
exposição
coletiva

fotografias
centro-oeste

de
do



exposição
coletiva

fotografias
centro-oeste

de
do

2021EDIÇÃO9a

FOTOGRAFIA E A SEMANA DE ARTE MODERNA
À LUZ DOS 100 ANOSDOMODERNISMONO BRASIL



Realização: Produção:

Lente Cultural

Presidente
Sergio Almeida

Diretor Financeiro
Alan Santos

Diretor Executivo
Cristiano Costa

Festival Mês da Fotografia

Direção do Festival
Eraldo Peres

Direção deArte
João Campello

Produção Executiva
Carol Peres e Luciana Alencar/IDEIA Prática

Assistente de Produção
Bruno Fernandes e Kleber Pavanny

Consultoria emAcessibilidade
Bárbara Barbosa/Abayomi Produções

Assessoria de Imprensa
Kátia Turra/Tátika Comunicação

Jornalista
Tatiana Damasceno

Gestão de redes sociais
Mariana Lazzari

Apresentadora inclusiva
Juju Peres

Edição vídeo
Cristiano Costa

Fotografia
Sérgio Almeida

Oficinas de Fotografia
Isabella Gurgel e Lucas Viana

Facilitadores Inclusivos
Dinorá c. Cançado (Biblioteca Braile de
Taguatinga) e Rosa (Escola Bilíngue de
Taguatinga)

ProduçãodePodcast
Djeli e John /PoPodcaxt

Apoio Cultural:



Após uma versão totalmente virtual
em 2020, a 9a edição do Festival Mês
da Fotografia 2021 volta com uma
programação completa que, por conta
da pandemia, e respeitando todas
as recomendações contra a Covid-19,
acontecerá com eventos presenciais
e online. O tema Fotografia e a Semana
de Arte Moderna é um convite à reflexão
sobre os rumos que omovimento
modernista imprimiu à produção artística

brasileira, em especial à fotografia dos
séculos XX e XXI. Na programação nove
exposições, visitas guiadas, debates
e rodas de conversa, encontro com
curadores e a VII Exposição Coletiva,
principal mostra do Festival, com imagens
de fotógrafos profissionais e amadores
do Centro-Oeste brasileiro e que, esse ano,
acontecerá em dois locais diferentes:
Espaço Cultural do DF Plaza eMetrô
Estação Àguas Claras . O evento, que

já é tradição no calendário cultural
da capital federal, conta com o apoio
do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito
Federal (FAC) como forma de promover
a cultura da capital. Esse ano o projeto terá
uma versãomais focada nas regiões
de Águas Claras, Vicente Pires, Guará
e Taguatinga, onde ficarão concentradas
as ações presenciais.

Festival mês da fotografia 2021 - 9a edição



exposição
coletiva

fotografias
centro-oeste

de
do



individual

fotografia
inclusiva 01

jovens
fotógrafos

ensaio



Desgarrado
Albery Santini
| DF



Vista daminha sacada
AmandaNunes

| DF



Igrejinha sob o céu de Athos Bulcão
André Zanforlin
| DF



O tempo sobre à morte
AnnaCarolline

| DF



Arte de rua
César Gazolla
| GO



Praia amazônica - Rio Arapiuns, Pará
ChristophDiewald

| DF



Derramar no céu
DemurMoreira
| GO



Como é ser negro que tem suas vivências no Brasil,
porém com sua descendência desconhecida na África. Como é viver nessa dicotomia?

Ester Cruz
| DF



Monumentos de Brasília. Natureza x concreto. Ipês roxos e a Catedral de Brasília
HelioMontferre
| DF



Azul Arara
João Rios

| DF



Idosa observa omovimento da rua em Pirenópolis GO
JorgeDiehl
| DF



Agricultor
Joyce Egilda Rocha

| DF



Força feminina
JuQueiroz
| MT



Omar é altar — oração, ritual e oferenda
Leonardo Sá

| DF



Indigena durante o eclipse lunar
Leopoldo Silva
| DF



Caminho solitário
Luana Lleras

| DF



Padrão que sufoca
LuisMuller
| DF



Vocifere
MARKOH

| DF



Paisagens da região - Parque Nacional Serra da Bodoquena - Rio Salobra - Bodoquena-MS
Nathalia Zandavalli Lopes
| MS



A natureza no concreto
Rejane Vaz

| DF



Labirinto rítmico
RodolfoWard
| DF



O grito
Rodrigo Pertoti

| DF



Continuum interrompido
Romildo Souza
| DF



Notas Sobre Meu Corpo Pós Parto 1-orpo Materno, Sobras, rugas ,cicatrizes, potências.
Um corpo porto, um corpo ilha, um oceano, corpomacio, rugoso, mole. Largo, grande, árido, flácido, elástico.

Um corpo forte o meu corpo. Então me fotografo, exaustivamente, para me lembrar do que ele é possível
Tatiana Reis

| DF



Vazio. Segue o cortejo
ToniannyM. Vieira
| GO



Coleta de flores na Chapada
Ygor Santamaria

| GO
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Angelitude
Hélio Baragatti
| GO



Luzes do Lago Paranoá
Vit Mesquita

| DF



exposição
coletiva

fotografias
centro-oeste

de
do



individual

jovens
fotógrafos

ensaio

fotografia
inclusiva

03



De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2020, a cada 10mortos pela polícia, 8 foram negros
Alicce Rodrigues
| MS



Tirando onda na laje
Anderson Vinicius SoaresGonçalves

| DF



Luzes no túnel
BrunaGouveia
| GO



O novo brilha, o novo é cor. É resistência
Bryan Pereira

| GO



Pingue
CássiaOlivier
| DF



Reflexos - foto feita por chamada de vídeo durante a pandemia, a arte sempre encontra uma forma de sobreviver
Clara Linhares

| DF



Realidade moderna ,antes da pandemia
EryksonDyego
| DF



Abraços
GabsD'amélio

| DF



A luta diária contra um vírus silencioso
Julia Xavier
| DF



ASLLR
Laura Carvalho deMoraes

| GO



Pekodo-mulher
Palamido
| MT



Apenas sorriso, lua
Rafaela Leitão

| DF



Reprodutibilidade técnica
Samuel Rocha
| DF
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Cansei de ser garça, virei guia de turismo
Carla Ribeiro

| DF

Conciliar a arquitetura singular de Brasília
com a prática da observação de aves foi

o que deu origem ao ensaio Cansei de ser
garça, virei guia de turismo. A ideia era

buscar aves facilmente encontradas
na cidade, e registrá-las em seus locais mais
icônicos e conhecidos. As fotos seriam uma

celebração ao aniversário da cidade,
e seriam apresentadas em um evento

de observadores de aves que ocorreria
no Jardim Botânico.

Caminhando pela Esplanada, achei uma
linda garça em um espelho d'água situado

na frente domuseu da república.
A escultura vermelha, o céu azul e o branco
da ave deram um belo contraste! Naquele

instante, além de ser perfeita para o objetivo
das fotos, a garça elegante me pareceu
uma guia de turismo, apresentando aos
passantes lugares como o Congresso

Nacional, o Museu da República,
a Biblioteca Nacional e a Torre de TV. Daí
o título Cansei de ser garça, virei guia

de turismo.













Reflexão
DiegoOliveira

| GO

Minha atual produção fotográfica gira em
torno domeu trabalho comomotoboy.
O ensaio Reflexão parte de autorretratos

feitos durante minhas entregas
onde desconstruíe reconstruí minha própria

identidade, esse processo foi um esforço
de superação dos estereótipos e

preconceitos que eu tinha comigomesmo.













Efêmeros
Henrique Ferrera

| DF

O que fica de realmente valioso do que
fazemos dos nossos dias? Osmesmos

horários, os mesmos locais, a mesma rotina.

O que estamos deixando para o amanhã?
Nosso ou de outros? Onde isso tudo pode
nos levar? E se quando chegarmos lá não
coubermos o que fazer ? de...sa..ce..le.rar.













Estradas
JúliaMazzoni

| DF

Criamos fronteiras que não são vistas
ao olho nu, aomesmo passo em que
somos um só. Viajar de carro pelo país
resultou em diversas reflexões sobre

o assunto. Na estrada, ao passar
de um estado para o outro, de uma cidade
para outra, de um tipo de vegetação para
outra, não é possível saber exatamente

o ponto fixo do limite entre ambos.

O indivíduo se insere num espaço físico,
geralmente consciente de onde

se encontra; todavia, acaba passando
despercebido o fato de que tudo está

conectado. Sem as fronteiras criadas por
nós, o espaço permaneceria aberto, fluido.

“Estradas” consiste em uma série
de fotografias que representam a fluidez

da relação da natureza com o ser humano,
que, aqui, é construída livremente.













Fé
Ògan Luiz Alves

| DF

As Religiões deMatrizes Africanas
e Ameríndias por séculos são

a representatividade da resistência dos
povos que aqui já existiam e dos quemais

tarde foram trazidos à força para aqui serem
escravizados. Meu ensaio é a forma que

encontrei de utilizar a fotografia enquanto
agente de preservação e defesa dessa
cultura e arma na luta contra o Racismo

especialmente o Religioso.













Autorretratos pandêmicos, um olhar para dentro
Pedro deCastro Barcellos

| DF

Este ensaio faz parte de um processo
reflexivo que durou um ano, iniciado

durante a pandemia perpassando todas
as etapas de isolamento social extremo, nos

meses de abril e maio de 2020, até
omomentomais recente de flexibilização

dessas políticas.

Esse projeto tem comometodologia
o autorretrato diário e a autorreflexão por

meio da autorrepresentação imagética de
sentimentos, estados de espirito

ementais.Entendendo a pluralidade
damente humana e das enormes

ramificações que o isolamento pode causar,
não há nenhum compromisso de linha

estética pois ela éutilizada como ferramenta
narrativa. Consequentemente este ensaio
representa apenas uma parcela dos 365

autorretratos produzidos no decorrer
do ano.













Encantos
Rinaldo FaçanhaMorelli

| DF

Perceber encantos em cantos escondidos
do olhar, a luz revela surpresas.

Porções a sussurrar com discrição durante
este isolamento, são novos sabores visuais.

Distraído ou alerta, aquietar-se não é deixar
de perceber, nem abster-se de descobrir.

Emminha eterna pesquisa formal encontro
sutilezas perdidas, agrego novos
ingredientes aomeu imaginário.

São novos versos de uma poética
de descobertas.

Refaço caminhos, amplio os horizontes,
dentro domeu limite espacial há

novas possibilidades.













À luz do confinamento
Romildo Souza

| DF

Depois demais de um ano convivendo
com restrições de todos os tipos, por conta
da pandemia, precisamos encontrar frestas,
pontos e saliências onde nos agarrar para
manter a sanidademental. A matéria prima

indispensável para a existência da fotografia
é um ingrediente muito versátil,

nesse sentido.

A luz, com suas variações ditadas pela hora
do dia, dosmateriais que atravessa e das
superfícies em que se reflete, se tornou
a principal ferramenta dessa busca por

algum sentido dentro do caos que agora
insiste em fazer parte de nossa vida. Cores,
formas e texturas se revelam de uma forma
que talvez não percebêssemos em tempos

"normais", trazendo à tona ummundo
de sonho que deixa mais leve

a dura realidade.













Meninice despedaçada
Thiago deMelo

| DF

Experimentar o que hámundo é uma das
principais atividades infantis, mas para isso
elas precisam ser estimuladas, provocadas.

A fantasia, a socialização com outras
crianças, a curiosidade, a magia,

a descoberta, representam a possibilidade
de criação de uma rede de significados
internos, e por consequência a criação

de seumundo particular. Tudo faz sentido.

Um parquinho abandonado é radical,
subverte o significado do que é infância.
A superproteção dos pais, a tecnologia,
a internet, o abandono do estado e por

último, a pandemia. Essas são algumas das
causas que levam a esse abandono.

Há umamensagem angustiante nessa
situação: Espaços de divertimento

desocupados e desgastados, sem exercer
seu papel social, sem poder receber

a meninice.













Minas não hámais
Usha Velasco

| DF

Este trabalho fala sobre raízes e desenraizamento, a partir de
indagações sobre ancestralidade. As fotos foram feitas na região

natal das minhas famílias paterna ematerna. Os dípticos retratam uma
busca frustada: janelas fechadas, paredes intransponíveis, rastros

impossíveis de seguir.

O apagamento da história das antepassadas negras e indígenas
marcouminha família, como tantas outras no país. Numa certidão
antiga há, inclusive, um apagamento literal: uma criança registrada
como filha "de Ananias Velasco e de pessoa ignorada", como se

fosse possível nascer demãe desconhecida.

O que possuo são apenas vestígios dessasmulheres, queme foram
legados nas preciosas histórias contadas por minha avó, junto com

antigas fotografias e documentos de família. Mas esses registros não
chegam perto de suprir a perda de rostos, de nomes, da história e dos

saberes pertencentes a essas raízes hoje invisíveis.

"Minas não hámais" retrata o sentimento por trás disso, representado
por vazios, pisos rachados, paisagens desbotadas, chaves

aprisionadas em concreto, frestas por onde não se pode enxergar,
pontuadas, aqui e ali, pela presença fugaz de pessoas – pessoas

negras – com o rosto oculto.













Realização: Produção:

2021EDIÇÃO9a

FOTOGRAFIA E A SEMANA DE ARTE MODERNA
À LUZ DOS 100 ANOSDOMODERNISMONO BRASIL


	miolo 2021 web.pdf
	capa web.pdf



