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O Duas Estúdio está no mercado desde abril de 2011 e o Espaço Cultural Duas foi criado em 
novembro de 2012, em Ponta Negra, Natal|RN. O Duas desenvolve atividades de Escola de 
Fotografia, Galeria de Arte especializada em fotografia, Estúdio Fotográfico e Produtora Cultural.

À frente do Duas estão as fotógrafas Elisa Elsie e Mariana do Vale. Residentes em Natal e ambas graduadas 
em Jornalismo pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte [UFRN], ampliaram seus estudos em 
Nova Iorque nos anos de 2004 a 2006 [Elisa Elsie], Madri em 2009 [Mariana do Vale] e Nova Iorque em 2013 
[Mariana e Elisa].  Além disso, numa reaproximação com a acadameia, Elisa Elsie é atualmente aluna especial de 
mestrado no PPGCA/DEART na UFRN e professora colaboradora na disciplina Fotografia do curso de Artes 
Visuais da UFRN. Já Mariana do Vale é mestra em Artes Visuais pelo PPGAV/EBA na UFRJ e doutoranda no 
Colégio das Artes da Universidade de Coimbra.  

As fotógrafas trazem para o trabalho comercial e artístico uma mistura bem sucedida do aprendizado contínuo 
adquirido ao longo de mais de dez anos dedicados à linguagem fotográfica.

As duas profissionais conceberam para o Espaço um projeto contemporâneo ideal para trabalho, arte, estudo 
e ensino da fotografia. Os cursos oferecidos foram pensados de acordo com a exigência do público no 
estado [RN] interessado em desenvolver uma linguagem pessoal dentro desta área imagética fazendo uso 
de suportes diversos. Os conteúdos programáticos são alterados regularmente levando em consideração 
o cenário da fotografia nacional e internacional da atualidade. Atualmente o Duas possui cinco cursos o 
de Fotografia Básica, o de Fotografia como Expressão Artística, a Residência Fotográfica, que possui dois 
formatos distintos, o de Photoshop e por último o de Introdução ao Estúdio. O Duas oferece ainda as oficinas 
de Iluminação Criativa e Lightpaintig, além da Residência Infantil e o curso de Fotografia para Crianças 
voltado para o público infantil.

O Duas dedica parte do tempo a promover eventos de fotografia no estado. Em 2018 realizou o projeto 
Museu da Memória Afetiva da Cidade do Natal, com ações como o seminário Museu, cidade e memória afetiva, 
a intervenção urbana, Museu à ceu aberto e a mostra Corpo memória e cidade: Onde está meu afeto?, além de 
ações na comunidade de Jacó e de formação com os professores da rede municipal através da sensibilização 
artística para a apropriação da cidade. Entre 2015 e 2017, Elisa Elsie e Mariana do Vale aprovaram 5 projetos 
pelo  edital de Economia Criativa do Sebrae/RN. Em 2017 o Duas idealizou, produziu e realizou o projeto A 
mulher e o Fim do Mundo, uma videoarte contruída de forma colaborativa como resultado de uma imersão 
artistica com 9 artistas mulheres. Em 2016, os projetos realizados pelo edital foram a Residência Artística 
em Fotografia com exposição fotográfica e uma edição especial do Bazar Independente. Já em 2015, as 
Duas realizaram a ExpoContemporânea 2015 e uma outra turma da Residência Artística em Fotografia que 
também concluiu com produção de exposição fotográfica e catálogo. Entre agosto de 2014 e setembro de 
2018 em parceria com a Editora Jovens Escribas, produziu e realizou no Espaço Duas dezoito edições do Bazar 
Independente com a participação de diversos autores, poetas e artistas como Márcia Tiburi, Xico Sá, Gregório 
Duvivier [que participou em duas edições], Gui Mohallem, Chico Matoso, Pedro Tostes, Chacal, Nicolas Behr, 
Anna Zêpa, Clotilde Tavares, Edônio Alves, Patativa Moog, Hildeberto Barbosa, Khrystal, Mahmed, Tatiana 
Cobbett e Marcoliva.  Em 2015, o Elisa Elsie e Mariana do Vale foram aprovadas no Edital de Intercâmbio e 
Difusão Cultural do Ministério da Cultura realizando o projeto Paris Photo, que conscistiu na vistia à edição 
2015 de uma das mais importantes feiras de fotografias do mundo para realizar atividades de formação 
em Natal/RN ampliando e atualizando as discussões em torno das referências e destaques da fotografia na 
cena de arte contemporânea. Em 2014, o Duas inaugurou a Galeria de arte “Duas” curando e produzindo a 
exposição fotográfica “Póstumos”, de Numo Rama. A galeria já recebeu as exposições “São Rafael: vestígios 
de uma cidade, de Lara Ovídio, Clewton Nascimento e Ilzene Rodrigues, “Cão doce Cão”, do holandês Erik 
van der Weijde,  @nfíbios, do fotógrafo baiano Tito Casal, além de exposições de alunos do Duas.

Sobre o Duas



A mostra “Elas” que aconteceu na Pinacoteca do Estado do RN em março de 2014, teve o universo feminino 
como cenário e contou com fotografias de Mariana do Vale [com o projeto Rojo] e Elisa Elsie [com o projeto 
Chelsea Hotel]. A exposição reuniu o trabalho de mais oito artistas potiguares.

No Verão de 2013, as duas foram selecionadas para a Residência em Fotografia na School of Visual Arts, Nova 
Iorque, que teve duração de um mês e uma exposição coletiva com os demais participantes.

Ao longo do ano de 2013 o Duas auxiliou na produção do Ato Fotográfico, evento mensal que contou com 
apoio da Fundação José Augusto e posteriormente UFRN. Em maio deste ano, Mariana do Vale palestrou 
sobre “Fotografia como Expressão Artística” e em novembro Elisa Elsie conduziu o evento com o tema de “A 
Residência Artística e sua influência no trabalho de criação do fotógrafo”. Entre junho e maio de 2013, o Duas 
Estúdio produziu a exposição Ecos Híbridos na Pinacoteca do Estado que reuniu trabalhos dos fotógrafos 
Alexandre Sequeira, Eustáquio Neves e Pedro David. 

Em 2012, o Duas produziu a ExpoContemporânea 2012 com patrocínio do Sebrae/RN, que expôs o trabalho 
de 20 fotógrafos do RN e circulou por três cidades do estado: Natal, Santa Cruz e Assu. Nestas duas últimas 
cidades o Duas Estúdio ofereceu o curso de Fotografia Básica e o de Expressão Artística. Ainda neste ano 
auxiliou na organização do FOTO|RN, fórum permanente para discutir fotografia, e da palestra “Natal na 
Trilha da Imagem”, resultado de um trabalho de Marcelo Buainain apresentado em parceria com o fotógrafo 
Tiago Santana e a curadora Ângela Magalhães. 

O primeiro evento organizado por Elisa Elsie e Mariana do Vale na área de fotografia foi o Seminário Enquadres, 
contemplado pelo edital Cena Aberta, da Casa da Ribeira, em novembro de 2011. O evento consistiu em duas 
mesas redondas, uma sobre fotografia documental com a participação dos fotógrafos Marcelo Buainain e João 
Roberto Ripper e outra sobre fotografia de arte com o fotógrafo Numo Rama e a curadora Isabel Amado. 



Museu da Memória Afetiva da Cidade do Natal
Museu a Céu Aberto

Natal/RN | Julho 2018

Clipping



Museu da Memória Afetiva da Cidade do Natal
Seminário Museu, Cidade e Memória Afetiva

Natal/RN | Maio 2018



Bazar Independente 
Natal/RN | Maio 2018

Bazar Independente 
Natal/RN | Março 2018



A Mulher e o Fim do Mundo

Natal/RN | Novembro 2017



Bazar Independente

Natal/RN | Outubro 2016



Bazar Independente

Natal/RN | Agosto 2016



Residência Artística em Fotografia

Natal/RN | Julho 2016



Paris Photo

Paris/França - Natal/RN | Novembro 2015



Residência Artística em Fotografia

Natal/RN | Novembro 2015



Residência Artística em Fotografia

Assu/RN | Novembro 2015



Bazar Independente

Natal/RN | outubro 2015



ExpoContemporânea 2015

Natal/RN | Setembro 2015



Clipping

Bazar Independente

Natal/RN | Agosto 2015



Bazar Independente

Natal/RN | Julho 2015



Residência Artística em Fotografia

Natal/RN | Julho 2015



bazar Independente

Natal/RN | Junho 2015



Exposição @nfíbios

Natal/RN | Maio 2015



Bazar Independente

Natal/RN | maio 2015



Bazar Independente

Natal/RN | maio 2015



Bazar Independente

Natal/RN | abril 2015



Reportagem Sobre Espaços Cutlurais

Tribuna do Norte
Natal/RN | 15.04.2015
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NOVO JORNAL: O que 
é, na prática, o bazar. 
Como funciona e quais as 
dinâmicas dos eventos?

ELISA ELSIE: O bazar 
é uma iniciativa totalmente 
independente pensada, 
produzida e realizada pelo 
Duas e Jovens Escribas. A 
programação é mais ou menos 
fi xa, com venda e lançamento 
de livros, bate-papo com 
autores, sessão de autógrafos, 
sarau poético, exposição 
fotográfi ca e ainda fazemos 
fotos de estúdio a preço de 
Bazar [R$15,00]. Reunimos 
literatura, fotografi a, 
gastronomia, ilustração, 
design, moda e artistas 
independentes num mesmo 
dia e o evento tem entrada 
gratuita. Normalmente há 
um convidado especial de 
outra cidade que participa da 
programação.

Qual foi o bazar mais 
movimentado?

Tivemos dois Bazares 
muito movimentados, o 
de setembro, que contou 
com Xico Sá - lançando O 
Carapuceiro - e o último que 
trouxemos Gregório Duvivier 
- lançando Ligue os Pontos. 
Este foi bombação geral, teve 
até fi la na calçada para ele 
autografar os livros e muita 
gente chegou cedo [14h] para 
participar do bate-papo. Foi 
incrível! Todos os parceiros 
venderam bem e tivemos uma 
circulação muito boa no dia.

Dos bazares que 
realizaram no ano passado, 
que histórias curiosas 
poderia contar, de artistas 
locais ou nacionais que 
passaram por aí?

No fi nal da rua do Espaço 
Cultural Duas tem o Bar54 
e por dois bazares seguidos 
conseguimos levar o escritor 
convidado para lá. O primeiro 
foi Pedro Tostes que animou 
a noite em longas conversas 
e um sarau improvisado na 
mesa do bar. Depois foi Xico 
Sá que falando sobre futebol, 
saiu com essa crônica ao vivo: 
“rapaz, será que aquele 7 a 
1 realmente existiu?”. Outra 
ainda de Xico Sá: em dado 
momento da noite, discutindo 
política, vários dos presentes 
relembraram o “Fora Collor”, 
contando onde estavam e o 
que fi zeram. Ele ouviu todas 
as histórias e em momento 
nenhum lembrou (ou se 

gabou) de que foi o cara que 
encontrou o PC Farias. Um 
show de humildade, fi camos 
fãs. 

E com o Duvivier, alguma 
curiosidade?

Na vez que o Gregório 
Duvivier veio, ele fi cou 
visivelmente surpreso 
com o local onde o bate-
papo ocorreu, o quintal do 
Duas Estúdio, que tem uma 
mangueira. Ele confessou 
estar impressionado com o 
fato de ter todo aquele pessoal 
ali, reunido naquele espaço, 
debaixo da mangueira.

O que é o Duas Estúdio?
O Duas é um estúdio 

fotográfi co criado há 
quatro anos e que tem a 
fotografi a contemporânea 
como guia para trabalhos 
comerciais, artísticos e 
também para o ensino. Há 
dois anos inauguramos o 
Espaço cultural Duas, uma 
casa totalmente adaptada 
no conjunto Ponta Negra 
no qual funciona a Escola 
de Fotografi a, o estúdio 
fotográfi co, uma galeria de 
Arte voltada para fotografi a e 
biblioteca com livros|revistas 
especializados em fotos. 

Há espaço em Natal para 
mais projetos desse tipo, que 
signifi que convergência de 
ações, iniciativas e projetos 
culturais?

Espaço sempre tem. O 
que precisa é ter organização, 
perseverança, disposição 
para trabalhar, além de 
amigos, familiares e pessoas 
que apóiam o projeto e 
fazem questão de prestigiar 
e divulgar. Formar público é 
um processo que leva tempo, 
a frequencia e a qualidade do 
evento ajudam a fi delizá-lo. 
Não é um caminho fácil, mas é 
muito possível!

O ESCRITOR E cronista Xico Sá foi 
beber no bar da esquina e fi cou 
ouvindo, calado, entre dezenas 
de garrafas de cerveja, a meni-
nada lembrar do Fora Collor. Se-
quer falou que foi o repórter que 
descobriu o esconderijo de PC 
Farias. Gregorio Duvivier, o ator 
da “Porta dos Fundos” que tam-
bém é poeta, fi cou impressio-
nado com o quintal do estúdio, 
com uma frondosa manguei-
ra embaixo da qual dezenas de 
jovens se sentaram para ouvi-lo 
falar. Outro poeta, Pedro Tostes, 
fez de improviso um sarau no 
mesmo boteco vizinho, em que 
esteve Xico Sá.

A tentativa de criar um es-
paço multicultural para onde 
pudessem convergir, no sába-
do à tarde, aqueles que gostam 
de música, literatura, fotografi a, 
pintura e todo tipo de arte aca-
bou gerando frutos e resultando 
num projeto que ganha formato 
maior neste 2015.

Depois das quatro edições 
de 2014, de agosto a novem-
bro, o Bazar dos Independentes 
já confi rmou mais dez edições 
neste 2015, uma por mês. O pri-
meiro evento deste ano foi on-
tem, Dia da Poesia, com a pre-
sença de autores nacionais, os 
poetas Chacal e Nicolas Behr. 
Manteve-se, assim, a tradição 
de trazer autores nacionais para 
conversar com os visitantes, a 

maioria jovens. 
Os eventos são realizados no 

sábado à tarde e à noite, das 15h 
às 22h. Depois, muitos dos au-
tores e dos participantes, inclu-
sive do público, vão para os ba-
res mais próximos, onde podem 
conversar mais, e informalmen-
te, com alguns dos convidados. 
Foi assim com Xico Sá e com Pe-
dro Tostes.

A ideia do bazar surgiu de 
uma parceria entre as fotógrafas 
Elisa Elsie e Mariana do Vale – 
sócias da Duas Estúdio, em Pon-
ta Negra, onde os eventos são 
realizados – e o jornalista, publi-
citário e escritor Carlos Fialho, 
dono do selo Jovens Escribas. 

“Há tempos queríamos mo-

vimentar o nosso espaço com 
ações culturais que somassem 
outras linguagens à fotografi a, 
que é a proposta inicial do espa-
ço”, explica a fotógrafa Elisa El-
sie. “Fizemos alguns contatos 
no início do ano passado com 
pessoas próximas e ligadas a ou-
tras áreas, como cinema, moda 
e literatura. O papo com Fialho 
foi o único que realmente evo-
luiu para algo concreto e ainda 
em abril tivemos as primeiras 
conversas. Ele sugeriu um bazar, 
reunindo editoras e a realização 
de um sarau”. 

A partir de então, diz ela, as 
ideias não pararam de surgir. 
“Fizemos convites para outras 
iniciativas independentes que 

quisessem participar desta pri-
meira tentativa, que traria o po-
eta Pedro Tostes como atração 
principal. Contamos com cin-
co parceiros: os meninos mara-
vilhosos da Blackitchen - hoje 
uma hamburgueria estabelecida 
no CCAB Norte, a Vista V, de Vir-
gínia Borges, o Coleitvo Iapois e 
as editoras Caravela e Patuá. 
Neste estilo, não conhecíamos 
nenhuma iniciativa em Natal”.

 Depois do primeiro ba-
zar deste ano, realizado ontem, 
os próximos já têm datas confi r-
madas: 18 de abril, 16 de maio e 
06 de junho. As outras datas es-
tão sendo fechadas. “A novidade 
é que já neste Bazar contamos 
com quase 30 parceiros, número 
incrível se comparado aos cinco 
fi éis do primeiro”. 

Em, abril, segundo Elisa El-
sie, o bazar terá a participação 
de uma editora de Fortaleza. A 
expectativa dela é fazer com 
que o bazar faça parte do calen-
dário ofi cial de eventos da cida-
de, como aconteceu na edição 
de ontem, que entrou na pro-
gramação da Virada Poética. “O 
legal do projeto é que as iniciati-
vas independentes têm nos pro-
curado para integrar o bazar”. 
Uma novidade apresentada na 
edição de março foi a interdição 
de trecho da rua, com autoriza-
ção da prefeitura, para receber 
vários Foodtrucks no local. 

UM BAZAR PARA O 
MERCADO CULTURAL
/ PROJETO /  CRIADO EM 2014, BAZAR DOS INDEPENDENTES EM PONTA NEGRA 
DESCOBRE NICHO CULTURAL E CONFIRMA MAIS DEZ EDIÇÕES PARA ESTE ANO

Os organizadores do Bazar 
Independente não vêem o proje-
to ainda como forma de obter re-
torno fi nanceiro. A fotógrafa Eli-
sa Elsie considera que primeiro é 
necessário viabilizar a iniciativa 
para atrair parceiros, sem prejuí-
zo da qualidade. Daí, entende ela, 
os bazares vão se pagar e, quem 
sabe, assegurar algum retorno a 
quem realiza. “Até agora os pró-
prios parceiros fi nanciam o even-
to, ou seja, cada participante con-

tribui com uma taxa para bancar-
mos as despesas básicas de lim-
peza, segurança e manutenção 
do Espaço, mas já precisamos ti-
rar do bolso para bancar as pri-
meiras edições. Nesta edição, ti-
vemos o apoio de uma iniciativa 
privada - Camarões - e uma pú-
blica - Prefeitura do Natal”, deiz 
ela.

Segundo Elisa Elsie, eventos 
dessa natureza fazem parte de 
uma nova conduta no mercado 

cultural, o da cultura de negócios, 
que está ganhando força no RN. 
“A cultura/arte pode movimentar 
milhões pelo mundo. Aqui no RN 
é um processo crescente que tem 
ganhado força e confi ança do pú-
blico. Aos poucos vamos con-
quistando novos espaços e aper-
feiçoando a produção e gestão 
cultural”, afi rma. 

O Duas Estúdio começou a 
trabalhar com produção de even-
tos culturais ainda em 2011 - ao 

promover o Enquadres na Casa 
da Ribeira, que contou com a 
participação de três fotógrafos e 
uma curadora. Nos anos seguin-
tes, participou da produção e co-
-produção de exposições e pales-
tras. “Além disso, fomentamos a 
fotografi a como linguagem atra-
vés do ensino - tanto de forma in-
dependente, no Duas, como em 
parceria com Sebrae e Fiern - e 
oferecemos consultoria em pro-
jetos artísticos pessoais”, explica.

 ▶ Em ambiente informal e descontraído, convidados participam de conversa-entrevista com o público

EVERTON DANTAS / NJ EVERTON DANTAS / NJ

ELISA ELSIE

A CULTURA COMO
MODO DE EMPREENDER

 ▶ Xico Sá lançou livro, conversou com o público e ainda esticou a noite 

ELISA ELSIE

 ▶ Elisa Elsie, fotógrafa

CAROL DIAS

Um Bazar para o Mercado Cultural

Novo Jornal
Natal/RN | 15.03.2015



Bazar Independente

Natal/RN | Março 2015



TRIBUNA DO NORTE- CADERNO VIVER

31.10.2014

CARTAZ DIVULGAÇÃO

NOVO JORNAL- CULTURA - 01.11.2014 NOVO JORNAL- SOCIAL- 31.10.2014

BAZAR DE INICIATIVAS INDEPENDETES - NOVEMBRO 2014

Bazar Independente

Natal/RN | Novembro 2014



Residência Artística em Fotografia

Natal/RN | Janeiro 2015



Exposição Cão Doce Cão

Natal/RN | Outubro 2014



Bazar Independente

Natal/RN | Outubro 2014



TRIBUNA DO NORTE- CADERNO VIVER
05.09.2014CARTAZ DIVUGAÇÃO

BAZAR DE INICIATIVAS INDEPENDETES - SETEMBRO 2014

Bazar Independente

Natal/RN | Setembro 2014



Bazar Independente

Natal/RN | Agosto 2014



NOVO JORNAL- 08.03.2014

CARTAZ DIVULGAÇÃO - 08.03.2014

RELEASE SECRETARIA DE CULTURA 
| FUNDAÇÃO JOSÉ AUGUSTO

06.03.2014

EXPOSIÇÃO “ELAS”- 2014
Exposição Elas

Natal/RN | Março 2014



Ato Fotográfico 

Natal/RN | Novembro 2013



Residência Artística em Fotografia

School of Visual Arts,  NY | Julho/Agosto 2013



Exposição Ecos Híbridos

Natal/RN | Maio 2013
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Além da “Ecos Híbridos”, a Pi-
nacoteca também recebe até o 
dia 21 de junho a primeira expo-
sição individual da fotógrafa e ar-
quiteta natalense Paula Geórgia 
Fernandes. “Ser-tão Seridó” reú-
ne 16 imagens de uma experiên-
cia iniciada em 2009, quando ela 
começou a viajar pelo interior 
do Estado, acompanhando uma 
equipe responsável por criar tri-
lhas para um rally.

“Entre os intervalos da mon-
tagem de um percurso ou outro, 
a gente saía para fotografar”, ex-
plica sobre as viagens que dura-
ram mais de quatro anos. “Este 
projeto tem dois grandes apoia-
dores: Ricardo Junqueira, fotó-
grafo  e Kleber Tinoco, criador e 
organizador do Rally RN 1500”, 
completa, dizendo ainda que 
não acreditava muito no poten-
cial das quase 4 mil imagens re-
gistradas durante as viagens, até 
que Marcelo Buainaim, também 
fotógrafo,  sugeriu uma exposi-
ção do material.

“Pra mim a fotografi a sempre 
foi uma brincadeira. Agora está 
se tornando uma profi ssão. Es-
sas imagens estavam lá no meu 
computador até que Marcelo viu 
e me apoiou bastante para criar 
a exposição”, conta Paula, dizen-
do também que ainda se man-
tém nos dois caminhos, o da ar-
quitetura, onde é paisagista, e o 
da fotografi a.

“A maioria das imagens foram 
feitas no início da manhã, 5h, 6h, 
porque a partir das 10h o sol no 
interior é muito forte. A ideia é 

passar esse sentimento do que é 
ser sertanejo”, completa, dizen-
do também que o texto de Moacy 
Cirne para a exposição foi funda-
mental na seleção fi nal das foto-
grafi as. “Depois que eu li o texto 
que ele escreveu para a exposi-
ção, consegui fi nalmente selecio-
nar as 16 imagens”, diz.

NAZARÉ DE MOCAJUBA está 
distante 500 km de Belém, 
capital do Pará. É uma vila 
de pescadores simples, com 
“suas 200 casas, no máximo”, 
sem maiores destaques na 
imprensa nacional. Se for 
buscar por mais informações 
no Google, o vilarejo 
praticamente se funde a uma 
única pessoa, o fotógrafo 
paraense Alexandre Sequeira, 
e não é por acaso.

Durante dois anos, 
Sequeira (que também 
é professor do curso 
de Artes Visuais na 
Universidade Federal do 
Pará e tem mestrado em 
Arte e Tecnologia pela 
UFMG) observou a vida 
dos moradores locais com 
a intenção de registrar 
fotografi camente a 
comunidade. Tornou-se o 
fotógrafo ofi cial da vila e em 
troca oferecia um presente 
ainda mais curioso aos 
habitantes: a imagem de cada 
um impressa em um tecido.

“As pessoas me davam 
um tecido antigo, poderia ser 
qualquer coisa - rede, cortina, 
lençol – e eu imprimia a 
imagem delas nestas peças”, 
explica o fotógrafo de 52 anos, 
que foi levado pela primeira 
vez a Nazaré de Mocajuba por 
amigos, no início dos anos 
2000.

“Resolvi voltar em 2005 
para começar o projeto 
porque fi quei impressionado 
como ainda tinha gente que 
nunca havia se visto em uma 
fotografi a”, completa sobre o 
processo que agora pode ser 
visto em Natal, na Pinacoteca 
do Estado, a partir de hoje. 
A mostra, na verdade, faz 
parte de uma exposição ainda 
maior, a “Ecos Híbridos”, 
que reúne trabalhos de mais 
dois fotógrafos mineiros: 
Eustáquio Neves e Pedro 
David.

Além de palestrar hoje à 
noite, na abertura do evento, 
contando um pouco mais 
sobre a experiência que viveu 
em Nazaré de Mocajuba, 
Alexandre Sequeira 
também vai ministrar um 
workshop para 30 pessoas, 
na Pinacoteca, amanhã, 
a partir das 14h até aàs 
19h. As inscrições ainda 
estão sendo feitas no Duas 
Estúdio, através do e-mail 
espacoduas@gmail.com 

“No workshop eu vou falar 
justamente dessa abordagem 
de uma fotografi a mais 
alargada, das relações que 
se estabelecem a partir de 
uma foto. O que é que leva 
uma pessoa a se aproximar 
da fotografi a? Até hoje eu 
mantenho contato com 
todos da vila e faço questão 
de levar as matérias e fotos 
dos lugares pelos quais a 
exposição está passando”, 
afi rma o fotógrafo.

Formado em arquitetura, 
Sequeira começou a 
transformar o hobbie em 
profi ssão somente no início 
dos anos 90, quando retornou 
de São Paulo, onde tinha 

passado uma temporada 
como designer gráfi co. “Antes 
eu fotografava somente 
em busca da famosa boa 
imagem”, classifi ca. 

A visão de criar relações 
pessoais a partir da sua 
fotografi a, só começou 
depois da aproximação com a 
Associação Fotoativa do Pará. 
“É uma grande associação, 
que reúne um bom número 
de pessoas e lá eles possuem 
essa premissa de trabalhar 
o ensinamento do olhar”, 
avalia.

Aos iniciantes, a dica dada 
por Sequeira é, em primeiro 
lugar, se apaixonar pela 
fotografi a, e não enxergá-
la somente como um meio 
para alcançar sucesso de 
crítica. “Hoje, com o volume 
enorme de informações 
que a gente tem, seja 
imagética ou textual, acho 
que você deve se nutrir de 
boas informações, tanto na 
fotografi a, quanto no cinema 
ou em qualquer área. Você 
tem que estar atento aos seus 
anseios”, garante.

Durante a conversa, 
que aconteceu enquanto o 
próprio fotógrafo montava 
a exposição que fi cará em 
cartaz até o dia 21 de junho, 
Alexandre Sequeira também 
comentou sobre o trabalho 
dos outros dois fotógrafos 
que completam a exposição 
“Ecos Híbridos”, destacando 
Eustáquio Neves e Pedro 
David como dois importantes 
nomes do cenário nacional.

“Eustáquio tem um 
trabalho muito curioso sobre 
o negativo da imagem, insere 
letras, números... de certa 
forma ele alarga o campo da 
fotografi a, distanciando-se do 
ortodoxo. É um grande nome, 
respeitadíssimo no cenário 
mundial. E Pedro mexe com 
instalação, é de uma escola 
mais nova, grande nome 
também”, diz.

Junto com os diversos 
rostos de Nazaré de Macajuba 
impressos em tecidos, o 
público também vai poder 
se transportar para o sertão 
pernambucano, nas fotos 
registradas entre 2008 e 2010 
por Pedro David - e apreciar 
as duas séries diferentes 
inspiradas na exploração do 
corpo humano de Eustáquio 
Neves, “Objetivação do 
Corpo” e “Boa Aparência”. 
Tudo no primeiro andar da 
Pinacoteca. 

RETRATOS
/ FOTOGRAFIA /  PINACOTECA INAUGURA HOJE A EXPOSIÇÃO COLETIVA “ECOS HÍBRIDOS”, 
QUE REÚNE TRABALHOS DO PARAENSE ALEXANDRE SEQUEIRA E DOS MINEIROS EUSTÁQUIO 
NEVES E PEDRO DAVID, E A MOSTRA INDIVIDUAL DA POTIGUAR PAULA GEÓRGIA FERNANDES

DA

HENRIQUE ARRUDA

DO NOVO JORNAL

VIDA

TRILHAS 
DE RALLY 
INSPIRAM A 
CRIATIVIDADE

FIQUEI 
IMPRESSIONADO 
COMO AINDA 
TINHA GENTE 
QUE NUNCA 
HAVIA SE 
VISTO 
EM UMA 
FOTOGRAFIA”

Alexandre Sequeira,

Fotógrafo

ENTRE OS 
INTERVALOS DA 
MONTAGEM DE 
UM PERCURSO 
(DE RALLY), 
A GENTE 
SAÍA PARA 
FOTOGRAFAR”

Paula Geórgia Fernandes,

Arquiteta e fotógrafa

FOTOS: NEY DOUGLAS / NJ

 ▶ Fotografi a         

de Paula Geórgia

 ▶ Fotografi a de 

Pedro David

 ▶ Fotografi a de 

Eustaquio Neves

NOVO JORNAL E DUAS 
ESTÚDIO DÃO CURSO 
GRÁTIS DE FOTOGRAFIA 

Depois de 
transformar “a sua 
mãe em notícia” no 
dia dedicado a elas, 
reunindo mais de 90 
imagens publicadas na 
rede social com a tag 
criada especialmente 
para a ocasião, o NOVO 
JORNAL inicia mais 
uma promoção pelo 
instagram. Desta vez em 
parceria com o “Duas 
Estúdio”, celebrando 
os 100 anos da estátua 
de bronze de Augusto 
Severo, localizada 
na praça de mesmo 
nome, em frente ao 
icônico Teatro Alberto 
Maranhão.

Para participar, o 
primeiro passo é ter uma 
conta no instagram e 
seguir o NOVO JORNAL 
por lá (instagram.com/
novojornal). Feito isso, 
passe na praça Augusto 
Severo, faça uma 
imagem da estátua e 
publique no instagram 
com a tag #instanovo01. 
As melhores fotografi as 
serão publicadas na 
edição impressa do 
jornal. E o autor da 
melhor foto ganhará 
um curso de Fotografi a 
Básica no Duas Estúdio. 
Você tem até a quinta-
feira, 23 de maio, para 
completar a missão.

A dica de Elisa Elsie, 
uma das fotógrafas à 

frente do “Duas Estúdio”, 
é investir no olhar 
diferenciado. “O ideal é 
que a estátua esteja lá de 
alguma forma, mas não 
que necessariamente 
seja o centro da foto. 
Acho que a pessoa 
deve buscar uma visão 
diferenciada e registrar 
a imagem de uma forma 
que os outros não veem”.

Atualmente o 
Duas Estúdio conta 
com quatro opções 
de cursos: Photoshop, 
Introdução ao Estúdio, 
Fotografi a como 
Expressão Artística 
e Fotografi a Básica, 
nos quais o leitor 
mais criativo poderá 
ingressar gratuitamente 
a partir do dia 5 de 
junho, quando as aulas 
começarem. 

“Não precisa ter 
câmera profi ssional, nem 
muito conhecimento 
fotográfi co; o ideal é 
que goste mesmo de 
fotografi a porque o 
curso ensina desde o 
que se precisa para um 
bom enquadramento 
até a parte mais técnica, 
como ISO, balanço 
do branco”, comenta 
ela sobre o curso que 
vai durar até o dia 24 
de junho, com  aulas 
sempre às segundas e 
quartas-feiras, das 19h 
às 22h.

Exposição Ecos Híbridos 
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CARPE DIEM!
“Se você quer ter o que nunca teve, tem que fazer o
que nunca fez” (AUTOR DESCONHECIDO)

jotaoliveira@tribunadonorte.com.br

Em vivas para Cristiane Queiroz: Dani 
Fonseca,Tázia Martins e Patrícia Fonseca| |Em noite only friends: Michel Muller, Aude

Filho, Cácio Paiva e Adno Castro

JOTA OLIVEIRA JOTA OLIVEIRA

Isabela Lopes, Bia Medeiros, Maria Luíza
Gadelha, Bruno Fragoso e Ana Flávia Tinoco,
em noite de parabéns

CEDIDA

MOVIMENTO Abertura ao público da exposição “Três
Fotógrafos Noruegueses”,às 19h,na FUNCARTE.>A Dudalina
inaugura hoje sua primeira loja em Natal,no Natal Shopping às
19h.> Hoje tem sabores na Terça do Sushi do Guinza – Via Costeira.

|

PARABÉNS!
Esta coluna abraça e canta
parabéns para os
aniversariantes Adriano Galvão
Pereira e o cavaleiro Pedro
Henrique Alves. 

VIVAS PARA CRISTIANE
Assim foi a de sábado passado
quando a mais querida Cristiane
Queiroz abriu os salões da
morada do Condomínio Maria
José Santos e recebeu grupos
para celebrar a vida e a amizade.
O scotch e borbulhas molharam
as gargantas sem enfado, no
serviço volante de Renata Motta,
também responsável pelos
sabores servidos no volante e
mesa/bufê. DVDs no telão e
picapes do DJ Jair da equipe do

Dilvan fizeram a
trilha sonora da
reunião que foi de
encontro de amigos
de vários segmentos

de nossa sociedade com muita
diversão e felicidade, claro!
Também na noite, já na
madrugada, sessão parabéns
com direito a apagar velinhas.
Impossível citar presenças
afirmando que a elegância foi
to-tal nas lulus e bolinhas,
começando pela anfitriã no
modelo verde água de Glória
Coelho. Ai que tudo!

PESAR
Ainda em tempo de enviar o
nosso abraço de pesar para
Diógenes, Dinarte, Durval,
Dalvanira e Dilma Álvares e
demais familiares pelo
falecimento do patriarca
Manuel Olímpio Álvares,
sábado passado, com velório no
Morada da Paz – São José e
sepultamento na manhã de
domingo no Morada da 
Paz – Emaús. 

HOMENAGEM 
Câmara Cascudo recebeu homenagem
nesse fim de semana com obra de um
grupo de grafiteiros da CUFA/RN, que
grafitaram o muro do instituto que
leva o nome do historiador. Sua filha,
Ana Maria Cascudo, esteve presente
na confecção e a obra será
inaugurada amanhã, pelo dia
Internacional do Folclore.

SE LIGUE
Em nossa coluna, na seção Arco-íris:
São Paulo registra seu primeiro
casamento civil gay. > Assassino de
John Lennon tentará obter sua
liberdade pela 7ª vez. > Canais HBO e
Telecine levam sua programação para
PCs e Tablets. > Professor se torna o
1º pai biológico a obter licença-
paternidade.

Pedro Henrique recebe mimos do
paizão Henrique Alves

O charme e simpatia da anfitriã
Cristiane Queiroz

INOCENTADO
Depois de acusações, a imprensa
local tirou os seus times de
campo para não noticiarem a
inocência de Edson Faustino,
que foi tido como um “bandido”,
mesmo que preso sem motivos.
Gostaria de parabenizar os
jornalistas e blogueiros Laurita
Arruda e Gustavo Negreiros, por
terem sido os únicos a
divulgarem o desfecho do caso
no fim de semana. Aliás, no blog
www.gustavonegreiros.com
você confere o bonito e
inteligente texto do jornalista
relatando o fato. 

LEITURA 
Imperdível de ser lido o texto “Se
eu Pudesse”, de Danuza Leão,
jornalista e colunista da Folha de
São Paulo, de quem este
colunista é fã. Pois acredito que
em algum dia todos se sentiram
da forma como ela descreveu.
http://www1.folha.uol.com.br/c
olunas/danuzaleao/1139696-se-
eu-pudesse.shtml 

CEDIDA JOTA OLIVEIRA

PRIVATE
Pouquíssimos e bons fizeram sessão resenha pilotada
pelo amigo Cácio Paiva que tem a arte e categoria de
bem receber sem alardes no mais alto astral. Boa
música, birinaites e delicinhas completaram a noite
agradável que entrou pela madrugada. Uma noite de
amigos Ai que tudo! 

ATENÇÃO 
Você que vai viajar para se divertir na Disney, em Orlando,
e fazer comprinhas em Miami, tome cuidado. Desde
janeiro do ano passado já foram registrado 173 casos de
furtos a brasileiros, representando 5% do total de furtos da
cidade.

DECISÃO 
A crise da telefonia móvel do Brasil tomou proporções
maiores afetando as bolsas européias. A Justiça Brasileira
tomou decisão contra a TIM, em um caso de 500 milhões
de euros em supostas dívidas tributárias atrasadas,
causando graves quedas nas ações da Telecom Itália. 

FUXICO 
O lançamento do Google Street View em Salvador está
causando polêmica, pois as fotos das ruas revelaram
detalhes da cidade que podem espantar turistas. Muitos
flagrantes negativos das ruas e até mesmo dos centros
históricos. Já podemos até imaginar os detalhes das fotos
de nossa Natal. 

Jota Oliveira

[ EXPOSIÇÃO ] Coletiva de fotografia “Expo Contemporânea 2012”, aberta nesta quarta no
Solar Bela Vista, apresenta o olhar atualizado de 20 fotógrafos norte-riograndenses

Novo olhar fotográfico
sobre o futuro da cidade 

[ MAMBEMBÃO ]

O panorama
do teatro
brasileiro 
na TV

Espetáculos que representam
a nova cena teatral brasi-
leira estão na série “Mam-

bembão”, com estreia marcada
para esta quarta,  dia 22 de agos-
to, no Canal Brasil. Dirigida por
Marco Altberg, a série aborda a
diversidade cultural brasileira a
partir de cinco peças que fizeram
parte da Mostra Nacional Funar-
te de Dança e Teatro – Mambem-
bão 2012. Os programas são
apresentados por Antônio Gras-
si, ator e presidente da Funarte.
No episódio de estreia, o públi-
co conhece os bastidores da
montagem pernambucana “Es-
sa Febre Que Não Passa”, do gru-
po Coletivo Angu de Teatro, que
esteve em Natal em 2011 se apre-
sentando na Casa da Ribeira. A
pela é dirigida por André Brasi-
leiro e Marcondes Lima e é ba-
seada no livro homônimo da jor-
nalista Luce Pereira e aborda os
dilemas do universo feminino. O
programa traz depoimentos das
atrizes Hermilla Guedes, Márcia
Cruz, Nínive Caldas e dos dire-
tores. As entrevistas são entre-
meadas por vários trechos do es-
petáculo. Os episódios seguintes,
exibidos sempre às quarta-feiras
com outros horários alternati-
vos, são: “Árvores Abatidas ou
para Luís Mello”, de Marcos Da-
maceno Companhia de Teatro;
“Outro Lado”, de Assis Beneve-
nuto e Marcos Coletta; “Dentro-
fora”, dirigo por Carlos Ramiro
Fensterseifer. do In.Co.Mo.De-
Te; “Isso te Interessa?”, dirigida
por Márcio Abreu, da Compa-
nhia Brasileira de Teatro.

MAMBEMBÃO Estreia na progra-
mação “Mambembão”, com a peça “Essa
Febre que não passa”:22 de agosto,quar-
ta-feira,às 23h30.Horário alternativo:ma-
drugada de quinta para sexta,às 3h.

L entes apontadas para o fu-
turo, e foco dirigido ao pre-
sente. É o mote por trás da

exposição coletiva “Expo Con-
temporânea 2012”, que será
aberta nesta quarta-feira, às
19h30, no Solar Bela Vista. A
mostra – que ficará aberta até o
dia 05 de setembro – reúne tra-
balhos de veteranos e novatos
com o objetivo de pensar, atua-
lizar e indicar novos rumos pa-
ra a fotografia praticada atual-
mente no Estado. 

A mostra reúne 20 trabalhos
selecionados por meio de cura-
doria de Marcelo Buainain e Nu-
mo Rama, dois profissionais de
renome na área. A seleção é re-
sultado da análise de mais de
60 inscrições feitas durante con-
vocatória que durou apenas 10
dias. Cada fotógrafo podia en-
viar até três imagens. “A propos-
ta foi lançar um olhar diferen-
ciado sobre a fotografia local.
Algo além das paisagens, e do
lugar-comum”, explica a jorna-
lista e fotógrafa Elisa Elsie, uma
das produtoras da exposição,
com a Duas Estúdio. 

A Expo Contemporânea de-
seja reunir imagens que vão
além da fotografia comercial, ou
de temas comuns associados à
cultura nordestina – sem pro-
priamente, excluí-las. “Claro
que o fotógrafo pode registrar
um cenário natural ou algo fol-
clórico, mas desde que faça di-
ferente, sob uma nova perspec-
tiva”, diz. Segundo Elisa, há
uma nova fotografia sendo tra-
balhada no Estado, algo mais
autoral, mas que ainda não tem
a exposição que merece. “Que-

PROJETO 

SOLAR BELA VISTA
ABRE PARA A MÚSICA

A Escola de Música da UFRN
inaugura uma parceria musical
com o Solar Bela Vista. Trata-se
do projeto Solar Bela Música
que todo mês hospedará recitais
de grupos, alunos e professores
da Escola de Música. O evento
tem entrada franca e começa às
17h30. A primeira apresentação
é nesta quarta-feira (22), com o
grupo Bando de Sax,  formado
por  estudantes da Escola de
Música da UFRN e o professor
João Paulo Araújo (JP). O
repertório passeia por
compositores brasileiros como
Pixinguinha, autores potiguares
e o argentino Astor Piazzola. O
Solar Bela Vista fica na rua
Câmara Cascudo, 417, 
Cidade Alta.

BONECOS

FESTA PARA O TEATRO
DE JOÃO REDONDO 

O Teatro de João Redondo,
também conhecido como
mamulengo, ganha um espaço
generoso no evento Agosto da
Alegria. Se no ano passado o
evento ficou restrito ao
seminário no Vila Feliz (Museu
do Missioneiro), este agora o 2º
Encontro de Bonecos e
Bonequeiros do RN acontece no
Salão Nobre do Teatro Alberto
Maranhão, de amanhã (23) até
dia 25. A abertura é às 8h30. A
presidente da Associação
Potiguar de Teatro de Bonecos,
Graça Cavalcanti, convocou
trinta brincantes que realizarão
atividades rodas de conversa e
apresentações. Os artistas
também vão se apresentar na
Feira do Carrasco (22, às 8h),
Feira do Planalto (23, às 7h30),
Panorama (23, às 10h), Parque
dos Coqueiros (24, às 7h30),
Feira do Alecrim (25 às 8h),
Potylivros (23 e 24, às 19h30),
Hospital Varela Santiago (25, às
8h) e na praça Sete de Setembro
(22, 23 e 24/08 às 19h) 

Ponta Negra, sob 
a perspectiva do 
fotojornalista 
Alex Régis.
Acima, a colorida
Ribeira de Max
Pereira 

remos que os fotógrafos se preo-
cupem em fazer novas aborda-
gens”, ressalta. 

Marcelo Buainain destacou a
importância do evento, obser-
vando que a Expo é muito mais
que uma simples mostra coleti-

va. “É uma iniciativa que certa-
mente trará significativa contri-
buição para a fomento e ama-
durecimento da fotografia no Es-
tado”, disse. Entre os fotógrafos
selecionados estão Alex Régis,
Alex Fernandes, Ana Silva, De-

nis Job, Ney Douglas, Rodrigo
Sena, Anderson Grant, Lara Oví-
dio, Tiago Lima, entre outros.
“Recebemos trabalhos de Macau,
Caicó, de gente dos 20 aos 60
anos. Faremos um belo painel”,
disse Elisa. 

MAX PEREIRA

ALEX RÉGIS

ExpoContemporânea 2012
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Editor 
Moura Neto

APÓS QUATRO DIAS de trabalho 
intenso e mais de 200 sprays 
utilizados, fi cou pronta a nova 
fachada do terreno anexo ao 
Instituto Ludovicus, localizado na 
Avenida Câmara Cascudo, cidade 
alta. A ideia de inserir o folclorista 
potiguar na arte crescente no 
país foi de sua fi lha Anna Maria 
Cascudo.

Ela acredita que deveria ter 
7 anos quando, passeando pela 
cidade com seu pai, avistou um 
menino pintando o muro de uma 
casa, atitude que repreendeu 
imediatamente. “sujando a 
cidade, minha fi lha? Ele está 
reconstruindo a cidade sob a 
ótica dele”, corrigiu Cascudo.

Desde então Anna sabia 
que um dia a arte chegaria aos 
muros de “sua casa”. A diretora 
do Instituto, Daliana Cascudo, 
neta do folclorista, comentou 
que o resultado surpreendeu 
bastante e que pelo fato da casa 
ser tombada, todas as artes foram 
feitas no muro do terreno anexo, 

onde futuramente funcionará um 
novo prédio do Instituto. 

“Na verdade essa é uma 
ideia dessa moça aqui”, brinca 
Daliana apontando para sua mãe, 
Anna. “Desde o ano passado que 
estamos tentando fazer, mas só 
deu certo agora”, comenta. Para 
renovar o muro de 52 metros de 
extensão, a única recomendação 
aos grafi teiros foi: liberdade.

“Nós tivemos algumas 
reuniões e decidimos um tema, 
mas eles tiveram total liberdade 
para fazer da forma como 
queriam”, afi rma. No muro, além 
de Câmara Cascudo, pode-se 
observar também elementos 
folclóricos como o Gato Preto, 
Bumba Meu Boi, a Cobra Grande 
de Extremoz, Caipora, Saci Pererê, 
Pastoril, entre outros. 

O maior responsável pelos 
desenhos, Miguel Carcará, de 30 
anos, disse que o desafi o foi grande 
e que para pintar todo o muro 
no tempo previsto ele teve que 
chamar mais sete artistas: Pok, 

Hades, Bones, Pardal, Dark, Iago 
Pequeno e FB. “A gente fi cou muito 
empolgado porque foi a primeira 
vez que fi zemos algo tão potiguar. 
Encaramos um tremendo sol, mas 
tudo valeu a pena”, garante.

Também presidente da 
Central única de Favelas CUFA/
RN, Carcará começou a grafi tar 
há 7 anos quando ainda morava 
em sua cidade de origem, João 
Pessoa, observando amigos e 
se inscrevendo em ofi cinas. O 
maior desafi o que ele vê para o 
trabalho do grafi teiro no Nordeste 
é o preço do material, ele explica 
que uma lata de 350 ml, custa em 
média R$ 17,00.

“Diz na embalagem que 
pinta um metro quadrado mas 
nunca rende isso tudo. Lá para 
o Sudeste, a mesma lata chega 
a custar cinco reais. Aqui nós 
fi zemos questão de deixar o mais 
colorido possível e utilizamos 19 
cores diferentes, fora os tons que 
se formavam com as misturas de 
tinta”, conclui.

SERVIÇO

Expo Contemporânea 
2012 – Uma visão 
contemporânea do RN

 ▶ Onde? Solar Bela Vista

 ▶ Quando? Aberto a visitação 

diariamente das 7h às 18h até o 

dia 5 de setembro.

DUAS ESTÚDIO

Elas se conheceram ainda 
durante a faculdade de jornalismo 
na Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte [UFRN] e desde 
então já perceberam que a 
paixão pela fotografi a era uma 
característica em comum. O que 
seduz tanto na fotografi a? Para 
Elisa, a forma de conseguir se 
expressar de uma maneira diferente 
e singular; já para Mariana, a 
possibilidade de materializar todos os 
enquadramentos que surgem em sua 
cabeça diariamente. “A gente que 
é fotógrafo vive imaginando fotos. 
Eu vivo recortando peças de arte”, 
considera.

Há cerca de seis anos as 
duas trabalham juntas na área, 
mas somente no início de 2011 
resolveram montar um estúdio, o 
Dois Estúdio, voltado para o lado 
comercial da profi ssão. “Fazemos 
de tudo, moda, ensaios, eventos...”, 
explicam.

Além dos trabalhos comerciais, 
o Estúdio, localizado em Ponta 
Negra, também promove cursos. 
Atualmente são cinco: Fotografi a 
básica, Photoshop, Introdução ao 
Estúdio, Fotojornalismo e Fotografi a 
como Expressão Artística. O último, 
por sinal,  terá uma nova turma em 
breve e para mais informações basta 
acessar www.duasestudio.com

Um marco na história do estúdio 
foi a realização, no ano passado, do 
seminário  Enquadres, na Casa da 
Ribeira. O ciclo de debates envolveu 
nomes como João Roberto Ripper, 
Marcelo Buainain, Isabel Amado e 
Numo Rama. “Foi muito bom, mais 
de 100 pessoas compareceram nos 
dois turnos do evento”, comentam.

A segunda edição do Enquadres 
já está confi rmada neste ano para 
os dias 2,3 e 4 de novembro. Agora, 
as duas estão esperando apenas a 
liberação dos recursos da Lei Câmara 
Cascudo de incentivo à cultura. 

Ainda para este ano, mais 
especifi camente de 30 de outubro a 
1 de novembro, as duas vão trazer 
o fotógrafo espanhol José Maria 
Mellado para ministrar três Workshops 
(cada um de 8 horas) sobre pós-
produção em imagens digitais.

“Ele está fazendo uma tour pela 
América Latina e depois de ter passado 
por Buenos Aires, Cordoba, Santiago de 
Chile, Lima Medellín, Bogotá e outras 
cidades nós resolvemos trazê-lo para 
Natal”, explica Mariana.

MAIS DE 60 fotografi as inscritas, 
apenas 20 selecionadas e um 
único objetivo: promover a 
identidade do trabalho autoral. 
Esta é a premissa da “Expo 
Contemporânea 2012 – Uma 
visão contemporânea do RN”, que 
começou ontem no Solar Bela 
Vista, com realização do Duas 
Estúdio, Associação Potiguar de 
Fotografi a [Aphoto] e patrocínio 
do SEBRAE/RN. Entre os 
selecionados, dois fotógrafos do 
NOVO JORNAL: Humberto Sales e  
Ney Douglas.

A exposição coletiva, 
idealizada pelas fotógrafas 
Mariana do Vale e Elisa Elsie, 
que juntas comandam o Duas 
Estúdio, faz questão também de 
sair do lugar comum, ou seja, 
das mostras rotineiras sobre 
paisagens e/ou regionalismo. “A 
‘visão contemporânea do RN’ 
foi para situar os fotógrafos, mas 
dentro disso eles produziram 
diversas visões subjetivas”, explica 
Mariana. O resultado do material 
exposto surpreendeu bastante 
as duas, principalmente pela 

participação de muita gente que 
não necessariamente é conhecida 
no meio fotográfi co e também 
pela adesão dos fotojornalistas. 
“São pessoas que geralmente não 
costumam participar de mostras 
coletivas. Os fotojornalistas 
enviaram fotos diferentes do 
habitual, fotos de arte”, diz Elisa.

A seleção das imagens fi cou 
a cargo da curadoria composta 
pelos renomados Marcelo 
Buainain e Numo Rama. Cada 
fotógrafo poderia enviar até 3 
imagens, no entanto só uma seria 
selecionada. E mesmo com o 
prazo de inscrição curto, apenas 
10 dias, a resposta foi imediata. 
“Muita coisa boa fi cou de fora”, 
lamentam. Sem revelar as suas 
preferidas, elas avaliam que a 
proposta de uma mostra coletiva 
é algo inédito na cidade e que 
por isso mesmo a ação marca 
um novo momento, no qual 
fotógrafos de diferentes estilos 
estão procurando debater e trocar 
experiências para construir um 
cenário mais aprimorado para a 
fotografi a potiguar. 

A ideia é que a exposição 
ganhe uma nova edição a 
cada ano, mas elas preferem 

não pensar nisso agora, já que 
também estão envolvidas em 
vários projetos na área. Por 
enquanto, o foco é a mostra 
contemporânea que segue aberta 
à visitação diariamente das 7h às 
18h até o dia 5 de setembro.

Desde o ano passado elas 
avaliam que a produção local está 
se modifi cando, principalmente 
no que diz respeito à articulação 
de seus integrantes. Prova disso 
é a formação do Fórum da 
Fotografi a do RN [FOTORN], que  
se reuniu pela primeira no dia 
5 de agosto. “Vamos nos reunir 
de seis em seis meses e agora 
traçamos as primeiras metas de 
longo, médio e curto prazo em 
cinco frentes: difusão, memória, 
políticas públicas, educação e 
economia”, explicam, dizendo 
ainda que as duas fazem parte da 
frente de “difusão”.

De acordo com Mariana, 
não é fácil montar um evento de 
fotografi a. “A gente tá fazendo 
tudo na raça mesmo, batendo nas 
portas sem saber se as pessoas 
vão topar ou não, mas a ideia é 
que toda iniciativa contribua para 
criar esta unidade na produção 
local”, afi rma.

HENRIQUE ARRUDA

DO NOVO JORNAL

/ FOTOGRAFIA /  MOSTRA INÉDITA NO ESTADO REÚNE 
TRABALHOS QUE ATUALIZA O PÚBLICO QUANTO À 
PRODUÇÃO FOTOGRÁFICA POTIGUAR

MAIS NO IPAD

 Na edição para 
Ipad,  veja a exposição 
virtual das 20 fotos 
selecionadas para 
a mostra Expo 
Contemporânea  2012 

/ FOLCLORE /

Cascudo na ponta do spray

 ▶ Grafi te foi ideia de Anna Maria Cascudo, fi lha do folclorista; e executado por Miguel Carcará, da CUFA

CONTEMPORÂNEO

 ▶ Ney Douglas optou por apresentar um vaqueiro do interior de Campo Grande (RN)

 ▶ Humberto Sales inscreveu foto feita em Triunfo Potiguar

 ▶ “Apreensivos”, foto de Thiago 

Lima, que já trabalhou no NJ

HUMBERTO SALES / NJ

NEY DOUGLAS / NJ

TIAGO LIMA

HUMBERTO SALES / NJ

À VISTA

ExpoContemporânea 2012

Novo Jornal
Natal/RN | 23.08.2012
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DANÇA
Studio Corpo de Baile leva ao
palco espetáculo Rapunzel,
em temporada no TAM.
PÁGINA 3

viver
CANAL ZAP
Em "Fina Estampa",o beijo
entre Griselda e René acontece
a partir do dia 8 de dezembro.
PÁGINA  2

FILME NA TV
Band exibe hoje “Corações
Apaixonados”,com 
Angelina Jolie.
PÁGINA 2

O MELHOR DA TV
Televisão que se faz no
mundo é tema de
documentário.
PÁGINA 3

MÚSICA
Vinícius Cantuária volta ao
Brasil,vinte anos depois e
lança disco.
PÁGINA 4

Editora:Cinthia Lopes 

e-mail:cadernoviver@tribunadonorte.com.br

YUNO SILVA
repórter

A fotografia enquanto ex-
pressão artística ainda é
um conceito pouco di-

fundido em terras tupiniquins,
e o seminário “Enquadres” pre-
tende dar visibilidade a essa ver-
tente que passou a ganhar for-
ça no Brasil há quase uma dé-
cada com o surgimento de ga-
lerias especializadas, o interes-
se de consumidores de arte e o
consequente fortalecimento
desse mercado. O evento acon-
tece este sábado (26) na Casa
da Ribeira, pela manhã e à tar-
de, e está inserido na programa-
ção do circuito Cena Aberta. Va-
le salientar que “Enquadres”
pretende atingir não apenas fo-
tógrafos profissionais e amado-
res, como também interessados
por fotografia e artes visuais em
geral – esta é a primeira vez que
é realizado um evento dessa na-
tureza em Natal.

Promovido pelo Duas Estúdio,
das fotógrafas Elisa Elsie e Maria-
na do Vale, o seminário reúne no-
mes expressivos da arte de dese-
nhar com luz e contraste que con-
versam com o público sobre dois
temas distintos: às 9h, os fotógra-
fos João Roberto Ripper, do Rio
de Janeiro, e Marcelo Buainain
abordam a Fotografia Documen-
tal; e às 14h, a curadora Isabel
Amado e o fotógrafo Nuno Ra-
ma conversam sobre Fotografia
como Expressão Artística. Os in-
gressos para cada sessão custam
R$ 5, e estão à venda na bilhete-
ria da própria Casa.

GALERISTA REALIZOU  LEILÃO
NACIONAL DE FOTOGRAFIA

Isabel Amado, curadora e pro-
prietária das Galerias da Gávea
(RJ) e da Rua (SP), acredita que o
mercado de arte no Brasil come-
çou a prestar atenção na fotogra-
fia há cerca de sete anos. “Essen-
cialmente, a foto artística traduz
a impressão pessoal do fotógra-
fo; e a principal diferença de ou-
tras linguagens da fotografia é
sua pré-elaboração. Não se trata
de fotojornalismo nem de foto
publicitária, apesar desta última
também ser produzida”, ensina.

Isabel realizou, em 2008, o pri-
meiro leilão exclusivo de fotogra-
fias no país, e adianta que duran-
te o seminário irá apresentar um
material no intuito de explicitar
conceitos da foto-arte. A intenção
de Amado é traçar um breve pano-
rama sobre a fotografia enquanto
arte desde o início do século 20:
“Também aproveito a ocasião pa-
ra mostrar três ensaios – de Júlio
Bittencourt, Iatã Cannabrava e Pe-
dro Davi – que exemplificam essa
forma peculiar de enxergar a fo-
tografia”, aposta a curadora.

Isabel Amado divide o palco
com o premiado fotógrafo Nuno
Rama. Paraibano radicado no RN,
Rama faturou o conceituado Prê-
mio Porto Seguro de Fotografia em
2004 na categoria Brasil, quando
apresentou a série “Humanos”
dentro da temática Mitos, Sonhos,
Realidade: Terra Brasili. A pala-
vra será facultada ao público nos
dois momentos do seminário.

PRETO E BRANCO
No campo da Fotografia Do-

cumental, temática debatida pe-
lo carioca João Roberto Ripper e
o sul-matogrossense Marcelo
Buainain, o bate-papo transita
entre a experiência profissional
de cada um e como se dá a abor-
dagem quando estão em campo.
O ponto em comum entre Rip-
per, Buainain e Nuno Rama é a
opção pelo trabalho fotográfico
em preto e branco.

Autor de quatro livros de fo-
tografia e diretor do documentá-
rio “Do lodo ao lótus”, filme que
retrata a transformação filosófica
e espiritual do apenado Luiz Hen-

A realidade
em preto e branco

DIGITAL 
E ANALÓGICO

Quanto ao advento da fotografia
digital,que chegou para ficar por mais
que os puritanos torçam o nariz,
Marcelo Buanain é taxativo:“A foto
digital traz inúmeras vantagens,e a
principal delas é a velocidade com
que obtemos um resultado – há
também o lance da economia.
Perdemos aquele ritual de preparar a
química,de revelar (ele mesmo
revelava seus filmes),cortar os
negativos,ampliar,selecionar...hoje
um trabalho que levaria cinco meses
faço em dois dias”,garante.
Para Marcelo a tecnologia
democratizou a fotografia,e que as
pessoas que acreditam ma
banalização ele afirma que “o
contexto atual do mundo está
banalizado,e não é culpa ou
responsabilidade da fotografia”.Ele se
sente um felizardo por ter
acompanhado essa transição,
acelerada no final dos anos noventa,e
garante que “há um prazer especial
em manipular o negativo, uma
sensação que essa turma de agora
nunca terá”,sentencia.
O projeto Cena Aberta, iniciativa que
abarca o Seminário Enquadres,conta
com patrocínio do Governo Federal e
do Banco do Nordeste,da Cosern e
Fecomércio através da lei estadual
Câmara Cascudo.

SERVIÇO
Seminário Enquadres,sábado (26),na

Casa da Ribeira – debates às 9h (Fo-

tografia Documental) e às 14h (Fo-

tografia como Expressão Artística).Os

ingressos custam R$ 5 para cada sessão.

Informações 9982-7193 e 9664-8789.

rique Gusson após seu contato
com a obra do professor Hermó-
genes, 90, escritor potiguar e um
dos pioneiros na prática e na di-
vulgação da hatha ioga no Brasil,
Marcelo Buanain dá a dica para
quem está começando: “Não há
grandes segredos para a foto do-
cumental, mas um bom trabalho
– além da sensibilidade estética de
quem aponta a câmera – está ali-
cerçado no tripé: escolha do tema,
o debruçar sobre esse tema e fo-
tografar, fotografar muito!”.

Para Buainain, que já publicou
os livros “Pantanal” (1987), “Ín-
dia: quantos olhos tem uma alma”
(1998), “Bahia: saga e misticismo
(2004) e o recente “Mi ama vin”
(eu te amo em esperanto) onde
aborda a religiosidade brasileira,
o tema “precisa revelar uma in-
tenção ideológica”. Considerado
pela revista especializada Photo
Magazine como um dos dez mais
importantes fotógrafos da déca-
da, Marcelo contou que optou pe-
la foto preto e branco por um mo-
tivo aparentemente simples: nem
sempre há cor no que é retratado.

“A partir dessa constatação,
percebi que consigo resolver me-
lhor um trabalho com o preto e
branco. Gosto do colorido, mas
busco um contraste forte como o
que vi na Índia. Já tentei foto-
grafar ao mesmo tempo com d-
uas câmeras mas não funcionou.
A fotografia tem muito do mo-
mento, há toda uma concentra-
ção, um mergulho necessário pa-
ra se conseguir um bom resulta-
do”, garante. “E o preto e branco
depura a imagem, elimina o ex-
cesso de informação cromática”,
complementa.

SEMINÁRIO ENQUADRES REÚNE PREMIADOS PROFISSIONAIS DA IMAGEM,ENTRE
ELES ROBERTO RIPPER E MARCELO BUANAIN,E DEBATE A FOTOGRAFIA COMO ARTE

Galerista e curadora, Isabel 
Amado realizou, em 2008, o
primeiro leilão de fotos do
País. Em Natal, ela vai debater
com Nuno Rama, premiado
fotógrafo da Paraíba

No campo da 
fotografia 
documental, o
carioca João
Roberto Ripper 
e o sul-
matogrossense
Marcelo
Buainain falam
sobre 
experiências e
mercado

Da série Imagens humanas do fotógrafo João Roberto Ripper Foto da série Mi ama Vin,de Marcelo Buanain,trata de religiosidade

NATAL | RIO GRANDE DO NORTE  
Sexta-feira | 25 de novembro de 2011

JOÃO ROBERTO RIPPER MARCELO BUAINAIN

MARCELO BUAINAIN

VAL LIMA

DIVULGAÇÃO

A Realidade em Preto e Branco

Natal/RN | 25.11.2011
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