
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALAN SOARES 

 

Formado em Artes Visuais e Tecnologia da Imagem, especialista em Comunicação e Artes com ênfase em fotografia. Participou de diversas 

exposições coletivas e individuais em Belém e em estados como São Paulo e Recife. 

 

 

INTERPRETA 

 

“MULHER E O CAMINHÃO” de DI CAVALCANTE (06 de setembro de 1897, no Rio de Janeiro/RJ - 26 de outubro de 1976, no Rio de 

Janeiro/RJ) 

 

 

 

 

 

 

 

“Mulher e o caminhão”, 1932. 
Óleo sobre tela, 46x56,5 cm. 

Coleção particular 
 

“Sem titulo”, 2011. Fotografia Digital. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALAN SOARES 

 

Formado em Artes Visuais e Tecnologia da Imagem, especialista em Comunicação e Artes com ênfase em fotografia. Participou de diversas 

exposições coletivas e individuais em Belém e em estados como São Paulo e Recife. 

 

 

INTERPRETA 

 

“MULATA” de DI CAVALCANTE (06 de setembro de 1897, no Rio de Janeiro/RJ - 26 de outubro de 1976, no Rio de Janeiro/RJ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Mulata” (detalhe). Lápis sobre 
papel, 37x31cm. Coleção 

particular Belém/PA 

“Sem titulo”, 2011. 
Fotografia digital. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALBERTO BITAR 

 

Nasceu em Belém/PA, em 1970. Começou a fotografar em 1991, ano em que participou das oficinas da Fotoativa. Vem desenvolvendo ensaios 

pessoais desde 1992, tendo participado de mostras coletivas no Brasil e exterior. 

Realizou as exposições individuais Solitude (1994), Hecate (1997), Passageiro (2005), Efêmera Paisagem (2009 e 2011) e Sobre o Vazio (2011). 

Tem trabalhos nos acervos da Coleção Pirelli/MASP, Museu de Arte Moderna de São Paulo, Museu de Arte Moderna da Bahia, Fundação Biblioteca 

Nacional, Sistema Integrado de Museus (SIM/PA), Fundação Rômulo Maiorana, e MABEU – Museu de Artes Brasil Estados Unidos (Belém), entre 

outros. 

 

INTERPRETA 

 

XILOGRAVURAS A CORES de OSWALDO GOELDI (31 de outubro de 1895, no Rio de Janeiro/RJ - 16 de fevereiro de 1961, no Rio de 

Janeiro/RJ) 

 

 

 

 

 

“O Ladrão”, 1955. 
Xilogravura a cores, 
25x19cm. Coleção 

Frederico Mendes de 
Moraes 

 

“Sem titulo”, da série Ausência. 2004. 
Fotografia digital de primeira geração. 

 

“Chuva”, 1957. Xilogravura a cores, 
22x29,5 cm. Coleção Frederico 

Mendes de Moraes 
 

“Tarde”, 1950. Xilogravura a cores, 
20,6x26,5 cm. Coleção Museu 

Nacional de Belas Artes do Rio de 
Janeiro 

 

http://www.centrovirtualgoeldi.com/paginas.aspx?menu=obras_interior&opcao=F&pagina=273&ano=&FirstYear=&LastYear=&iditem=273
http://www.centrovirtualgoeldi.com/paginas.aspx?menu=obras_interior&opcao=F&pagina=273&ano=&FirstYear=&LastYear=&iditem=273
http://www.centrovirtualgoeldi.com/paginas.aspx?menu=obras_interior&opcao=F&pagina=273&ano=&FirstYear=&LastYear=&iditem=273
http://www.centrovirtualgoeldi.com/paginas.aspx?menu=obras_interior&opcao=F&pagina=273&ano=&FirstYear=&LastYear=&iditem=273
http://www.centrovirtualgoeldi.com/paginas.aspx?menu=obras_interior&opcao=F&pagina=232&ano=&FirstYear=&LastYear=&iditem=232
http://www.centrovirtualgoeldi.com/paginas.aspx?menu=obras_interior&opcao=F&pagina=232&ano=&FirstYear=&LastYear=&iditem=232
http://www.centrovirtualgoeldi.com/paginas.aspx?menu=obras_interior&opcao=F&pagina=232&ano=&FirstYear=&LastYear=&iditem=232
http://www.mnba.gov.br/
http://www.mnba.gov.br/
http://www.mnba.gov.br/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

DRIKA CHAGAS 

 

Graduada em 2008 no Curso de Artes Plásticas (UFPA). Nos últimos anos, tem se dedicado a prática e ao estudo acadêmico do Grafite. Desde 2005 

vem ministrando cursos e oficinas de Grafite em diversas instituições. Em 2010 foi contemplada com o Prêmio Cultura Hip Hop 2010 – Edição Preto 

Ghóez pelo Ministério da Cultura. Em 2011 participou da Coordenação do evento em comemoração ao dia nacional do grafite titulado “Ver-o-Risco”. 

 

INTERPRETA 

 

PINTURAS RUPESTRES DE MONTE ALEGRE/ PA, CERÂMICA ARQUEOLÓGICA MARAJOARA E TAPAJÔNICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Vaso de Gargalo, cultura Tapajônica” 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELZA LIMA 

 

Fotografa desde 1984, dirigindo o olhar ao homem ribeirinho do Baixo Amazonas. Atualmente é fotógrafa titular da Secretária Executiva de Cultura 

do Estado e desenvolve trabalhos de documentação das manifestações culturais da região do Baixo Amazonas. Possui obras nos acervos do Museu de 

Arte Moderna/RIO, MASP/SP, Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, entre outros. 

 

INTERPRETA 

 

“MACUNAÍMA” de MARIO DE ANDRADE (09 de outubro de 1893, em Aurora/SP - 25 de fevereiro de 1945, em São Paulo/SP.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Macunaíma", 1928, 
Capa da 2ª edição.  

“Onde me conhecem honras me dão, 
onde não me conhecem me 
darão ou não!”, 2011. Digital. 

Tratamento de imagem Erika Lima. 
Concepção de montagem Paulo 

Afonso. Concepção de maquinário 
Mestre João 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

EMÍDIO CONTENTE 

 

Nasceu em Belém, formado em Comunicação Social e pós-graduando em Artes Visuais. Começou a fotografar em 2005, e em 2006 conheceu a 

Associação Fotoativa onde desenvolveu projetos com fotografia pinhole. No seu trabalho fotográfico utiliza mistura de técnicas, tendo o drama como 

um de seus pontos mais explorados. Nestes poucos anos de carreira, participou de quase 20 exposições entre coletivas e salões de arte. 

 

INTERPRETA 

 

 “CAMPONESA CANTADEIRA” música de VILLA-LOBOS (05 de maio de 1887, no Rio de Janeiro/RJ -17 de novembro 1959, no Rio de 

Janeiro/RJ). 

 

A inspiração vem das obras de Villa-Lobos executadas durante a Semana de Arte Moderna, como Valsa Mística, Solidão, Festim Pagão e a 

Camponesa Cantadeira, que é o título da obra. 

A foto foi feita em uma noite pós-chuva. Os pés descalços, as plantas tropicais e as cores da imagem, são essências na composição de suas referências 

com a Semana de 22. 

 

 

 

 

Arte do panfleto do Recital de 
Villa-Lobos na Semana de 

Arte Moderna 
 

“Camponesa Cantadeira“, 2012. 
Fotografia digital. 

 



 

Beleza 

 

A beleza das coisas te devasta 

como o sol que fascina mas te cega. 

Delas contundo a luminosa entrega 

nunca se dá, melhor, nunca te basta. 

 

E a imensa paz que para além te arrasta 

quanto mais se te esquiva ou te renega... 

Paz tão do alto e paz dessa macega 

que nos campos esplende à luz mais casta. 

A beleza te fere e todavia 

afaga, uma emoção (sempre a primeira e nunca 

repetida) que conduz 

 

o teu deslumbramento para um dia 

à noite misturado, na clareira 

em que te sentes noite em plena luz 
 

FATINHA SILVA 

 

Fotógrafa e produtora cultural desde 1999. 

Premiada nacionalmente e internacionalmente, em 2002, montou sua primeira exposição individual. Participou e participa de várias mostras coletivas. 

Seu trabalho compôs o livro e mostra: 0'Brasil - da aldeia encantada à aldeia global - curadoria Denise Mattar. 

Desenvolve a série À Fronteira do Real, onde registra suas impressões sobre a fugacidade dos valores vigentes no século XXI, sobre a busca 

exacerbada pela juventude eterna. Compôs a diretoria da Fotoativa nos últimos 10 anos. 

Coordenou e produziu importantes exposições individuais e coletivas em Belém. 

Atualmente, é gerente cultural da Fundação Cultural do Pará Tancredo Neves. 

 

INTERPRETA 

 

“BELEZA” de MENOTTI DEL PICCHIA (20 de março de 1892, em São Paulo/SP – 23 de agosto de 1988, em São Paulo/SP) 

 

 

 

 

“Beleza”. Sem data. 

 

“Sem Título“, da série Manequins. 2009. 
Fotografia digital. 

 



 

 

 

 

 

 

 

FLAVYA MUTRAN 

 

É paraense e atua no campo da fotografia desde 1989. Iniciou no Núcleo de Oficinas da Associação Fotoativa, em Belém do Pará,  e desde então vem 

participando de exposições individuais e coletivas, salões de arte e grupos de pesquisa sobre imagem e comunicação. Já trabalhou como laboratorista, 

em estúdio fotográfico, jornais, assessorias de comunicação pública e privada, com grupos de artistas e de ensino, dentro em fora de Belém. A partir 

de 2004 começou a se interessar na relação entre as autorrepresentações fotográficas e o conceito de lugar que se estabelece dentro e fora da esfera 

íntima, tema da pesquisa „Pretérito imperfeito de territórios Móveis‟ que desenvolveu no mestrado em Poéticas Visuais do Instituto de Artes da 

UFRGS, entre 2009 e 2010 em Porto Alegre/RS, contemplado com o XI Prêmio Funarte Marc Ferrez de Fotografia (2010), na categoria Pesquisa, 

Experimentação e Criação em Linguagem Fotográfica. Atualmente mora e trabalha em Porto Alegre. 

 

INTERPRETA 

 

“MULHER SENTADA” de VICENTE DO RÊGO (19 de dezembro de 1899, em Recife/PE - 05 de junho de1970, em Recife/PE) 

 

As obras de Vicente do Rego Monteiro, de uma volumetria à flor da pele, me remetem às dobraduras do papel, às camadas tinta e do corpo que 

sugerem o (auto) toque, o aconchego da intimidade, do colo. Dessa vontade inexplicável e proibida que temos de tocar algumas obras de arte,  de  

profaná-las  com  as mãos,  é que  „myself‟  surgiu, como se fosse possível simular digitalmente o que minhas digitais jamais poderão tocar. Por 

Flavya Mutran 

 

 

“Mulher Sentada", s/ data. 
Óleo s/ tela sobre Eucatex, 

122x97 cm. Acervo 
Principal do Banco Central 

do Brasil 

“myself”. 2012 
Captura Digital. 

 

http://www.bcb.gov.br/htms/galeria/frmquadro.asp?nomeArq=/htms/galeria/rego/mulher-sentada.jpg&artista=Vicente%20do%20R%EAgo%20Monteiro&obra=Mulher%20Sentada&ano=s/%20data&dimensao=122%20x%2097%20cm&tecnica=%D3leo%20s/%20tela%20sobre%20eucatex&
http://www.bcb.gov.br/htms/galeria/frmquadro.asp?nomeArq=/htms/galeria/rego/mulher-sentada.jpg&artista=Vicente%20do%20R%EAgo%20Monteiro&obra=Mulher%20Sentada&ano=s/%20data&dimensao=122%20x%2097%20cm&tecnica=%D3leo%20s/%20tela%20sobre%20eucatex&
http://www.bcb.gov.br/htms/galeria/frmquadro.asp?nomeArq=/htms/galeria/rego/mulher-sentada.jpg&artista=Vicente%20do%20R%EAgo%20Monteiro&obra=Mulher%20Sentada&ano=s/%20data&dimensao=122%20x%2097%20cm&tecnica=%D3leo%20s/%20tela%20sobre%20eucatex&
http://www.bcb.gov.br/htms/galeria/frmquadro.asp?nomeArq=/htms/galeria/rego/mulher-sentada.jpg&artista=Vicente%20do%20R%EAgo%20Monteiro&obra=Mulher%20Sentada&ano=s/%20data&dimensao=122%20x%2097%20cm&tecnica=%D3leo%20s/%20tela%20sobre%20eucatex&


SALVAR 

 

Mais um desejo, amigo! 

É preciso soltar, 

Pelas florestas frias e adormecidas, 

Todos os nossos desejos tímidos, 
Procurando mesmo assombrá-los, 

Para que fujam, para que corram 

E se desviem por todos os lados... 
 

Mais um desejo! 

É preciso que a pálida vida, 

Nos seus longos passeios desoladores, 

Encontre sempre um desejo perdido 
Que ela saivá salvar... 

 

FLAVYA MUTRAN 

 

É paraense e atua no campo da fotografia desde 1989. Iniciou no Núcleo de Oficinas da Associação Fotoativa, em Belém do Pará,  e desde então vem 

participando de exposições individuais e coletivas, salões de arte e grupos de pesquisa sobre imagem e comunicação. Já trabalhou como laboratorista, 

em estúdio fotográfico, jornais, assessorias de comunicação pública e privada, com grupos de artistas e de ensino, dentro em fora de Belém. A partir 

de 2004 começou a se interessar na relação entre as autorrepresentações fotográficas e o conceito de lugar que se estabelece dentro e fora da esfera 

íntima, tema da pesquisa „Pretérito imperfeito de territórios Móveis‟ que desenvolveu no mestrado em Poéticas Visuais do Instituto de Artes da 

UFRGS, entre 2009 e 2010 em Porto Alegre/RS, contemplado com o XI Prêmio Funarte Marc Ferrez de Fotografia (2010), na categoria Pesquisa, 

Experimentação e Criação em Linguagem Fotográfica. Atualmente mora e trabalha em Porto Alegre. 

 

INTERPRETA 

 

“SALVAR” de TÁCITO DE ALMEIDA (14 de junho de 1889, em Campinas/SP - 03 de setembro de 1940, em São Paulo/SP) 

 

Faço uma analogia entre o sentido dos „(...) longos passeios desoladores‟ de Tácito de Almeida e minhas constantes viagens pelas ondas da web. 

Assim como o poeta eu também corro por florestas de luzes frias e assombradas por vultos desconhecidos, que trafegam à deriva de um caminho 

impossível de salvar. „Mais um desejo, amigo‟, diria eu mesmo à Tácito não fosse os quase noventa anos que separam nossos desejos perdidos. Por 

Flavya Mutran 

“Salvar”, sem data. Publicado na 
Revista KLAXON – nº 06 – pág. 06 – 

em 15 de outubro de 1922 – São 
Paulo. 

“mataweb”, 2012 
Captura digital. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

IONALDO RODRIGUES 

 

Nasceu e vive em Belém. É graduado em sociologia pela UFPA e fotografa desde 2004, quando iniciou na Fotoativa. É técnico da gerência de 

Audiovisual da Fundação Curro Velho. A produção em fotografia explora ambiências urbanas como índice de diferentes temporalidades e tensões 

entre história social e natural. Coordena desde 2009 o Núcleo de Pesquisa e Documentação da Associação Fotoativa e integra atualmente a diretoria 

da instituição. 

 

INTERPRETA 

 

“PROJETOS ARQUITETÔNICOS” de ANTÔNIO GARCIA MOYA (1891 em Atarfe, Granada na Espanha – 1949, São Paulo/SP) 

 

Denominado “o poeta da pedra”, participou da Semana de Arte Moderna com projetos de arquitetura (entre eles o “Monumento ao Homem Ruim” 

como o chamou Menotti del Picchia), todos os projetos com forte tendência à geometrização de linhas, de evidente influência da arquitetura 

mesopotâmica e pré-colombiana, abolindo a ornamentação ainda em voga desde o início do século. Não realizou nenhum desses projetos 

apresentados.  

Ancestralidade projetada na matéria-imagem, reconhecida na ambiência dos lugares depois de fotografados. Porosidade do tempo, decomposição do 

espaço. Por Ionaldo Rodrigues. 

“Mausoléu”, 1920. 
22,6x34,3 cm. Acervo da 
Coleção Regina Ferreira 

da Silva 
 

“Pós-marajoara, pré-colombiano”, da série Carbono 14. Fotografia 
digital, 2004. 

 

“Monumento (ou templo)”, 
s/data. 25,6x25,2 cm. 

Acervo da Coleção Regina 
Ferreira da Silva 

 

“Túmulo”, s/data. “Residência (Palácio)”, 
s/data. 32,3x49,3 cm. 

Acervo da Coleção Regina 
Ferreira da Silva 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

LU MAGNO 

 

Graduada em Artes Visuais e Tecnologia da Imagem pela Universidade da Amazônia, mestranda em Artes pela Universidade Federal do Pará, 

Instituto de Ciência e Arte com linha de pesquisa em arte contemporânea. Desenvolve projetos na tentativa de romper fronteiras entre a arte e a vida. 

 

INTERPRETA 

 

PAGÚ (14 de junho de 1910, em São João da Boa Vista/SP –12 de dezembro de 1962, em Santos/SP) 

 

Patrícia Rehder Galvão, Pagú, não participou da Semana de Arte Moderna, tinha apenas 12 anos quando a Semana eclodiu. Poucos anos mais tarde, 

sua escrita antropofagizava o modernismo rumo a um pós qualquer coisa. Minha reverência vai a esta mulher que afirmou: "esse crime, o crime 

sagrado de ser divergente, nós o cometeremos sempre". 

 

*Sobre a obra 

Ao se revelar o Daguerreótipo: 

Elza Lima: Lu ficou igual à Pagú! 

Luciana Magno: Quem é Pagú? 

(nascia ali uma história de amor pós-moderna) 

 

Por Lu Magno 

Fotografia de Pagú na 
década de 20. 

 

“Autorretrato”, 2004. Daguerreótipo. 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUIZA CAVALCANTE 

 

Formou-se este ano em Artes Visuais. 

Trabalhou como fotógrafa durante dois anos. Participou de sete exposições coletivas, obteve duas fotografias no projeto INDICIAL - exposição 

localizada em um prédio abandonado em ruínas, juntamente com fotógrafos renomados e iniciantes. Também conta com participação no evento de 

fotografia Paraty em Foco no ano de 2009 e uma publicação na revista nacional Fotographos na 13º edição no ano de 2007. 

 

 

INTERPRETA 

 

 

“O FAROL” de ANITA MALFATTI (02 de dezembro de 1889, em São Paulo/SP - 06 de novembro de 1964, em São Paulo/SP). 

 

 

 

 

 

 

“O Farol de Anita”, 2012. Fotografia 
digital. 

“O Farol", 1915. Óleo sobre tela, 
46,5x61 cm. Coleção 

Chateaubriand Bandeira de 
Mello, MAM/RJ 

http://www.mamrio.org.br/
http://www.mamrio.org.br/
http://www.mamrio.org.br/
http://www.mamrio.org.br/


 

 

 

 

 

 

 

 

MICHEL PINHO 

 

Formado em História pela UFPA. Começou a fotografar nas oficinas da Fotoativa.  Participou do Salão Arte Pará como convidado, ganhou prêmio do 

Estado no Salão da Vida, foi contemplado pela Bolsa de Pesquisa e Criação Artística do IAP (Instituto de Arte do Estado do Pará) com o projeto 

Murografia. Participou de coletivas na França, Bélgica. Suas obras estão nos acervos da Fundação Tancredo Neves em Belém e Foto-arte de Brasília. 

Atualmente faz mestrado em arte e cultura. 

 

INTERPRETA 

 

FASE SURREALISTA de ISMAEL NERY (09 de outubro de 1900, em Belém/PA - 06 de abril de 1934, no Rio de Janeiro/RJ). 

 

Nery nunca vendeu uma obra na vida e mergulhou profundamente no surrealismo. Tuberculoso, ficou internado por dois anos em um sanatório, no 

último período da sua vida, retratou-se de maneira desfigurada, retrato da sua saúde mental e física. Ficou conhecido como pintor maldito. 

A fotografia que homenageia o artista foi feita em Bragança na festa da Marujada, rito religioso para aclamar São Benedito. Por Michel Pinho 

 

 

 

 

 

“Surreal", sem data. 
Óleo sobre tela, 54x47 
cm. Acervo Principal do 
Banco Central do Brasil 

“Bendito Ismael”, 2005. 
 Fotografia feita em 
filme preto e branco 

com dupla exposição. 
 

http://www.bcb.gov.br/htms/galeria/frmquadro.asp?nomeArq=/htms/galeria/neri/figura.jpg&artista=Ismael%20Nery&obra=Surreal&ano=s/%20data&dimensao=54%20x%2047%20cm&tecnica=%D3leo%20s/%20tela&
http://www.bcb.gov.br/htms/galeria/frmquadro.asp?nomeArq=/htms/galeria/neri/figura.jpg&artista=Ismael%20Nery&obra=Surreal&ano=s/%20data&dimensao=54%20x%2047%20cm&tecnica=%D3leo%20s/%20tela&
http://www.bcb.gov.br/htms/galeria/frmquadro.asp?nomeArq=/htms/galeria/neri/figura.jpg&artista=Ismael%20Nery&obra=Surreal&ano=s/%20data&dimensao=54%20x%2047%20cm&tecnica=%D3leo%20s/%20tela&


 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIGUEL CHIKAOKA 

 

Reside e em Belém desde 1980, onde idealizou a Fotoativa, tida hoje como uma referencia na construção do pensamento crítico presente na fotografia 

paraense contemporânea. Como autor assina uma dezena de individuais e soma inúmeras participações em coletivas de arte no Brasil e no exterior. 

Possui obras em acervos de museus em São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Nova York e Paris. 

 

 

INTERPRETA 

 

“TUPY, OR NOT TUPY THAT IS THE QUESTION” frase de OSWALD DE ANDRADE (11 de janeiro de 1890, em São Paulo/SP - 22 de 

outubro de 1954, em São Paulo/SP). 

 

“Tupy or not tupy that is the question”, Manifesto Literário escrito por Oswald de Andrade, principal agitador cultural do início do Modernismo 

brasileiro. Redigido em prosa poética à moda de Uma Estação no Inferno de Rimbaud, o Manifesto Antropofágico possui um teor mais político que o 

anterior manifesto, o da Poesia Pau-Brasil, que pregava a criação de uma poesia brasileira de exportação. Esteticamente, o segundo manifesto 

reafirma os valores daquele, apregoando o uso de uma “língua literária" "não-catequizada". Por Miguel Chikaoka 

 

Revista de 
Antropofagia, página 

03, ano 01, nº. 01. Maio 
de 1928. 

“Curitiba/PR”, 1991. Captura analógica. 
 

“Altamira/PA”, 1989. Captura analógica. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEDRO CUNHA 

 

Desenvolve trabalhos voltado às paisagens urbanas, fazendo recortes subjetivos, usando sobreposições, reflexos, composições de imagens. Teve obras 

selecionadas para o Salão Arte Pará (2007) e Salão Unama de Pequenos Formatos (2006). Entre as principais participações em exposições estão 

“Cartografias Contemporâneas” – SESC Pompéia (2009); “Transfigurar” – Galeria Elf (2009); “Eterno Feminino” – Fotoativa (2008); “Escrituras” – 

Galeria do Banco da Amazônia (2008); e “Olhares interculturais Pará/Argentina” – Sala Augusto Fidanza – (2005). 

 

INTERPRETA 

 

“CARREGADORA DE PERFUME” de VICTOR BRECHERET (22 de fevereiro de 1894, em Farnese, Província de Viterbo na Itália - 17 de 

dezembro de 1955, em São Paulo/SP) 

 

Brecheret é o escultor que está por trás de um dos ícones da cidade de São Paulo - O Monumento às Bandeiras localizado em frente ao Parque do 

Ibirapuera. Mas foi com a sinuosidade das curvas da carregadora de perfumes que encontrei identificação com um dos vários personagens anônimos 

por mim fotografados nas grandes cidades. Por Pedro Cunha. 

 

 

 

“Carregadora de perfume”, 
1923. Escultura em bronze, 
341x100x87 cm. Acervo da 
Pinacoteca do Estado de 

São Paulo/SP 

“Sem título”, 2011. Captura via 
câmera digital 

http://www.pinacoteca.org.br/pinacoteca/default.aspx?mn=153&c=acervo&letra=V&cd=2339
http://www.pinacoteca.org.br/pinacoteca/default.aspx?mn=153&c=acervo&letra=V&cd=2339
http://www.pinacoteca.org.br/pinacoteca/default.aspx?mn=153&c=acervo&letra=V&cd=2339
http://www.pinacoteca.org.br/pinacoteca/default.aspx?mn=153&c=acervo&letra=V&cd=2339


 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROBERTA CARVALHO 

 

É artista visual, designer e produtora cultural. Estudou artes visuais na Universidade Federal do Pará. Desenvolve trabalhos na área de imagem, 

intervenção urbana e vídeo arte. Participou de 7º Paraty em Foco, Vivo Arte.Mov 2011, Circuito SESC de Artes 2011 e Virada Cultural de SP 2011. 

Foi premiada com o Prêmio Diário Contemporâneo (2011), 2º Grande Prêmio do Salão Arte Pará (2005), Menção Honrosa no Salão de Pequenos 

Formatos (2006), além do Prêmio Microprojetos (2010) da Funarte (MINC). Seus trabalhos integram acervos como o do Museu de Arte 

Contemporânea Casa das 11 Janelas e Museu da Universidade Federal do Pará. 

 

 

INTERPRETA 

 

“ABAPORU” de TARSILA DO AMARAL (01 de setembro de 1886, em Capivari/SP - 17 de janeiro de 1973, em São Paulo/SP). 

 

 

 

 

 

 

“Abaporu”, 1928.  Óleo sobre 
tela, 85x73 cm. 

Acervo da Colección Costantini, 
Museu de Arte Latino-americano 

de Buenos Aires. 
 

http://www.malba.org.ar/web/col_por.php
http://www.malba.org.ar/web/col_por.php
http://www.malba.org.ar/web/col_por.php


 

 

 

 

 

 

 

 

WALDA MARQUES 

 

Trabalhou 17 anos com maquiagem para teatro, televisão, salão de beleza e estúdio fotográfico. O contato com as oficinas de Miguel Chikaoka, na 

Fotoativa, a passagem pelo estúdio Luiz Braga, e o fotografo Octavio Cardoso, orientou-a definitivamente para a fotografia. Já em 1989 abriu o 

estúdio WO Fotografia com o fotógrafo Otávio Cardoso, trabalhando no inicio como produtora e maquiladora onde teve o começo em seus retratos. 

Criou também fotonovelas com narrativas compostas de textos e colagens com fotografias e ilustrações: "O Espelho da princesa", "O Homem do 

Hotel Central", “A iludida”. Foi premiada no Salão de Fotografia do Centro Cultural Brasil Estados Unidos, Belém (1997), no projeto Abra / Coca-

Cola, São Paulo (1998) e no Salão de Arte Pará em 1997 e 2000, Belém, Masp Pirelli 2004. Participou das mostras coletivas Fotografia Brasileira 

Contemporânea, I Mês Internacional da Fotografia, Sesc-Pompéia, São Paulo, em 1993; Fotografia Contemporânea do Pará, Novas Visões, Galeria 

Sérgio Milliet, Rio de Janeiro, 1998; Fotografia Contemporânea Paraense, Museu da Imagem e do Som, São Paulo, em 2002, e Panorama de Arte 

Brasileira, Museu de Arte Moderna de São Paulo, em 2005. 

 

INTERPRETA 

 

ZÉ CELSO (30 de março de 1937 em Araraquara/SP) 

 

 

 

© Guy Veloso. 2010 “Imaginando Celso” 
 


