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EDITORIAL
Dizem que todo criativo é inquieto e angustiado por natureza. E talvez se-

jam destas características que tenha nascido o desejo de criar uma revista 

própria. Um canal para concentrar as fugas criativas de todos aqueles que, 

assim como nós, desejam contar alguma história, mas se encontram sem voz 

e sem vez. Materializamos nosso sonho e, ao longo destes nove meses de 

aprendizado, felizmente pudemos encontrar diversas pessoas inquietas e 

muito talentosas pelo caminho. Arquitetos, engenheiros, dentistas, progra-

madores, publicitários, estudantes, enfim: pessoas comuns. Que se reco-

nhecem entre si, compartilham o mesmo amor pela fotografia e acreditam 

no sonho e no poder da imagem. Nunca sabemos onde nossos sonhos vão 

chegar! Até o momento, ele nos levou a dar palestras, nos levou ao FLAMob 

Talks, nos levou a diminuir o tempo entre uma edição e outra, nos levou aos 

maiores jornais e canais de televisão catarinenses. Quanto aprendizado em 

tão pouco tempo! A NoMirror não é feita apenas por seus dois Editores, 

ela é feita por VOCÊ que leu este texto até aqui! E a você deixamos nosso 

muito obrigado por nos permitir continuar sonhando.
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TODAS AS IMAGENS APRESENTADAS NESTA REVISTA FORAM PRODUZIDAS E MANIPULADAS

SOMENTE COM O USO DE SMARTPHONES. ISTO É MOBILE PHOTOGRAPHY!

NOMIRROR É UMA PUBLICAÇÃO COLABORATIVA QUADRIMESTRAL.

ENTRE EM CONTATO, ENVIE SEU MATERIAL E AGUARDE AS PRÓXIMAS EDIÇÕES. OS EDITORES
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EDITORES

SANDRA CARRILLO
Sandra Carrillo (São Paulo, Brasil) é fotógrafa. Tem na sua trajetória, 
trabalhos exibidos em galerias internacionais como:  Eleazar Delga-
do Studio Miami, Instituto Martín Fierro Buenos Aires e Pop Secret 
Gallery Los Angeles.

Teve seus trabalhos projetados no Museu Oscar Niemeyer na Curi-
tiba Photo Week e no MIS, em São Paulo. Foi premiada em vários 
concursos fotográficos, entre eles: “Minube”, com mais de 5 mil ima-
gens concorrentes e “O Olhar da Mente” onde recebeu a primeira 
colocação e o convite para expor na Graham Art Gallery Miami. 

Foi aprovada em convocatórias do Festival de Fotografia de Tira-
dentes/MG e em Salões de Arte, como o “Salon D’Automne Fran-
ce-Brasil” no Memorial da América Latina/SP. Participou da última 
Bienal Internacional de Curitiba na coletiva Ablepsia e de diversas 
exposições desde então: como “Against Gender Violence” em Los 
Angeles, “Asher” na Patagônia Argentina e “Love Letter From Brazil 
to Iraq” em Bagdá e Amã. Finalista do Festival Latino Americano de 
Mobgrafia 2016, do Mira Mobile Prize e vencedora do Buenos Aires 
Mobile Festival nas categorias P&B e Retrato, Sandra Carrillo hoje 
mora em Curitiba e tornou-se artista visual.

INSTAGRAM: @sancarrillo

ALLYSON CORREIA
Mercadólogo e Designer Gráfico atuante nos mercados gaúcho e catari-
nense há mais de 20 anos. Seu lado mais criativo o conduziu para o am-
biente das agências de Publicidade & Propaganda, onde teve a oportuni-
dade de trabalhar como Diretor de Arte e Diretor de Criação em diversas 
agências catarinenses. Durante alguns anos, também exerceu a função de 
Editor de Arte Editorial, no Jornal de Santa Catarina, do Grupo RBS. Já o 
lado racional e metódico o levou a estudar a fundo a Fotografia e, poste-
riormente, o Marketing.

Com o senso de humor parecido com o do Agente K, de Homens de Pre-
to, pode ser definido como estudioso, detalhista, metódico e organizado. 
Algumas pessoas desta página poderão insistir no uso da palavra “chato”, 
mas isto é só uma questão de ponto de vista.

Além do celular e da DSLR, ainda fotografa usando câmeras 35mm,  fo-
lheia livros e revistas de trás para a frente e é viciado em tipografia, che-
gando ao ponto de pegar um livro e ir direto para as últimas páginas, só 
pelo simples prazer de descobrir com qual tipo ele foi composto.

Nunca recusa um café espresso. Especialmente se vier acompanhado de 
um bom papo sobre filmes ou de uma longa visita a uma livraria.

INSTAGRAM: @allysoncorreia

JOSÉ LUIZ NUNES NETO
Formado em Propaganda e Marketing pela Escola Superior de Pro-
paganda e Marketing (ESPM) de São Paulo.

Atua como fotógrafo no Noir Studio e também como Diretor de 
Criação (em experiência ) na Confraria Criativa, uma empresa espe-
cializada em catálogos de moda.

Foi professor de fotografia nas universidades da região de Blume-
nau, Santa Catarina, coordenando o Curso Sequencial de Fotografia 
da Universidade Regional de Blumenau (FURB) por 10 anos.

Um pouco inquieto no pensar e randômico nas conversas. Reencon-
trou na smartphonografia um antigo hobby perdido: a fotografia.

INSTAGRAM: @netobnu

MARCELO FORLANI
Crítico de cinema e publicitário graduado em Propaganda e Marke-
ting pela Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), de 
São Paulo, Marcelo Forlani é um dos fundadores do Omelete, maior 
site de cultura pop do Brasil.

Como se isto não fosse o suficiente, ainda apresenta no currículo 
a criação e organização da CCXP - Comic Con Experience, maior 
evento voltado para o público geek da América Latina.

Quando não está com os filhos, está correndo por aí ou sofrendo 
pelo Corinthians.

INSTAGRAM: @forlani

CONVIDADOS
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TEXTO E FOTOGRAFIA 

LOCAÇÃO

AGRADECIMENTO

INFORMAÇÕES

CONTATO

ALLYSON CORREIA

CASA SÃO SIMEÃO

QUEILA ALVES E ADRIANA CONSTANTE

WWW.FACEBOOK.COM/SONHOEMVIVER

SONHOEMVIVER.BLUMENAU@GMAIL.COM

SONHO EM VIVER

Quem de nós não envelhece? Corre o risco de ser pego de surpresa aquele que acredita sair ileso deste processo, pois a única cer-

teza de que temos na vida é que o tempo age de forma implacável e atinge a todos. O escritor francês Victor Hugo já alertava que 

“A miséria de uma criança interessa a uma mãe, a miséria de um rapaz interessa a uma rapariga, a miséria de um velho não interessa 

a ninguém.” Levando esta realidade em consideração, e inspirados em um projeto que existe em diversos países, um grupo de ami-

gos da cidade de Blumenau, Santa Catarina, se uniu e resolveu  perguntar a um grupo de idosos: “Qual seria o seu último desejo?”. 

Tentar extrair deles aquilo que ficou pendente, que por algum contratempo da vida, não pôde ser realizado. O não-feito que leva 

ao insatisfeito. Conhecendo estes sonhos em aberto, o grupo partiu para a ação, tentando colocar em prática alguns destes dese-

jos, como forma de trazer um tanto de alegria e alento para aqueles que já deixaram sua contribuição para a sociedade. Este pe-

queno ensaio é apenas uma parte do trabalho realizado, captado no dia em que os idosos falaram pela primeira vez com a equipe.
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Em abril do ano passado, nossa família arru-

mou as malas e partiu para uma temporada de 

190 dias em Londres. As redes sociais ajuda-

ram a diminuir a distância para os amigos e fa-

miliares que ficaram aqui no Brasil, um Tumblr 

[londres190.tumblr.com] foi criado para agrupar 

algumas das fotos de experiências que vivemos 

por lá. E foram muitas! De cartões postais bási-

cos como Big Ben e London Eye, shows, fute-

bol e muitos passeios pela cidade e arredores. 

Além de dar aos pequenos Theo, 6 anos, e Liz, 

3, uma experiência de vida que eles vão se 

lembrar para sempre, a viagem também  ser-

viu para deixá-los brincar um pouco com as 

câmeras e mostrar o que eles estavam vendo.

TEXTO E FOTOGRAFIA MARCELO FORLANI
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FOTOGRAFIA 

SANDRA 

CARRILLO
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As imagens de Pertencer são recortes dos aeroportos da 

cidade de São Paulo, depois que ela deixou de ser a mi-

nha cidade e também do Aeroporto Afonso Pena, após 

Curitiba se tornar minha nova morada. Assumo a prática 

artística na minha experiência cotidiana e muitas das mi-

nhas estratégias conceituais estão relacionadas com a 

fragilidade do que foi desprezado por olhos desatentos 

e ângulos não usuais. Nessa série exploro o carácter mu-

tável e impermanente da minha rotina aérea, procuran-

do o meu lugar para pertencer e relutando em ser turista 

dentro de algo que já foi meu e contraditoriamente de-

sejando assim ser, onde hoje habito. Nas imagens favore-

ço a descoberta de um atalho para o lúdico que desejo 

aprisionar, saturar e tornar doce o que pode ser tédio.
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 Participe desta seção publicando suas fotos no Instagram com a hashtag #nomirrormag. Serão aceitas somente     imagens capturadas e editadas com o smartphone. As fotos serão analisadas e escolhidas pelos nossos editores.

GALERIA

JONATHAN HOLDORF  |  FLORIANÓPOLIS/SC  |  INSTAGRAM: @jonathanholdorf FÁBIO ROBERTO GHEDIN  |  FLORIANÓPOLIS/SC  |  INSTAGRAM: @fabioghedin

EDMILSON BENEVENTO  |  CIANORTE/PR  |  INSTAGRAM: @edmilsonbird
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 Participe desta seção publicando suas fotos no Instagram com a hashtag #nomirrormag. Serão aceitas somente     imagens capturadas e editadas com o smartphone. As fotos serão analisadas e escolhidas pelos nossos editores.

MATHEUS BELTRÃO  |  RECIFE/PE  |  INSTAGRAM: @matheusbeltrao FABIANA JORDAN  |  BLUMENAU/SC  |  INSTAGRAM: @fabij
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 Participe desta seção publicando suas fotos no Instagram com a hashtag #nomirrormag. Serão aceitas somente     imagens capturadas e editadas com o smartphone. As fotos serão analisadas e escolhidas pelos nossos editores.

THEREZA CRISTINA MASTROIANO  |  ARARAQUARA/SP  |  INSTAGRAM: @jucatopphotos

VANESSA MÚRIO  |  CURITIBA/PR  |  INSTAGRAM: @vanessamurio

DANIEL LEANDRO  |  FLORIANÓPOLIS/SC  |  INSTAGRAM: @dnlleandro
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 Participe desta seção publicando suas fotos no Instagram com a hashtag #nomirrormag. Serão aceitas somente     imagens capturadas e editadas com o smartphone. As fotos serão analisadas e escolhidas pelos nossos editores.

LIGIANE FINARDI MEYER  |  ITAJAÍ/SC  |  INSTAGRAM: @lifinardimeyer GUILHERME SILVA  |  MOGI DAS CRUZES/SP  |  INSTAGRAM: @guijsilva
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 Participe desta seção publicando suas fotos no Instagram com a hashtag #nomirrormag. Serão aceitas somente     imagens capturadas e editadas com o smartphone. As fotos serão analisadas e escolhidas pelos nossos editores.

TAINÁ DE ZUTTER AMORIM
BLUMENAU/SC  |  INSTAGRAM: @tainadezutter

FERNANDA MIRANDA
RIO DE JANEIRO/RJ  |  INSTAGRAM: @fmiranda75

SUSANA BIANCHINI
FLORIANÓPOLIS/SC  |  INSTAGRAM: @susanabianchini

ANDREY GERMANO
BLUMENAU/SC  |  INSTAGRAM: @andreygermano

LUIZ CARLOS BERRI  |  RIO DE JANEIRO/RJ  |  INSTAGRAM: @berrix7

GERSON MENEZES NUNES  |  PORTO ALEGRE/RS  |  INSTAGRAM: @allface
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 Participe desta seção publicando suas fotos no Instagram com a hashtag #nomirrormag. Serão aceitas somente     imagens capturadas e editadas com o smartphone. As fotos serão analisadas e escolhidas pelos nossos editores.

ALBERTO MARQUES
CURITIBA/PR  |  INSTAGRAM: @albertommarques
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 Participe desta seção publicando suas fotos no Instagram com a hashtag #nomirrormag. Serão aceitas somente     imagens capturadas e editadas com o smartphone. As fotos serão analisadas e escolhidas pelos nossos editores.124 125



 Participe desta seção publicando suas fotos no Instagram com a hashtag #nomirrormag. Serão aceitas somente     imagens capturadas e editadas com o smartphone. As fotos serão analisadas e escolhidas pelos nossos editores.

FERNANDO LEONI
SÃO PAULO/SP  |  INSTAGRAM: @fernando_leoni
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 Participe desta seção publicando suas fotos no Instagram com a hashtag #nomirrormag. Serão aceitas somente     imagens capturadas e editadas com o smartphone. As fotos serão analisadas e escolhidas pelos nossos editores.

A série de sombras que fiz há quase dois anos com um Samsung Chat. A inspiração veio de uma frase que meu tio sempre dizia quando 

eu ia sair: “Vai pela sombra”. Inverti as imagens, pois eu queria elas flutuando. Exatamente como acho que meu tio está no céu.

SANDRA PAGANO
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP  |  INSTAGRAM: @sandra_pagano
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 Participe desta seção publicando suas fotos no Instagram com a hashtag #nomirrormag. Serão aceitas somente     imagens capturadas e editadas com o smartphone. As fotos serão analisadas e escolhidas pelos nossos editores.

JORGE SATO
SÃO PAULO/SP  |  INSTAGRAM: @satojorge
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 Participe desta seção publicando suas fotos no Instagram com a hashtag #nomirrormag. Serão aceitas somente     imagens capturadas e editadas com o smartphone. As fotos serão analisadas e escolhidas pelos nossos editores.

LUCAS BORGES
RECIFE/PE  |  INSTAGRAM: @xbdoamor
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