maneira de Perseu, eu devia voar para outro espaço” 
(Seis Propostas para o Próximo Milênio).

Enfrentar o peso de maneira leve e respeitosa é a 
intenção deste projeto, que convida o espectador a 
uma viagem para várias formas de expressão da fé, em 
diferentes lugares do planeta, sem julgamento, desejo 
de pertencimento ou crítica sobre a importância ou não 
de cada religião.

Voar para outros espaços pode ser interpretado 
como uma mudança de posicionamento diante de 
ideias radicais. A arte e seu grande potencial de 
apaziguamento podem ser uma das saídas para as 
crises que nos condenam ao peso.

As imagens aqui presentes apenas mostram que o 
ser humano é múltiplo, e suas escolhas devem ser 
respeitadas, sem ódio ou condenação, afinal, a fé existe 
desde que o homem habita a Terra.

                                                                                                 
Renato Negrão 
Curador

Mara Lanza

Malu Mesquita



Claudia Acorinte Costa Lu Lisboa

Alessandra Yoradjian

Vera Resende



Tete Lima

Eli Criva

Socorro Monteiro

Isa Godoy

Luka Fernandes

Paula Longhi 
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Transitivo
A existência é repleta de verbos com significados 
incompletos. Precisa sempre de algum 
complemento com o qual se juntar, no qual se 
apoiar, pelo qual lutar, para (tentar) se tornar 
completa. Essa incompletude é o que nos 
faz humanos. Só por ela temos o impulso de 
alcançar o que está além.

A mostra coletiva Transitivo conversa com os 
pequenos fins do cotidiano. Todos os dias, um 
movimento morre e outro nasce. Um movimento 
que não é único, não vai na mesma direção, 
nem tem a mesma intensidade e que transita 
entre as várias formas de existir. É um chacoalhar 
de impressões que brinca com nossos sentidos e, 
nessa confusão, nos buscamos inteiros.  

O olhar de 30 fotógrafos de todo o país 
capturou fragmentos dessa transição,  
escancarando um vazio que também transborda, 
uma ausência que se faz presente, uma ameaça 
que nos salva a pele. São nossos trânsitos por 
esse mundo de significados que é existir.

Esses trabalhos nos fazem pensar em como, 
nesses dias de tantas certezas, resistimos tendo 
a liberdade de questionar e poder ser um e 
também outro. Ou as infinitas nuances do que 
existe no meio disso.

Carú Rezende e Fernanda Lauro
Curadoras

Afulô

Alex Montes

Aline Barbosa Ana Rodrigues



Andy Souza

Beto Fontes Augusto Medeiros



Cristina Zappa

Guilherme Bergamini

Douglas Montes

Jéssica Pereira



Lislaine Cansi

Márcia Valle

Marcelo da Costa

Marcos Nunes Ferrarezi



Lívia Steffany Luana Campos Malu Magalhães



Marina Costa

Pablo Dadalti

Mitsy Queiroz

Patrícia Oliveira



Pedro Fonseca

Ricardo Etambassi 

Raphaella Bastos

Roney Gonçalves



Ugo Soares Renan Ribeiro Valéria Faria



Sérgio Neumann
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Hoje é domingo, pede cachimbo
O Postal de Domingo é uma ação do coletivo 
O Escambal, que tem a organização de Ana 
Rodrigues, começou em 2013 e já está em 
sua quinta edição.  

A intenção é valorizar o hábito desenvolvido 
originalmente em 1861 por John P. Charlton 
na Philadelfia, EUA, e que foi importante 
instrumento na comunicação entre as 
pessoas. O cartão-postal é uma peça única 
composta por uma fotografia e, no verso, 
um espaço para um curto texto, endereço do 
destinatário e selo. Era o instrumento ideal 
para as pessoas compartilharem os locais 
por onde andaram. Os textos eram escritos 
manualmente deixando uma marca muito 
pessoal em cada correspondência. Com a era 
digital, este hábito caiu em desuso.

Para esta exposição interativa, convidamos 
diferentes artistas brasileiros e perguntamos 
como representariam fotograficamente um 
trecho de uma popular cantiga “Hoje é 
domingo, pede cachimbo”, pedimos também 
uma mensagem para alguém contando sobre 
a fotografia escolhida.

Ana Rodrigues
Organizadora

Bruna Prado

Isabela Lira



João Paulo Pereira

Tom Lisboa



Fernanda Chemale
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Ficções - A fotografia além do real 
A mostra Ficções – a fotografia além do real pretende 
propiciar uma reflexão sobre a natureza da fotografia no 
processo de representação do mundo: a imagem enquanto 
espelho ou simulacro do real. As imagens aqui expostas nos 
instigam sobre a robusta capacidade que a fotografia possui 
para construir e inventar a partir dos dados da realidade.

Esse processo, inerente à própria arte, propicia um 
questionamento fundamental no encontro com a fotografia: 
essa imagem é real, é natural ou é construída? E mais: 
quando ela pode ser dada como verdade ou quando é uma 
obra ficcional? E, além, em que medidas esses limites são

estabelecidos?

Para a curadoria da mostra, que esteve a cargo de Anna 
Karina Bartolomeu, Madu Dorella e Mônica Maia, foi 
um grande desafio avaliar e definir as fotografias que 
remetessem ao tema “Ficção” em todas as nuances que uma 
proposta assim naturalmente possui.

As imagens, todas elas e em todos os âmbitos, sempre nos 
contam uma história: real ou imaginária. A imagem é, por 
princípio, uma criação de um autor. E o autor a cria com uma 
intenção ou um desejo.

Sabemos que tais desejos não se encerram com a autoria 
e que cabe ao receptor de qualquer arte uma porção de 
autoria própria em relação àquilo que é recebido, uma 
capacidade de, a partir do seu próprio olhar, poder dar um 
novo sentido àquela foto, construir uma outra história.

Madu Dorella
Curadora

Maria Isabel Oliveira



Alexandre Lisboa Lago

Fernanda Chemale

Alexandre Mota Allan Gomes Menezes

Angelo Dimitre Antônio Schubert

Bruno Morais Cecília Araújo



Fernanda Matos

Gaby Carrera & Thais Berlinsky

Daniel Sasso Daniela Paoliello

Fábio de Jesus Fernanda Preto

Guilherme Bergamini Jeannie Helleny



Jade Liz

Pamela Facco

José Diniz Leco Jucá

Letícia Lampert

Ligia Minami

Lucia Biscaia Luciana Fars



Santiago Serrano

Sara Não tem Nome

Luisa Macedo

Maíra Ishida Marcelo Carrera

Martin Pérez Garcia Paula Clerman



Randolpho LamonierRafael Roncato Roberta Dabdab

Rodrigo MarquesRoberto Abreu Rose Steinmetz

Shinji NagabeSamy Sfoggia Tetê Schmidt



Thaisa Figueiredo

Valeria Faria

Wagner  Friaça 
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SomaMulheres 
Todos os dias milhares de mulheres caminham em 
direção a sua jornada dupla de trabalho (7,5 horas de 
trabalho a mais que os homens). O panorama é ainda 
mais desigual para as mulheres negras que ganham 64% 
menos que os homens brancos. Esses são apenas dois 
exemplos que fazem parte de um cotidiano ainda cheio de 
desigualdades. 

Em uma sociedade onde somos consideradas inferiores, 
invisíveis e que nos silencia é urgente nos unirmos para 
que juntas continuemos a luta que outras deram início. 
Aqui abordamos os diversos ofícios das mulheres na 
imagem.      

Nós do coletivo SomaMulheres, assim como tantas outras, 
continuamos a lutar por direitos básicos como cidadania, 
respeito, igualdade e principalmente pelo território que 
marca as subjetividades femininas. Como forma de 
manifesto articulamos nossa primeira ação. Por meio da 
fotografia, expomos nossas faces e o universo subjetivo 
de cada artista. Nossa proposta é apresentar ao público 
que lugar de mulher também é na fotografia, nas artes 
plásticas, nas performances e na produção audiovisual da 
cidade. 

SomaMulheres se interessa pela soma da força, soma na 
diferença, soma no afeto e na visibilidade. O Coletivo 
vem com a consciência de pertencimento e com intenção 
de mostrar que podemos sim estar em vários lugares, 
ocupar espaços, compartilhar ideias, criações, processos e 
novas formas de trabalhar em conjunto. Queremos somar 
mulheres cis, trans e quem se identifique com o gênero 
feminino. 

SomaMulheres é: Ana Claúdia Ferreira, Isa Arcuri, Janaina 
Morais, Márcia Evaristo C. Souza, Marina Costa, Malu 
Machado, Nanda Gondim, Nina Mello e Raízza Prudêncio.

Márcia Evaristo



Ana Cláudia Ferreira

Janaína Morais

Isa Arcuri

Malu Machado



Marina Costa

Raízza Prudêncio

Nanda Gondim

Nina Mello
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Folia de Imagens

Folia de Imagens é um projeto de 
documentação fotográfica iniciado em 2013, 
primeiramente para a cobertura coletiva 
do carnaval, mas que se expandiu para o 
registro de outras festas populares em todo 
o Brasil. Idealizado por fotógrafos populares 
o projeto pretende abordar a temática das 
folias com um recorte pouco explorado pela 
mídias tradicionais.

AF Rodrigues



Fábio Caffe

Elisângela Leite

André Mantelli

Thais Alvarenga



Edmilson de Lima

Ratão Diniz

Luiz Baltar

Léo Lima
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Primeira pessoa do singular

FOTÓGRAFAS BRASILEIRAS
O autorretrato fotográfico esteve presente na história, ao menos 
desde a inglesa Lady Clementina Hawarden, que, ao duplicar sua 
própria imagem num espelho, se opôs em 1862 aos valores externos 
da mulher vitoriana - pura, delicada, passiva, submissa e bela.  Em 
poses românticas e sensuais, Hawarken procurou falar de si mesma 
para reverter estereótipos e colocar a sua identidade como um ato 
de resistência.  Algo semelhante ocorre nessa projeção, intitulada 
Primeira Pessoa do Singular, onde autoretratos produzidos por 
autoras brasileiras, sem nenhum tipo de seleção, reverberam numa 
ação política levada à frente pelo coletivo Fotógrafas Brasileiras. 
Sabemos que em tempos passados, a presença da mulher era 
mascarada pela relação masculina de dominação em suas formas 
sutis e obscenas. Toda relação de poder, porém, supõe um polo 
de resistência. Nesse sentido, o vigor da força feminina conseguiu 
abalar os rígidos padrões culturais que ainda apareciam ao longo 
do século XX, num lugar parado, como que adormecidos, suspensos.

O mesmo pode ser dito em relação a esse grande mural, 
apresentado no JF Foto 17, pautado não somente pelo desejo das 
fotógrafas de dar visibilidade a si mesmas, como também pela 
tarefa de mapear a posição feminina no campo fotográfico. Cada 
uma delas carrega algo que lhes é próprio. Mas essa expressão de 
individualidade, é importante frisar, somente pode ser reconhecida 
numa relação de alteridade, de cunho claramente transpessoal, 
agora vista mesclada aos desígnios insondáveis da existência. Eu e 
uma outra. Outras em mim. Trata-se de dar forma a um discurso 
político, que opera de forma potente com esta co-presença, 
jogando tudo ao nosso favor ao unir a ação individual e coletiva. 
É como se, desde sempre, estivéssemos esperando nos colocar 
numa certa posição em fluxo para buscar nessas ressonâncias a 
mudança do mundo. Afinal, é o nosso próprio autorretrato que 
ecoa feminino, estranho, fecundo, íntimo, distante. E se assim surge 
como inspiração, tem uma relação orgânica com a expansão ativa, 
cada vez menos invisível, das vozes femininas que aqui ecoam em 
múltiplos diapasões.

Angela Magalhães e Nadja Peregrino
Curadoras e pesquisadoras associadas

Alessandra Coelho

Aline Macedo

Ana Carvalho

Alice Kohler

Amora Mel

Ana Paula Albuquerque



Adriana Guerra

Adriana Santos

Aline Cristina Amanda Barral

Ana Carolina Fernandes Ana Carolina Kruschewsky

Andréa Farias Andréa Teixeira



Ana Avelar

Ana Limp

Andrea Testoni

Andreia Morais

Barbara Copque

Bea Cazal

Bel Junqueira



Ana Sabiá

Anna Carvalhal

Belle Maia Bia Moraes

Bianca Wendhausen Brisa Lima

Bruna Freire Camila Curty



Bel Pedrosa

Bruna Prado

Carla Vieira Carol Boclin

Cecília Marraschi Célia Aguiar

Clarice Castro Claudia Ferreira



Cintia Rizoli

Clarissa Pivetta

Claudia Guerra Conceição Escobar

Cristina Zappa Dani Barcellos

Daniela Conti Debora 70



Cláudia Müller Cris Isidoro Cristiane Mendes

Cristina Cenciarelli

Cristina Froment Deisi Rezende



Drica Grespan

Elaine Rodrigues

Elisa Ramos Emy Lobo

Érica Modesto Érica Ramalho

Estela Craveiro Fernanda Brito Gaia



Eliza Forte Eny Miranda Érica Martin

Fabrizia Granatieri Fátima Barros

Autorretrato de Fernanda Chemale 
sobre daguerreótipo de Francisco 
Moreira da Costa



Fernanda Matos

Fernanda Ribeiro

Flávia Costa Lethicia Galo

Lorena Mossa Luciana Festi

Luciana Macedo Luciana Tancredo



Heloísa RizzoGabi Carrera

Inaya Lima Jacqueline Hoofendy

Jussara PaixãoJulia Tetzlaff Rosas Kátia Carvalho Laura Jeunon



Lorena Rodrigues

Luciana Avellar

Luludi Melo Maíra Biasi

Maria Amelia Vianna Maria Thereza Soares

Marian Starosta Mariza Lima



Luiza Nobre

Luciola Villela

Magda Pinto Marcia Costa

Maria di Andrea Hagge

Mari Gemma De La Cruz

Maria Elisa Franco Maria José Cunha Martins



Maria Steiner

Marilia Cabral

Milla Dantas Mônica Zarattini

Monique Silsan Nathalia Atayde

Nely Rosa Paula Johas



Marta AzevedoMaris Villalba Mell Chagas Monica Leme

Foto de Noélia Albuquerque, com 
intervenção gráfica de Denise Kosta

Nana Moraes

Patrícia Gouvêa

Paula Barros



Regina Magalhães

Renata Mello

Paula Kossatz Pusa Pinaud

Rachel Gepp Rafaela Celano

Rosa Bernardes Shana Reis



Rosane MarinhoRenata Zambianchi Rosângela Lago

Ruth Jucá

Sonia Teresa Couto Corrêa

Simone Mêne

Tete Lima Thelma Vidales



Sheila Chagas

Silvia Lorenz-Martins

Soraya Venegas

Shirley Stolze Silvana Andrade

Sonia Trovão Soraya Peleteiro

Stela Martins Tania Bonin



Tita Barros

Vera Corrêa

Valéria Del Cueto

Yeda Zotz

Tete Silva



Vanessa Ataliba

Tatiana Carvalho Virna Santolia Wania Corredo



Simone Marinho

Melina Santos

Brisa de Souza

Glorian Travassos





PROGRAMAÇÃO

09/11
19h - Museu de Arte Moderna Murilo Mendes 
Palestra inaugural - “Quanto à estética e 
poesia de Walter Firmo” 
Walter Firmo (fotógrafo, RJ), com participação 
especial de Sérgio Neumann (fotógrafo, JF) 
Apresentação do vídeo “Entre”, de Ana 
Rodrigues (fotógrafa, RJ) 

10/11 
10h - Anfiteatro João Carriço, sede da Funalfa 
Leitura de portfólios, com Walter Firmo 
20 horas - Casavinteum Espaço Experimental 
Palestra “O Rio de Janeiro de Custódio 
Coimbra” 
Custódio Coimbra (fotógrafo e fotojornalista, 
RJ), com participação especial de Gustavo 
Stephan (fotógrafo, RJ). 
 
11/11
15h - Anfiteatro João Carriço, sede da Funalfa 
Mesa-redonda - “Fotógrafas Brasileiras” 
Com Wânia Corredo e Stela Martins 
(Grupo Fotógrafas Brasileiras) e coletivo 
SomaMulheres (JF). 
19h - Anfiteatro João Carriço, sede da Funalfa 
Apresentação “Coletivo Goianá” - vídeo e 
conversa, com Gustavo Stephan (fotógrafo, 
RJ). 
Fotógrafos: Jeremy Suyker (documentarista 

francês), Marcelo Valle, Pedro Amorim, 
Alexandre Chaves, Catarina Rodrigues, Márcio 
Menasce, Anna Clara Carvalhal, Bruno 
Ronsini, Michelle Guimarães, Lúcia Furtado, 
Nicolau Nassar, Kita Pedrosa e Dowglas Silva. 

12/11 
17h - Anfiteatro João Carriço, sede da Funalfa 
Palestra “Magnum CaravanBrazil”, com 
Roberta Tavares e Dan Inmel (produtores, RJ) 

16/11
19h - Museu Mariano Procópio (auditório) 
Mesa-redonda - “O acervo fotográfico do 
Museu Mariano Procópio”, com Rosane 
Ferraz (historiadora, responsável pelo Arquivo 
Fotográfico do Mapro) 

17/11
19h - Anfiteatro João Carriço, sede da Funalfa 
Mesa-redonda - “Fotografia, periferia e 
memória” 
Dante Gastaldoni (fotógrafo e um dos 
criadores da “Escola de Fotografia da Maré”), 
Dani Dacorso (fotógrafa, JF), com participação 
especial de Adenilde Petrina (Doutora Honoris 
Causa pela Universidade Federal de Juiz de 
Fora, militante do movimento negro e criadora 
do Coletivo Vozes da Rua). 

20/11
19h - Anfiteatro João Carriço, sede da Funalfa 
Apresentação do vídeo “Por onde andei”, com 
Stela Martins (Fotógrafa, RJ) 
Imagens: Tete Lima e Eliana Aguiar (JF), 
Andréa Teixeira, Guta Seixas, Paulo Henrique 
Cruz e Stela Martins.

27/11
15h - Anfiteatro João Carriço, sede da Funalfa 
Palestra “Fundo do fora: deslocamento, 
imagem e cotidiano”, com Letícia Bertagna, 
em contrapartida à exposição contemplada 
com o V Prêmio Funalfa de Fotografia no JF 
Foto 16. 

ENDEREÇOS 
- CCBM | Centro Cultural Bernardo 
Mascarenhas - Av. Getúlio Vargas, 200, 
Centro 
- Casavinteum Espaço Experimental - Rua 
Vinte e Um de Abril, 25, São Mateus 
- Funalfa | Anfiteatro João Carriço - Avenida 
Rio Branco, 2.234, Centro 
- Museu de Arte Moderna Murilo Mendes - Rua 
Benjamin Constant, 790, Centro 
- Museu Mariano Procópio - Rua Mariano 
Procópio, s/n, Mariano Procópio




