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JF FOTO 15
A realização do quinto ano consecutivo do festival de 

fotografia em Juiz de Fora é motivo para comemorações 
efusivas. A continuidade tem sido mantida com a mesma 
qualidade temática e de convidados. Em agosto, será realizado 
o JF FOTO 15, e a novidade é a inclusão da sigla JF no título, 
para que a cidade seja reconhecida em qualquer lugar do país.  
O escopo de ação do evento já ultrapassou os muros da cidade 
e chegou a vários estados, cujos fotógrafos se interessam em 
comparecer e acompanhar a programação. 

Como todos os anos, o evento conta com a participação 
de fotógrafos locais e convidados. Este ano o tributo vai 
para um jovem fotógrafo, Beto Carreira (1959-1986), que 
precocemente partiu aos 27 anos de idade, quando ainda 
iniciava sua produção visual como fotojornalista em jornais 
locais. Suas imagens autorais são o recorte curatorial desta 
exposição, que revela uma produção eclética e bem delineada 
em suas preferências estéticas temáticas.

O JF Foto 15 traz 16 exposições de fotógrafos locais e 
de outras cidades, individuais e coletivas: nove individuais 
são de fotógrafos de Juiz de Fora e quatro são coletivas 
com um grande número de fotógrafos de vários pontos do 
país e, também, fotógrafos da cidade. Curiosamente, duas 
tendências foram verificadas após o processo de seleção 
por edital e convites. Primeiro, as mulheres estão em maior 
número nas exposições individuais: são sete fotógrafas para 
três fotógrafos; e, segundo, uma tendência expressiva, há 
exposições que usam figuras individualizadas pousadas, 
portraits, selfies, onde o rosto humano é a base da informação 
imagética.

Outra continuidade é o IV Prêmio Funalfa de Fotografia 
que, através de edital, premiou cinco exposições de 
proponentes de Juiz de Fora, que apresentaram ensaios 
fotográficos tecnicamente consistentes e conceitualmente 
bastante criativos. 

Na programação, ainda há intervenções fotográficas de 
várias naturezas que estarão em ação no centro da cidade e 
no Parque da Lajinha. A intenção é que um número cada vez 
mais abrangente da população possa usufruir a fotografia 
como um objeto de arte, que encanta e transforma. Estão 
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programadas oficinas temáticas, gratuitas, e encontros 
de fotógrafos e curadores que apresentarão e discutirão 
temas, como os festivais de fotografia em outras cidades, a 
preservação de imagens fotográficas digitais, a associação em 
rede de fotógrafos e profissionais da cultura e as exposições 
seus processos criativos das exposições deste ano.

Em nível local, a Funalfa mantém seu compromisso de 
apoiar o artista e sua produção, amadora ou profissional, 
o que permite ao visitante ter uma visão abrangente sobre 
os caminhos do olhar fotográfico na cidade. O festival de 
fotografia de Juiz de fora, o JF FOTO 15, é hoje um evento 
de reconhecimento nacional, que entra, definitivamente, 
para o circuito dos festivais de fotografia no país, podendo 
fomentar o turismo cultural, a produção fotográfica local e, 
consequentemente, o cenário das artes na cidade. 

Toninho Dutra
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Beto Carreira partiu cedo, mas em sua breve existência 

capturou a essência da vida cotidiana. Com seu olhar inquieto 
e poético, guiado pela sensibilidade aliada à técnica. Para 
além do fotojornalismo, debruçou-se sobre cenas e paisagens 
rurais, com sua gente simples, explorando um ambiente que 
o fascinava, sempre de forma concisa e ao mesmo tempo 
majestosa e eivada de sentimento.

Beto era um menino, e a infância despertava a atenção 
de sua objetiva, com crianças descamisadas mergulhadas em 
seu mundo cheio de vida e de luz, imunes à realidade sombria 
da pobreza a ser driblada. Pelas suas lentes transbordam a 
inocência e o sorriso que mitiga dores e necessidades materiais.

A vida no interior o fascinava e as fotos de seu arquivo 
pessoal refletem a plenitude do tempo que não existe, 
imobilizado e imortalizado pela percepção em instantes 
mágicos de bucolismo explícito até o inesperado bocejo de 
um cavalo. Da quietude da prazerosa pescaria ao inquietante 
foco de um homem mergulhado na solidão, na soleira de uma 
porta misteriosamente rilkeana em seu jogo de luz e sombra. 
Do viajante solitário que caminha indiferente à determinação 
do fotógrafo que o persegue na tentativa de capturá-lo antes 
que dobre a margem do tempo. Mas, há também o tropeiro 
que não se inibe, aceita o desafio e expõe abertamente sua 
felicidade ao lado do animal no preparo para a montaria.

Beto antenado, inquieto na busca do melhor ângulo para 
eternizar desde as manifestações políticas e culturais nas ruas 
e nos bares de Juiz de Fora, fossem no Jazz do antigo Vitrô 
ou nos primeiros festivais de Rock, nas cenas urbanas que na 
mesma cena denunciavam a miséria e anunciavam a eclosão 
do Punk. O mesmo Beto, poético, que escreveu em preto e 
branco o terno descanso do bailarino. Beto multifacetado 
como a Vida.

Beto inesquecível e eterno.

Geraldo Muanis
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Da esquerda para a direita: Ademar Salomão, Big Charles, Duty Botti e Carlos D'Carreira
No centro: Gil Lima

Grupo Musical Boca da Zona. Da esquerda para a direita: Márcio Tavares, Gil Lima, Lucília 
Coelho, Domício Procópio, Ademar Salomão, Agostinho dos Santos (Tigu) e Carlos 
D'Carreira
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IV PRÊMIO FUNALFA DE FOTOGRAFIA

AELSON AMARAL
Anônimos + Famosos

Proposta de um ensaio fotográfico com 16 personagens 
populares fotografados nas ruas centrais de Juiz de Fora/
MG. Trabalho focado no portrait (retrato puro e simples). 
São esses personagens do cotidiano do centro da cidade e 
do seu entorno que tento passar uma alegria ou expectativas 
de uma forma bem real e vivencial do universo diário dos juiz-
foranos. São pessoas famosas, porém anônimas em nosso 
meio urbano. Uma pretensão no ensaio também é mostrar de 
uma forma conceitual esses personagens de nossa vivência 
cotidiana e criar expectativas visuais críticas construtivas 
nos expectadores dessa exposição. Nas sessões de fotos 
usei iluminação natural do dia e também no seu próprio local 
de trabalho do personagem. Em todas as imagens foi usada 
ligeiramente a correção da iluminação, contraste, balanço 
de branco e as imagens transformadas posteriormente 
para o formato preto e branco, criando assim um pequeno 
resumo apurado da historiografia de Juiz de Fora/MG. Sempre 
pensando na luz, no equilíbrio da composição, no movimento, 
forma, ângulo, cor, textura, perspectiva e no que eu quis 
mostrar nos personagens, da forma que melhor expressasse 
a temática abordada: Anônimos + Famosos. 

Técnica usada: processo de fotografia digital em preto e 
branco, ampliações 60x90 adesivadas. Equipamentos usados: 
Câmera; Nikon D800 lente 24-70 mm 2.8 Nikon.
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Ao entrar em contato com diferentes pessoas, cidades, 
sensações e desejos, entregamos algo e recebemos um tanto 
que nos modifica, que trabalha para uma subjetividade porosa, 
marcada por trocas e afetos. Em verdade, não seria exagero 
dizer que somos feitos de encontros. 

Acreditando nisso, Carolina Cerqueira é capaz de 
problematizar a fluidez que nos constitui e nos estilhaça 
diariamente, a partir de uma despretensiosa, mas tocante, 
série de autorretratos.

Realizadas com a câmera fotográfica de um celular, 
as fotografias poderiam ser semelhantes às mesmas que 
diariamente inundam as redes sociais mundo a fora. A manipula-
ção feita pela artista, no entanto, diferencia as imagens que 
compõem a exposição das selfies contemporâneas. Seu rosto 
mescla-se, então, a rostos de mulheres e homens os mais 
variados: idosos, indígenas, adolescentes. 

A partir de uma artificialidade intencional, fica claro que 
em “Dessemelhança Construída” não se almeja pensar o que 
há de “original” ou “falso” nas fotografias expostas, mas sim 
pensar o que há de encontro. 

Em tempos marcados pela ascensão de um verdadeiro 
império do “EU”, as fotografias de Carolina cumprem o papel 
crucial de apontar para o que há do outro em nós mesmos, 
zombando, assim, da rigidez e dos totalitarismos que por 
vezes nos assombram. 

Analu Pitta

IV
 P

R
ÊM

IO
IV PRÊMIO FUNALFA DE FOTOGRAFIA

CAROLINA 
CERQUEIRA 

Dessemelhança Construída



30 31



32 33



34 35

A partir de uma inspiração olfativa, despertar um novo 
olhar sobre a cidade. 

Como um novo roteiro turístico que passa pelos mesmos 
lugares, porém, através de outros sentidos. Outros olhares. 
Em um contexto dominado pela onipresença do audiovisual, 
a fotografia feita a partir da sinestesia do nariz como olho, 
se torna uma mídia de resistência que vai de encontro à 
efemeridade e à banalidade da foto digital-diária. Isto é, uma 
arte em seu sentido pleno.

Então, aqui está a fragrância. Ou seja, aqui está sua 
inspiração. (1) Cheire. Agora, tente pensar em algum ponto 
de Juiz de Fora. (2) Deixe sua memória e seus instintos (não 
seus olhos) te guiarem. Seu novo olhar (que desperta com o 
estímulo olfativo), te levará a um novo lugar (ainda que este 
seja o lugar de sempre). (3) Registre este momento. Faça com 
que ele deixe de ser um lugar-comum e o transforme em uma 
referência. Tente refletir por que (ou como) este cheiro te 
levou àquele determinado ponto da cidade. (4) Traga de volta 
o seu registro fotográfico e nos ajude a construir esse mural – 
essa outra cidade. 

No encerramento deste projeto, apresentaremos o 
resultado deste exercício criativo e coletivo. Nosso mural, 
antes em branco, estará completamente preenchido pelas 
fotos feitas por vocês - como tijolos nas construções que dão 
forma a esta cidade. As fragrâncias são um convite e as fotos, 
um aceite. Bom passeio e nos vemos em breve!

Ludimilla Fonseca
Curadora 

Este projeto conta com o apoio da drom FragrânciasIV
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COLETIVO C5
 Foto Fragrante

David Azevedo

Nayse Ribeiro



36 37

Janaina Morais

Rodrigo Souza

Brenda Marques

Nayse Ribeiro
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Brenda Marques
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A partir da capacidade que a fotografia tem de oferecer 
uma perspectiva objetiva e, ao mesmo tempo, aberta ao 
imaginário, “Passagem” convida o público à criação. 

Foram fotografadas cinco pessoas em diferentes 
pontos de Juiz de Fora, em cenários que de alguma forma 
sempre me afetaram, tanto por suas cores, ruídos, quanto 
por experiências ali vividas. Partindo da relação entre a 
personalidade das pessoas fotografadas e esses espaços, 
convidei a escritora Analu Pitta a criar crônicas. Essas histó-
rias, portanto, entrelaçam o real e a ficção, servindo como um 
convite para que os espectadores também escrevam histórias 
sobre as fotos e os sons disponibilizados na instalação. 

Palavras, imagens, som: do que a fotografia é capaz 
quando se une aos mais diversos meios de criação? Quais 
histórias podem ser contadas a partir de uma foto? E o que 
seria a fotografia se não um estímulo ao pensamento e a um 
encontro com nossas experiências pessoais?

Em suma, "Passagem" faz referência aos ruídos da rua 
que cada um ouve quando passa, à memória fotográfica 
desses ambientes. 

Pensar e expressar os questionamentos que surgem 
dessa convergência é um convite a todos que visitarem a 
exposição. 
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 JÉSSICA RIBEIRO 
Passagem
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IV PRÊMIO FUNALFA DE FOTOGRAFIA

SÉRGIO NEUMANN
 Impressione

A realização deste trabalho tem como foco uma abordagem 
impressionista, trazida das artes e aplicada à fotografia, cujas 
principais referências estão: nas águas pintadas por Monet e na 
repetição da reprodução da Catedral de Notre-Dame de Rouen, 
quando o artista, através da sua janela, registra, em cerca de 
30 telas, a mesma cena, onde  reproduz a luz e as inúmeras 
mudanças da atmosfera, em vários momentos do dia, cujo tema 
central deixa de ser a catedral e passa a ser a variação da luz 
sobre sua fachada. Claude Monet, diante de tamanho desafio, 
desabafa: “tudo muda, inclusive a pedra”.

 Nesse ensaio fotográfico, não é a luz que muda e sim o 
cenário que se modifica constante e incessantemente diante 
da câmera. As imagens de um simples poste refletido no mar 
assumem o movimento das ondas. Nesse instante, percebi que 
o movimento das ondas pintavam nessas águas verdadeiras 
obras de arte como se fossem pinceladas ágeis, precisas, soltas 
e ousadas, remetendo assim ao movimento impressionista, 
num bailar de luzes, cores e formas, enquanto as imagens se 
formavam e se transformavam de modo surpreendente.

 O descondicionamento do olhar e técnicas fotográficas 
específicas favoreceram um registro impressionista dessa cena 
cotidiana, objeto de rara beleza que só encontramos no mundo 
que se externa às paredes as quais nos habituamos a condicionar 
nosso olhar.

 A opção da impressão das fotografias em telas de 
linho traz à tona uma antiga polêmica entre arte e fotografia, 
aproximando-as de tal forma, capaz de se fundirem frente ao 
trabalho do artista/fotógrafo.
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IV PRÊMIO FUNALFA DE FOTOGRAFIA

PA U L A  D U A R T E
 A primeira vez que 
entendi do mundo

A infância é marcada, sobretudo, por questionamentos. 
É verdade que esse período é também tempo de surpresas, 
afetos, de começos. Mas nada disso aconteceria não fossem 
as indagações pungentes que acompanham as crianças. “Por 
que isso acontece?”, “o que é isso?”, “que cor é essa?”. 

Partindo desse pressuposto, é perceptível que Paula 
Duarte se aproxima do universo infantil não (apenas) por 
registrar brinquedos, brincadeiras, e as próprias crianças, 
mas sim porque suas fotografias questionam. Cada uma das 
fotos traz indagações que, assim como as perguntas dos 
pequenos, nos deixam sem respostas. Nós, os adultos, já 
conseguimos mensurar tamanho, densidade, a distância entre 
os planetas. Sabemos, no entanto, calcular a grandiosidade 
de uma constelação de bolas de gude, que se espalham pelas 
calçadas dos bairros? Nós, os adultos, escrevemos, pintamos, 
cantamos a liberdade. A fotografia nos pergunta, então, será 
que conseguimos entender a relação entre a criança, o arame 
e a pipa?   

Questionar-se e questionar o mundo não é tarefa fácil. 
Talvez por isso a própria infância seja um período agridoce. E 
essa ambiguidade perpassa, de maneira sutil, as fotografias de 
Paula Duarte. Revendo cada uma das imagens, inevitavelmente 
me lembrei dos versos cantados por Toquinho: “e o futuro é 
uma astronave / que tentamos pilotar / não tem tempo, nem 
piedade / nem tem hora de chegar”. 

Contemplar “A primeira vez que entendi do mundo” 
implica permitir-se nada entender, entregar-se às dúvidas. 
Implica aceitar a inconveniente, mas necessária certeza de que 
não estamos, ou não deveríamos, estar no controle. 

Ana Lúcia Pitta
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ANA RODRIGUES 
 

#minhajanelaminha 

#minhajanelaminha nasceu de uma inquietação. Neste 
mundo sobrecarregado de tantas fotografias, que ficavam 
vivas por tão pouco tempo, as pessoas ainda conseguiriam 
se relacionar com uma imagem? O ritual de despertar, 
fotografar o amanhecer com o telefone, e postar diariamente 
foi transformando a minha janela numa janela de todos. Uma 
comunidade, uma religião, marco do começo do dia, previsão 
do tempo, um carinho. Um lugar em que recebi bons dias, 
palavras carinhosas e as interpretações diversas da vista. 
Vários motivos para sorrir. Pessoas próximas, pessoas não tão 
próximas e pessoas que não conheço pessoalmente foram se 
tornando amigas.

O projeto agora começa a ganhar novas plataformas, e 
a sair do Instagram e do Facebook.

 Meu muito obrigada aos que acompanham essa 
trajetória.  

Curadoria: Fernando Schmitt
Edição de vídeo: Camila MarchonCO
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GAL OLIVEIRA
Sopro de Vida

Fotografar me ensinou, e ainda me ensina, a educar o 
meu olhar em busca do melhor, sempre. Busco a beleza, o 
fato, a emoção. 

Busco a harmonia entre mim e o meu entorno e, por 
muitas vezes, me emociono com o que estou fotografando. E 
me permito isso.

Entre a beleza do que vejo e a emoção do que sinto vou 
registrando, não só na minha câmera, mas também no meu 
coração, estes fragmentos de felicidade!

Há 6 anos  participo do projeto "Senhoras do Calendário"  
juntamente com o produtor e idealizador Eduardo Arauju. 
Esse ano pedi a ele que fizéssemos o nu destas senhoras, 
convidei meu amigo e fotógrafo Tarso Ghelli para esta jornada 
e, juntamente com os visagistas Antonio Monteyro e Djair 
Carvalho, fizemos este trabalho ao qual intitulo "Sopro de 
Vida"

"Sopro de Vida" porque é exatamente o que sinto 
quando estou próxima a estas senhoras, que trazem consigo 
uma garra pra viver, que me impulsiona e me faz acreditar 
que as dificuldades podem ser contornadas, e que podemos 
transformar a vida, independente da idade, em uma experiência  
ousada, divertida e muito animada.

Quando todas estas senhoras resolveram dizer sim para 
este projeto, fiquei feliz pela confiança que depositaram em 
mim. 

Fiquei feliz por juntas estarmos quebrando muitos 
conceitos sociais.

O nu é difícil de ser encarado até por pessoas jovens e 
elas fizeram isso ser tão natural, tão divertido que ganharam 
não só mais ainda minha admiração como de muitas, muitas 
pessoas que vieram até nós com muitos elogios.

Por isso escolhi estas fotos para fazerem parte do meu 
primeiro trabalho a ser exibido em Juiz de Fora.

"Sopro de Vida"
Obrigada a todos!CO
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O Escambal é a síntese dos projetos O Estendal e Foto 
Escambo. O Estendal é um coletivo de fotógrafos que desde 
2010 produz ações com o objetivo de aproximar a fotografia 
da população. Sua ação mais conhecida é a ação que dá nome 
ao grupo, em que traduz para imagens expressões da língua 
portuguesa e as expõem em praças públicas. O coletivo é 
formado por Ana Rodrigues e Daniel Chiacos.

O Foto Escambo é um projeto que incentiva o despren-
dimento, a troca e o colecionismo de fotografia. Produzido 
por Hans Georg, desde 2010 já percorreu diversos festivais do 
Brasil.

A ação que inaugurou esta parceria foi o Foto 120, no 
formato A3, durante o festival Foto 12 em Juiz de Fora.  A 
participação no JF Foto começou neste ano e, desde então, 
levamos diferentes projetos para a cidade.

O Postal de Domingo é um de nossos trabalhos, começou 
em 2013 e já está em sua terceira edição.  A primeira foi Domin-
go no Parque, seguida de Domingo na Praia e o novo tema é 
Domingo em Casa. 

Nossa intenção é valorizar o hábito desenvolvido 
originalmente em 1861 por John P. Charlton na Philadelfia, 
EUA, 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, esse hábito caiu em 
desuso.

Para esta exposição interativa convidamos diferentes 
fotógrafos brasileiros e perguntamos como representariam 
fotograficamente um "Domingo em Casa", pedimos também 
uma mensagem para alguém contando sobre a fotografia 
escolhida. 

O projeto Postal de Domingo tem o apoio da Epson.CO
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DOMINGO: Em casa

Ana Rodrigues
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Fernanda Chemale Hans Georg 
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Nesta edição, abrimos a coletiva para conhecer 
trabalhos de todo o país. Com essa decisão, conhecemos, 
reconhecemos e, por que não, desconhecemos muitos Brasis. 
Fotografias de 21 cidades, configuradas em oito estados, além 
do Distrito Federal, marcam presença naquilo que se pretende 
uma homenagem à liberdade e à instigação. 

A escolha do tema desta exposição veio com o 
questionamento do que seria ou não coletivo, de qual seria o 
entendimento da palavra e sua resposta em forma concreta. 
A euforia do que seria o coletivo retratado em imagens tornou 
a decisão concreta. 

A resposta para o nosso questionamento veio: muitos. 
Ou só. Diversos. Ou único. O que representa o coletivo vai 
além do somatório de várias partes. 

Das imagens da exposição nasceram sentidos. Algo 
tão fugaz, mas que de tanto em tanto acumula aquilo que 
chamamos de memória. Cada fotógrafo deu à luz uma nova 
memória, que deixou de ser dele e passou para todos nós. O 
que está por trás do papel, das cores e das texturas dilui as 
ações, as pessoas, as coisas, tudo aquilo que presenciamos 
no dia a dia. É a memória por trás do coletivo. A memória do 
mundo. 

Na mostra "Coletiva Coletivo" percebemos criações 
de significados múltiplos e abrangentes, onde cada 
individualidade é capaz de tornar-se o todo. Onde nos 
indagamos sobre quantos mínimos coletivos existem em 
cada imagem e em como o múltiplo pode ser visto e revisto 
de diversas maneiras.

Vemos surgir memórias vivas. Estamos ligados. Somos 
um. Somos coletivo. 

Carú Rezende e Fernanda Lauro
Curadoras
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Laura Santos

Rômulo Rosa

Lucas Chagas
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Estrela Marques

 Leandro Souza

Alex Montes Beto Fontes

Ana Cláudia Ferreira Adan Costa
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Bruno Guercio

Brisa Noronha

André Vilaron

Carolina Bisaggio e Tonil Braz Claudio Furton

Camilla Guimarães
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Edvaldo Medeiros

Brenda Marques

Ciceia Almeida

Claudia Hirszman

Carú Leão
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Élcio Miazaki

Guilherme Moreira

Tamy Orlando

Leonardo Rezende

AF Rodrigues
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Estela Loth

Rogério de Souza

Daniel Chiacos

Emerson Karkaroff João Lusvardi

Mônica Bara
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Karina Martins

Louise Torga

Marcelo da Costa

Humberto Nicoline

José Carlos Aragão
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Lislaine Cansi

Ramilla Souza

Júnior Mangia

Júlio Riccó

Rafael Aguiar
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Cecília Samel

Rafaella Lima

Romerito Pontes

Sandra Carrillo

Thiago Morandi
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Douglas Montes

José Herrera

Sérgio Wanke

Renato Tonet

Flávio Motta
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Aline Barbosa

Ricardo Ara

Hans Georg

Guilherme Bergamini

João Paulo Racy
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Leandro Menezes Gabriela Pimenta

Elisângela Leite

Márcia Valle

João Brando

Ricardo Frota de Vasconcelos
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A ALICE KOHLER
Mei-Kumren Kayapó~

Em abril de 2015, durante as festividades da Semana 
do Índio, fui convidada pelo amigo Bepkamrek Kayapó para 
assistir a uma festa das mulheres, a Menirebiok, a mais linda 
das festas deste povo, onde os homens saem para caçar e, 
na volta, as mulheres os recebem todas enfeitadas e dançam 
três dias e três noites para dar nomes às meninas jovens. Mas 
a chuva estragou o evento e a festa não aconteceu. Aproveitei 
o momento para estar na Aldeia Ladeira, no território indígena 
da etnia Kayapó Gorotire, situada no sul do Pará, próxima ao 
município de Cumaru do Norte. Por dez dias estive morando 
na oca do Cacique Amiotin, que está de luto pela morte de sua 
esposa, a pajé Wei Jo. Quando viva, ela me batizou de Pat Pré, 
que significa grande guerreira, como sou chamada hoje na 
aldeia. Uma honraria, pois são poucas as pessoas que recebem 
atribuições de nomes em Kayapó. Em confiança, já que havia 
visitado a aldeia anteriormente, os índios pediram que os 
fotografasse para que as fotos impressas guardassem suas 
imagens, ajudando, assim, a cultura deles não se perder. Achei 
emocionante ver os avós levando os netos ornamentados 
e orgulhosos de sua beleza, todos querendo pousar para a 
câmera. Nesta exposição, mostro um pouquinho deste povo 
lindo e colorido! Privilégio de poucos! MEI-KUMREN é uma 
palavra muito usada pelo povo Kayapó e significa belo, bonito!

~
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FABIANO CAFURE
Janela do Fabiano

"Janela do Fabiano é uma expressão do lúdico que ocupa 
o quarto do artista. A janela, que a princípio é uma tela para 
se desenhar com a luz, acaba não se limitando à sua moldura 
de madeira da casa de mais de 100 anos (1900). O íntimo se 
faz presente na relação que crio e na arte que desenvolvo 
com cada um que ali resolve se libertar. Presente também 
está o desejo de cada um poder externar de forma artística a 
sua personalidade ou o que estaria escondido dela. O corpo 
e a entrega são instrumentos necessários para que o trabalho 
aconteça. É na janela que o poder catalisador de existir sem 
pudores toma conta e permite a criação de imagens tão belas." 
(Fabiano Cafure)

Sobre a Janela do Fabiano: não poderia ser qualquer uma. 
É a janela do quarto onde o artista vive, onde dorme, onde 
recebe os amigos, onde acontecem cantos, encantos e sarais. 
É onde ele chora, onde come, onde enriquece vendo filmes... 
onde ama. Essa relação real e íntima é o que torna a Janela do 
Fabiano tão real e ao mesmo tempo tão lúdica.

CO
N

V
ID

A
D

O



110 111



112 113



114 115

Em homenagem aos 165 anos da nossa cidade, o 
#JFpramim reuniu mais de 900 colaborações de imagens e 
textos nas redes sociais. Formou-se um grande painel da Juiz 
de Fora contemporânea, entre pontos turísticos, prédios 
históricos, narrativas pessoais, locais queridos...
 Para essa exposição, selecionamos uma pequena 
amostra das imagens enviadas para o projeto. Elas nos mostram 
uma “nova” cidade, que por vezes passa despercebida no 
cotidiano. Assim, enxergamos o habitual a partir de um outro 
ângulo. 

Contudo, um olhar mais atento percebe que, na verdade, 
Juiz de Fora não é só uma, são muitas! Cidades que se criam e 
se transformam a todo instante, a partir das histórias de cada 
um de nós.

David Azevedo, Lucas Gamonal e Rodrigo Souza
Curadores

Participantes: @a.marquess, @alice_bettencourt, @alinikl, @alves_giseli, 
@analealpc, @badarogabi, @bahiense, @bandalho, @boanergesjf, 
@brunaribeiro7, @brunobomtempo, @calixto_ms, @calixtoleandro, 
@camposraiza, @carlosealvez, @carolbisaggio, @carolp8, @cassia1m, 
@cesardornelas, @cidinhamirandaf, @daneelectro, @davidazevedo, 
@dhtrindade, @digaojf, @edson_a_azevedo, @edu.tostes, @eliton_souza, 
@emanuelle_rp, @eulaliacrosa, @eutalitamaria, @fabiana_lucio, @fabici0coelho, 
@fass_flavio, @felizardoreis, @fernandaalvims, @flavia_ribeiro_, 
@flavianerabelo, @flaviommendes, @g.hnrtto, @gabiymozzato, @gi_clara, 
@giovannamozzato, @giselerocha88, @glamourdecadent, @GoulartEster, 
@iaiagalvao, @instaguito, @jessicaf_ribeiro, @jessicagsjf, @jessicarossone, 
@jfpramim, @jorge_carneiro, @jp.vilela, @jrrgoncalves, @juansalomao, 
@julllianagomes_, @julyatilio, @lacerdaedu, @laircjunior, @leandrograziosi, 
@leilamiana, @leo_passosjf, @letyciamc, @lilanini, @lopes_doug, @lopesvico, 
@loricaa, @luanmacar, @lucas_gamonal, @luishfrances, @luunalvez, 
@marcoalmeidafoto, @marcosrms2, @mariliaxlima, @maryciomedina, 
@mickfaria, @mpeedro, @nangesa, @nataliiacalvo, @nayseribeiro, 
@oficial_matheus, @pedroassisjdf, @peron_, @phaelmoraess, @pinoquiocdm, 
@polinhamc, @ppaula.duarte, @raaphaelasoares, @radiocidadejf, @reisdudu, 
@renanrferreira, @rodolfononatoo, @rodrodrigo, @samaravitral, @simo_silva, 
@sobretudoblog, @suenascioli, @taianraphael, @talitagm, @tamisfortuna, 
@thicomv, @tonellijf, @w.oliver, @wagnersilvajf2014, @weyzi, @will.almeida91, 
@woodcampolino, @yehonathan_amorim, Denise Weiss, Helio Botelho, Jordan 
Pereira, Juliany Atilio, Marcos Ferrarezi, Maria Aparecida De Almeida CidaC
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@digaojf @emanuelle_rp

@eliton_souza @daneelectro

@eutalitamaria @jessicarossone 
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@bahiense @calixto_ms

@juansalomao @boanergesjf 

@camposraiza @cassia1m

@cidinhamirandaf @alice_bettencourt

@jullianagomes @dhtrindade

@Edson_A_Azevedo@brunobomtempo
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@alves_giseli @fabiana_lucio

@giovannamatozzo @felizardoreis

@g.hnrtto @glamourdecadent

@jfpramim @flavia_ribeiro

@fass_flavio @instaguito

@GoulartEster @iaiagalvao
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@giselerocha88 @julyatilio

@polinhamc2

@phaelmoraess 

@eliton_souza

@leandrograziosi 

@eliton_souza @davidazevedo

@mariliaxlima

@nayseribeiro

@brunaribeiro7

@jessicaf_ribeiro
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@lopesvico @loricaaa

@marcoalmeidafoto @lucas_gamonal 

@leo_passosjf @jessicagsjf

@luunalves @mauryciomedina 

@mickfaria @nangesa

@pinoquiocdm @raaphaelasoares
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@reisdudu 

@samaravitral @simo_silva

@taianraphael Marcos Ferrarezi

Juliany Atílio @w.oliver

@wagnersilvajf2014 @weyzi

Helio Botelho

@lopes_doug
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Jordan Pereira

Denise Weiss

@jrrgoncalves

@eulaliacrosa

@renanrferreira

@luishfrances



128 129

O Retrato 
Fotográfico

Na edição 2015 do Festival de Fotografia de Tiradentes, a 
convocatória aberta ao público teve como tema O Retrato. Os 
curadores Juan Esteves, Madu Dorella e Miguel Aun selecionaram 
52 fotografias dentre um universo de mais de 2 mil trabalhos 
enviados por 543 autores, de 18 estados e 8 países. Com mais esta 
exposição coletiva, o Festival de Fotografia de Tiradentes reafirmou 
sua proposta de abrir espaço para novos artistas e amantes da 
fotografia mostrarem e divulgarem seu trabalho.

Participantes: Alessandro Celante, Jundiaí- SP; Ana Rodrigues & Hans 
Georg, Rio de Janeiro- RJ; Ana Sabiá, Florianópolis- SC; Ana Araújo, Recife- 
PE; Andrea Hagge, Rio de Janeiro- RJ; Bruna Brandão, Belo Horizonte- 
MG; Coletivo Altavista, Praia Grande- SP; Cristian Kirby, Santiago- Chile; 
Daniel Pinho, Belo Horizonte- MG; Eduardo Santos, Belo Horizonte- MG; 
Eric Gomes, Olinda- PE; Fábio Martins & Kiu Meirelles, Belo Horizonte- MG; 
Fernanda Chemale, Porto Alegre- RS; Gela Borges, Nova York- EUA; Leo 
Sombra, São Paulo- SP; Lorena Vinturni, Salvador- BA; Luiz Maximiano, 
São Paulo- SP; Marina Takeishi, Belo Horizonte- MG; Maristela Colucci, 
São Paulo- SP; Marlon de Paula, São João Del-Rei- MG; Paula Huven, Belo 
Horizonte- MG; Paulo Mittelman, Rio de Janeiro- MG; Rique Froes, São 
José dos Campos- SP; Roberto Gomes, Rio de Janeiro - RJ; Rogério Souza 
e Silva, Belo Horizonte- MG; Samuel Costa, Contagem- MG; Sandra Carrillo, 
Curitiba- PR; Thaynara Rodrigues, Rio de Janeiro- RJ; Tetê Silva, Rio de 
Janeiro- RJ; Tita Ponte, São José dos Campos- SPCO
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Paula Huven

Ana Rodrigues e Hans Georg
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Coletivo Altavista

Eduardo Santos

Marlon de Paula

Andrea Hagge

Roberto Gomes

Samuel Costa
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A ESCRITAS SOBRE 
O CORPO

Basta uma caminhada pelas ruas de uma cidade para observarmos 
que as interferências no corpo se transformaram em prática vigente: 
se diferenciar pela aquisição de códigos de mudança corporal acom-
panham o ser humano por séculos, através de práticas que vão desde 
o uso da cosmética até as radicais escarificações. Dentro do vasto 
universo de opções destas técnicas artísticas e culturais temos a 
tatuagem, interferência em voga devido à compreensão por parte das 
pessoas de sua tremenda carga identitária. 

Se o vestuário foi por muito tempo visto como uma segunda 
pele, hoje a tatuagem tomou este lugar. Na leitura das diversas 
construções das subjetividades contemporâneas, esta prática toca 
num outro universo: o da criação artística. Tatuadores são vistos como 
ilustradores, que usam a epiderme das pessoas para imprimir sua arte. 
Com isto, como já foi dito, olhar uma pessoa tatuada é muito mais 
interessante porque permite outras interações. 

Visto isto, não foi difícil propor aos artistas presentes nesta 
exposição que a fotografia poderia fazer registros mais amplos do corpo 
tatuado. A prática fotográfica nunca se eximiu de ser uma extensão 
do olhar cultural das pessoas. Daí pedirmos aos fotógrafos que não 
fizessem um simples registro desta interferência sobre o corpo, mas 
que ampliassem a presença desta escritura de depoimento pessoal, 
abrindo-a para possíveis deciframentos. 

Se alterar o corpo é gerar um desequilíbrio na ordem das coisas, 
essa alteração criou um novo sujeito que parece não ter um rosto 
definido: é múltiplo, é diverso, não tem fronteiras de sexo, atravessa 
diferentes gerações, transita por todas as classes sociais e pertence 
a distintos níveis educativos. Hoje, seja por qual via, somos cada vez 
mais textos ambulantes.

Afonso Rodrigues
Curador

Sergio Neumann
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Hiata Anderson Silva

Fernando Raine

Flávio Abreu

Iane Cabral
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Leo Amorim Luis Carbogim

Matheus de Simone Monique Campos

Nanda Gondim

João Lusvardi
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Afonso Rodrigues Aldrin Rosa Nunes

Deivison Rodrigues Isabella Pinheiro

Pedro Fonseca Paulo Couri

Ramses Albertoni

René Loui Regina e Henrique Kopke
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Rodrigo Souza

Leandro Souza Niquinho Helena Raquel

Thiago Caetano Wyllian Duarte

Cássio Tassi
Gabriel Carvalho
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Thiago Berzoini

Jacqueline Oliveira

David Azevedo

Thalia Fersi Rosane Preciosa

Ana Luiza de Siqueira
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Daniel Batista Caique Cahon

Josemar Lagrotta Fernando Franco

Dayana Souza

Flávio Motta

Renata Dorea
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JÚLIA MILWARD
[planos planos]

O que transforma uma superfície em fotografia?
Abdicamos do diante para ver o que não está.
Camada ilusória denominada imagem.
Ao substituir transformamos um relevo em plano.
Para não esquecer, utiliza-se a técnica do apagamento.
Uma figura em que não se pode dar a volta.
Ao destruir a fotografia não nos deparamos com a outra face do 
evento.
Não existe um dentro, mas um verso.
Amputados de uma dimensão passamos a habitar outra.
De uma superfície a outra.
planos planos.  
 
 
[planos planos] é composto por três ensaios que pretendem refletir 
sobre as ilusões fotográficas.
 
1. As passagens de uma  superfície a outra, composta por 
desencontros entre o local onde a imagem foi realizada e aquele 
que a olha e intervém.
2.  Aquilo que está fora da cena e que ao ser exposto demonstra a 
ilusão.
3. O rasgo na imagem, a cisão da visão, a transformação das 
superfícies. 
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CARTE DE VISITE
 

     O Foto 120 é um projeto democrático, de temática livre, 
para difundir a fotografia. Convidamos fotógrafos brasileiros 
e estrangeiros residentes, das diversas regiões do país, para 
mostrar uma imagem representativa de seu trabalho autoral. 
O objetivo é apresentar um recorte da produção nacional.  
No formato de Carte de Visite (10.16 X 6.35cm), trazemos 
aos dias de hoje um hábito popular e ancestral. Imprimimos 
algumas séries destes cartões em papel de algodão com 310g, 
conferindo alta qualidade e durabilidade ao produto. Estes 
cartões são entregues pessoalmente ao público do festival, 
durante os encontros de fotografia e vernissages. O objetivo é 
permitir o manuseio, construir pontes, intermediar contatos e 
despertar o interesse de colecionadores. 

Desta terceira edição participam: Alex Flemming, Eustaquio 
Neves, Gilvan Barreto, Gio Soifer, Gui Mohallem, Ivan Padovani, 
José Diniz, Kazuo Okubo, Klaus Mitteldorf, Leticia Lampert, 
Louise Chin, Luiza Prado, Mauricio Lima, Milton Guran, Ratao 
Diniz, Renato Rocha Miranda, Rodrigo Braga, Tiago Santana, 
Tiago Coelho, Tom Lisboa, Trëma, Valda Nogueira, Vicente 
Sampaio, Walter Ney, Zé Paiva , entre outros.

Este projeto tem o apoio da Epson, Canson e Atelie de 
Impressão.
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Exposições 
De 07/08 à 07/09
Visitação: de terça a sexta, das 9h às 21h, sábados e domingos, das 10h às 18h.
Local: Centro Cultural Bernardo Mascarenhas (CCBM)

Tributo a Beto Carreira
Curadoria: Eridan Leão, Fernanda Lauro e Sérgio Neumann
Acervos de fotografias e negativos: Carlos D’ Carreira e Andreia M. Machado 
Pereira
Texto de apresentação: Geraldo Muanis

IV Prêmio Funalfa de Fotografia
Produção: Fernanda Lauro
Fotógrafos premiados: Aelson Amaral, Carolina Cerqueira, Janaina Morais, 
Jéssica Faria e Sérgio Neumann
Comissão de seleção: Anderson Ferrari, Carlos Reyna, Daniel Rodrigues, Eridan 
Leão, Renato Abud Haddad, Tainá Novellino e Toninho Dutra

A primeira vez que entendi do mundo
Fotografia: Paula Duarte

#minhajanelaminha
Fotografia e curadoria: Ana Rodrigues

Sopro de vida
Fotografia e curadoria: Gal Oliveira e Tarso Ghelli
Impressão: Gráfica Tamoio 

Postal de domingo: Em casa
Curadoria: O Escambal
Participantes: Al Hamdan, Ana Rodrigues, Andrea Simões, Anderson Astor, 
AYRTON360, Camila Marchon, Carlos Heuser, Carolina Cattan, Daniel Chiacos, 
Eduardo Seidl, Eliane Heuser, Fernanda Chemale, Guaraci Cabrera, Hans Georg, 
João Paulo Racy, Juan Esteves, Juscelino Bezerra, Marian Starosta, Raul Krebs, 
Rony Maltz, Sandro Porto, Tiago Coelho, Tom Lisboa e outros.

Coletiva Coletivo
Curadoria: Carú Rezende, Eridan Leão e Fernanda Lauro 
Produção: Carú Rezende, Daniel Rodrigues, Eridan Leão e Fernanda Lauro
Participantes: Adan Costa, AF Rodrigues, Alex Montes, Aline Barbosa, Ana 
Cláudia Ferreira, André Vilaron, Beto Fontes, Brenda Marques, Brisa Noronha, 
Bruno Guercio, Camilla Guimarães, Carolina Bisaggio e Tonil Braz, Carú Leão, 
Cecília Samel, Ciceia Almeida, Claudia Hirszman, Claudio Furton, Daniel Chiacos, 
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Douglas Montes, Edvaldo Medeiros, Élcio Miazaki, Elisângela Leite, Emerson 
Karkaroff, Estela Loth, Estrela Marques, Flávio Motta, Gabriela Pimenta, 
Guilherme Bergamini, Guilherme Moreira, Hans George, Humberto Nicoline, 
João Brando, João Lusvardi, João Paulo Racy, José Carlos Aragão, José Herrera, 
Júlio Riccó, Júnior Mangia, Karina Martins, Laura Santos, Leandro Menezes, 
Leandro Souza, Leonardo Rezende, Lislaine Cansi, Louise Torga, Lucas Chagas, 
Marcelo da Costa, Márcia Valle, Mônica Bara, Rafael Aguiar, Rafaella Lima, 
Ramilla Souza, Renato Tonet, Ricardo Ara, Ricardo Frota de Vasconcelos, 
Rogério de Souza, Romerito Pontes, Rômulo Rosa, Sandra Carrillo, Sérgio 
Ricardo Wanke, Tamy Orlando e Thiago Morandi.

Mei-Kumren Kayapó
Curadoria: João Carlos Simões
Fotografia: Alice Kohler

Janela do Fabiano
Fotografia: Fabiano Cafure

#JFpramim
Curadoria: Lucas Gamonal, David Azevedo e Rodrigo Souza 
Participantes: @a.marquess, @alice_bettencourt, @alinikl, @alves_giseli, 
@analealpc, @badarogabi, @bahiense, @bandalho, @boanergesjf, 
@brunaribeiro7, @brunobomtempo, @calixto_ms, @calixtoleandro, 
@camposraiza, @carlosealvez, @carolbisaggio, @carolp8, @cassia1m, 
@cesardornelas, @cidinhamirandaf, @daneelectro, @davidazevedo, 
@dhtrindade, @digaojf, @edson_a_azevedo, @edu.tostes, @eliton_souza, 
@emanuelle_rp, @eulaliacrosa, @eutalitamaria, @fabiana_lucio, 
@fabici0coelho, @fass_flavio, @felizardoreis, @fernandaalvims, 
@flavia_ribeiro_, @flavianerabelo, @flaviommendes, @g.hnrtto, 
@gabiymozzato, @gi_clara, @giovannamozzato, @giselerocha88, 
@glamourdecadent, @GoulartEster, @iaiagalvao, @instaguito, 
@jessicaf_ribeiro, @jessicagsjf, @jessicarossone, @jfpramim, 
@jorge_carneiro, @jp.vilela, @jrrgoncalves, @juansalomao, 
@julllianagomes_, @julyatilio, @lacerdaedu, @laircjunior, @leandrograziosi, 
@leilamiana, @leo_passosjf, @letyciamc, @lilanini, @lopes_doug, 
@lopesvico, @loricaa, @luanmacar, @lucas_gamonal, @luishfrances, 
@luunalvez, @marcoalmeidafoto, @marcosrms2, @mariliaxlima, 
@maryciomedina, @mickfaria, @mpeedro, @nangesa, @nataliiacalvo, 
@nayseribeiro, @oficial_matheus, @pedroassisjdf, @peron_, 
@phaelmoraess, @pinoquiocdm, @polinhamc, @ppaula.duarte, 
@raaphaelasoares, @radiocidadejf, @reisdudu, @renanrferreira, 
@rodolfononatoo, @rodrodrigo, @samaravitral, @simo_silva, 
@sobretudoblog, @suenascioli, @taianraphael, @talitagm, @tamisfortuna, 
@thicomv, @tonellijf, @w.oliver, @wagnersilvajf2014, @weyzi, 
@will.almeida91, @woodcampolino, @yehonathan_amorim, Denise Weiss, 
Helio Botelho, Jordan Pereira, Juliany Atilio, Marcos Ferrarezi, Maria Aparecida 
De Almeida Cida

O Retrato Fotográfico
Coordenação: Eugênio Sávio e Madu Dorella | Festival de Fotografia de 
Tiradentes
Curadoria: Juan Esteves, Madu Dorella e Miguel Aun
Participantes: Alessandro Celante, Jundiaí | SP. Ana Rodrigues & Hans Georg, 
Rio de Janeiro | RJ. Ana Sabiá, Florianópolis |SC. Ana Araújo, Recife|PE. Andrea 
Hagge, Rio de Janeiro | RJ. Bruna Brandão, Belo Horizonte | MG; Coletivo 
Altavista, Praia Grande | SP. Cristian Kirby, Santiago | Chile. Daniel Pinho, Belo 
Horizonte | MG . Eduardo Santos, Belo Horizonte | MG. Eric Gomes, Olinda | PE. 
Fábio Martins & Kiu Meirelles, Belo Horizonte |MG. Fernanda Chemale, Porto 
Alegre | RS. Gela Borges, Nova York | EUA. Leo Sombra, São Paulo | SP. Lorena 
Vinturni, Salvador | BA. Luiz Maximiano, São Paulo | SP. Marina Takeishi, Belo 
Horizonte | MG. Maristela Colucci | São Paulo- SP; Marlon de Paula, São João 
Del-Rei | MG. Paula Huven, Belo Horizonte | MG. Paulo Mittelman, Rio de Janeiro 
| MG. Rique Froes, São José dos Campos | SP. Roberto Gomes, Rio de Janeiro 
|  RJ.  Rogério Souza e Silva, Belo Horizonte | MG. Samuel Costa, Contagem | 
MG. Sandra Carrillo, Curitiba | PR.  Thaynara Rodrigues, Rio de Janeiro | RJ.  Tetê 
Silva, Rio de Janeiro | RJ. Tita Ponte, São José dos Campos | SP.
Expografia: Gabriela Sá
Impressão: Guilherme Horta | Studio Anta
Molduras: Viv’arte 

Escritas sobre o Corpo
Curadoria: Afonso Rodrigues
Participantes: Afonso Rodrigues, Aldrin Rosa Nunes, Ana Luiza Siqueira, Caique 
Cahon, Daniel Batista, Dayana Souza, David Azevedo, Deivison Rodrigues, 
Fernando Franco, Fernando Raine, Flávio Abreu, Flávio Motta, Gabriel Carvalho, 
Helena Raquel, Henrique Kopke, Hiata Anderson Silva, Iane Cabral, Isabella 
Pinheiro, Jacqueline Oliveira, João Lusvardi, Josemar Lagrotta, Leandro Souza 
Niquinho, Leo Amorim, Luis Carbogim, Matheus de Simone, Monique Campos, 
Nanda Gondim, Paulo Couri, Pedro Fonseca, Ramsés Albertoni, Regina Kopke,  
Renata Dorea, René Loui, Rodrigo Souza, Rosane Preciosa, Sérgio Neumann, 
Thalia Fersi, Thiago Berzoini, Thiago Caetano e Wyllian Duarte.

[Planos planos]
Fotografia: Júlia Milward

~
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PROGRAMAÇÃO JF FOTO 15

ABERTURA
07/08, 20h
Local: Centro Cultural Bernardo Mascarenhas (CCBM)
Inauguração de 16 exposições fotográficas, individuais e coletivas.

INTERVENÇÕES URBANAS
08/08, 10h
Local: Praça João Pessoa (em frente ao Cine-Theatro Central)
Fotografia mais leve que o ar: instalação com fotografias 10x15cm, que serão 
penduradas em balões de gás. Durante a ação, os frequentadores do Calçadão 
serão convidados a escolher uma das fotografias
O Estendal: Água: seleção de fotografias impressas em tecido e expostas  na 
forma de varal. Curadoria: Fernando Schmitt
Paisagem Alterada: de forma lúdica e dinâmica, propõe-se a interatividade dos 
participantes para colorir e transformar uma cópia xerografada de imagem do 
local
Obs: em caso de chuva, as atividades serão transferidas para o corredor da 
Biblioteca Municipal Murilo Mendes (Av. Getúlio Vargas - Centro, Juiz de Fora 
– MG)

09/08, 10h
Local: Parque da Lajinha
Intervenções urbanas: O Estendal: Água e Paisagem Alterada

15/08, 11h
Local: Praça João Pessoa (em frente ao Cine-Theatro Central)
#JFpramim: o projeto cultural #JFpramim, patrocinado pela Lei Municipal de 
Incentivo à Cultura Murilo Mendes da Prefeitura de Juiz de Fora, elaborou um 
painel colaborativo sobre a imagem contemporânea da cidade de Juiz de Fora. 
Com esse intuito, pessoas publicaram, e ainda seguem fazendo, fotos e textos 
utilizando a hashtag #JFpramim. Aproximadamente 200 dessas fotos serão 
selecionadas, reveladas e dispostas em um varal, trazendo uma exposição 
interativa ao público

ENCONTROS
08/08
Local: Anfiteatro João Carriço 
14h30 
Curadoria, autoria e conceito: a exposição ‘Filhos da Terra’, com Milton Guran.  
Apresentação: Nina Mello, fotógrafa (Juiz de Fora)

16h30
Um desafio: A preservação de acervos fotográficos na era digital, com Mauro 
Domingues. Coordenador geral de Processamento e Preservação do Acervo - 
COPRA - Arquivo Nacional - Ministério da Justiça (RJ). Apresentação: Antonio 
Henrique Duarte Lacerda, supervisor do Arquivo Histórico Municipal de Juiz de 
Fora 
18h30 
Fotografia para divulgação: cinema, teatro e TV, com o coletivo O Escambal (RJ)
20h00 
A Rede de Produtores Culturais da Fotografia no Brasil e os festivais de fotografia: 
FotoRio e Tiradentes, com Eugênio Sávio - presidente da RPCFB e coordenador 
geral do Festival de Fotografia de Tiradentes (Belo Horizonte), Milton Guran - 
coordenador geral do FotoRio – Encontro Internacional de Fotografia do Rio de 
Janeiro (RJ), Eridan Leão e Fernanda Lauro – produtoras do JF FOTO 15

OFICINAS
10,11,12/08, das 15 às 18h
Local: Auditório João Carriço

“O material fotográfico”, com Julia Milward (JF)
Duração: 9 horas - 3 horas/dia 
Pré-requisitos: levar  portfólio, caderno, lápis e caneta. 
Vagas: 20
Entre a teoria e a prática, pretende-se propor questionamentos sobre a 
fotografia e as possíveis formas de desenvolver um projeto artístico utilizando 
o fotográfico como material poético. 

19,20 e 21/08, das 15 às 18h
Local: Auditório João Carriço

“A fotografia e novos suportes: murais, cartazes e outros meios”, com Tainá 
Novellino  (JF)
Duração: 9 horas - 3 horas/dia
Pré-requisitos: noções básicas de fotografia (controles da câmera e composição); 
necessário levar câmeras fotográficas ou celulares habilitados para fotografar 
Vagas: 20
A partir de uma temática pré-estabelecida, os alunos farão uma série de 
fotografias que serão impressas, xerocadas e coladas em espaço autorizado da 
cidade 

15 e 22/08, daas 15 às 17h
Local: Auditório João Carriço e ruas da cidade 
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“Ensaio de rua em p/b”, com Aelson Amaral (JF)
Duração: 4 horas - 2 horas/dia
Pré-requisito : ter câmera semi-profissional
Vagas: 10
Passeio pelo centro da cidade em busca de personagens que se destacam nas 
ruas para produção de imagens em preto e branco 

29 e 30/08, das 08 às 11h e das 14 às 17h
Local: Studio Sérgio Neumann (Av. Barão do Rio Branco, 1495, sala 101)

“A baixa velocidade na fotografia”, com Sérgio Neumann (JF)
Duração: 12 horas - 6 horas/dia 
Pré-requisito: levar e manusear equipamento fotográfico com regulagem ISO, 
diafragma, obturador, uma objetiva grande angular com filtro ND, um tripé e 
curso básico de fotografia
Vagas: 8
Apresentação de técnica de fotografia em baixa velocidade, que favoreça um 
efeito impressionista na fotografia  

04/09, das 14 às 17h
Local: Videoteca do Centro Cultural Bernardo Mascarenhas (CCBM)

“Foto Fragrante - Perfumaria e Fotografia: um paralelo entre duas artes sob a 
perspectiva da sinestesia”, com Ludimilla Fonseca (SP)
Pré-requisito: possuir dispositivo de fotografia digital (celular, câmera etc.)
Vagas: 30
A oficina abordará os conceitos de linguagem, tradução criativa, memória e 
expressão, a fim de despertar reflexões sobre a fotografia contemporânea, a 
partir de experiências sinestésicas (sobretudo aquelas relacionadas à visão e ao 
olfato); os participantes vivenciarão casos de marcas de fragrâncias de nicho 
não comerciais e fotografarão suas experiências, cujas imagens serão utilizadas 
como inspiração para o desenvolvimento de uma nova fragrância 

PARCERIA

10 de agosto, 19h
Local: Sesc Juiz de Fora (Av. Barão do Rio Branco, 3.090, Centro)

Abertura da Mostra de Artes Visuais Sesc “Me encanta a verdade do teu olhar”, 
de Ricardo Coelho
Até 13/07
Apresenta 20 fotografias impressas em qualidade fine art, desenvolvidas pelo 
artista durante a Oficina de Desenho Livre, realizada em parceria com a ONG 

Mutirão da Mininada do Vale Verde em Juiz de Fora, em maio de 2013. Projeto 
mantido em parceria com o NEC (Núcleo de Educação em Ciência, Matemática 
e Tecnologia) da Faculdade de Educação, FACED/UFJF 
De segunda a sexta, das 7h às 22h; sábados, domingos e feriado, das 7h às 14h

11 de agosto, 19h
Local: Sesc Juiz de Fora
Palestra “Como conciliar a educação do passado ao mundo contemporâneo?”, 
com Ricardo Coelho
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