
 

 

 

 

O que é uma fotografia hoje? 

O ciclo de palestras organizado pela revista Studium pretende 
discutir questões que permeiam a fotografia nos tempos 
atuais, abrindo-se para questões ontológicas, ao mesmo tempo 
em que debate a imagem em relação às fronteiras ampliadas 
em contextos híbridos e diluídas em múltiplos campos do 
conhecimento, principalmente nas artes visuais. 

Local: Auditório do IA/Unicamp 
 
Inscrições no local entre 09:30h e 10:00h. (75% de presença 
para certificado de participação). 
 
Horário: sempre das 10:00 às 12:00h. 
 
Organização: Revista Studium  
                          Programa de Pós-graduação em Artes Visuais/IA 

Programação 

 

08/10 - Diálogos com o artista: Nino Cais e Alexandre 

Sequeira.  

15/10 - Deslocamentos Fotográficos: Ronaldo Entler e 

Mauricio Lissovsky.  

22/10 - Curadoria e Fotografia: Georgia Quintas e 

Helouise Costa. 

29/10 - Fotografia em tempo real: Mídia Ninja e Tuca 

Vieira. 



 

 

Mostra Fotofilmes Brasileiros 

 

Os fotofilmes são filmes feitos integralmente a partir de 
fotografias ou nos quais a linguagem fotográfica é explorada de 
maneira substancial. Esse tipo de produção encontra-se na 
passagem entre o cinema e a fotografia, intercalando aspectos 
dos dois suportes em uma mesma produção. Quando transpostas 
à tela do cinema, as fotografias são animadas e ganham o 
acompanhamento de uma banda sonora. Passam por processos 
de conotação, por meio do uso do signo verbal escrito ou falado. 
Nessa passagem, são capturadas e trabalhadas pela trama 
fílmica, sem deixar de ostentar sua principal característica de 
imagens estáticas. 

As produções selecionadas para a mostra Fotofilmes Brasileiros 
foram reunidas em quatro “ciclos”, a serem projetados ao longo 
de quatro sessões. Os ciclos correspondem a graus variados de 
coesão interna. Por se tratar de uma técnica ainda pouco 
explorada, a animação de fotografias carece de um corpus 
significativo, dentro do qual se poderia traçar linhas de força mais 
bem definidas.  

Os dois primeiros ciclos da mostra Fotofilmes Brasileiros 
contemplam uma perspectiva regional, com produções 
provenientes de um mesmo contexto: o curso de Cinema da ECA-
USP, em São Paulo, no primeiro um caso, e o núcleo criado em 
torno da Associação FotoAtiva, em Belém, no outro caso. Os dois 

ciclos seguintes são heterogêneos, refletindo a variedade de 
tendências e iniciativas surgidas com a popularização da imagem 
digital na primeira década do século 21. No primeiro caso, 
reunimos produções que remontam à primeira metade da 
década, dos realizadores Fernanda Ramos, Kléber Mendonça 
Filho e Marcos Camargo, além de uma criação coletiva. No 
segundo caso, fotofilmes mais recentes, em interfaces com a 
videoarte, o fotojornalismo, a música e o cinema de animação. 

A mostra Fotofilmes Brasileiros foi concebida e organizada por 
Érico Elias e Fernando de Tacca. 

 

1. Marcello Tassara e núcleo ECA-USP – 08/10, 14h, Espaço 

Cultural Casa do Lago 

Marcello Tassara é um pioneiro no uso criativo da técnica de 
“animação de fotografias”. Utilizando um aparelho de “table 
top” adquirido pela Escola de Comunicação e Artes da USP, ele 
criou quatro fotofilmes entre 1969 e 1999, além de ter orientado 
produções de alunos do curso de graduação em Cinema. Os 
filmes selecionados foram produzidos no núcleo ECA-USP, sendo 
quatro de Tassara e outros dois orientados por ele. Os materiais e 
processos narrativos utilizados são bastante variados. Tassara 
adota um tom poético documental nos filmes realizados a partir 
de fotografias de Maureen Bisilliat e Claudia Andujar. Já em 
Abeladormecida: entrada numa só-sombra (1978), parte para uma 
radical experiência de desconstrução de uma fotografia, usando 



 

 

elementos apropriados de diversas fontes. Em Juvenília (1994), 
Paulo Sacramento opta pela criação de uma mise-en-scène de 
tons macabros nas ruas de São Paulo, fotografada por Marlene 
Bergamo.   

 

Filmes: 

 A João Guimarães Rosa (1968). 12’15’’. Direção: Marcello 

Tassara  

 Abeladormecida: entrada numa só-sombra (1978). 13’40’’. 

Direção: Marcello Tassara 

 Povo da lua, povo do sangue (1984). 31’25’’. Direção: 

Marcello Tassara 

 Bahia amada amado (1999). 12’51’’. Direção: Marcello 

Tassara 

 Juvenília (1994). 6’54’’. Direção: Paulo Sacramento 

 Sem título (1998). 5’00’’. Direção: Wagner Souza e Silva 

 

2. Belém – FotoAtiva, Alberto Bitar, Dirceu Maués e Suely 

Nascimento – 15/10, 14h, Espaço Cultural Casa do Lago 

A Associação FotoAtiva, fundada em Belém por Miguel Chikaoka. 
promoveu a formação de uma fértil geração de fotógrafos a 
partir da década de 1990, com uma proposta didática baseada na 

construção de processos artesanais. Alberto Bitar, Dirceu Maués 
e Suely Nascimento são egressos dessa escola, tendo, cada um a 
sua maneira, experimentado com formas criativas na fronteira da 
fotografia com o cinema. Alberto Bitar participa com o maior 
número de fotofilmes, por ser mais profícuo nesse tipo de 
produção. Dirceu Maués proporciona uma mistura do tempo 
dilatado das câmeras de orifício com o tempo acelerado da 
técnica de time lapse. Já Suely Nascimento conta por meio de 
suas fotografias uma história de grande sensualidade rítmica. 

 

Filmes: 

 Doris (2002). 2’52’’. Direção: Alberto Bitar e Paulo Almeida 

 Paisagem urbana em 3 atos (2003). 3’48’’. Direção: Alberto 

Bitar 

 Enquanto chove (2003). 18’34’’. Direção: Alberto Bitar e 

Paulo Almeida  

 Belém 360º (2006). 40’’. Direção: Alberto Bitar  

 Quase todos os dias (2006). 3’44’’. Direção: Alberto Bitar  

 Quase todos os dias: São Paulo (2008). 11’43’’. Direção: 

Alberto Bitar  

 Partida (2005). 5’00’’. Direção: Alberto Bitar 

 Efêmera paisagem (2005). 4’04’’. Direção: Alberto Bitar  

 Sobre distâncias e incômodos e alguma tristeza (2009). 

6’05’’. Direção: Alberto Bitar  



 

 

 Sonoro diamante negro (2004). 9’25’’. Direção: Suely 

Nascimento 

 ...feito poeira ao vento... (2006). 3’30’’. Direção: Dirceu 

Maués  

 

3. Fernanda Ramos, Kléber Mendonça Filho, Marcos Camargo e 

Mão na Lata – 22/10, 14h, Espaço Cultural Casa do Lago 

Fernanda Ramos formou-se em Cinema pela ECA-USP, período no 
qual produziu o curta Jugular (1997). A experiência reverberou 
em sua atividade profissional, quando se especializou em filmes 
de animação de fotografias. Sua produção é exercício de livre 
criação, com intensa experimentação de técnicas de animação. O 
ciclo inclui ainda três produções importantes para o contexto 
brasileiro. O fotofilme Quincas Berro d’Água pelo Furo da Agulha 
(2007), baseado no personagem de Jorge Amado, é obra coletiva 
do Mão na Lata, resultado de uma oficina de câmeras de orifício 
realizada no Rio de Janeiro. Já os fotofilmes Vinil Verde (2004), de 
Kléber Mendonça Filho, e Coda (2008), de Marcos Camargo, são 
narrativas ficcionais fantásticas que tiveram grande repercussão 
nos festivais de cinema pelos quais passaram.  

 

Filmes:  

 Jugular (1997). 5’16’’. Direção: Fernanda Ramos 

 Arpoador (2005). 3’46’’. Direção: Fernanda Ramos  

 Nu de mim mesmo (2006). 2’45’’ (trecho). Direção: 

Fernanda Ramos 

 Rio eclético (2003). 5’00’’ (trecho). Direção: Fernanda 

Ramos 

 Defrag (2003). 3’22’’. Direção: Fernanda Ramos  

 Ensaio visual número 3 (2004). 3’27’’. Direção: Fernanda 

Ramos 

 Quincas Berro d’Água pelo furo da agulha (2007). 4’04’’. 

Direção: Tatiana Altberg 

 Vinil verde (2004). 13’00’’. Direção: Kléber Mendonça Filho  

 Coda (2008). 9’00’’. Direção: Marcos Camargo 

 

4. Experimentações contemporâneas – 29/10, 14h, Espaço 

Cultural Casa do Lago 

Os fotofilmes ganharam enorme impulso com o surgimento da 
imagem digital, dos softwares de edição de vídeos e das redes de 
compartilhamento. Técnicas como time lapse, stop motion e 
pixilation passam por um verdadeiro boom, sendo cada vez mais 
utilizada por profissionais provenientes da fotografia e do 
cinema. Neste ciclo reunimos produções contemporâneas de 
destaque. João Wainer apresenta produção jornalística que 
mescla fotografia a imagens filmadas. O coletivo Cia de Foto 
participa com Caixa de Sapato, uma obra que revela a intimidade 



 

 

da vida comunal. Jarbas Agnelli participa com duas obras cuja 
ênfase reside nos diálogos com a música, sua especialidade. 
Carlos Dadoorian apresenta narrativas bem-humoradas, 
centradas nas questões de gênero e de sexualidade. O ciclo ainda 
conta com produções da dupla Arthur Gutilla e André Farkas, de 
Bella Tozini, Pablo Gea. 

 

Filmes: 

 Marginália (2005) 6’31”. Direção: João Wainer 

 Caixa de sapatos (2008) 5’02”. Direção: Cia de Foto 

 Birds on the wires (2010) 1:25. Direção: Jarbas Agnelli 

 The city of samba (2012) 5:47. Direção: Jarbas Agnelli 

 Trilogia inconsciente (2007-2008) 11’40”. Direção: Carlos 

Dadoorian 

 Enquanto fumo (2010-2011) 1’58”. Direção: Carlos 

Dadoorian 

 Sf/Sm (2009-2010) 0’56”. Direção: Carlos Dadoorian 

 Rapidinha (2008) 1’11”. Direção: Carlos Dadoorian 

 # (2010) 8:47. Direção: André Farkas e Arthur Gutilla 

 Hotel Savoy (2014) 6’41”. Direção: Isabella Tozini 

 2011-2014 (2014) 12`55”. Direção: Pablo Gea

 

 

Apoio: 

 

                   
 


