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Devaneios  iniciais

Em tempos de mudança, de perdas materiais e imateriais, “um novo 
normal”, novos conceitos, limites de uma liberdade, mas também

um tempo de possibilidades da arte como forma de resistência, como forma de (re)invenção.
Estamos em fase de desafios e experiências.

“Quais são os rumos simbólicos e culturais que estão por vir, no recorte 
das artes e dentro da tão importante imagem fotográfica?” 

“Como se desdobrará a relação de ausência e de presença no registro de histórias ao vivo, 
gravadas em formato digital e de que forma serão acessadas em nossa memória?”

Reestabelecemos uma nova relação com nosso espaço de 
vivência e convivência, nossa casa, nosso lar!

Borramos as fronteiras entre o
publico e o privado, com lives e aulas on-line. 

Através das janelas do isolamento, pode-se fazer uma nova leitura plástica de um mundo
visível, mudou-se as narrativas do cotidiano, os modos de vida e as

formas de organização. 
Seguimos surfando essa onda que é capaz de forjar uma outra forma de 
cultura, de tratos, de etiquetas, de políticas e de relações de toda ordem 

que repensam acerca de nossa presença individual e social.



3

M
a

n
ife

st
o

No trabalho, foi necessário uma reinvenção, uma corrida pela busca de 
espaços de ação e de comunicação neste universo das redes sociais. 
As distancias foram abreviadas com acesso rápido de uma 
tecnologia que nunca foi antes tão útil, prática e potente.

Entendemos que o mundo pode parar a qualquer momento, não 
somente com o click da câmera fotográfica, ou com a efemeridade 
de uma imagem digital em um story nas redes sociais.

O mundo contemporâneo rompeu barreiras de
acessibilidade e com isso houve a inclusão de uma marginalidade
presente e necessária. 
Resignificamos os encontros! 

Tenha cuidado com as vozes, o real e o virtual se compõem 
sem se unificarem. E, também, atente para a desigualdade, 
que nos desafia a pensar sobre e agir rápido! 

É fundamental fomentar debates e reinventar formas de 
interação com a extensão tecnológica do real.  
Ainda precisamos de visibilidade para tantos projetos e ações,
produções, experimentações, intervenções educativas e processos
artísticos.
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A palavra da vez é resiliência!  

Qual é o ritmo que queremos: uma temporalidade 
acelerada ou desacelerada? 

É preciso mais tempo para o afeto e para a subjetividade, na produção 
de uma temporalidade interna, usar o tempo, ou o sentido do tempo,

sem medida de tempo!

É preciso um lugar de construção do conhecimento, com saberes,
reflexões, critérios e críticas para o entendimento. 

É preciso usar o ambiente das redes sociais para estabelecer diálogos, 
olhar de forma atenta, para sair da nossa bolha e crescer em empatia.

É preciso desenvolver a habilidade de ouvir, para com isso melhorar
nossa capacidade de aprender. 

Aguçar nossos sentidos para explorar
nossos afetos e olhar de outra maneira para a vida e para o mundo!

É preciso rever camadas de significado. 
Tudo exige uma resposta,
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Manifesto
sem muito planejamento, uma nova linguagem se estabelece. 
De encontro a um tempo singular.
As imagens ganham novos modos de
circulação e independência.

É preciso pensar entre tempos, um passado, um presente e um futuro
(incerto), que exige nossa capacidade de esperar, mas também nos
habilita a refletir e a fazer escolhas mais assertivas e com propósito.

É preciso acreditar! 

Definir escolhas mais conscientes e sustentáveis,
produzir sentido com um tempo de experiência e um olhar mais
poético para um mundo possível! 

Tudo está em mutação, 
estamos no início de uma jornada, 
curta o processo, porque melhor é o percurso do caminho, 
não a chegada! 

Por Liliane e Maria Clara
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Por Liliane Giordano 
 

O “Pequeno Encontro da Fotografia” é um projeto 
dedicado à fotografia em articulação com outras 

linguagens e maneiras de trabalhar a imagem.
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Após cinco edições ocupando ruas, praças e diversos espaços 
culturais no Sítio Histórico de Olinda, em Pernambuco, e uma edição 
totalmente virtual em 2020, por conta da pandemia, o Pequeno 
Encontro de Fotografia chega a sua 7ª edição, de 15 a 19 de março 
de 2021. Mais uma vez em formato virtual, reunindo pessoas que 
possuem trajetórias reconhecidas no meio fotográfico do nordeste, 
para compartilhar seus conhecimentos em diversas atividades, 
que valorizam a produção local e dialogam com todo o país.
 
Eduardo Queiroga, um dos curadores do Pequeno Encontro de 
Fotografia, inicia sua fala com uma autodescrição de si e do espaço 
de sua casa, agradece seus companheiros de fotografia, Maria Chaves 
e Mateus Sá, e, faz uma saudação a todos os festivais de fotografia 
pela importância desses eventos, da resistência, do fazer arte, fazer 
cultura e educação, fazer formação. Ressalta a importância dos 
patrocinadores e da lei Aldir Blanc que possibilita esse Encontro e diz:  
 

 “Se faz fotografia de várias maneiras, e certamente  
 a pesquisa é uma forma de fazer fotografia também.” 
 
A grande novidade foi justamente o “Espaço da Pesquisa”, no qual a 
pesquisa acadêmica sobre Fotografia passa a fazer parte da programação 
do Pequeno Encontro nessa edição. Os trabalhos foram selecionados a 
partir de uma convocatória e apresentados em dois painéis durante a 
programação oficial do evento, conduzidos pelos professores Daniela 
Bracchi (UFPE), José Afonso Silva Junior (UFPE) e Nina Velasco (UFPE).

O  primeiro  painel aconteceu na segunda-feira, dia 15, pela manhã, 
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com a temática “Fotografias de uma distopia pandêmica”. Julianna 
Nascimento Torezani (UESC) falou sobre sua pesquisa “A fotografia 
como elemento de visibilidade e vigilância em tempos de pandemia”. 
Fez um relato sobre os dados oficiais da crise pandêmica que estamos 
vivendo, com base na observação das imagens que estão sendo 
produzidas nesse momento, e também, ao mesmo tempo, no que não 
está sendo visto,  por isso a necessidade de pensar sobre os espaços 
de visibilidade, como os portais de notícias, mídias independentes e 
redes sociais, ou de invisibilidade, como as pessoas que não têm 
acesso à internet, sem recursos financeiros e com problemas de 
saúde, bem como artistas, populações indígenas e quilombolas. 
Juliana mostra três exemplos dessa diferenciação do visível com o 
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invisível:  um a partir da fotografia do Papa Francisco rezando a 
missa, sem público, na Praça de São Pedro, no dia 27 de março 
de 2020; outro exemplo é a imagem da live na casa do cantor 
Gustavo Lima, no dia 28 de março de 2020, que arrecadou 
doações de mais de 50 toneladas de alimentos e insumos 
hospitalares, além de 110 mil reais durante cinco horas, com 
11.5 milhões de visualizações; e, traz como terceiro exemplo, o 
discurso da Rainha Elizabeth II, no dia 05 de abril de 2020, que foi 
o quarto discurso em 68 anos de reinado, com 93 anos de idade. 
 
Com isso, aborda a importância do momento e de algumas 
questões como a vigilância em uma sociedade mascarada, 
como possibilidade de questionar nossa liberdade. O 
confinamento como forma de conscientização e as estratégias 
de comunicação e medidas de Estado. Uma sociedade atual 
com discursos e estratégias políticas, com o poder soberano 
para questões da vida e da morte; o poder disciplinar, como 
ampla visibilidade dos corpos; a biopolítica de como a sociedade 
é controlada por questões de crises, em função dos riscos e 
da segurança da população e sobretudo através de máquinas. 

 Ela diz: 
 

“A câmera fotográfica está a serviço da visibilidade para 
ampliar as estratégias de controle e vigilância, e, não 

normatizar a situação atual, no que toca aos infectados 
e mortos.”    

Greice Schneider e Renata Benia (UFS), apresentaram um 



17

trabalho desenvolvido sobre “Imagens de um tempo suspenso: 
Dramaturgia do acontecimento nas fotografias da pandemia” 

Greice iniciou a sua fala com a seguinte reflexão: 
 

 “A pesquisa nasce de um ponto de 
convergência das pesquisas, entre o meu trabalho e o 

de Renata. Ela concluiu o mestrado sobre o conceito 
de absorção no fotojornalismo e nas fotografias do 

WordPress Photo. E eu imersa na temporalidade do 
acontecimento e do não acontecimento visual, de 

quando inicia a pandemia. De lá para cá, muita coisa 
mudou e muita coisa também permaneceu no mesmo 
lugar. Imagens em que a aglomeração e o cheio viram 

notícia e provocam indignação, como um sentimento 
contrário ao que se tinha antes. Os confinamentos 
interromperam o fluxo dos acontecimentos e irão 

modelar a experiência temporal e espacial sobre a 
representação da pandemia.” 

 

A pesquisa foca em duas dimensões: a primeira  é a 

dimensão temporal, efeito de serialização da pandemia, 
ressignificação do tempo; a segunda é a perspectiva 

espacial, de como esse cancelamento de eventos impacta 
nos aspectos espaciais de representação mundial da 

pandemia, com especial atenção entre exterior e interior, 

esfera doméstica, esfera urbana, público e privado. 

O entender a relação entre o tempo e o acontecimento 

jornalístico compreende uma duração muito curta, 
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pontual, ligado ao tempo presente, aquele que é singular, extraordinário, surpreendente. Acontece 
que a narrativa pandêmica, em primeiro lugar não é um acontecimento, e sim uma certa serialidade:   
a ausência desses  acontecimentos singulares e o acúmulo da repetição episódica,  dilatam a duração, 
por meio do apagamento dos marcos temporais, o que provoca uma sensação de 
eterno presente, sem diferenciação dos dias. Em segundo lugar, a serialidade como um 
acúmulo de anúncios, uma propagação de clichês, o que trás uma fadiga emocional. 
 
A ausência das pessoas a partir do elemento humano, cidades fantasmas e um protagonismo do 
espaço doméstico, em que a janela funciona na fronteira de um êxodo populacional. A pandemia 
também ressalta desigualdades sociais, diferenças de condições, políticas públicas, e com isso, as 
possibilidades de recolhimento no espaço doméstico, é uma restrição, mas também um privilégio para 
poucos. A dimensão doméstica da pandemia atrás dos pequenos registros caseiros, as imagens das 
futuras suspensões temporais, ausência de marcos temporais bem definidos, imagens de sensação de 
estranheza provocada pela desocupação dos espaços públicos e essa fantasmagoria melancólica. Por 
outro lado, a midiatização do espaço doméstico. E entre as fronteiras e as páginas de jornais, aquilo 
que é considerado ordinário, desimportante, residual, acontece nesse movimento de introspecção. 

Camila Leite de Araújo e Cristiane Barbosa (UFAM) trouxeram mais uma 
importante reflexão: “Imagens para pensar sobre a pandemia da Covid-19”.  
Essa reassalta sobre o papel que a fotografia assume dentro do quadro da pandemia e 
analisa alguns trabalhos do fotojornalismo e da fotografia documental. Em suas palavras: 

“Uma das dificuldades encontradas era mostrar as imagens das pessoas  
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 pessoas  infectadas para se ter uma real consciência histórica e social 
do que estava acontecendo, a fotografia digital como mídia provocadora 

de reflexões, discussões, debates e, possivelmente, de empatia.”  
 
A pesquisa selecionou na plataforma do Instagram, no perfil “Covid-19 em Imagens”,  
três fotógrafos de diferentes regiões do Brasil e com diferentes perspectivas para poder analisar: 
Tarso Sarraf, Isis Medeiros e Alexandre Urch.  Como resultado foi verificado que as 
fotografias são convites à reflexão sobre a realidade da pandemia no Brasil, porém 
limitadas como fontes históricas se analisadas  apenas  a partir de sua iconografia. 
Assim, considera-se de extrema importância o papel da ciência social que investiga os dados 
e as informações que contextualizam as imagens em um lugar na história contemporânea. 

Geissy dos Reis Ferreira de Oliveira (UFPB) concluiu o Painel 1: 
“Corpo-máquina (fotográfica) e Covid-19: interseções antropológicas”. Geissy, falou de 
alguns passos de sua pesquisa nesse percurso de incursões etnográficas e bibliográficas 
num contexto de tentativas erros e tentativas acertos para solear, questões que versem 
sobre os seus objetivos de entender de que modo é possível perceber e registrar por meio 
da fotografia o rastro, a existência e as reverberações da pandemia de COVID-19.  Ela diz:

 

 “Uma pergunta que eu me fiz foi como o corpo da fotografia, do 
fotógrafo e da pessoa que é fotografada, encontra-se conectado a Câmera 

fotográfica, aquele momento, no exercício da fotografia? E de que modo 
a fotografia era resultado desse emaranhado corpo, Covid-19, 
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máquinas, sentidos e emoções, luzes 
e sombras, cores, contextos?   

Com o passar do tempo e da própria pesquisa, 
elas sofrem deslocamento, na medida em que o 
estudo caminha, traz outras e novas questões.”

Ao final do painel, um debate cheio de questionamentos 
sobre visualidade e temporalidade, expressividade e temáticas 
das imagens, modelos de atenção e referência. Nina questiona: 

 

”Como controlar sem ver? Como o vírus ganha uma imagem 
fictícia? Por que temos uma necessidade de dar uma imagem 

para aquilo? É uma questão de invisibilidade, da suspensão 
da temporalidade tentando combater o que é invisível e o que 

é tão agressivo e perigoso. Questões de controle através de 
uma vigilância distribuída, os integrantes das redes sociais 

mesmo em suas bolhas fazem parte da rede. A gente resiste, 
mas faz parte dessa engrenagem. As informações estão ali, 
nas grandes plataformas como Google, Facebook, coletando 

todos os nossos dados e imagens por meio da internet: redes 
sociais, localização, hashtags. Isso quer dizer “eu permito” e 

se a visibilidade é permitida, a vigilância controla o meu corpo. 
Vivemos uma democratização da informação na nossa 

sociedade e a representação do sofrimento das pessoas 
é muito importante nesse momento de negacionismo em 

relação à pandemia, em relação à potência do coronavírus 
e em relação à necessidade da vacinação ao mesmo tempo. 

Também, percebo que existem inúmeras abordagens e 
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diferentes lugares do país que têm realidades distintas 
umas das outras. As imagens são muito diferentes e são 

todas de suma importância a serem compartilhadas. 
É interessante também perceber o perfil que divulga 

imagens que não são apenas de reportagens. Há muitos 
trabalhos artísticos e fotografias que possuem relevância 

nesse momento. Fotografias de arte, documentários 
e fotografias que são do foro íntimo, da esfera íntima 

das pessoas que fotografam seu cotidiano!
A proliferação de imagens abordou em inúmeros 

discursos a pandemia e eu acredito que esse é um 
momento em que as pessoas precisam ver essas imagens. 

Lamento que somente o perfil engraçado 
seja o compartilhado, porque se o sofrimento 

das pessoas não é visto, ele também não é 
representado.  É como se não existisse.  

Hoje eu fico feliz com o resultado do nosso 
trabalho. Penso que um trabalho complementa o 

outro no Festival, em suas 30 inscrições, sobretudo, 
na vida da mídia massiva mais tradicional.”

 O segundo painel foi apresentado na terça-feira, dia 16, 
com a temática “Reconfigurações da imagem fotográfica”, 
Afonso Jr., um dos organizadores, enfatiza a importância desse 
espaço de pesquisa para falar sobre o futuro da fotografia. 

É importante praticar a teoria, ou seja, transformar 
esse conjunto de reflexões em uma relação de análise e 
crítica, para a fotografia poder evoluir e a crítica também. 
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Marina Feldhues (UFPE) fez sua apresentação sobre “Fotografia, antropologia e 
os tipos raciais”. Ela pesquisa trabalhos artísticos que usam fotografias de arquivo,  
busca uma reconfiguração de memória e outras aberturas políticas para a produção 
de imaginários de futuro. Para isso, ela retoma a história da fotografia e os materiais 
que os artistas usam. Também, investiga os sujeitos racionalizados e como são 
produzidos na modernidade. Ela cita a filósofa brasileira Denise Ferreira da Silva 
como referência em uma forma de contextualizar as questões de diferenças raciais. 

Cristianne Melo (UFCG) trouxe sua experiência educativa com a pesquisa 
“Confluências táteis, imagéticas e verbais no ensino da fotografia”. Ela 
parte do princípio da compreensão fotográfica a partir da experiência 
sensorial,  além de uma abordagem de análise plástica e discursiva para 
esse processo criativo, sua concepção e desenvolvimento. Cristianne diz: 

 
 “Penso a fotografia um pouco além, em como ela pode 

transpassar o nosso sentir. Esse trabalho é um relato de um processo 
criativo baseado na perspectiva da Cecília Salles que sugere que a 

obra é o todo, não só a obra exposta, mas toda a sua concepção e a 
sua idealização. É um sistema aberto que vai relacionar e produzir 

trocas de informações com o meio a partir da sua execução.
 Ao pensar sobre como essas imagens são de como a imagem 

pode ser mental, e de que não precisa necessariamente ser 
materializada. A imagem apresenta essa dualidade entre sentidos 
e simbólicos, não é só um objeto físico, mas algo que acontece!” 

Larissa Helena Oliveira (UFOP) mostrou uma perspectiva vivencial 
com “Uma narrativa fotobiográfica diante do Alzheimer”. O início 
da sua pesquisa ocorre a partir de uma pergunta de sua mãe: 
 



23

“Como a gente vai fazer para que a sua vó não se 
esqueça da gente?” 
Nesse momento, a avó já havia sido diagnosticada. Ela conta:

 

“Na minha cabeça eu pensava que eu, como alguém que 
estudava comunicação, precisava fazer alguma coisa. 
Lembro que busquei algumas fotos escondidas da minha 
mãe e levei para casa. Fiquei olhando aquelas fotos e 
pensando o que poderia fazer. Isso me fez refletir, tive 
a ideia de um álbum, pelo que significa, por tudo que ele 
carrega, e assim, foi o início do trabalho. A busca pelo 
embasamento teórico me levou a entender a velhice, 
depois fui para a parte da medicina, como ela classifica 
o Alzheimer, os tratamentos. Quando isso ficou claro, 
começei a entender que não poderia ser um álbum 
simples, mas com características e alguns recursos 
diferentes, na busca de provocar a rememoração na 
minha avó”. 
 
Fabiana Bruno foi uma das referências que Larissa utilizou em 
sues estudos. Essa autora define a fotobiografia como uma forma 
de desvendar camada por camada, imagem por imagem sobre as 
emoções da vida de alguém, os sentimentos de uma pessoa e as 
suas particularidades.  

Definida a narrativa fotobiográfica, Larissa busca entender 

os outros recursos possíveis para esse projeto, o tamanho, 
as cores e as diversas maneiras de construir uma 
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forma de acessar a memória.  Busca também referências como Susan Sontag,  

Boris Kossoy e Armando Silva, que falam sobre o álbum de família. 
 
A memória também é investigada por Vanessa Ferreira Poitena (FASM), com  a pesquisa 
“Paisagem de arrasto: Artificium para a memória”, um projeto autoral 
inspirado na poesia “Paisagem” de Carlos Drummond de Andrade (As 
impurezas do branco, 1953).  Vanessa foi em busca de compreender a 
percepção e a visualidade, a provocação e a dimensão da poesia. Ela comenta:

 
“A pesquisa é uma ponte de possíveis conexões entre o meu 

processo criativo e uma análise teórica. Foi preciso compreender 
e criar um panorama de construção de imagens, para perceber  

esses instantes de significação conceitual e desenvolver um 
discurso para analisar a condição da paisagem na poesia”. 

As imagens foram concebidas via tecnologia fotográfica digital com uma aparência  
pictórica na sua impressão. Trazem uma discussão para o âmbito da representação 
da paisagem, diante da dimensão poética e provocativa de Drummond. 

 “Precisei questionar e definir o significado do que é uma paisagem. O 
que nossa visão alcança e como ela pode ser definida. O domínio do visível e 
a questão da potencialidade extensiva do espaço, da profundidade do olhar.“   
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As referências de Milton Santo provocam outra apreensão: a dimensão da paisagem é a dimensão da 
percepção, o que chega aos nossos sentidos, vislumbrando existências de tempos, percursos, sentidos 
pelos quais pode-se chegar a uma possível percepção e a uma representação da própria paisagem. 

 

 “Eu queria que o projeto fotográfico, dentro do domínio do visível, provocasse-
me em um processo de experiência, em que a memória pela escolha das paisagens 

trouxesse o diluir e o fixar de lamentos da exterioridade ao mesmo tempo. 
Queria medir algo que já passou, e, algo que ainda está por vir, sem expectativa. 

Nesse projeto, o que se apresenta como resultado imagético é também um 
processo dessas imagens que foram produzidas por um aparelho de celular.“

A utilização da tecnologia panorâmica, em que Flusser diz: “as superfícies simbólicas que 
estão de alguma forma inscritas previamente por aqueles que o produzem. Os fotógrafos 
manipulam o aparelho apalpando, olhando para dentro e através dele, a fim de descobrir 
sempre novas potencialidades. Portanto quem dá sentido à imagem é o fotógrafo“. 

A tecnologia panorâmica do celular nesse processo criativo de paisagens, para construção 
dessa imagem, em que o aparelho é utilizado dentro de um veículo e corre paralelamente 
à paisagem em potencial, como um travelling, contrapondo-se à condição do instante 
fotográfico ou pela montagem de vários instantes fotograficos sucessivos, para gerar o 
que se entende por paisagem panorâmica e trazer o conceito de scanning de Flusser. 
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Após cinco edições ocupando ruas, praças e diversos espaços culturais no Sítio Histórico 

de Olinda, em Pernambuco, e uma edição totalmente virtual em 2020 por conta da 

pandemia, o Pequeno Encontro de Fotografia chega a sua 7ª edição, de 15 a 19 de março 

de 2021, mais uma vez em formato virtual, reunindo pessoas que possuem trajetórias 

reconhecidas no meio fotográfico de Pernambuco para compartilhar seus conhecimentos 

em diversas atividades, que valorizam a produção local e dialogam com todo o país.

 

Eduardo Queiroga um dos curadores do Pequeno Encontro de Fotografia, inicia 

sua fala com uma autodescrição de si e do espaço de sua casa, agradece seus 

companheiros de fotografia, Maria Chaves e Mateus Sá, e faz uma saudação a todos 

os festivais de fotografia, pela importância deste tipo de evento, pela importância 

da resistência, do fazer arte, fazer cultura e educação, fazer formação. Ressalta a 

importância dos patrocinadores e da lei Aldir Blanc que possibilita este Encontro, e diz:  

 

 “Se faz fotografia de várias maneiras, e 
certamente   a pesquisa é uma forma de fazer fotografia também”. 
 
A grande novidade foi o Espaço da Pesquisa, no qual a pesquisa acadêmica sobre 

Fotografia passa a fazer parte da programação do Pequeno Encontro nesta edição. 

Os trabalhos foram selecionados a partir de uma convocatória e apresentados em 

dois painéis, durante a programação oficial do evento, conduzidos pelos professores 

Daniela Bracchi (UFPE), José Afonso Silva Junior (UFPE) e Nina Velasco (UFPE).

O primeiro painel, aconteceu na segunda-feira, dia 15, pela manhã, com 

No entanto, ele é manipulado como processo de construção da imagem, em que as 
longitudes dessas paisagens de passagens prevalecem. São experimentadas enquanto 

rastros constituídos pela memória, desejando vir a ser uma paisagem. Além disso, a 
velocidade que vem de um movimento faz com que os elementos constitutivos dessa 

imagem possam se aproximar em alta velocidade ou se distanciar em baixa.  
Essa concepção processual de escolha de imagens de passagem foi super importante, 

porque demandou realmente a presença da memória, na apreensão da paisagem.

Thais Andressa Silva e Kátia Hallak Lombardi (UFSJ) fazem um relato sobre 
“Fotógrafas nas linhas de frente: Reflexões sobre o gênero na fotografia de guerra”.
Kátia foi a professora orientadora do projeto de pesquisa de Thais, em 2017, sobre 

três importantes fotógrafas de guerra:  a americana Lee Miller (1907-1977), a 
alemã Gerda Taro (1910-1937) e a francesa Alexandra Boulat (1962-2007). 

 
Esse é um trabalho que aborda questões históricas da mulher na fotografia, trazendo 
referências de algumas teóricas e pesquisadoras como: Guacira Louro e Maria João 

Silveirinha. Elas trabalham com a questão de gênero, questionando por que a mulher 
não pode ocupar alguns espaços (como na fotografia, que por muito tempo teve seu 

protagonismo de homens). A pesquisa busca características de um possível olhar feminino. 
Thais cita o exemplo da revista “Iris Foto”, que teve circulação em 1993. A revista elencou a 
questão da produção feminina, principalmente no Brasil. Nela há um artigo que foi assinado 

por Angélica de Moraes que fala sobre o olhar imprescindível e traz um questionamento: 
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“Se existe um olhar feminino, assim como é inegável a existência de 
uma psicologia feminina, não há por que recusar algumas características 

específicas, como as anotações visuais, produzidas pelas mulheres.”

Thais ainda cita muitas referências sobre as mulheres na documentação de guerras 
ao longo da história, como Susan Sontag, Judith Butler, Gisèle Freud, Jorge Pedro 
Souza, Hilary Roberts, Anne Wilkes Tucker, Richard Whelan e Dorrit Harazim. 

Ao final do painel, uma boa reflexão sobre as pesquisas apresentadas com Dani Brachi, Nina Velasco 
e Afonso Jr. que relembra a importante pergunta da mãe, questão da pesquisa de Larissa Oliveria: 
“O que fazer para ela não esquecer?”. Uma pergunta que pode ser usada para tudo neste mundo 
de imagens e sua alta velocidade de acesso. O que fazer para não esquecer a partir das imagens?
E ao refletir as possibilidades de acesso à memória, uma memória? O que fazer para que a fotografia não 
seja vista apenas como um depósito que está guardado e encerrado no álbum de família? Qual é a sua 
real utilização, para que possa trazer o sentido de identidade e tentar entender como esse processo se 
torna visível, e também como influencia processos de organização do mundo dos sujeitos, das pessoas? 

Palestras  como a de Fred Jordão e Roberta Guimarães, de Heudes Regis e Alcione Ferreira e de 
Bárbara Wagner e Rodrigo Braga complementaram a programação, bem como a “Roda de diálogo sobre 
fotolivros” com Maíra Gamarra. O final não poderia ser melhor com o Café Pequeno + Performance  
“O Som das Imagens – Do que foi nosso ao caos”, de Ricardo Labastier com participação 
do percussionista convidado Jerimum de Olinda. O Festival ofereceu Oficinas com uma variedade 
de opções: “Fotografia 4.0”, com Iezu Kaeru, “No princípio era o verbo”, com Priscilla Buhr; 
“Fotografia como documento e memória”, com Elvio Luiz 
e  “Fotografia e feminismos na América Latina”, com Olga Wanderley.

Ainda,  durante  o  Pequeno Encontro de Fotografia 2021, conferimos a exposição “Suíte Master e 
Quarto de Empregada“ que é uma pesquisa visual realizada no entorno urbano da Região Metropolitana 
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do Recife, que explorou visualmente e de modo expressivo e documental a dualidade dos espaços 
privados da suíte e das dependências de empregada, que reverberam arranjos e relações sociais 
contemporâneos. Um projeto desenvolvido entre 2017 e 2020 pelo fotógrafo, professor e pesquisador 
José Afonso Silva Junior e o ensaio “Festa no Terreiro Mágico” de Heudes Regis que, com um olhar 
atento nos revela os bastidores e a intimidade do maracatu de baque solto Cambinda Brasileira, de 

Nazaré da Mata. O trabalho traz ainda um pouco do sonho, da realidade e do desejo do Período Momesco, 

quando eles deixam de ser figuras anônimas e se transformam em reis, rainhas e caboclos de lança – 

guerreiros misteriosos com seus mantos sagrados sobre os ombros, bordados de lantejoulas e miçangas.

Dentro da programação do Pequeno Encontro da Fotografia 2021, também pode-se destacar 
as projeções de Bárbara Bragato com “Estranho Familiar”, Bruna Dias com “Sobre voos 
renascidos”, Cainã Siqueira com “Ontem à noite eu falei com ela”; Caio Ramon com “Escanear 
Permite Visualizar O Espectro da Vida Humana”; Dirceu Maués com “Ventanas en el paisaje: 
el mundo al revés”; Douglas Fagner com “A Fé em Tempos de Pandemia”; Eduardo Romero 
com “Teu Verbo Insano… em 8 Atos”; Erica Luna com “Novembro”; Felipe Abreu com 
“BOUND”; Gil Vicente Xaxas com “IROKO”; Guilherme Bergamini com “Ferramental”; Junior 
Franco com “Liberdade Imaginária”; Madame Pagu com “3 x 4”; Malu Teodoro e Thaneressa 
Lima com “Cronocyanografia”; Mateus Morbeck com “Nemo Non Videt”; Mauricio Igor com 
“Tornando-te lembrança”; Nino Rezende com “A Lua Caiu No Meu Jardim”; Peterson Azevedo 
com “Gnose: Um olhar sobre a pandemia”; Quel Valentim com “A Experimentação do Corpo 
Feminino na Natureza”; Rafael Vilarouca com “Vigília” e Renato Ávila com “Conte Sua História”.  

No Espaço do Livro, obras foram inscritas por meio de uma convocatória e escolhidas pela 
curadoria da fotógrafa, produtora cultural, editora e pesquisadora Maíra Gamarra. Esse material 
está disponível no site do Festival. Durante o evento, havia visitas guiadas às exposições virtuais, 
para que o público também pudesse ouvir as autoras e os autores falando sobre suas criações.
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Patagônia 
10 Anos de Expedições 

Fotográficas

Expedições
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Por Liliane Giordano 
 

A Sala de Fotografia comemora seus 10 anos de 
expedições fotográficas com um encontro sobre 

o primeiro destino: a Patagônia Argentina! 
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Tudo começou em 19 de fevereiro de 

2011, uma experiência única em meio a 

paisagens incríveis, em um dos lugares 

mais lindos e isolados do mundo. A natureza 

selvagem, suas montanhas, seus lagos 

e geleiras, seus animais e plantas, um 

cenário fotográfico da mais pura beleza.

As  expedições  da  Sala  de  Fotografia  

unem viagem  e  fotografia,  o que não  

poderia  ser  mais  perfeito!  Transforma o 

olhar ao registrar com atenção as sensações, 

os movimentos, as pessoas e os elementos. 

 

Viajar amplia os horizontes de 

quem está disposto a abraçar as 

diferenças e a enxergar o novo. 
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As expedições fotográficas da Sala de Fotografia são diferentes de qualquer 

viagem. Elas são preparadas para realizar uma verdadeira imersão na arte de 

fotografar.  Os guias são exclusivos e programam sempre horários e condições 

para registrar os melhores ângulos da viagem. Na contramão dos turistas, não 

temos pressa e paramos em cada lugar para contemplar e clicar. Nossos passeios 

procuram a sensibilização do olhar, o amadurecimento técnico, o desenvolvimento 

de uma expressão fotográfica pessoal e, ainda, a possibilidade de fazer novos amigos.

As viagens são encontros de apaixonados pela fotografia.  

Os destinos sempre proporcionam registros fotográficos relacionados 

com a natureza, com o homem e com o seu patrimônio histórico cultural. 



36



37



38



39

A educação do olhar também é uma 

preocupação constante, por isso os 

festivais de fotografia entraram no roteiro 

da Sala de Fotografia. Unir viagem a um 

festival que traz pertinentes observações 

pode transformar essa experiência em 

um divisor de águas para os interessados 

em aperfeiçoar, não só a sua fotografia, 

mas o seu entendimento sobre o tema.

Com mais de 20 expedições nacionais 

e internacionais já realizadas, a Sala de 

Fotografia acredita que fotografar é poder 

relembrar, e também sonhar e viver.
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Experimental
Vozes 

A fotografia experimental e uma 
perspectiva contemporânea. 
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A produção contemporânea, em parte, se volta para 
a produção experimental. Muitos fotógrafos confirmam 
a paixão pela experiência do fazer, cuja intensidade, 
provocada pelos ruídos e estranhamentos que saltam 
aos olhos, cria uma fascinante surpresa que põe em 
cheque e tenciona os nossos sentidos, pois tem o poder 
de nos mostrar outro mundo de luzes e sombras, que 

Por   Myra Gonçalves
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aprendemos nos livros
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A produção contemporânea, em parte, se volta para a produção experimental. 

Muitos fotógrafos confirmam a paixão pela experiência do fazer, cuja intensidade, 

provocada pelos ruídos e estranhamentos que saltam aos olhos, cria uma 

fascinante surpresa que põe em cheque e tenciona os nossos sentidos, pois 

tem o poder de nos mostrar outro mundo de luzes e sombras, que se articulam 

num ambiente plural e pelas possibilidades que surgem deste lugar.

LUMEN

Faz algum tempo que a minha produção fotográfica se volta para as perspectivas 

do experimental. Desde 2016 integro o LUMEN – Grupo de Estudos em Processos 

Fotográficos Históricos e Alternativos, coordenado pelas professoras e pesquisadoras 

Andréa Bracher e Sandra M. L. Pereira Gonçalves da UFRGS. Dedicado a 

investigar possibilidades criativas de processos históricos como a antotipia, 

figura 1, o cianótipo ou, mais recentemente, o calótipo, tem possibilitado aos seus 

participantes uma variedade ímpar de produção imagética da mais criativa.
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Ao fazer um breve histórico desses anos de 
LUMEN, relembro que em 2016 produzi estimulada 
pela antotipia. Realizei um painel contendo um 
total de 15 imagens 9 x 12 cm de diferentes 
produtos vegetais, todos aplicadas na mesma 
folha de papel de algodão tamanho A3 para serem 
expostos juntos. Procurei explorar as diferentes 
tonalidades oferecidas pelos produtos que utilizei.

Na exposição realizada ao final do ano, juntei ao 
projeto outros trabalhos, também experimentais 
para compor a mostra, ver figuras 2 e 3. 

Figura 2: Fotografia pintada a mão. 
Lightpainting de Myra Gonçalves, 2016
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Em 2017 nosso foco foi a cianotipia. Propus a 

investigação de algumas das possibilidades ao se criar 

imagens a partir da utilização do processo escolhido. 

Se a cor (azul), própria do processo utilizado, pode 

evocar questões pictóricas, e a utilização do pincel 

também, buscamos interferir nisso. Utilizamos produtos 

específicos que causaram a alteração dos tons do azul.

Também nos interessou as marcas aparentes da aplicação 

da emulsão (figura 4) e a forma das manchas sobre o suporte. 

Os assuntos trabalhados orbitaram o universo de temas 

próprios da pintura: a paisagem, o retrato e as naturezas 

mortas. Minha produção se voltou novamente para a ideia do 

múltiplo, por isso produzi 8 imagens 20 x 30 cm para serem 

mostradas juntas, como um painel. 
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Figura 4: Painel: paisagem, retrato e naturezas mortas (Uma das imagens 
do painel). Cianotipia emmancha circular de Myra Gonçalves. 2017.
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Figura 5 – Natureza morta. Photogenic 
Drawing 21 x 28 cm de
Myra Gonçalves, 2018
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Em 2018 os estudos do projeto 
Lumen elegem os “Photogenic Drawing“ 
para a realização de seus trabalhos. Produzi 
naquele  ano com bastante dificuldades

devido às imposições do 
trabalho como professora e 
coordenadora do curso de 
fotografia da Universidade Feevale.  
Ao longo dos anos de LUMEN, tem 
sido possível lançar um catálogo ao 
final de cada período, seja impresso ou  
on-line, juntamente com amplo material 
virtual que nos auxilia a compartilhar 
e a difundir a produção realizada. 
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Para este texto, o ensaio realizado em 2019 foi o escolhido para receber mais 
ênfase. Por ser mais recente e por ter sido realizado no último ano de convívio 
presencial antes da pandemia do Covid 19, pareceu-me importante falar sobre ele. 

CALÓTIPO 

Segundo Turazzi (1995) a calotipia (ou Talbotipia) foi criada por  
Willian Henry Fox Talbot (1800 – 1877) a partir de seus photogenic drawings.  
O calótipo foi o primeiro processo fotográfico viável a basear-se no princípio  
negativo-positivo, fundamental para a reprodutibilidade da imagem fotográfica. 
Historicamente o processo consistia na utilização de um negativo de papel,  
sensibilizado com iodeto de potássio e nitrato de prata,  
geralmente coberto de cera (para aumentar sua transparência) depois de exposto.  
A imagem formada no negativo, mas ainda invisível, era então revelada com  
uma solução de nitrato de prata e ácido gálico. Processo amplamente  
divulgado no século XIX e um dos “ícones” dos processos históricos,  
pode-se dizer que o calótipo trabalhado contemporaneamente consistiu  
na exposição à luz, de um negativo, que, neste caso, foi produzido sobre acetato 
(transparente) no tamanho A4 e aplicado sobre papel de algodão sensibilizado 
com nitrato de prata e ácido gálico. Exposto em uma mesa de luz em torno de 
7 minutos e posteriormente fixado numa solução de hipossulfito de sódio.  
Nosso recurso estético, quando refletimos sobre os processos criativos, 
tem se voltado para o que propõe Rubens Fernandes Jr (2006) e  
a fotografia expandida. O autor diz que esse jeito de fazer é uma 
possibilidade de expressão que foge da homogeneidade visual 
repetida a exaustão.  Uma espécie de resistência e libertação.
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De resistência, por utilizar os mais 
diferentes procedimentos que possam 
garantir um fazer e uma experiência 
artística diferente dos automatismos 
generalizados; de libertação, 
porque seus diferentes procedimentos, 
quando articulados criativamente, 
apontam para um inesgotável repertório 
de combinações que a torna ainda 
mais ameaçadora diante do vulnerável 
mundo das imagens técnicas.
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As imagens, 
como resultado 
deste processo, 
e s t a b e l e c e m 
códigos e apontam 
para a construção 
de um saber. 
As escolhas não 
são fáceis, mas, 
acima de tudo, 
são necessárias 
para tencionar e 
tornar dinâmico 
o processo. 
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Ainda sobre nossas estratégias 
artísticas optamos pela realização 
das imagens por um processo 
conhecido como ligthpainting e 
para o suporte, papel de algodão 
emulsionado com os químicos 
para Calótipo, ver figura 8. Se 
acreditamos que nas imagens 
feitas com lanterna pressupõe-se 
a utilização de artifícios próprios, 
durante o processo, percebemos 
que nossas escolhas nos fizeram 
lembrar que a palavra fotografia 
vem do grego e significa escrita 
com luz. O termo lightpainting 
vem do inglês e significa “pintando 
com luz”. E tudo, finalmente se 
mistura.

Figura 9 – Ainda resisto. 
Calótipo.  

Fotografia em lihtpainting de 
Myra Gonçalves, 2018.
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O desdobramento do processo de trabalho me levou a 
pensar na própria origem da palavra fotografia, a escrita com 
luz. Esculpir as imagens utilizando lanternas, ver figura 9, 
teve inspiração em mestres como os franceses Etienne Jules 
Marey e Georges Demeny, que faziam estudos de movimentos 
com luzes fixadas em partes do corpo (FERREIRA, 2013). 
Podemos localizar neles os primeiros registros que se tem 
conhecimento em lightpainting. Mais adiante, os primeiros 
usos artísticos viriam de um artista norte americano chamado 
Man Ray na série Space Writing de 1935 (BERNARDAZZI; 
TRIGUEIRO; NOBRE, 2011).  Entretanto a série mais famosa 
da história, feita com a técnica citada, foi a que o fotógrafo 
Gjon Mili, da revista Life, fez com Picasso em 1949. Portanto, 
inspiradas nos mestres, como Ray e Mili, buscamos criar um 
conjunto de fotografias que possuem a sua própria luz. Para 
finalizar, podemos dizer que o calótipo trabalhado consistiu 
na exposição à luz, de um negativo, que, neste caso, foi 
produzido sobre acetato no tamanho A4 e aplicado sobre papel 
de algodão sensibilizado com nitrato de prata e ácido gálico. 
Posteriormente foi fixado numa solução de hipossulfito de sódio. 

Com a combinação do lightpainting e a vontade de pensar os 
processos antigos, ver figuras 10 e 11, percebemos que esses nos 
levam bem longe, para os primórdios da fotografia. Tão antigo 
e, ao mesmo tempo, tão atual, o calótipo, como mencionado 
anteriormente, foi o processo escolhido para os estudos realizados 
com o LUMEN em 2019, para o tratamento dos suportes. A técnica, 
pelas suas características, nos permite processar as imagens em 
uma perspectiva experimental bastante apreciada atualmente.



63

Fi
gu

ra
 6

 –
 Im

ag
em

 te
xt

o.
 T

ex
to

 c
om

o 
im

ag
em

 d
e 

M
yr

a 
G

on
ça

lv
es

, 2
01

8.

Fi
gu

ra
 1

0 
– 

Pe
ns

ei
 a

té
 e

m
 n

ão
 v

ol
ta

r!
 C

al
ót

ip
o.

 
Fo

to
gr

af
ia

 e
m

 li
gh

tp
ai

nt
in

g 
M

yr
a 

G
on

ça
lv

es
, 2

01
9.



64

Fi
gu

ra
 1

1 
– 

N
os

so
 a

m
or

 e
nd

ur
ec

eu
! S

er
á 

qu
e 

re
si

st
e?

 C
al

ót
ip

o.
 F

ot
og

ra
fia

 e
m

 li
gh

tp
ai

nt
in

g
M

yr
a 

G
on

ça
lv

es
, 2

01
9.



65

Perfil do Lumen 1 https://www.yumpu.com/user/grupo.lumen 

Catálogo 2016 - https://www.yumpu.com/pt/document/
view/65236671/lumen-exposicao-do-grupo-de-estudos-
em-processos-fotograf icos-histor icos-e-al ternat ivos 

Catálogo 2017 - https://www.yumpu.com/pt/document/
view/65236801/herdeiros-de-herschel-revendo-o-azul-
atraves-de-hibr idacoes-apropriacoes-e-diversidades 

Catálogo 2018 - https://www.yumpu.com/pt/document/
view/65236928/desenhos-de-sal-em-variacoes-photogenicas

 
Perfil do Lumen 2 https://www.yumpu.com/user/lumen.grupo 

Catálogo 2019 - https://www.yumpu.com/pt/
document/v iew/64910338/expressoes-ka l l i t yp ianas 

Catálogo 2020 - https://www.yumpu.com/pt/
document/view/65250103/lumen-poeticasfotopictoricas
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Preciso logo dizer que avaliar é necessário e que a avaliação 

significativa se faz no próprio processo, como parte dele, enquanto 

ele se desenvolve, sem que, para isto, se deva, sempre, realizar 

uma parada formal. Para esclarecer melhor essas afirmativas, 

convém retomar algumas ideias básicas sobre avaliação. 

Primeiro, cabe recordar seu próprio sentido. Avaliar é sempre 

julgar a realidade, para o que é imprescindível comparar alguma 

citação, fato ou elemento da realidade, com um padrão previa 

ou concomitantemente expresso ou subentendido. Já daqui se 

extrai uma conclusão importante: o processo de planejamento 

inclui o processo de avaliação; sem exagero pode-se afirmar que o 

planejamento é um processo de avaliação ao que se junta a ação 

para mudar o que não esteja de acordo com o ideal.  

Gandin, 1994. 

Histórias do não ver de Cao Guimarães
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Nosso
Vozes - Artigo

lugar ao sol
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Por Rochele Zandavalli

Para pensar poeticamente as falhas e os artifícios 
impostos pela autoria predominantemente masculina 
sobre as formas de visualidade da mulher, proponho 
uma espécie de colcha de retratos. Uma elaboração a 
partir dos resquícios e restos, uma reformulação dos 
estilhaços, uma escuta do murmúrio longínquo do que 
foi apagado, ou nunca antes dito.
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Nosso lugar ao Sol é uma série de imagens fotográficas e pop-ups criadas a 

partir do encontro com retratos de mulheres e grupos femininos. Aspectos de 

amizade, cumplicidade, afeto e força convivem com traços de comedimento e 

reticências, em gestos e expressões revividas. 

  

Procuro olhá-las como um achado, de forma arqueológica e lúdica, pensando o 

passado na elaboração do presente, o que se transformou ou que sobreviveu, junto 

de tudo o que foi forjado, imposto, encenado, apagado. 

 

Parto de materiais descartados ou desvalorizados, e que foram tradicionalmente 

associados à visualidade do feminino - como crochês antigos e amarelados, 

costuras, restos de bijuterias quebradas, - num processo de assemblagem com 

as fotografias, e uso esmaltes de unhas e aquarelas para colorir. Essas entidades 

acabaram em mãos pelegas, voltadas principalmente para interesses paroquiais. 
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“Em obras diminutas e delicadas ou gritantes e explícitas; em obras 

calcadas na narrativa o sugestivas em sua forma e matéria; em obras que 

dialogam com grandes gêneros artísticos ou que questionam clichês em 

torno do gênero feminino... em todas elas, há um convite ao espectador 

a olhar com vagar, fugindo das percepções ligeiras e das interpretações 

prontas; em todas elas reclama o direito à expressão, à liberdade, à luz do 

sol, que tornam real a matéria primeira da fotografia e a nossa existência.”

Paula Ramos - crítica de arte e curadora.
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aprendemos 
 
nos livros
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Imaginar possibilita deslocamentos (...)

Ao mesmo tempo em que força o pensamento a se derivar daquilo que 

já está colocado como verdade, como objeto a ser descoberto, como 

função recognitiva de pensar o já pensado é colocado como ato de 

invenção de si e do mundo.” 

DIAS, 2012, p. 127
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Uma noite
no museu.

Exposição
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Por Myra Gonçalves

“Liliane Giordano e Myra Gonçalves misturam desenho, luz, 
pintura, forma e cor com o passar do tempo, utilizando uma 
técnica, o lightpainting, e um espaço, o museu, que por natureza 
se relaciona com as noções de decorrência, de permanência, de 
duração.” Uma noite no museu integra o projeto Unifoto e estáeve 
em exposição no saguão da reitoria da UFRGS em setembro de 2013.

Por Flavio Dutra

Tudo começou, literalmente, em uma noite de junho de 2011 
em Caxias do Sul. A fotografia foi responsável por estarmos 
naquele espaço! Uma noite no museu não bastou para o ensaio 
fotográfico que viria a se concretizar após algumas semanas.
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As fotógrafas Myra Gonçalves e Liliane Giordano sonharam juntas e no 
espaço de um Museu voltaram seus olhares para um acervo constituído de 
pequenos objetos e muitas histórias. Com desejo de produzir fotograficamente 
através do lighting painting se lançaram na tarefa de retratar alguns doadores, 
convidados especiais que assumiram o papel da própria memória, e foram 
responsáveis por restituir a energia dos espaços montados no acervo.
Pequenos objetos que escondem grandes histórias. 
O encontro entre eles, doadores e doações, foi como um encontro entre 
velhos amigos. Myra e Liliane quiseram dar visibilidade para O Museu e seu 
acervo, espaço privilegiado que valoriza a história de Caxias do Sul, chamar a 
atenção para os verdadeiros responsáveis pela preservação da memória, as 
pessoas que de alguma forma se relacionaram com esses objetos, aqueles 
que impregnaram os móveis e utensílios com as histórias neles contidas. 
O lighting painting possibiitou pensar na própria origem da palavra fotografia, 
a escrita com luz. Esculpir as imagens utilizando lanternas 
teve inspiração em mestres como Gjon Mili e permitiu criar um 
conjunto de fotografias que iluminam as histórias contidas nelas.
Após o término do período da exposição o projeto se lançou em uma trajetória 
de circulação que se mostrou fundamental para a divulgação do trabalho:
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Em 2013 o projeto foi selecionado para fazer 

parte de um UNIFOTO, projeto da Difusão Cultural 

da UFRGS voltado à fotografia, abrindo espaço 

para exposições e publicações, como catálogos. 

O nosso trabalho constituiu uma 

exposição que nos possibilitou mostrar o projeto 

na integra: 

https://bit.ly/3sjvwdF
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Naquele mesmo ano, durante a exposição, uma 

matéria para o Jornal da UFRGS foi publicada 

com texto do fotógrafo e jornalista Flávio Dutra.

 

https://bit.ly/3gaanju

Em 2014 fomos selecionadas para o 

20º Salão de Artes Plástica da Câmara Municipal 

de Porto Alegre. Participamos então com 

duas imagens de uma exposição coletiva.

Em 2016 participamos da exposição [entre] 

Corpos no Espaço Cultural Feevale, promovida 

pela Universidade Feevale. Participamos 

deste evento com uma imagem do projeto.

 

https://bit.ly/3e7Sn6V
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Em 2017 participamos da exposição Conversas: desenho e pintura em pauta na Pinacoteca Feevale, 

promovida pela Universidade Feevale. Para este evento selecionamos duas imagens do projeto.

 

https://bit.ly/3snVvQR

Com a possibilidade que surge de uma nova publicação, o projeto Uma noite 

no Museu se renova e celebra a difusão cultural. Só podemos agradecer!!

Myra Gonçalves, 2011/2021
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Uma noite no museu
Flávio Dutra

Pintar, escrever ou desenhar com a luz são algumas das versões mais correntes para 
o que nos acostumamos chamar de fotografia. Expressões corretas, se pensarmos 
na ideia da impressão da forma luminosa sobre uma superfície, mas questionáveis 
na perspectiva do decorrer do tempo no qual pintar, escrever e desenhar estão 
relacionados e que são diferentes do tempo fotográfico. Em uma de suas sacadas 
famosas, Henri Cartier-Bresson (que, ao dar-se conta de que a fotografia perdia 
espaço para a televisão como elemento de comunicação pela imagem, deixou-a de 
lado, voltando-se às suas origens no lápis-carvão) escreveu e disse várias vezes 
em entrevistas que a fotografia é como um tiro, já o desenho ou a pintura seriam 
como formas de meditação. Algumas técnicas fotográficas “resolvem” – talvez 
de uma maneira quase inocente – este suposto impasse. Nas fotos desta página, 
as fotógrafas Liliane Giordano e Myra Gonçalves misturam desenho, luz, pintura, 
forma e cor com o passar do tempo, utilizando uma técnica, o lightpainting, e um 
espaço, o museu, que por natureza se relaciona com as noções de decorrência, de 
permanência, de duração. Como cenário e como objeto de investigação, utilizaram 
o Museu Municipal de Caxias do Sul, um prédio que, além de testemunha dos 
acontecimentos e do ritmo da cidade, é cenário da vida de várias gerações. As 
peças e objetos dispostos são resquícios materiais que permitem o reconhecimento 
da cultura relacionada, principalmente, aos desdobramentos da imigração e 
colonização europeia em nosso estado, com predominância italiana a partir de 1875. 
Além disso, convidaram algumas das pessoas importantes para a constituição do 
acervo para posar em retratos que brincam com a pose e, novamente, com o tempo.
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Equipe do projeto: ‘”Imagens Ordinárias - Uma noite no Museu’”
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Instituto
Instituto Cultura 

Latina

Na Sala de Fotografia
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A América Latina é mais que um continente. É um 
território cheio de culturas únicas e que também 
se conectam entre si, trazendo uma sensação de 
pertencimento a todos os povos que aqui habitam. E isso 
é tanto para os originários quanto os que aqui chegaram 
e criaram raízes, com culturas herdadas ou criadas e 
adaptadas, resultando em uma mistura única. Podemos 
não conhecer toda a imensa riqueza patrimonial, 
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Inevitável é sentir nas veias o pulsar da identidade que nos interconecta.
Para valorizar e preservar a arte e a cultura do continente é que nasce 

o Instituto Cultura Latina, com sede em Caxias do Sul, RS. Seu objetivo é 
promover a cultura única do nosso território, por meio da educação e da arte. 
Procura ainda defender e conservar o patrimônio natural, histórico, artístico 
e cultural da América Latina.

O Instituto desenvolve atividades em educação, arte e cultura. Aulas de 
espanhol e de português para estrangeiros, intercâmbios culturais e eventos 
de arte e cultura são promovidas para disseminar e congregar os saberes 
entre os países da América Latina. 

O Instituto nasce em uma casa já reconhecida pela cultura e criatividade 
por excelência: a Sala de Fotografia, escola de fotografia fundada em 2007. 
As duas instituições se unem em prol da educação.

Aprenda sobre a cultura latino-americana com a gente! 
Você vai descobrir que a América Latina tem riquezas culturais que são 

únicas, e nos mostra um olhar singular sobre nossas fronteiras.
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A união entre viagem e fotografia não poderia 
ser mais perfeita. As fotos não só permitem 
que a gente relembre aonde passou, mas elas 
mudam a forma como vivemos a própria viagem. 
Ao buscar o que clicar em um novo lugar que 
visitamos, passamos a olhar mais atentamente 
ao nosso redor, observamos as sensações, os 
movimentos e os elementos.

Passamos a ter mais calma. Não dá para 
passar correndo por pontos turísticos se 
queremos fotografá-los bem. Paramos a cada 
curva da estrada. E é assim que a foto revaloriza 
uma viagem, não só no seu futuro, mas também 
no seu presente.

As expedições da Sala de Fotografia são 
preparadas para realizar uma verdadeira 
imersão na arte de fotografar. Na contramão 
dos turistas, não temos pressa e paramos em 
cada lugar para contemplar e clicar.
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aprendemos  
nos livros: 
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Do que se está falando e o que precisamente nos é dito 

quando se afirma que daqui em adiante não há mais realidade,  

apenas imagens?

Ou, ao inverso, que doravante não há mais imagens, 

somente uma realidade representando sem cessar a ela mesma?  

Os dois discursos parecem opostos.  

Todavia, sabemos que não param de se transformar

um no outro em nome de um raciocínio elementar: 

se só há imagens, não existe mais um outro da imagem. 

E se não existe um outro da imagem, a noção mesma de imagem 

perde o seu conteúdo,não há mais imagem. 

RANCIERE, 2012
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www.saladefotografia.com

Rua Garibaldi, 789, Sala 177. Edifício Estrela, Caxias do Sul | RS
(54) 3534.8994 | 9.9159-7637 - saladefotografia@gmail.com
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www.saladefotografia.com

Rua Garibaldi, 789, Sala 177. Edifício Estrela, Caxias do Sul | RS
(54) 3534.8994 | 9.9159-7637 - saladefotografia@gmail.com
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