
a
humanidade se torna
cada vez mais nô-
made. A despeito das
profundas raízes que
se quer impor às na-
ções e às tradições, há

cada vez mais pessoas tentadas ou
forçadas a migrar. Efeitos de um
mundo que se globalizou no ter-
reno das finanças e das comunica-
ções, mas insiste em erguer muros
e cercas entre pessoas e povos. Mi-
grar pode ser o resultado de uma
catástrofe ou de um desejo. É sem-
pre uma decisão extrema, que en-
volve afetos e apreensões.

O Brasil é um país de imigrantes
e de maciços fluxos migratórios
internos. A fotografia brasileira
também é fruto desse processo
ainda em aberto. É diversa e mes-
tiça. Carrega o sangue do tráfico
humano forçado, dos indígenas
mortos na expansão sem fim das
fronteiras agrícolas, mas também
carrega os anseios e esperanças de
muitos imigrantes que vieram fu-
gindo de guerras e da fome em
busca de um chão para fazer flo-
rescer os seus sonhos.  

Da mesma forma a cultura, as
ideias, as imagens. Cada vez mais,
os artistas migram de um suporte a
outro e a fotografia migra de tela
em tela, dos arquivos às paredes do
museu, das galerias da fama às pra-
teleiras empoeiradas do esqueci-
mento, do disco rígido ao papel
fotográfico. As imagens migram no
tempo e no espaço. Migram com
elas os seus sentidos, transfor-
mando-se na travessia. Migrar é
deixar para trás um passado, é virar
uma página da vida. Dali em
diante, tudo é distinto.

“MiGraÇões”

eNCoNtros e
eNtreVistas
PÁG 2,3

teNda de
proJeÇões

workshops

PÁG5
PÁG 4
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CoNVoCatória
PÁG 5
Mapa festiVal
PÁG 7

leituras de
portfólio PÁG 3
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©Gabriela Vivacqua, 1  colocada na  categoria
Ensaio, Convocatória Portfólio em Foco 2019

Não são 
somente 
as pessoas 
que migram. 

a



QUaRta 18 DE SEtEMBRO
19h – aBERtURa cOM a
gRanDE caRaVana RUMO
aO nORtE
ueslei Marcelino
por juan esteves

Ao longo do meses de outubro e no-
vembro de 2018, uma caravana de

migrantes da América Central atravessou
o México até a fronteira com os Estados
Unidos. A história atraiu a atenção da im-
prensa internacional para a explosiva
questão migratória. Ueslei Marcelino, fo-
tógrafo da Reuters, está na equipe vence-
dora do prêmio Pulitzer em 2019 pela
cobertura dessa marcha. Na abertura do
Paraty em Foco, ele vai trazer um pouco
de sua trajetória e vai contar os detalhes
de sua atuação na Reuters, onde foi pre-
miado como Fotógrafo do Ano de 2018.
Ingresso: R$25

QUinta 19 DE SEtEMBRO
19h30 – iMigRantES na 
EUROpa E na aMéRica 
Pieter ten HooPen e
esPen rasMussen 
por Érico elias

OParaty em Foco reúne em terras tro-
picais dois fotógrafos que vivem em

países nórdicos e têm trabalhos importan-
tes sobre a crise migratória. O holandês
Pieter ten Hoopens vive em Estocolmo, na
Suécia, onde fundou a Civilian Act, em-
presa voltada à produção de narrativas vi-
suais acerca de questões humanitárias. No
interior do projeto Love Stories, que será
desenvolvido até 2021, ele cobriu a cara-
vana de migrantes da América Central
rumo à fronteira do México com os Esta-
dos Unidos no final de 2018. Pelo trabalho,
Ten Hoopen ganhou o World Press Photo
2019. O norueguês Espen Rasmussen tam-
bém trata dos crescentes fluxos migrató-
rios, sobretudo em solo europeu, no projeto
TRANSIT, que em 2007 ganhou o prêmio
da Fritt Ord Foundation e em 2011 foi ob-
jeto de um livro e uma grande exposição
realizada no Nobel Peace Center, em Oslo,
Noruega. Ingresso: R$25

SExta 20 DE SEtEMBRO
14h30 –MEStiçO: 
REtRatO DO BRaSil  
orlando azeVedo 
por por Ângela Magalhães e 
nadja peregrino

Oaçoriano Orlando Azevedo está ra-
dicado em Curitiba desde 1963,

onde desenvolve as atividades de fotó-
grafo e agitador cultural. Há duas déca-
das, Orlando desenvolve o projeto
Coração do Brasil e já rodou milhares
de quilômetros pelas estradas do País.
O resultado mais recente desse projeto
é o livro Mestiço – Retrato do Brasil,
composto apenas de retratos de anôni-
mos, recolhidos do Chuí ao Oiapoque.
A apresentação estará baseada nesse
trabalho. Ingresso: R$25

SaBÁDO 21 DE SEtEMBRO
10h30 –
Mesa ganHadores 
conVocatÓria
PortFÓlio eM Foco 2019
por Érico elias, jr pedroza e
roBerto soares goMes

AConvocatória Portfólio em Foco é um
dos principais eixos do Paraty em

Foco. Em 2019, recebeu 1.014 inscrições
nas categorias Ensaio e Foto Única. A mesa
irá reunir os três primeiros colocados nas
duas categorias: Gabriela Vivacqua, Reiko
Otake, Matías Quirno Costa, Virgínia
Yunes, Claudia Guimarães e Felipe Paiva.
Os participantes irão contar um pouco
sobre os trabalhos ganhadores da Convo-
catória. Ingresso: R$25

SaBÁDO 21 DE SEtEMBRO
17h30 –MESa FOtOgRaFE
MElhOR   
tadeu Vilani e 
FaBio teixeira  
por sÉrgio Branco

Amesa da revista Fotografe Melhor este
ano reúne dois fotojornalistas com tra-

balhos documentais de longo prazo. O gaú-
cho Tadeu Vilani vem se dedicando ao
registro de questões humanas ligadas à
identidade. Nascido em Santo Angelo, na
região das Missões, ele registra os diversos
grupos étnicos que formam a cultura gaú-
cha. Fabio Teixeira é paulista de Piracicaba
e está radicado no Rio de Janeiro desde
2010, onde atua como fotojornalista free-
lancer e desenvolve documentação de his-
tórias em longo prazo. No PEF, ele vai
apresentar trabalho desenvolvido junto à
comunidade congolesa no Rio.
Ingresso: R$25

SaBÁDO 21 DE SEtEMBRO
14h30
FecHaMento eM dose
duPla – 
claudia anduJar e 
seBastião salgado  
por thyago nogueira, 
pedro vasQuez e evandro teixeira

Duas lendas vivas da fotografia brasileira,
cujos trabalhos serão projetados e comen-

tados na mesa de encerramento da série de En-
contros e Entrevistas no PEF2019. A noite se
inicia com o trabalho de Claudia Andujar, com
ênfase em seu envolvimento com os Yanomami
e a causa indígena, pela defesa da demarcação de
sua reserva e da preservação da floresta Amazô-
nica, relação que vem desde a década de 1970.
Thyago Nogueira, curador da exposição atual-
mente aberta no IMS do Rio de Janeiro, vai abor-
dar o processo de concepção da mostra. O
encontro termina com uma revisita ao projeto
Êxodos, de Sebastião Salgado, finalizado em 2000.
Salgado preparou uma apresentação de imagens
especialmente para ser projetada na edição de 15
anos do Paraty em Foco. À projeção vai se seguir
uma conversa entre Evandro Teixeira e Pedro
Vasquez acerca da obra de Salgado.

SaBÁDO 21 DE SEtEMBRO
14h30
os iMigrantes e a For-
Mação da FotograFia
Brasileira 
por ruBens Fernandes jr. 
 e sergio Burgi

G eorges Leuzinger, Augusto Stahl, Re-
vert Henrique Klumb, Guilherme

Gaensly, George Huebner, Theodor Prei-
sing, Hildegard Rosenthal, Alice Brill, Ste-
fania Bril, Madalena Schwartz, Thomaz
Farkas, Marcel Giró, Maureen Bisilliat,
Claudia Andujar...  são tantos os nomes de
fotógrafos estrangeiros que ajudaram a for-
jar a fotografia brasileira que é impossível
passar ao largo dessa contribuição. Rubens

SExta 20 DE SEtEMBRO
10h30 – ÁFRica-EUROpa,
RaízES DE UM BRaSil
MúltiplO  
andreas Valentin e 
Januário garcia  
por Ângela Magalhães e 
nadja peregrino

Amesa vai tratar do trabalho de Andreas
Valentin e Januário Garcia, visando

QUinta 19 DE SEtEMBRO
17h – FOtOgRaFia E ViagEM 
eliane Band e Maria
daniel Balcazar 
por Michele p. pucarelli

As fotógrafas reunidas nessa mesa apre-
sentam trabalhos vinculados à expe-

riência da viagem. Eliane Band traz uma
série de retratos produzidos no sul e sudeste
asiático, baseados em uma profunda cum-
plicidade. Ela saiu em busca de povos que
preservam suas tradições, buscando regis-
trar imagens de momentos rotineiros e so-
lenes. A fotógrafa boliviano-americana
Maria Daniel Balcazar tem uma obra cen-
trada na vitalidade do sincretismo e na be-
leza da vida cotidiana. Ela apresenta a série
Kilombo, resultado de quatros anos de via-
gens ao Brasil para registrar as marcas da
diáspora africana na formação do povo bra-
sileiro. O trabalho foi editado por David
Alan Harvey, membro pleno da agência
Magnun e fundador da Burn Magazine.
Ingresso: R$25

15º PEF - Festival Internacional de Fotografia  2019 - UM EVENTO PARA TODOS OS OLHARES

QUinta 19 DE SEtEMBRO
14h30 – SilênciOS 
sonia guggisBerg 
por Michele p. pucarelli

Aartista visual suíço-brasileira Sonia
Guggisberg tem uma poética política,

combinando experimentação com diver-
sos suportes e produção documental. No
projeto intitulado Silêncios, que será ex-
posto no Salão Nobre da Casa de Cultura
de Paraty, ela busca interrogar a invisibi-
lidade dos migrantes, tratados como pes-
soas sem história, números sem voz. Em
sua apresentação, Guggisberg vai falar do
processo criativo que resultou nesse tra-
balho e os desdobramentos já realizados.
Ingresso: R$25  

©
R
O
g
ÉR

IO
R
EI
S

©
M
AR

C
O
S
BO

N
IS
SO

N

©
SO

N
IA
g
U
g
g
IS
BE

R
g

©
pI
Et
ER

t
EN

h
O
O
pE

N

©
N
ER

EU
J
R


©
U
ES

LE
IM

AR
C
EL
IN
O


©
M
AR

IA
D
AN

IE
L
BA

LC
Az
AR

©
EL
IA
N
E
BA

N
D

©
AN

D
R
EA

S
VA
LE
N
tI
N

©
JA
N
U
AR

IO
g
AR

C
IA

©
ES

pE
N
R
AS

M
U
SS

EN

©
h
IL
D
Eg

AR
D
R
O
SE

N
th

AL


SExta 20 DE SEtEMBRO 
19h – iMagEnS Da 
iMigRaçãO italiana  
eMídio luisi e 
angelo iacocca  
por gregório Bacic

Imagens de ontem e de hoje, que retratam a
imigração italiana para o Brasil. Emídio

Luisi e Angelo Iacocca contam a saga de um
povo que ajudou a forjar o rosto do Brasil
moderno. Iacocca vai mostrar imagens da
imigração italiana em São Paulo, no início do
século XX, objeto de uma extensa pesquisa,
que resultou na publicação de um livro. Emí-
dio Luisi traz um panorama atual, expri-
mindo por meio de seu trabalho de
foto-etnografia as trocas simbólicas entre a
Itália e Brasil. Para mediar a conversa, con-
vidamos o cineasta e escritor Gregório Bacic,
descendente de imigrantes croatas da região
da Dalmácia, que também vieram em grande
número e aqui estabeleceram laços com os
italianos, dada a proximidade dos dois países
europeus.  Ingresso: R$25

SExta 20 DE SEtEMBRO 
19h30 – FRança-BRaSil-
ÁFRica 
alex Baradel e 
Vincent rosenBlatt  
por eduardo Queiroga

Em diálogo, a obra de dois franceses
radicados no Brasil, cujo trabalho está

ancorado em expressões da cultura popu-
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   A série de Leituras de Portfólio permite aos
participantes entrar em diálogo com fotó-
grafos, críticos, colecionadores e pensadores
para fazer avançar um trabalho, ajudando
no direcionamento e na orientação. Exercí-
cio indicado a todos aqueles que buscam o
aperfeiçoamento do olhar e a conquista de
um estilo.

A série de Leituras de Portfólio ocorrerá no
Mezanino do Cinema de Paraty, localizado
na R. Mal. Deodoro, 3 - lateral da Praça da
Matriz. As sessões ocorrerão em dois perío-
dos, das 10h às 13h, das 15h às 18h, de quinta
a sábado, dias 19, 20 e 21 de setembro. 

 A organização solicita que o portfólio trazido
para leitura corresponda a um conjunto
coeso de imagens, contendo até 30 fotogra-
fias. As imagens devem estar preferencial-
mente impressas. Caso o participante não
puder contar com tiragens em papel, deverá
providenciar notebook ou tablet próprio.
Cada leitura terá 20 minutos de duração.

 As inscrições têm valor de:

1–leitura: R$100

2 leituras: R$150

3 leituras: R$180

Confira abaixo os leitores disponíveis nos pe-
ríodos correspondentes.

QUINTA-FEIRA, 19 DE SETEMBRO -
TARDE (das 15h às 18h)

Ângela Magalhães
Januário Garcia
Nadja Peregrino
Paulo Marcos M. Lima

SEXTA-FEIRA, 20 DE SETEMBRO -
MANHÃ (das 10h às 13h)

Juan Esteves
Mateus Sá
Paulo Marcos M. Lima
Tadeu Vilani

Em FOCO

LEITURAS DE
PORTFÓLIOS

ENCONTROS
E ENTREVISTAS

CAROS AMIGOS DO PARATY EM FOCO, DIANTE DA DIFÍCIL SITUAÇÃO
FINANCEIRA QUE ATRAVESSA A CULTURA NO BRASIL, ADOTAMOS
UMA ESTRATÉGIA DE AUTOFINANCIAMENTO E CONTAMOS COM A
COMPREENSÃO E A AJUDA DE TODOS. PARA PODER REMUNERAR OS
FOTÓGRAFOS ENVOLVIDOS, BEM COMO OS PROFISSIONAIS QUE OR-
GANIZAM O PARATY EM FOCO, DECIDIMOS PROMOVER UMA AÇÃO
COLABORATIVA, INSTITUINDO UM INGRESSO DE R$25 PARA AS PA-
LESTRAS DA SÉRIE DE ENCONTROS E ENTREVISTAS. VALORIZE O AR-
TISTA E QUEM TRABALHA PARA LEVAR A CULTURA AO PÚBLICO.

QUinta 19 DE SEtEMBRO 
10h30 – MigRaçõES 
Marcos Bonisson 
e rogério reis
por paulo Marcos de M. liMa

Amesa reúne duas figuras marcadas
pelas migrações. Marcos Bonisson é

artista visual, tem seu trabalho ancorado
na literatura e também experimenta com
as passagens entre a fotografia e a ima-
gem em movimento. Ele vai resgatar sua
trajetória artística com imagens ainda iné-
ditas da Série Vermelha. Rogério Reis ini-
ciou no fotojornalismo, como membro da
lendária agência F4. Mas seu trabalho au-
toral se destacou em torno de questões ur-
banas já a partir da séries Na Lona e
Surfistas de Trem.     Ingresso: R$25

ressaltar duas matrizes da cultura brasileira,
a europeia e a africana. Andreas é descen-
dente de alemães. Em 2015, a partir de uma
bolsa Marc Ferrez, empreendeu o projeto
Berlim<>Rio Trajetos e Memórias, ba-
seado em acervo de fotografias deixado por
seu pai. O trabalho foi exposto no Brasil e
na Alemanha e seu processo criativo será
apresentado na mesa. Januário Garcia vem
se dedicando nos últimos 40 anos a docu-
mentar as matrizes africanas na cultura bra-
sileira. Ele vai apresentar um apanhado de
sua trajetória.  Ingresso: R$25

lar de matriz negra. Pierre Fatumbi Ver-
ger (1902-1996) encantou-se por Salva-
dor ao aportar na cidade em 1956, depois
de rodar meio mundo munido de sua câ-
mera fotográfica. No Brasil, tornou-se ba-
balaô, foi um dos principais fundadores da
fotografia moderna e dedicou-se a retra-
tar os laços culturais que unem a Bahia à
África. A obra de Verger será apresentada
por Alex Baradel, da Fundação Pierre
Veger. Na mesma noite, o também fran-
cês Vincent Rosenblatt, radicado no Rio
de Janeiro desde 2002, vai projetar suas
séries sobre o baile funk e as festas pretas
nas comunidades cariocas.
Ingresso: R$25
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Fernandes Jr. e Sérgio Burgi irão realizar
apresentações sobre a temática. Rubens
Fernandes Jr. terá como referência sua pró-
pria coleção, uma das mais importantes co-
leções pessoais do Brasil. Sérgio Burgi terá
como referência o acervo do Instituto Mo-
reira Salles. Ingresso: R$25

SEXTA-FEIRA, 20 DE SETEMBRO -
TARDE (das 15h às 18h)

Juan Esteves
Mateus Sá
Tadeu Vilani
Ueslei Marcelino

 SÁBADO, 21 DE SETEMBRO - 
MANHÃ (das 10h às 13h)

Ângela Magalhães
Eduardo Queiroga
Nadja Peregrino
Paulo Marcos M. Lima

SÁBADO, 21 DE SETEMBRO - 
TARDE (das 15h às 18h)

Eduardo Queiroga
Janáurio Garcia
Orlando Azevedo
Vincent Rosenblatt

LIVRARIA Em
FOCO 
LIVRARIA PORTFOLIO
A Portfolio está completando 21 anos. Somos de
Curitiba e atuamos como Livraria, Galeria, Café
e Escola de Fotografia. Pelo terceiro ano conse-
cutivo,  trazemos a Livraria Portfolio para a
Casa da Cultura durante o Paraty em Foco. São
centenas de títulos, entre livros, fotolivros, re-
vistas e outras publicações. Estaremos abertos
durante todo o festival, esperando por sua vi-
sita, sempre com novidades, lançamentos de li-
vros, mesas de autógrafos e momentos de
contato com convidados do PEF 2019. Seja bem-
vindo ao nosso espaço.

Horário de Funcionamento: 

Quarta das 18:30H às 22H
Quinta a sábado das 10h às 12:30h e 
das 14h às 22h

Quinta 18:30H: Lançamento e tarde
de autógraFos
“Kilombo” de Maria Daniel Balcazar 
“Mundos Esquecidos - Uma Jornada através da
Ásia” de Eliane Band

sexta 16H: Lançamento e tarde de
autógraFos
“Mestiço – Coração do Brasil” de Orlando Aze-
vedo

sábado 16H: WaLter Firmo em tarde
de autógraFos: Livro “Firmo” 

Sábado 18:30h: Tarde de autógrafos
Sergio Carvalho - Livro “Barreiro Branco”  



TENDA
PROJEÇõES
Em FOCO
PROJEÇõES
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workshops

“[re] MeMória”, 
CoM aNdreas ValeNtiN

“Quem pretende se aproximar do próprio
passado soterrado deve agir como um

homem que escava. Antes de tudo, não
deve temer voltar sempre ao mesmo fato,
espalhá-lo como se espalha a terra, revolvê-
lo como se revolve o solo”. (Walter Benja-
min, “Escavando e Recordando”)
Soterrado sob memórias, nosso passado
compõe-se de fragmentos desconexos que,
como planos de um filme ou fotografias,
precisam ser ordenados para lhes conferir
sentidos e, assim, construir narrativas de
vida. Essas imagens mentais, abstratas e en-
terradas, superpõem-se àquelas materiais,
como objetos, documentos, textos, diários
e, principalmente, registros fotográficos e
fílmicos, colecionados por nós e por nos-
sos antepassados ao longo de nossas exis-
tências.
O objetivo do workshop é revolver memó-
rias, vasculhando acervos pessoais - foto-
grafias e filmes analógicos e digitais,
documentos, cartas e outros registros - e re-
configurá-los em uma proposta artística.

“fotoliVros e portfólios:
NarratiVas eM  
CoNstruÇão”, 
CoM MiChele p. puCarelli
e partiCipaÇão espeCial
deBella sCorzelli

Oponto decisivo na construção de um
fotolivro ou um portfólio de impacto

visual reside na transformação de uma ideia
- ou um conceito - em imagens fotográficas
organizadas de modo a transmitir de forma
clara a sua intenção. Esse workshop obje-
tiva apresentar e debater, de forma prática e
reflexiva, os caminhos a se percorrer entre a
ideia e conceito, histórias e narrativas, e

“fotoGrafia eM traNse”,
CoM orlaNdo azeVedo

“ViVêNCia de Corpo 
e alMa”, CoM eduardo
queiroGa e Mateus sá

Aoficina é destinada a artistas, fotógra-
fos e estudantes da imagem e busca

estimular a percepção da fotografia como
narrativa e leitura de mundo, através de vi-
vências, articulação de referências e análi-
ses de trabalhos dos participantes e dos
oficineiros.
É estruturada de modo que tenhamos mo-
mentos de vivências práticas, reflexão e
compartilhamento, atiçados por produções
de diversos artistas e fotógrafos, incluindo
aqueles que participam da oficina. Explora-
mos noções de leitura e de concepção de
discursos através da fotografia, com dinâ-
micas de sensibilização do olhar, práticas
perceptivas, discussão sobre construção de
narrativas e aprofundamento temático.
Qual é a sua fotografia? Qual sua relação
com as imagens que produz? Qual o poten-
cial que as imagens carregam na construção
de sua expressão? A oficina foi pensada e
será ministrada pelos dois fotógrafos, numa
interação e compartilhamento de referências
e metodologias que consideramos ser um
atrativo a mais para a experiência. 

“o prazer de fotoGrafar”,
CoM pedro karp Vasquez

Empregando os princípios desenvolvidos
no livro de mesmo título, ainda em pre-

paro, Pedro Karp Vasquez pretende resgatar
o prazer do ato fotográfico e também o da
contemplação de fotografias, alegrias com
frequência impossibilitadas pelas atividades
profissionais ou meramente utilitárias. O
workshop se destina aos interessados na fo-
tografia como modo de vida, como uma
forma de estar no mundo e interpretá-lo cria-
tivamente, visando mudá-lo para melhor e
não apenas utilizá-la como ganha-pão.
Para tanto, serão evocados princípios do zen
(tais como empregados por Cartier-Bres-
son), do budismo (presente na obra de
Duane Michals e Matthieu Ricard), do su-
fismo (incorporados via Gurdjieff por
Minor White e seus discípulos), assim como
do monasticismo católico (base da produção
fotográfica do célebre escritor monge tra-
pista Thomas Merton).
Um encontro fotográfico concebido sob me-
dida para aqueles que sabem que os olhos
são a melhor janela para a alma e, como
bem lembrou Goethe: “Pensar é mais inte-
ressante do que saber, mas menos interes-
sante do que olhar”.

“liGhtrooM e photos-
hop”, CoM Jr pedroza

E sse workshop tem por objetivo mos-
trar a integração entre os programas

Adobe Lightroom e Adobe Photoshop no
fluxo de trabalho integrado, mostrando as
definições de área de trabalho em cada um
para que “conversem” na mesma lingua-
gem; Técnicas para Tratamento de pele;
Máscaras de Camada; Camadas de ajustes;
Conversão para preto e branco Criação de
filtros de cor (LUTs).

 INFORMAMOS AOS AMIGOS E SIMPATIZANTES DO PARATY EM FOCO
QUE A RENDA GERADA COM A VENDA DOS WORKSHOPS É DESTI-
NADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS: CACHÊ DO FOTÓGRAFO
CONVIDADO, PASSAGENS AÉREAS E OUTRAS, COMO ASSISTENTES,
ALUGUEL DE EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO.

QUINTA 19 DE SETEMBRO

SEXTA 20 DE SETEMBRO

SABÁDO 21 DE SETEMBRO

“a fotoGrafia No 
   CoNtexto da história”, 
CoM eVaNdro teixeira

Uma oportunidade única de aprender com
o mestre Evandro Teixeira, repórter fo-

tográfico que tem como poucos o senso da im-
portância histórica dos acontecimentos.
Evandro vai conversar com os participantes
sobre a prática fotográfica diante da história.
Irá realizar uma saída fotográfica pelas ruas de
Paraty. De volta à sala de aula, os participan-
tes irão realizar uma edição de 5 imagens, a
serem apresentadas aos demais, sob coorde-
nação de Evandro. O principal objeto do curso
será o fotojornalismo e a fotografia documen-
tal atuais.
Manhã – Introdução sobre a fotografia no
contexto da história e a atuação do fotógrafo
documental nos dias de hoje. Saída fotográ-
fica com os participantes pelas ruas de Paraty.
Tarde – De volta à sala, os participantes vão
selecionar cinco imagens para
apresentar ao grupo.  As fotografias apresen-
tadas irão alimentar o debate.

“a fotoGrafia CoMo Me-
Mória do iNstaNte traNsi-
tório”, CoM eMidio luisi

“De todos os meios de expressão, a fotogra-
fia é o único que fixa para sempre o instante

preciso e transitório. Nós, fotógrafos, lidamos
com coisas que estão continuamente desapare-
cendo e, uma vez desaparecidas, não há meca-
nismo no mundo capaz de fazê-Ias voltar outra
vez. Não podemos revelar ou copiar uma me-
mória.” (Henri Cartier-Bresson).
O workshop “A Fotografia como memória do
instante transitório” tem como objetivo estimu-
lar pessoas a fotografar sua cidade, seu bairro,
sua família,  pesquisar suas características,
fazer uma sinopse fotográfica das influências
do modo de vida de uma determinada comuni-
dade sob os aspectos da arquitetura, profissões,
arte, comércio, festas populares etc, para que
possamos preservar a sua memória.
Manhã – Apresentação da metodologia de tra-
balho. Projeção de trabalhos realizados na área.
Orientação para um exercício a ser realizado.
Exercício prático, com saída fotográfica.
Tarde – Edição e análise do material produ-
zido durante o curso  e montagem de um
slide show.

“MuNdo iMaGeM: Vida e
liNGuaGeM”, 
CoM MarCos BoNissoN

Oworkshop tem como objetivo analisar
os trabalhos dos participantes e propor,

a partir de um conhecimento estrutural,
modos, materiais, práticas e suportes para o
seu desdobramento. A dinâmica fundamental
dessa proposta se manifesta através de obser-
vações essenciais e da colaboração com os
participantes para o desenvolvimento de seus
ensaios, portfolios e diferentes projetos em
campo ampliado do mundo imagem, vida e
linguagem.
Manhã – 9 às 10:30 – introdução ao works-
hop e apresentação de alguns trabalhos de per-
curso do orientador, 
10:30 às 12:30 – Leitura dos portfolios e pro-
jetos apresentados.
 Tarde – 14 às 15:30 – Apresentação com ima-
gens da experiência do orientador com o
grupo – Livro Inventado.
15 às 17:30 – Dinâmica de grupo orientada
pelo professor a partir das diferentes proposi-
ções e ideias dos participantes relacionadas à
vida e à linguagem.
Obs: outras imagens conectivas a conheci-
mentos serão apresentadas em fluxo relacio-
nal do workshop. 

“eNsaio fotoGráfiCo
CoM liNGuaGeM 
própria”, CoM 
Maria daNiel BalCazar

Maria Daniel Balcazar propõe comparti-
lhar seu conhecimento como fotógrafa

documental e artística e sua experiência em en-
saios fotográficos temáticos e narrativos, com
objetivo de formatar mostras e livros de arte.
Ela toma como exemplo a trajetória de Ki-
lombo, um ensaio fotográfico que deu origem
ao livro homônimo, publicado por David Alan

“proJetos de loNGo
prazo / reportaGeNs”,
CoM espeN rasMusseN
ateNÇão: workshop eM iNGlês CoM tradu-
Ção CoNseCutiVa para portuGuês

A presentação de Espen Rasmussen e alguns
de seus projetos de longa duração / repor-

tagens. Insights sobre sua forma de trabalhar nos
dois formatos.
B. Os participantes apresentam seus projetos /
ideias para projetos (máximo de 10 minutos para
cada) – feedback da parte de Espen e dos demais
participantes.
C. Apresentação da parte de Espen sobre o pro-
cesso de formação de uma ideia, preparação para
projetos, como trabalhar em projetos de longo
prazo e como é o processo de edição. Espen vai
tratar especificamente como se dá o trabalho den-
tro da agência VII.
D. Apresentação de como Espen trabalha com
projetos fotográficos em sua atuação como editor
de fotografia da VG Helg, como vender suas his-
tórias, que tipo de histórias se deve apresentar a
uma revista. 
O Wokshop não envolve prática fotográfica.

QUINTA, SEXTA E SÁBADO, DAS 9H ÀS 12H30 E DAS 14H ÀS  17H30

CoNVoCatória
eM foCo/2019

A exposição Ganhadores da Convoca-
tória Portfólio em Foco 2019 reúne
os trabalhos selecionados criteriosa-

mente por um júri qualificado. São 10 fina-
listas nas categorias Ensaio e Foto Única,
com indicação de primeiros, segundos e ter-
ceiros lugares, além das menções honrosas.
Na categoria Ensaio, a vencedora é Gabriela
Vivacqua, pelo trabalho intitulado Dukhan
— Entre fumaça e fogo, que retrata um ritual
afrodisíaco milenar que persiste até os dias
de hoje no Sudão, realizado por meio de um
banho de fumaça em mulheres casadas ou

que se preparam para o casamento.
O segundo lugar na categoria Ensaio ficou
com Matías Quirno Costa, pelo trabalho in-
titulado Refugiados, no qual traz uma síntese
de passagens trágicas relacionadas à crise
migratória no Mediterrâneo. As fotos foram
realizadas entre 2015 e 2019, criando um re-
lato bastante atual e pungente.
O terceiro lugar na categoria Ensaio foi para
Claudia Guimarães, pelo trabalho Cara,
Corpo, Voz!, que reúne 10 retratos de drag
queens feitos ao longo dos 20 anos de car-
reira da fotógrafa. As imagens podem ser

consideradas uma crônica visual do cotidiano
da autora nos anos 2000.
A grande ganhadora da categoria Foto Única
foi Reiko Otake, por imagem Sem Título, re-
pleta de potencial simbólico, que mostra um
barco lotado de viajantes e rodeado por gai-
votas, com uma bandeira vermelha hasteada.
O segundo lugar na categoria Foto Única foi
para Virginia Yunes, pela imagem intitulada
Recomeçar. A foto foi feita em Uganda e
mostra um grupo de pessoas na traseira de um
caminhão, prestes a viajar.
O terceiro lugar na categoria Foto Única ficou
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Manhã
Início e Introdução: A Fotografia como uma
invenção a serviço do homem.
Evolução e Revolução
Os descaminhos da fotografia 
A Fotografia como ofício e profissão
O mundo da fotografia no mundo
Lazer e prazer
A Metafísica da fotografia
A fotografia como missão
Modo de ser e estar
O universo digital
Fotografia manipulada
Fotografia como suporte
A não fotografia fake e modernosa
O over do banal
Apresentação de cada um dos participantes.
Tarde
Definição de tema / Sorteio de um tema 
entre todos os temas sugeridos por cada um 
dos participantes 
Saída a campo / Produção Criativa
Retorno à Central de Operações com 
imagens pré-selecionadas
Projeção das imagens com edição final
Critérios técnicos e estéticos de edição
Discussão Coletiva

entre a edição e algumas possibilidades de
encadernamentos diferenciados na finaliza-
ção de um fotolivro ou portfólio fotográfico. 

Harvey pela Burn, e também a exposições no
Brasil, Estados Unidos e Argentina, além de
convites para participar do Miami Photo Festi-
val, Paraty em Foco e no Art Basel 2019. 
O workshop engloba parte teórica e prática, in-
cluindo saída para fotografar. 
Manhã – (das 9h às 12:30) - Teoria e análise
do ensaio fotográfico.  Estilo visual própria;
2. Tipos de ensaios fotográficos: temático e
narrativo; 3.  Etapas do processo; 4. Narrativa
e seleção das imagens; 5. Possibilidades de di-
vulgação do ensaio fotográfico.
 Tarde – (das 14 às 17:30) - Prática e avalia-
ção. Cada participante trabalhará com um
modelo de ensaio fotográfico, com ênfase
na própria linguagem. Fará ainda algumas
fotos, implementando a narrativa visual, por
meio da seleção e sequência das imagens,
além da edição. 

“proJeto fotoGráfiCo”,
CoM JuaN esteVes

Saber fotografar é só o começo, mas ser fo-
tógrafo é dar continuidade a isso,  é bem

diferente. No workshop Projeto Fotográfico
vamos pensar o desenvolvimento do trabalho
fotográfico a partir de  ações  que dêem conti-
nuidade a nossa produção. 
Se você pretende fazer algo com suas ima-
gens, como chegar lá? Como planejar um en-
saio fotográfico, como se organizar para ter o
melhor rendimento de nossa produção?
Vamos analisar alguns casos de sucesso, e
também discutir com cada um as suas imagens
e seus destinos, seja um livro, uma exposição
ou até mesmo a sua carreira.

“fotoJorNalisMo Na 
prátiCa”, CoM 
ueslei MarCeliNo

Ueslei Marcelino, premiado como Fotó-
grafo do Ano na agência Reuters em

2018 e um dos ganhadores do Prêmio Pulit-
zer 2019, vai apresentar nesse workshop
quais as peculiaridades do trabalho em uma
grande agência, como pauta e desenvolve
suas próprias histórias e como se insere em
um trabalho de equipe.
Na primeira parte do Workshop, Ueslei vai
apresentar sua forma de trabalhar, contando
como realizou as principais pautas e cobertu-
ras. Como é o trabalho em uma grande agên-
cia de notícias como a Reuters? Como
preparar seu portfólio tendo em vista esse tipo
de aplicação? Como cobrir e propor pautas?
Na segunda parte do Workshop, Ueslei irá ana-
lisar o portfólio dos participantes e orientar em
possíveis desdobramentos. 

“iMersão paraty 8 horas”,
CoM roGério reis

Oworkshop  “Imersão Paraty 8 Horas”
propõe que o participante desenvolva

um trabalho autoral no ambiente da cidade de
Paraty através das seguintes etapas:
Aula “input” (exemplos de “entrada” no
tema proposto) - aqui serão apresentados en-
saios e séries de fotos de autoria do professor
e de outros artistas fotógrafos, cuja caracterís-
tica comum é terem sido concebidos em curto
espaço de tempo, além de formas de pesquisa
e produção de fotos no espaço público de uma
cidade. O objetivo nesse workshop será orien-
tar o olhar para as “bordas” do cartão postal,
buscando imagens que  não evidenciem os as-
pectos turístico-paisagísticos, já bem difundi-
dos de cidades icônicas como Paraty, Ouro
Preto, Rio ou Paris.
Produção de campo – após a aula “input”, os
participantes escolherão livremente o que,
onde e como fotografar. Nesse período o pro-
fessor ficará disponível para casos de dúvidas
emergenciais e também para atender os parti-
cipantes que desejarem mostrar o portfolio
(foto ou vídeo) de até dois trabalhos pré-exis-
tentes com narrativa finalizada.
Entrega dos trabalhos com título e sequên-
cia pré-definida para análise e projeção co-
mentada.  

a Tenda de Projeções PEF2019 re-
flete a relevância cada vez maior
que o formato audiovisual tem

para a fotografia. A tenda funcionará na
Praça da Matriz, com entrada livre, de
quinta a domingo, das 19:30 às 23:30. A
programação é resultado da curadoria de
Nilo Biazzetto, da Portfolio, e Tiago Fer-
raz, da No Olhar TV. Um ponto quente
das noites de Paraty!

quiNta-feira

20h: Bate papo e projeção de lançamento do livro MES-
TIÇO – Coração do Brasil, com Orlando Azevedo.
22h: Performance UFRJ

sexta-feira
19:30: Feitos De Coragem – Papo E Projeção
22h: Início Das Projeções
“Sea Studies” de Miro Soares
“Entes” de Pablo Pinheiro
“Circenses” de Melvin Quaresma
“Barreiro Branco” de Sergio Carvalho
"Berlin - Rio: Trajetos e Memórias"
– Andreas Valentin
“O Acre existe” – Projeção da fotografia contem-
porânea Acreana
El peso del corazón - Fotografía Argentina:
Abraham Votroba, Liliana Danovaro, Rosana Co-
lautti, Denise Koziura, Susana Facente, Patricia
Fuchs, Ana Casal, Julieta Mastogiovanni, Delia Fi-
gueredo, Clara Estrada, Inés Regúnega.
“Da Sala de Aula para a Rua” – 5 olhares de pro-
fessores de fotografia da Universidade  Medellín e
de Antioquia, Colômbia: Diego Arango, Oscar Car-
dona Álvarez, Ángela Carabalí Giraldo, Juliana Res-
trepo Santamaría e Juan Pablo Gómez Restrepo.
Autorretrato - Fernanda Preto: Balanço, Ritual do
Corte e Exercícios de Sobrevivência.
No Olhar: episódio Nana Moraes e Márcia Charni-
zon – de Tiago Ferraz

sáBado
19:30h: – Início das projeções
Pescando Colores – de Yeilerth Romero / direção
de fotografia de  Ernesto Navarro
Contratempo – de Bruno Jorge e Fernanda Preto
Vale da Lua - de O Mito de Anhangá - Na Real
Cultural - Direção: Danilo Custódio
Microfilmes – de Marcos Bonisson
Tupianas – de Marcos Bonisson
No Olhar: episódio Kitty Paranaguá e Simoneta
Persichetti – de Tiago Ferraz
Marcell - de Emanuel Orengo / direção de fo-
tografia – de Cleumo Segond
Sonho Migrante – de Sônia Guggisberg
Meeting Point – de Sônia Guggisberg
Campo Skaramanga – de Sônia Guggisberg



alex Baradel
Alex Baradel é formado em Historia
da Arte, opção Cinema, pela Universi-
dade de Paris VIII, mestrando em
Artes Visuais na UNICAMP e curador
da Fundação Pierre Verger, onde orga-
nizou o acervo iconográfico da insti-
tuição. Foi o idealizador do Espaço
Pierre Verger da Fotografia Baiana
(Salvador), das exposições O Brasil de
Pierre Verger (MAM SP, Rio e Salva-
dor), de Um mundo ao Outro (Salva-
dor), Nos Caminhos Afros (Campo
Grande, Goiânia, Campina Grande),
As Aventuras de Pierre Verger (São
Paulo, Salvador), Orixás (Fortaleza), e
Todos Iguais, todos diferentes (atual-
mente no MIS).

aNdreas ValeNtiN
Andreas Valentin fotografa há mais
de 50 anos. É doutor em História So-
cial (UFRJ), com uma pesquisa sobre a
fotografia amazônica de George
Huebner (1862-1935). Mestre em
Ciência da Arte (UFF) e graduado em
História da Arte e Cinema (Swarth-
more College, EUA). É professor-ad-
junto de Fotografia (UERJ). Realizou
pós-doutorado no Instituto de Histó-
ria da Arte da Freie Universität/Berlin
sobre a fotografia brasileira e alemã
nos anos 1950. Foi aluno e colabora-
dor de Hélio Oiticica. É membro da
Associação Brasileira de Antropolo-
gia, que lhe concedeu o Prêmio
Pierre Verger de Fotografia. Em 2015,
foi vencedor do Prêmio Marc Ferrez
de Fotografia da FUNARTE, com o
projeto “Berlin<>Rio: Trajetos e Me-
mórias”. O resultado dessa pesquisa
foi exibido no Centro Cultural Justiça
Federal (2016), Sociedade Flumi-
nense de Fotografia (2017) e Haus am
Kleistpark, Berlin (2018). 

aNGelo iaCoCCa
Angelo Iacocca nasceu em San Marco
dei Cavoti, pequena aldeia medieval
do sul da Itália, e reside em São Paulo
desde 1963. Formado em Jornalismo,
iniciou sua carreira, em 1970, no jor-
nal Gazeta Mercantil, no qual perma-
neceu por sete anos, e em seguida foi
repórter no jornal Aqui São Paulo.
Paralelamente, como crítico de mú-
sica, foi colaborador em várias revis-
tas, entre elas Isto É e Som Três. Entre
1991 e 1993, como curador, foi res-
ponsável pela realização de exposi-
ções em São Paulo e no Rio de Janeiro
dos artistas plásticos José Antônio da
Silva, Manabu Mabe, Arcangelo Ia-
nelli e Claudio Tozzi. Atualmente de-
dica-se à produção de eventos
culturais. É autor de Conjunto Na-
cional: a conquista da Paulista, Re-
tratos da imigração italiana no
Brasil e Avenida Paulista 120 anos,
entre outros, além de biografias de
personalidades.

eliaNe BaNd
Eliane Band - Formada em Turismo
com pós-graduação em Gestão da
Cultura e outra em Marketing, Eliane
se dedicou as artes plásticas por al-
guns anos e posteriormente trabalhou
na TV Globo por 10 anos, tanto na
área de comunicação quanto na área
de aquisição de obras literárias,
quando culminou o desejo de mudar
radicalmente sua vida. A admiração,
paixão e respeito que sentiu ao co-
nhecer etnias distantes  a levou a
abandonar um trabalho sólido e a
mudar completamente seu estilo de
vida e valores para conhecer, entender
e fotografar como vivem essas cultu-

soNia GuGGisBerG
Com o foco em questões do documen-
tario artístico, seus trabalhos são em
fotografia, site specific, instalação em
vídeo e instalação sonora. Já realizou
19 exposições individuais e, além do
Brasil, seus trabalhos já foram exibi-
dos em Nova York, em algumas cida-
des da Alemanha, México, Colombia,
Chile, Espanha, França e Grécia. Pos-
sui obras nas no acervo do Museu
Lasar Segal, Museu de Arte Contem-

thyaGo NoGueira
Thyago Nogueira é curador e editor.
Dirige o departamento de Fotogra-
fia Contemporânea do Instituto Mo-
reira Salles e é editor-chefe da revista
ZUM. Fez a curadoria das exposi-
ções de Claudia Andujar (“No lugar
do outro”, 2015), William Eggleston
(“A cor americana”, 2015), Mauro
Restiffe (“São Paulo Fora de Al-
cance”, 2014), Jorge Bodanzky (“Bra-
sília, 2013” e “No meio do Rio, entre
as árvores”, 2016). Foi editor-convi-
dado da revista  Aperture (2014)
para a edição dedicada à fotografia
de São Paulo. Fez a curadoria do

  aNGela MaGalhães
Angela Magalhães (Comunicação So-
cial -UFRJ,1980), foi bolsista da Ful-
bright/Capes no International Center
of Photography /Aperture Founda-
tion NY, 1988/89. No Instituto Nacio-
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pedro karp Vasquez
Particularmente interessado no uso
combinado dos diferentes meios de
expressão escrita e visual, assim
como no uso da arte como instru-
mento de transformação pessoal,
Pedro Karp Vasquez é autor de 26 li-
vros. Formado em Cinema pela Uni-
versité de la Sorbonne, é mestre em
Ciência da Arte pela Universidade
Federal Fluminense. Como adminis-
trador cultural, foi responsável pela
criação do Instituto Nacional da Fo-
tografia da Funarte, assim como do
Departamento de Fotografia, Vídeo
& Novas Tecnologias do Museu de
Arte Moderna do Rio de Janeiro;
tendo sido também diretor do Solar
do Jambeiro, em Niterói.  

bbbCASA DA CULTURA DE PARATY,
Rua Dona Geralda, 177, Centro Histórico, tel:
(24) 3371-2325. Lá acontecem, no auditório
com 160 lugares, palestras e as exposições:
Salão Nobre: “Silêncio” da fotógrafa suiço-
brasileira Sonia Guggisberg – Sala Dona Ge-
ralda: “Kilombo” da fotógrafa boliviano-ame-
ricana Maria Daniel Balcazar – Sala Samuel
Costa: “Mundos Esquecidos” da fotógrafa
Eliane Band – Pátio: Selfie em Foco 2019, au-
torretratos criativos – Espaço Café: “Chefs em
Foco” por Mecarelli.

bbbCASA PARATY EM FOCO KLINK,
Rua Dona Geralda, 302 em frente à Praça da
Matriz Centro Histórico. No espaço: Produ-
ção PEF – receptivo alunos dos Workshops e
inscricões  – receptivo inscritos nas Leituras
de Portfólio e inscrições de última hora, Pro-
dução Executiva e retiro Passaporte. Exposi-
ções: “Antártica ultima Fronteira” da fotógrafa
Marina Kink, “Pittoresco”, coletiva de fotó-
grafos com curadoria Juan Esteves, “Corpos
Híbrido” grupo UFRJ curadoria Mecarelli. 
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bbbCASA ROSA, Avenida Octávio Gama,
202  (conhecida como Av. Beira Rio): Workshops
7

bbbCINEMA DA PRAÇA, Programação:
Quinta-feira 19 – 15h30 FICSU -Festival In-
ternacional de Cinema de Surf de Ubatuba,
17h30 Life – 20h Blow Up.
Sexta-feira – 15h30 Everybody Street, 17h30
FICSU - Festival Internacional de Cinema de
Surf de Ubatuba, 20h Relatos do Fronte.
Sábado – 15h30 Henri Cartier-Bresson, 
17h30 Relatos do Fronte, 20h Relatos do Front.
Domingo – 15h30 e 17h30 Cinefest Gato Preto,
20h FICSU - Festival Internacional de Cinema
de Surf de Ubatuba.

5

bbbMURO DA MARQUESA, Rua Mare-
chal Deodoro em frente ao Ponto Divino: Expo-
sição “Fotógrafas imigrantes no acervo do IMS”.

6

9

10

MAPA EM foCo 2019 bbbQUADRA DA MATRIZ, Centro Histó-
rico: exposição Convocatória em Foco 2019,
onde estão exibidos os 10 melhores trabalhos
nas categorias Ensaio e Foto Única e três Men-
ções Honrosas de cada categoria.  Ao lado da
quadra, em frente aos bares “Marcados para-
morrer?”, da homenageada Claudia Andujar,

3

bbbPRAÇA DA MATRIZ, Centro Histórico
Esposições: “Coração do Brasil” do fotógrafo
Orlando Azevedo – “A Caravana de Migrantes”
do fotógrafo holandes Pieter Ten Hoopen – No
centro da Praça a Tenda de Projeções PEF – Ati-
vidades OFF

4

bbbSILINHO CULTURAL, Rua Samuel
Costa, 12 Centro Histórico: Workshops
8

bbbCEMBRA, Rua Marechal Deodoro,
479, Chacara: Workshops
9

bbbMURO DA POUSADA DO PRIN-
CIPE, Rua Manoel dos Santos Pádua, Ex-
posição “Sonho Meu” de Giancarlo Mecarelli

10

com Felipe Paiva, pela imagem Ano Novo Curdo, que mos-
tra a celebração do ano novo curdo na cidade de Aqrah, Ira-
que, tradição que coincide com a chegada da primavera.
O Júri da Convocatória Portfólio em Foco 2019, composto
por Ângela Magalhães, Juan Esteves, Maureen Bisilliat,
Nadja Peregrino, Orlando Azevedo, Rogério Reis e Sérgio
Branco, selecionou ainda outros 7 finalistas e 3 menções
honrosas nas categorias Ensaio e Foto Única.
A Convocatória Portfólio em Foco 2019 recebeu um total de
1.014 inscrições, sendo 511 na categoria Ensaio e 503 na ca-
tegoria Foto Única. Convidamos a conhecer os trabalhos ga-
nhadores.

CoNVoCatória (segue)

nal de Fotografia da Funarte (1979-
2003), coordenou as Semanas Nacio-
nais de Fotografia (1982-1989) e
diversas mostras nacionais e interna-
cionais. Junto com Nadja Peregrino,
recebeu os prêmios da Rio Arte e Fun-
dação Vitae e publicou os livros Foto-
grafia no Brasil: um olhar das origens
ao contemporâneo (MINC/Funarte,
2004); e Fotoclubismo no Brasil – o le-
gado da Sociedade Fluminense de Fo-
tografia (SENAC, 2012). Fez parte do
Júri da Convocatória Portfólio em
Foco, realizada pelo Paraty Em Foco
(2017, 2018 e 2019); em março de 2019,
fez palestra sobre a produção feminina
contemporânea para o Museu de Fo-
tografia do Ceará.

Bella sCorzelli
Bella Scorzelli |é pós-graduada em
Fotografia e Imagem pela IUPERJ –
Universidade Candido Mendes. Ini-
ciou os estudos de encadernação ar-
tesanal em 2002 com Rosa Guimarães
e com Gabriela Irygoyen. Desde
2015, estuda arte contemporânea, fo-
tografia e realiza projetos de enca-
dernações para vários clientes. Junto
a LP Press/Rony Maltz, conquistou a
3ª colocação geral no Fotobookfesti-
val Kassel Awards, da Alemanha,
com o trabalho “Vila do Autódromo”
em maio de 2019.  Participou de di-
versas mostras coletivas, entre elas
destaca-se Paisagens Contemporâ-

GreGório BaCiC     
Gregório Bacic, jornalista, docu-
mentarista e escritor. Um dos
criadores, junto com Antonio
Abujamra, do programa "Provo-
cações" da TV Cultura. Autor de
livros como "O Peão Envenenado
e Outras Provocações" e diretor
do documentário "Retrato de
Classe", uma das referências mais
importantes no cinedocumentá-
rio brasileiro.

faBio teixeira

Fabio Teixeira, paulista de Piraci-
caba, começou sua carreira em
1998, como assistente de estúdio.
Logo fez trabalhos como free-lan-
cer para agências de fotojornalismo
de São Paulo. Hoje trabalha como
Fotojornalista e documentarista de
cinema documental  no Rio de Ja-
neiro, onde faz trabalhos para Por-
tal de Notícias UOL, The Guardian
(da Inglaterra), jornal O Dia, Folha
de S. Paulo, Cruz Vermelha Inter-
nacional, Unicef, Caterpilar Brasil e
para agências de notícias Interna-
cionais como REUTERS, AFP, AP e
EFE. Também já atendeu clientes
de outros estados e publicações in-
ternacionais, como  a Time e revis-
tas canadenses, americanas e
angolanas. Entre outros prêmios,
recebeu o Vladimir Herzog de
Anistia e Direitos Humanos,  o
Nikon, o Petrobras e o MTP de jor-
nalismo.  

eMidio luisi
Emidio Luisi, nascido na Itália, come-
çou a fotografar na década de 1970.
Trabalhou como fotojornalista para a
revista Veja SP e para o Diário do
Grande ABC, atuando também em es-
petáculos de teatro, dança, etnofoto-
grafia e ensaios pessoais. Coordenou
oficinas de fotografia em diversas ci-
dades brasileiras e foi professor con-
vidado do Curso de Pós-Graduação
da Universidade Estadual de Lon-
drina (UEL). Realizou várias exposi-
ções no Brasil e no exterior. Recebeu o
XI Prêmio Abril de Fotojornalismo
(1985), o Prêmio Aberje (1987) e o Prê-
mio Fotografia da APCA (2011). Par-
ticipa das coleções de fotógrafos
brasileiros do Instituto Cultural Itaú e
do Acervo Coleção MASP-Pirelli e do
Museu da Fotografia dirigido por Sil-
vio Frota. Foi curador do Projeto
Caixa & Memórias, do Projeto Caixa
Populi e de O Palco de Antunes, 50
anos de teatro – todos em parceria
com a Caixa Econômica Federal; e do
livro Retrospectiva Fotojornalismo
2000, da Associação de Repórteres Fo-
tográficos e Cinematográficos. 

espeN rasMusseN
Espen Rasmussen vive próximo a
Oslo, Noruega. Ele tem um trabalho
focado em questões humanitárias e
trabalha como editor de fotografia
na maior revista de notícias da No-
ruega, a VG Helg. Ele é membro da
agência VII. Espen ganhou inúme-
ros prêmios por seu trabalho, in-
cluindo três prêmios no World Press
Photo, primeiro lugar no Sony
World Photography Awards, várias
vezes premiado no Picture of the
Year International e com 45 premia-
ções no Norwegian Picture of the
Year. Em 2007, Espen recebeu um
prêmio da Fritt Ord Foundation
para dar continuidade ao seu projeto
de longa duração sobre refugiados e
migrantes ao redor do mundo. O
trabalho foi publicado na forma de
livro, "TRANSIT", em 2011, bem
como com uma grande exposição
realizada no Nobel Peace Center, em
Oslo. Rasmussen leciona fotografia
em universidades e também se apre-
senta em festivais de fotografia com
frequência, além de dar palestras
para grande variedade de públicos.
Nos últimos oito anos, ele atuou
como um dos mentores / editores
do Norwegian Journal of Photo-
graphy (NJP). 

eduardo queiroGa
Eduardo Queiroga é fotógrafo e pro-
fessor. Autor dos livros “Cordão” e
“Coletivos fotográficos contemporâ-
neos”. Cofundador da Escola Livre,
de Imagem e do Projeto FotoLibras
de fotografia participativa com sur-
dos. Fotografa parteiras tradicionais
de Pernambuco desde 2008, trabalho
que já se desdobrou em exposições
e publicações. É doutor pelo
PPGCOM-UFPE. É um dos idealiza-
dores e coordenadores do Pequeno
Encontro da Fotografia. É professor
na UNIFG. Acompanha projetos de
pesquisa artística junto a autores. 

Claudia aNduJar
Claudia Andujar nasceu na Suíça, em
1931, e em seguida mudou-se para
Oradea, na fronteira entre a Romênia
e a Hungria, onde vivia sua família pa-
terna, de origem judaica. Em 1944, com
a perseguição aos judeus durante a Se-
gunda Guerra Mundial, fugiu com a
mãe para a Suíça, e depois emigrou
para os Estados Unidos, onde foi
morar com um tio. Em Nova York, de-
senvolveu interesse pela pintura e tra-
balhou como guia na Organização das
Nações Unidas. Em 1955, veio ao Bra-
sil para reencontrar a mãe, e decidiu
estabelecer-se no país, onde deu início
à carreira de fotógrafa.
Sem falar português, Claudia transfor-
mou a fotografia em instrumento de
trabalho e de contato com o país. Ao
longo das décadas seguintes, percor-
reu o Brasil e colaborou com revistas
nacionais e internacionais, como Life,
Aperture, Look, Cláudia, Quatro
Rodas e Setenta. A partir de 1966, co-
meçou a trabalhar como freelancer
para a revista Realidade. Recebeu
bolsa da Fundação Guggenheim (1971
e 1977) e participou de inúmeras expo-
sições no Brasil e no exterior, com des-
taque para a 27ª Bienal de São Paulo e
para a exposição Yanomami, na Fun-
dação Cartier de Arte Contemporânea
(Paris, 2002). Em 2015, a exposição No
lugar do outro (IMS Rio) apresentou a
primeira parte da carreira da fotógrafa.
A segunda parte da carreira, dedicada
aos Yanomami, foi apresentada na re-
trospectiva Claudia Andujar:  A luta
Yanomami, que estará em cartaz no se-
gundo semestre no IMS Rio.   

ras tão ricas e tão distantes da nossa rea-
lidade. Estudou fotografia no Ateliê da
Imagem e durante 5 anos percorreu  o
sul e sudeste asiático em busca de povos
que ainda preservam suas tradições, re-
gistrando imagens de momentos roti-
neiros e solenes de pessoas que vivem
em lugares remotos e resguardam, em
suas paisagens, rostos, corpos  e ritos as
histórias de seus povos e etnias.

e VaNdro te ix eira
Evandro Teixeira nasceu na cidade
baiana de Santa Inês (ou em Irajuba,
segundo outras versões), em 1935,
iniciando sua carreira jornalística
em 1958, em O Diário de Notícias,
em Salvador, transferindo-se depois
para o Diário da Noite (do grupo

JaNuário GarCia
Januário Garcia é um fotógrafo brasi-
leiro que nos últimos 40 anos tem do-
cumentado afrodescendentes nos
mais diversos aspectos de sua vida,
tais como: social, político, cultural e

JuaN esteVes
Juan Esteves. Fotógrafo desde 1980,
com imagens publicadas e expostas
em diversos países como Brasil, Es-
tados Unidos, Dinamarca, Holanda,
Suíça, Alemanha, Inglaterra, Itália,
Espanha, Portugal, França, China e
Japão. Foi fotojornalista e editor da
Folha de S.Paulo, onde também es-
creveu sobre fotografia para o ca-
derno Ilustrada e para outras
publicações importantes como Se-
lect e Columbia Review of Journa-
lism/ESPM. É articulista da revista
Fotografe Melhor e de publicações
brasileiras, trabahando também
como editor de livros de fotografia, e
curador de exposições, livros e em
grandes festivais como o Festival In-
ternacional da Fotografia Paraty em
Foco, Festival de Fotografia de Tira-
dentes e o Encontro de Coletivos
Ibero Americanos (ECO), entre ou-
tros.

Maria  BalCazar
Maria Daniel Balcazar é uma fotó-
grafa documental e artística boli-
viano-americana. Tem uma trajetória
baseada na universalidade das tra-
dições e símbolos, na vitalidade do
sincretismo, com ênfase na beleza e
nos momentos extraordinários da
vida cotidiana. Ela acaba de lançar
seu livro, Kilombo, editado por
David Alan Harvey, membro pleno
da Magnun Photos e fundador da
Burn Magazine, num projeto que de-
mandou cerca de quatro anos de vin-
das ao Brasil para registrar as marcas
da diáspora africana na formação do
povo brasileiro.

MariCh deVise
Marich Devise. Suas fotos celebram
a vida com paixão, humor e uma re-
lação íntima com o movimento.
Apaixonada pelas culturas afrodes-
cendentes, a francesa trabalha na
França, no Brasil e na África há 15
anos. Além de uma atividade free-
lance de repórter (imprensa, eventos,
shows...), Marich vem desenvolvendo
uma abordagem social e criativa da
imagem, com a associação Clichés Ur-
bains que ela co-fundou. Premiada
muitas vezes, a associação trabalha
com oficinas, exposições e animações
visuais em bairros populares, procu-
rando expor olhares e a participação
de pessoas que normalmente não são
objeto das câmeras. Marich e a Cli-
chés Urbains desenvolveram em par-
ticular uma prática performativa do
retrato. Ao longo dos anos elas criam
um acervo de imagens inéditas e poé-
ticas, que contribuem para descons-
truir os estereótipos e promover as
igualdade de oportunidades.

MiChele p. puCarelli
Michele P. Pucarelli é  professor do
Núcleo de Fotografia do Instituto de
Artes e Comunicação Social, da Uni-
versidade Federal Fluminense -
IACS/UFF. Professor e coordenador
do Curso de Especialização em Foto-
grafia e Imagem da Pós-Graduação
IUPERJ/Universidade Candido Men-

paulo MarCos M liMa
Paulo Marcos de Mendonça Lima.
graduado em fotografia pelo Brooks
Institute (EUA) e em jornalismo pela
Faculdade da Cidade. Estudou foto-
grafia na pós-graduação da
UCAM/Iuperj. Fotógrafo profissio-
nal desde 1980, atualmente também
atua como curador e professor. Foi
docente na graduação da Universi-
dade Cândido Mendes e lecionou na
sua pós-graduação. Desde 2014 é um
dos sócios do Ateliê Oriente. Em
2015,  passou a ser um dos leitores de
portfólios do FotoRio. Trabalhou no
Festival de Fotografia Paraty em
Foco, na curadoria e nas projeções
nos anos de 2016 e 2017. Em 2018 foi

ruBeNs ferNaNdes Jr
Rubens Fernandes Junior é pesquisa-
dor e curador independente de foto-
grafia. É professor e diretor da
Faculdade de Comunicação da Fun-
dação Armando Alvares Penteado
(FAAP). É doutor em Comunicação e
Semiótica pela PUC-SP. É Curador do
Prêmio Fundação Conrado Wessel de
Fotografia. É membro da Associação
Paulista de Críticos de Artes (APCA).

tadeu VilaNi
Tadeu Vilani, 54 anos, natural da ci-
dade de Santo Ângelo, interior do es-
tado do Rio Grande do Sul, trabalha
no jornal Zero Hora de Porto Alegre,
desde o ano de 1996.  Suas principais
influências são provenientes do neo
realismo italiano, principalmente dos
diretores Vittorio de Sica, Luchino
Visconti, entre outros.
Desenvolve trabalhos documentais,
principalmente na região da América
do Sul, documentando a formação ét-
nica e transformações sociais.

ueslei MarCeliNo
Ueslei Marcelino. Filho do fotojorna-
lista Antônio Marcelino, Ueslei cres-
ceu circulando pelo ambiente das
redações. O primeiro emprego foi
como laboratorista da sucursal da
Folha de S. Paulo em Brasília (DF), ci-
dade onde nasceu em 1979, no dia do
repórter fotográfico, 2 de setembro,
onde cresceu e vive até hoje. Desde
2011, Ueslei Marcelino é fotojornalista
da agência Reuters. Ele ganhou o prê-
mio de Fotógrafo do Ano na agência
em 2018. Em 2019, juntamente com
outros 10 membros da Reuters, ele
ganhou o Prêmio Pulitzer, pela co-
bertura da caravana de migrantes da
América Central que, em outubro de
2018, partiu de Honduras, atraves-
sando a Guatemala e o México até
chegar na fronteira com os Estados
Unidos.

ViNCeNt roseNBlatt
Vincent Rosenblatt nasceu em 1972
Paris, França. Vive e trabalha no Rio
de Janeiro. Enquanto estudava Histó-
ria e Antropologia na Sorbonne, via-
jou diversas vezes para Polônia e até
a Sibéria, desenvolvendo seu pri-
meiro trabalho fotográfico. Começa a
trabalhar como fotojornalista, porém
ingressa na na École Nationale des
BeauxArts em 1997, descobrindo o
Brasil em um intercâmbio feito com
uma bolsa de estudos da Collin-Le-
franc, na FAAP em São Paulo, entre
1999 e 2000. De 2002 à 2008 desen-
volve o projeto “Olhares do Morro”
(www.olharesdomorro.org) no morro
Santa Marta, no Rio de Janeiro, que
veria surgir jovens fotógrafos ex-
pondo nos encontros da fotografia de
Arles, na sede da Unesco em Paris,
em Estocolmo ou ainda em Art Basel
e Miami Beach.

sérGio BraNCo
Sérgio Branco é diretor de redação da
revista Fotografe Melhor desde 2001.
Também é o responsável pelo setor de
livros e bookzines sobre Fotografia na
Editora Europa. Em 2011, ao lado do
fotógrafo Luiz Claudio Marigo, rece-
beu o Prêmio Jabuti na categoria Me-
lhor Livro de Fotografia pela obra
“Fotografia de Natureza – Teoria e
Prática”. Foi o criador e presidente da
comissão julgadora dos concursos na-
cionais de fotografia Leica-Fotografe
e Universitário de Fotografia. Gra-
duado em Jornalismo pela PUC Cam-
pinas em 1983, exerce a profissão de
jornalista desde os 19 anos e fotografa
desde os 17. 

sérGio BurGi
Nascido em São Paulo em 1958, Sergio
Burgi é formado em Ciências Sociais
pela USP em 1981, ano em que ingres-
sou no curso de Mestrado em Conser-
vação Fotográfica da School of
Photographic Arts and Sciences, do Ro-
chester Institute of Technology (EUA),
onde obteve em 1984 os diplomas de
Master of Fine Arts in Photography e
Associate in Photographic Science. Foi
coordenador do Centro de Conservação
e Preservação Fotográfica da FUNARTE
entre 1984 e 1991. É membro do Grupo
de Preservação Fotográfica do Comitê
de Conservação do Conselho Interna-
cional de Museus (ICOM) e desde 1999
coordena a área de foto

pieter teN hoopeN

Pieter ten Hoopen é holandês.
Mudou-se em 1999 para a Suécia,
onde estudou fotojornalismo na
Nordens Fotoskola. Ele então tra-
balhou como fotojornalista por
quatro anos e foi representado pela
agência Moment (Suécia) na época.
Publicou em grandes jornais suecos
e revistas internacionais e também
ensinou fotojornalismo em várias
escolas escandinavas. Desde 2000,
Pieter ten Hoopen vem traba-
lhando em histórias em todo o
mundo: Colômbia, Paquistão, Rús-
sia, EUA, Egito, Quênia, Suécia,
Iraque, Síria, Afeganistão... 

roGério reis
Rogério Reis descobriu a fotografia
com o prof. George Racz nas oficinas
do bloco escola do MAM-RJ e nos
cursos do fotógrafo Dick Welton nos
anos 70. Nos anos 80, atuou no grupo
F4, que buscava autosuficiência na
produção e distribuição dos seus tra-
balhos, e participou das coletivas do
INFOTO - Instituto Nacional de Foto-
grafia da FUNARTE. Formado em
Comunicação Social na Universidade
Gama Filho, trabalhou como fotó-
grafo no Jornal do Brasil, O Globo,
Veja. Foi editor de fotografia do Jornal
do Brasil de 1991 a 1996 e edita o
www.tyba.com.br desde 2000. 

NadJa pereGriNo
Nadja Peregrino é mestre em Comu-
nicação (ECO/UFRJ-1990). Professora,
desde 2002, do Curso de Pós-Gradua-
ção Fotografia e Imagem da Universi-
dade Cândido Mendes. Atuou na
Funarte (1977-1990, RJ) e no Centro de
Artes da UFF (1990-1998, Niterói), or-
ganizando exposições de renomados
fotógrafos brasileiros e estrangeiros.
Foi premiada com as bolsas Rio Arte
(1998) e  Fundação Vitae (2004). Inte-
grou a seleção dos prêmios e porfólios:
Marc Ferrez  (Funarte, 2010) e Art
Pará (Belém, 2010), FotoRio (2016 -
2017), Paraty em Foco e Premio Pierre
Verger,  (2017). Tem diversos livros
editados e artigos publicados.

orlaNdo azeVedo
Orlando Azevedo nasceu em 1949, na
Ilha Terceira, Açores/Portugal. Vive
no Brasil desde 1963. Formado em
Direito, dedica-se profissionalmente
à fotografia documental em projetos
especiais, assim como à criação  auto-
ral, em seu estúdio em Curitiba. Es-
pecializado em expedições e projetos
de longa duração, editor e curador.
Utiliza dois outros heterônimos -
Yury Andropov e Jacob Bensabat -
para outros temas dentro da diversi-
dade de sua produção.

MarCia Mello 
Marcia Mello é bacharel em Letras
pela UFRJ, pesquisadora, curadora e
conservadora de fotografia. Partici-
pou da implantação do Departa-
mento de Fotografia do Museu de
Arte Moderna do Rio de Janeiro,
onde foi curadora entre 1988 e 1997.
Entre 2006 e 2015, foi diretora-cura-
dora da Galeria Tempo (RJ). Em
2017, foi curadora da exposição “Ar-
tesania fotográfica - a construção e a
desconstrução da imagem”, no Es-
paço Cultural BNDES (RJ), além de
“Carta Negra”, fotografias de Renan
Cepeda e “Evandro Teixeira - Em
torno de 1968”, no Reserva Cultural
(Niterói, RJ). 

MarCos BoNissoN 
Marcos Bonisson é artista e mestre em
Ciência da Arte (UFF). Nasceu e traba-
lha na cidade do Rio de Janeiro. É gra-
duado em Letras e pós-graduado em
Arte e Cultura. Estudou gravura, de-
senho, cinema e fotografia na EAV -
Parque Lage (1977–1981) onde leciona,
atualmente.  Participou da 27ª Bienal
Internacional de São Paulo (2006), da
XIX Bienal Internacional de Cerveira
em Portugal (2017), foi selecionado
para a terceira edição da Bienal Sur
(2019). Bonisson tem participado de
diversas mostras coletivas e festivais
de filmes experimentais no Brasil e no
exterior. Publicou o Livro Arpoador
(Editora Nau, 2011), o Catálogo Pulsar
(Editora Binóculo, MAM, 2013) e o
Livro ZIGZAG, publicado pela Editora
Bazar do Tempo e lançado no Paris-
Photo em 2017.  Suas mais recentes ex-
posições individuais foram no Museu
de Arte Moderna do Rio de Janeiro em
2013, na Maison Européenne de la

Mateus sá 
Mateus Sá - Fotógrafo e artista vi-
sual. Também atua como professor
universitário, produtor cultural, edi-
tor de livros e exposições. É cofun-
dador da Escola Livre de Imagem e
do Projeto FotoLibras. Suas pesqui-
sas artísticas transitam principal-
mente pelo universo da memória e
pelas relações desarmônicas e har-
mônicas do ser humano com o meio
ambiente. Tem cinco exposições in-
dividuais, além de participações em
várias exposições coletivas, no Brasil
e no exterior. Com destaque para a
participação em 2018 na série de pro-
jeções do Encuentros Abiertos Festi-
val de la luz, na Argentina, e na
exposição coletiva “Mira Latina” no
FotoFest Bolívia. Integra a coleção
“Diário Contemporâneo de Fotogra-
fia”, em Belém-PA, com o trabalho
Reflexões II. 

dos Diários Associados, de Assis
Chateaubriand), na cidade do Rio de
Janeiro, onde se radicou e mora até
hoje.        Em 1963, ingressou no Jornal
do Brasil, onde se tornou uma figura
mítica do fotojornalismo nacional.
Trabalhou no JB durante 47 anos,
deixando o jornal apenas em 2010,
quando este interrompeu a circula-
ção impressa para se concentrar ape-
nas na edição on line. Extremamente
versátil, destacou-se em diversos
campos da cobertura jornalística,
desde os temas políticos até a foto-
grafia de esporte. Entre os momen-
tos marcantes de sua carreira
figuram a cobertura da chegada do
general Castello Branco ao Forte de
Copacabana durante o golpe militar
de 1964, a repressão ao movimento
estudantil no Rio de Janeiro, em
1968, e a queda do governo Salvador
Allende, no Chile, em 1973; assim
como a cobertura de diversos Jogos
Olímpicos e Copas do Mundo. É
autor dos livros: Fotojornalismo
(1983); Canudos 100 anos (1997); e 68
destinos: Passeata dos 100 mil
(2008), sobre integrantes da cele-
brada manifestação de protesto con-
tra à ditadura militar, que Evandro
fotografou quatro décadas mais
tarde. 

Photographie (MEP-Paris) em 2015, e
na Galeria do Parque Lage em 2018.

PE
CONVIDADOS 

F

neas CCJF/RJ, 2019), e da indivi-
dual: Um Olhar Sobre o Rio de Ja-
neiro (Casa de Pedra/Rio de Janeiro,
2017). É Mestra e Doutora em Enge-
nharia Metalúrgica. 

econômico. Formado em Comunicação
Visual pela International Camaramen
School, com estágio no Studio Gamma
sob orientação do fotógrafo George
Racz, com cursos de extensões de arte
visual, história da arte e videomaker.
Atuou como presidente do Instituto de
Pesquisas das Culturas Negras. É
membro do Conselho Memorial
Zumbi e atualmente presidente do Ins-
tituto Januário Garcia: Documentos e
Fotografias de Matrizes Africanas. des. Doutor em Artes Visuais e mestre

em comunicação, pela UFRJ. | Esteve
presente nas últimas três edições do Pa-
raty em Foco, mediando palestras (Tecer
o Futuro - Nicolas Henry por Michele
Petruccelli, 2018 ),  realizando exposi-
ções e intervenções artísticas urbanas
com Coletivos Fotográficos, na Praça da
Matriz:  (Todo mundo é fotógrafx, 2018),
Releituras Contemporâneas (2017), (Eu
Fotógrafo, Eu Espectador, 2016). Partici-
pou como palestrante, curador e expo-
sitor do festival de Tiradentes – MG
(2016 e 2018), no Centro Cultural Justiça
Federal entre 2015 e 2018. Em 2018,
junto com o com o Coletivo Nós da Pós
lançou o livro “Eu Fotógrafo | Eu Es-
pectador”.

o coordenador de exposições e mem-
bro do Comitê Gestor do FotoRio Re-
siste.

Como diretor do NAFOTO - Nú-
cleo dos Amigos da Fotografia - rea-
lizou dez edições do Mês
Internacional de Fotografia de São
Paulo entre 1993 e 2011.

porânea de SP, SESC, Pinacoteca,
Museu da Cidade de São Paulo, Porto
Seguro e Instituto Figueiredo Ferraz,
entre outros. Em 2015 a artista ganhou
o Prêmio Brasil de Fotografia 2014
(Prêmio Porto Seguro): Ensaios e em
2017 o Premio Geral, Produção inde-
pendente, MobilFilm. Em 2018 ga-
nhou Melhor documentário, Produção
independente, MobilFilm e Bienal Wo-
mancinemakers 2018 na Alemanha.
Desenvolve e coordena o projeto cole-
tivo Sistemas Ecos. Vive e trabalha em
São Paulo.

projeto “Água escondida”, de Caio
Reisewitz (ArqFuturo, 2014), “Off-
side Brazil” (2014), em parceria com
a agência Magnum, e “Câmera
Aberta”, de Michael Wesely. Em
2011, organizou o livro Por trás da-
quela foto, em parceria com Lilia
Mortiz Schwarcz. Trabalhou como
editor de literatura na Companhia
das Letras de 2001 a 2011.
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soas da Nicaragua, El Savador e
Guatemala. A exposição traz
imagens da cobertura dessa cara-
vana, realizada pelo fotógrafo
holandês Pieter Ten Hoopen.
Pelo trabalho, o fotógrafo ga-
nhou o World Press Photo 2019.
Mostra realizada com o apoio do
Consulado dos Países Baixos no
Rio de Janeiro. Local: Praça da
Matriz. De 18 a 22 de Setembro.

F otógrafas imigrantes no
acervo do IMS – Alice
Brill, Hildegard Rosenthal

e Madalena Schwartz – Foram
inúmeros os fotógrafos estran-
geiros que aportaram no Brasil e
aqui contribuíram diretamente
para a formação da fotografia
brasileira. A mostra Fotógrafas
Imigrantes no Acervo do IMS
reúne imagens de três mulheres
que contribuíram para a consoli-
dação da fotografia moderna:
Alice Brill, Hildegard Rosenthal
e Madalena Scwartz. Exposição
realizada com o apoio do Insti-
tuto Moreira Salles. Local: Muro
da Pousada Marquesa, Rua da
Cadeia, em frente ao restaurante
Punto Divino. De 18 a 22 de Se-
tembro.

Silêncio – Sonia Guggis-
berg – Ao lidar com um
certo modo de interceder

na vida, Sonia Guggisberg pas-
sou a pensar seus processos de
criação instaurando em suas
obras procedimentos cada vez
mais polítcos. O que passa a
dar sentido a essas experiências
é o processo de testemunhar
vidas anônimas, mergulhar nos
seus movimentos, dissolver as
alteridades e explicitar um certo
modo de percebê-las a partir de
imagens e sonoridades. Guggis-
berg busca traduzir e interrogar a
presença do silêncio em diferen-
tes instancias. O silêncio sobre a
invisibilidade de milhões de pes-
soas, o silêncio das imagens que
gritam pela urgência da realidade
e de suas consequências ainda
sem solução, o silêncio que re-
flete o esvaziamento de vidas, de
seus passados e futuros. Trata-se
de um silêncio que transforma a
realidade em lacuna e apresenta
seu testemunho em um discurso
audiovisual e sonoro. Exposição
realizada com apoio dos Consu-
lados Gerais da Suíça em São
Paulo e no Rio de Janeiro. Local:
Salão Nobre da Casa da Cultura.
De 18 de setembro a 12 de no-
vembro.

Kilombo – Maria Daniel
Balcazar – No Brasil, o
Quilombo representa

uma comunidade autônoma de
escravos foragidos que planta-
ram as sementes da herança afro-
brasileira. O título dessa série,
Kilombo, tem origem bantu e
realça o significado de fuga da
injustiça e da violência. É um
símbolo de dignidade e liberdade
com ênfase na resistência e na
transcendência da diáspora afri-
cana, geração após geração. As
imagens de Maria Daniel Balca-
zar presentes na mostra, que tem
curadoria do Paraty em Foco,
foram realizadas nesses territó-
rios de luta e violência, mas cap-
turam a esperança e a alegria,
palpável nos sorrisos, danças e
rituais. Local: Casa da Cultura,
Sala Samuel Costa. De 18 de se-
tembro a 14 de outubro.

Mundos esquecidos –
Eliane BandEliane
Band e o mundo visto

de sua montanha interior. De
suas partes esquecidas e renun-
ciadas, da contestação de sua
“realidade”, surge a arte em sua

Ganhadores Convoca-
tória Portfólio em Foco
2019 – Exposição ex-

terna de maior destaque no Fes-
tival, reúne 20 trabalhos
finalistas e 6 menções honrosas
na Convocatória PEF 2019,
sendo 13 Ensaios e 13 Fotos
Únicas. Um amplo panorama
de tendências e de trabalhos
emergentes. Este ano, a Convo-
catória PEF teve 1014 inscritos,
de diversas partes do Brasil e do
mundo. Participam da exposi-
ção os fotógrafos Gabriela Vi-
vacqua, Reiko Otake, Matías
Quirno Costa, Virgínia Yunes,
Claudia Guimarães, Felipe
Paiva, Elias Rodrigues de Oli-
veira, Lívia Kessedjian, Luca
Meola, Monic Grappi, Ramatis
Haywanon da Costa, Sérgio
Carvalho, Vitor Queiroz, An-
derson Espinosa, Antonio Sala-
verry, Bete Marques, Carol
Melo, Edmilson Sanches, Iuri
Moradillo, Míriam Ramalho,
Bárbara Bragato, Gonçalo Lobo
Pinheiro, Marcos Sanchez, Fer-
nanda Aramuni e Mateus
Gomes. Local: Quadra da Praça
da Matriz. De 18 a 22 de Se-
tembro.

Yanomami: marcados
para morrer? – Clau-
dia AndujarMontada

na lateral da exposição da
Convocatória Portfólio em
Foco, a exposição da Ho-
menageada do ano no
PEF2019, Claudia Andujar,
traz imagens expostas origi-
nalmente em 1990, no
evento "O Índio / Ontem,
hoje e amanhã", realizado
no Memorial da América
Latina, em São Paulo. Ao
resgatar as imagens no con-
texto atual, a curadoria do
PEF busca contribuir para a
urgência da preservação das
reservas indígenas e da
Amazônia. Mostra realizada
com apoio dos Consulados
Gerais da Suíça em São
Paulo e no Rio de Janeiro e
da Galeria Vermelho. Local:
Quadra da Praça da Matriz.
De 18 a 22 de Setembro.

Coração do Brasil – Or-
lando Azevedo – Foi pre-
ciso acreditar no sonho e

no desafio para que a "Expedi-
ção Coração do Brasil" rasgasse
as artérias da memória e escre-
vesse sua página de respeito ao
país e ao próximo, buscando
novos caminhos e horizontes.
Há duas décadas nascia um
sonho e um desafio. Desvendar
o país através da fotografia, do-
cumentando seu patrimônio na-
tural e humano, numa reflexão
e revisão sobre o Brasil.  Assim,
nascia "Coração do Brasil". A
21 de abril de 1999, partia de
Curitiba o fotógrafo Orlando
Azevedo, criador e realizador
desse projeto. A exposição ex-
terna de grande formato traz
uma síntese desses 20 anos de
andanças. A exposição é reali-
zada em parceria com o Sesc
Paraty. Local: Praça da Matriz.
De 18 a 22 de Setembro.

Agrande caravana –
Pieter Ten Hoopen –
Entre os meses de outu-

bro e novembro de 2018, milha-
res de migrantes da América
Central se juntaram em uma ca-
ravana em direção à fronteira do
México com os Estados Unidos.
A caravana, reunida através de
uma campanha organizada via
redes sociais, saiu de San Pedro
Sula, em Honduras, no dia 12 de
outubro, e, conforme a notícia
correu, atraiu rapidamente pes-

exposiÇões
eM  foCo

vida. Das montanhas nevadas do
Himalaia, das fumaças, dos Raba-
ris, da sabedoria dos mundos sa-
grados, da relação do trabalho
com a terra, da lenha, do leite, da
lã, dos Charans, dos nômades ti-
betanos de Changthang, da liber-
dade e mudança...A exposição
reúne uma série de retratos feitos
no Sul e Sudeste Asiático. Local:
Casa da Cultura, Galeria Dona
Geralda. De 18 de setembro a 14
de outubro.

Selfie em Foco 2019 – A
curadoria do Paraty em Foco
promoveu a chamada Selfie

em Foco 2019, visando expor au-
torretratos criativos enviados por
fotógrafos. Foram selecionados
30 autorretatos de 29 autores, evi-
denciando a varie dade de expres-
sões e abordagens. Participam da
exposição Adilson Andrade, Ale-
xandre Suplicy, Ana Gilbert, An-
tonio Salaverry, Arthur Kolbetz,
Bruna Vianna, Carolina França,
Cecilia Bethencourt, Felipe Garo-
falo, Fernanda Lider, Gilma
Mello, Khalil Charif, Lilian
Nader, Luci Polina, Luciana Cre-
paldi, Marcos Marcolla, Maria
Jose Benassi, Mariana Pêgas, Ma-
risa Souza, Mazé Martins, Natalia
Rocha, Paula Mello, Rafael Silva,
Rossana Medina, Tacila Torres,
Tika Tiritilli, Veronica Machado
Nani e Victor Garcia. Local: Pátio
da Casa da Cultura. De 18 de se-
tembro a 14 de outubro.

Sonho Meu – Desde sua
mudança para a cidade de
Paraty, o casal Giancarlo

Mecarelli e Maxime Delmotte
realiza ações sócio-culturais na
cidade envolvendo a fotografia
e o festival Paraty em Foco.
Para o projeto Sonho Meu,
Giancarlo fotografou jovens
moradores de Paraty segurando
uma folha de papel na qual re-
gistram o que desejam ser no fu-
turo. A mostra é um recorte do
resultado final do projeto, com
20 retratos. Local: Muro da
Pousada do Príncipe, Av. Ro-
berto Silveira, 801 - Centro, Pa-
raty. De 18 a 22 de setembro.

Antártica, a última fron-
teira – Marina Klink –
estas fotografias da An-

tártica são silenciosas. Não há
sinal de barulho nelas, ne-
nhuma conversa, nenhum
motor, sequer um sinal de
gente. Estamos prestes a che-
gar em um lugar grandioso.
Faz frio lá fora. Marina Ban-
deira Klink vai nos contar a
versão longa da história, a das
origens do planeta e do uni-
verso, do que há ainda intacto,
majestoso e lindo. É a versão
da geologia. Vamos conhecer
a idade da terra. É esta a ex-
pectativa que ela cria nestas
imagens. A viagem é bela.
Local: Casa PEF-Klink, Rua
Dona Geralda. De 18 a 22 de
setembro.

Pittoresco – A exposição,
como o nome diz, traz a
ideia do Pittoresco. Nada

melhor que mostrar estas imagens
na cidade de Paraty, por onde já no
século XVI transitavam os viajan-
tes europeus e cuja beleza encan-
tava e encanta a todos. Na estética,
caminhamos pela busca do subje-
tivo e a ideia do "pittoresco" é de-
sencadeada pela contemplação
que nos remete à pintura, na inter-
mediação entre o sublime e o belo.
Aqui encontramos a natureza pre-
servada em detalhes e no seu todo,
como ideia ou como ocupação es-
pacial. O romantismo na repre-
sentação da arte em oposição ao

racionalismo que vivíamos e ao
irracionalismo que estamos vi-
vendo. A exposição tem curado-
ria de Juan Esteves. Participam
Ana Magalhães, Andrea de An-
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gelo, Andréia de Marchi, Bruna
Veloso, Denise Schoueri,
Eduardo Paiva, Flavia Sampaio,
Flavio Magalhães, Luci Me-
lhado, Marcos Vampré, Marisa

Souza, Rodrigo Gabrielli, Sa-
brina Lisauskas, Thelma Pen-
teado e Vanessa Poitena. Local:
Casa PEF-Klink, Rua Dona Ge-
ralda. De 18 a 22 de setembro.

Corpos Híbridos – é
uma produção da Compa-
nhia de Dança Contem-

porânea da UFRJ em parceria
com o Projeto Corpos Telúricos
do Laboratório de Imagem e
Criação em Dança. Corpos Telú-
ricos é um projeto voltado para a
produção de ensaios fotográfi-
cos, vídeodanças, performances,
instalações e documentários na
região de Visconde de Mauá. O
projeto tem apoio do Programa
de Iniciação Artística e Cultural
da Pró Reitoria de Ensino e Gra-
duação da UFRJ. A exposição
tem curadoria de Giancarlo Me-
carelli. Participam Alexander
Moreira, Camila Barbosa e Ma-
teus Paiva. 
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Delicadeza | Vinte e oito fotógrafxs ex-
pressam delicadeza em suas várias
formas, transformando em imagem

um sentimento, uma atitude, um gesto, um
olhar, uma imagem, uma palavra, uma
forma, uma coisa, uma cor, uma pessoa. A
delicadeza não está presente somente em ati-
tudes humanas, mas em muitos lugares, can-
tos, formas e imagens. Esta mostra quer que
a delicadeza seja imagem e não uma paisa-
gem distante e intocada, ou um conceito
vazio.  Delicadeza na imagem, delicadeza de
imagem, delicadeza na fotografia, no aqui e
no agora. Sempre, calma, serena, perene.
Dentro de todos, de tudo.

AÂnima Galeria reúne  trabalhos de qua-
torze fotógrafos que captam, com seus
olhares atentos, imagens ao redor do

mundo. A exposição Recortes,  com curadoria
de Stela Martins e Renato Negrão,  apresenta
um encontro de cores, detalhes, paisagens e
texturas. A abertura acontece no dia 19 de se-
tembro, às 18h, na Rua Dr. Samuel Costa, 245.
A exposição fica em cartaz até 10 de novembro.
Durante os dias do festival também teremos
um bistrô com cardápio especial.

9

CiNeMa da praÇa eM foCo

Se o cinema é fotografia em movimento, é para
o Cinema da Praça que o PEF também vai.
Uma seleção escolhida especialmente para

complementar a programação do Paraty Em Foco,
com uma mistura de clássicos, como “BLOW UP”,
de Michelangelo Antonioni, documentários e novi-
dades em sessões diárias. Confira a programação no
site e bom filme.


