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EDITORIAL
É impressionante o quanto pode se realizar em pouco mais de um ano. Pare-

ce que foi ontem que nos reunimos para tomar um café e discutir as remotas 

possibilidades de uma publicação digital sobre mobile photography. Logo em 

seguida lançamos a primeira edição da NoMirror, algo que na época julgáva-

mos ser apenas um projeto pessoal e sem grandes pretensões. Aos poucos 

tivemos a sorte de encontrar pelo caminho algumas pessoas incrivelmente ta-

lentosas e extremamente generosas na sua fotografia e no ato de compartilhar 

seu trabalho conosco. Pessoas que simplesmente gostam de fotografar! Com 

qualquer tipo de câmera ou dispositivo móvel. “Simples assim”, como costuma 

dizer o TUmob Tom Leal. Esta jornada tem nos levado a lugares inimagináveis, 

como o FlaMOB Talks, Olhares Múltiplos, FHOX On The Road, superamos a 

marca de 12K de imagens com a tag #nomirrormag. Em agradecimento a tudo 

que conquistamos, apresentamos esta edição especial para você. Ela foi pro-

duzida com muito esmero e conta com a participação do brilhante projeto so-

cial Favelagrafia, além do “marcante” Cadu Lemos, parceiro da mObgraphia 

Cultura Visual. Uma das belas surpresas da GALERIA fica por conta das fotos 

de Renzo Grande, fotógrafo peruano residente em Nova Iorque, que gentil-

mente aceitou participar desta edição. Aproveite. Leia. Compartilhe.
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EDITORES

ALLYSON CORREIA
Profissional de Marketing e Designer Gráfico atuante nos mercados gaú-
cho e catarinense há mais de 20 anos. Seu lado mais criativo o conduziu 
para o ambiente das agências de Publicidade & Propaganda, onde teve a 
oportunidade de trabalhar como Diretor de Arte e Diretor de Criação em 
diversas agências catarinenses. Durante alguns anos, exerceu a função de 
Editor de Arte Editorial, no Jornal de Santa Catarina, do Grupo RBS. Já 
o lado racional o levou a estudar a fundo a Fotografia e, posteriormente, 
o Marketing.

Além do celular e da DSLR, ainda fotografa usando câmeras de filme 35mm, 
folheia livros e revistas de trás para a frente e é viciado em tipografia. Nun-
ca 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.

Atualmente trabalha como fotógrafo no Noir Studio e também como 
Diretor de Criação na Confraria Criativa, uma empresa catarinense 
especializada 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 mobgrafia um antigo hobby perdido: a fotografia.

INSTAGRAM: @netobnu

CONVIDADOS

FAVELAGRAFIA
Pela primeira vez na história da revista, um dos nossos convidados 
em destaque não é uma pessoa, mas um coletivo.

A iniciativa da NBS Rio+Rio, braço social da agência NBS (nobull-
shit), selecionou nove fotógrafos de nove diferentes comunidades 
da cidade do Rio de Janeiro, com a intenção de que eles mes-
mos fotografassem seu dia a dia utilizando somente seus celula-
res. Além da valorização dos talentos locais, isto possibilitou ao 
grande público o contato com a situação real e verdadeira destas 
localidades, apresentadas sob o olhar único de seus próprios mo-
radores.

Todos os fotógrafos receberam um iPhone SE e treinamento ade-
quado para fotografar e editar as imagens em seus dispositivos 
mobile. O resultado desta ação foi transformado em exposição, 
site e ficará eternizado em um livro.

O Projeto Favelagrafia é incentivado pela Prefeitura da Cidade do 
Rio de Janeiro, através da Secretaria Municipal de Cultura. Ideali-
zado pela NBS Rio+Rio, com a parceria de desenvolvimento da ISL 
Produções, e conta com o patrocínio do Consórcio Linha 4 Sul.

INSTAGRAM: @favelagrafia

CADU LEMOS
Cadu Lemos é um destes caras marcantes. Não só por ser corpulen-
to, falar alto e estar sempre acompanhado de seu boné e dos clás-
sicos óculos escuros, mas por ser um grande cara! De fala rápida, 
muito agitado e inventando milhares de projetos simultâneos.

Há quem duvide que ele consiga encontrar algum tempo em sua 
agenda para dormir, ou simplesmente almoçar. Também existem ru-
mores sobre a existência de clones seus, para dar conta de tantos 
compromissos. (Será?)

Alicerçou sua carreira trabalhando em algumas das maiores agên-
cias de publicidade a propaganda da América Latina, foi Diretor de 
Marketing de uma rede nacional de bancos e passou por diversas 
empresas de grande renome.

Nos anos 80 foi DJ e locutor de rádio em Brasília e São Paulo, tendo 
contato com grandes nomes do rock brasileiro, chegando a apresen-
tar shows de peso como Barão Vermelho, Cazuza e Titãs. Produz um 
trabalho autoral em fotografia desde o início dos anos 70. É funda-
dor da mObgraphia Cultura Visual, que desde 2012 produz festivais 
de fotografia e vídeo mobile, além de diversos eventos culturais.

INSTAGRAM: @cadulemos
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GALERIA ANA MARIA LASALVIA

ANDRÉ DE OLIVEIRA

BETO FRITZSCHE

DANIELA LUCHETA

DIORGENES PANDINI

ERICK MARTINELLI DA SILVA (CK MARTINELLI)

JERONIMO SANZ

JOÃO NARDY

LARISSA CHAHAD

LIGIANI FINARDI MAYER

LORENZO BONICONTRO

RENZO GRANDE

ROBERTO BASTOS

ROGER RAINOLD RADUENZ

ROGÉRIO NUNES

SANDRA PAGANO

VALÉRIA COELHO DE LIMA (VAL COE)

VINICIUS BATISTA DE OLIVEIRA

VITOR MAZZEO

Esta seção da revista apareceu somente na nossa segunda edição. Ganhou mais força 

na terceira e agora se mostrou definitivamente como o nosso espaço mais democrático. 

Isto só reforça a afirmação que fizemos anteriormente, dizendo que a NoMirror é feita 

por vocês e para vocês. Basta analisar na listagem ao lado a quantidade de participantes 

e, mais adiante, a qualidade dos materiais que estão chegando até nós.

O processo de curadoria das imagens da GALERIA é feita diariamente pelos nossos 

Editores, via plataforma Instagram. Para ter a sua oportunidade de publicação, siga o 

perfil @nomirrormag e poste suas fotos usando a tag #nomirrormag. É por meio dela 

que iremos encontrar você!

Para ensaios completos, ou trabalhos mais elaborados, os interessados devem entrar em 

contato conosco pelo e-mail: contato@nomirror.art.br

Mas não esqueça! Serão aceitas somente imagens capturadas e editadas com dispositivos 

mobile. Todos os ensaios, imagens e perfis são analisados cuidadosamente e escolhidos 

pelos nossos Editores.
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FAVELA
GRAFIA

FOTOGRAFIA

ANDERSON VALENTIM, ELANA PAULINO, JÉSSICA HIGINO, JOSIANE SANTANA, JOYCE MARQUES, 

MAGNO NEVES, OMAR BRITTO, RAFAEL GOMES E SAULO NICOLAI

TEXTO

NBS RIO+RIO
Magno está sempre com o 
sorriso pronto para abrir com 
facilidade. Alguns o chamam de 
Surfista. Outros de Playboy. Ele 
vai levando na boa. Caprichando 
nos cliques da praia e mandando 
bem em imagens do Morro do 
Cantagalo, onde mora.

MAGNO NEVES  |  CANTAGALO
@magno.neves
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PROJETO 
RETRATA O 

COTIDIANO 
DAS FAVELAS 

CARIOCAS POR 
MEIO DO OLHAR 

DE QUEM MAIS 
CONHECE O 
LUGAR: SEUS 
MORADORES

 Com o objetivo de trazer um novo olhar às comuni-

dades cariocas, a NBS Rio+Rio criou o projeto Favelagrafia. 

Morro do Borel, Santa Marta, Morro da Mineira, Comple-

xo do Alemão, Providência, Cantagalo, Babilônia, Rocinha 

e Morro dos Prazeres foram retratados de forma verda-

deira e pouco óbvia por quem mais entende deles: seus 

próprios moradores.

 Esta iniciativa tem como intenção maior abordar 

dois pontos importantes: o dia a dia das comunidades, atra-

vés do olhar de quem lá vive, e a valorização dos talentos 

locais. Foram selecionamos nove jovens e extremamente 

talentosos fotógrafos para esta ação. “Queremos dar vi-

sibilidade a estes talentos, às belezas e às peculiaridades 

das favelas cariocas” – explica Aline Pimenta, Diretora da 

NBS Rio+Rio.

 O Favelagrafia mapeou os talentos locais, buscan-

do moradores que tivessem um olhar único a respeito de 

sua própria comunidade e que gostassem de fotografia. 

Uma vez selecionados, cada um dos integrantes ganhou um 

iPhone SE e participou de um workshop, onde receberam 

instruções de como utilizar todas as funcionalidades do 

aparelho.  Com os equipamentos em mãos e devidamente 

instruídos, puderam sair em busca de suas inspirações e 

explorar suas comunidades.

 O trabalho de cada fotógrafo foi publicado diaria-

mente no perfil de Instagram @favelagrafia. Ao final, as 

imagens foram entregues para a equipe de Design da NBS, 

que desenvolveu uma colagem gráfica das fotos produzi-

das, formando o nome de cada comunidade. Além disto, 

foram montados nove kits de peças impressas – postais e 

cartazes – que os jovens fotógrafos poderão comercializar 

ou utilizar como seu próprio portifólio.

 Uma exposição apresentou ao grande público as 

obras fotográficas produzidas por todos os  fotógrafos e 

marcou o encerramento do Favelagrafia. Durante o evento 

de inauguração da exposição, ainda foram apresentados o 

site e o livro que documenta o projeto,  trazendo também 

o perfil de cada um dos fotógrafos com seus respectivos 

dados para contato.

 O projeto Favelagrafia é incentivado pela Prefeitu-

ra da Cidade do Rio de Janeiro, através da Secretaria Mu-

nicipal de Cultura. Idealizado pela NBS Rio+Rio, com a par-

ceria de desenvolvimento da ISL Produções, e conta com 

o patrocínio do Consórcio Linha 4 Sul.
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Estudante de Design Gráfico e 
apaixonado pela arte urbana, Anderson 
Valentim se apaixonou pela fotografia 
não tem muito tempo. Morador do Morro 
do Borel tem caprichado nos cliques de 
pessoas, mostrando com a arte, a vida de 
quem vive na favela. E o resultado está 
ficando incrível.

ANDERSON VALENTIM  |  BOREL
@anderson.valentim.948
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A animada Elana Paulino 
costuma dizer que “quem 
não é visto não é lembrado”. 
Algo que ela está sempre 
praticando. Moradora do 
Morro Santa Marta, trabalha 
registrando aniversários, 
casamentos e batizados.

ELANA PAULINO  |  SANTA MARTA
@paulinoelana
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Jéssica Higino tem uma característica que 
nem ela conhecia: quase nunca privilegia 
o céu nas suas fotos. Não tem explicação, 
é estilo. Moradora do Morro da Mineira, 
Jéssica gosta de fotografar o sorriso das 
crianças e as belezas da comunidade, sem 
esconder o lado ruim. Registra para, quem 
sabe, ajudar a melhorar esta realidade.

JÉSSICA CRISTINA HIGINO  |  MORRO DA MINEIRA
@ jessicahiginofotografia
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A Josi nasceu no Complexo do Alemão e 
durante anos viu o território onde vive e que 
tanto ama ser massacrado, apontado pela 
mídia como o lugar mais perigoso do Rio de 
Janeiro. Decidiu resistir, ir contra e resolveu 
usar a fotografia para mostrar exatamente o 
oposto. Através de imagens ela quer mostrar a 
força e o potencial de quem vive no Alemão.

JOSIANE SANTANA  |  COMPLEXO DO ALEMÃO
@eujosiie
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Com apenas 20 anos e muito talento, 
Joyce Marques se apaixonou pela 
fotografia do outro lado da câmera, 
fazendo trabalhos como modelo. Joyce 
está aproveitando o Projeto Favelagrafia 
para conhecer melhor e se apaixonar 
ainda mais pela sua própria comunidade, 
o Morro da Providência.

JOYCE MARQUES  |  PROVIDÊNCIA
@joycepineiro
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Servidor público e fotógrafo nas horas 
vagas. Omar Britto se orgulha de viver 
em um lugar privilegiado, o Morro 
da Babilônia. É do alto da favela que 
ele capricha nos cliques do principal 
ponto turístico da cidade: a Praia de 
Copacabana. Agora ele registra o dia a 
dia para o Projeto Favelagrafia.

OMAR BRITTO  |  BABILÔNIA
@omarbritto_
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O Rafa gosta de fotografar as ondas 
da Praia de São Conrado. E foi lá 
que ele se apaixonou pela fotografia. 
Morador da Favela da Rocinha “a maior 
favela do Brasil”, ele agora capricha 
nos cliques para mostrar o cotidiano e 
as curiosidade da comunidade para o 
Projeto Favelagrafia.

RAFAEL GOMES  |  ROCINHA
@raalf22
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Saulo Nicolai gosta de estar no campo, 
nas ruas, gosta da adrenalina do cotidiano. 
E no Morro dos Prazeres, onde mora, 
costuma transformar fotografia em poesia. 
Aproveitando a vista incrível, uma das mais 
lindas da Cidade Maravilhosa, e a beleza de 
dentro da favela, ele está caprichando nas 
fotos para o Projeto Favelagrafia.

SAULO NICOLAI  |  PRAZERES
@saulonicolai
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ENJOY
THE SILENCE

FOTOGRAFIA E TEXTO

MODELO

ASSISTENTE

ALLYSON CORREIA

MARIA LUÍSA ZICK CORREIA

MARIANA ZICK CORREIA

Esquecido em uma já não tão pacata vizinhança, um centenário jardim trava uma 

batalha contra o tempo. Repleto de histórias vividas e de lembranças perdidas, alegrias 

e tristezas repousam sob o tapete de folhas que se entregam ao destino. Hoje, muito 

aquém de seus áureos momentos, o acaso lhe reservou somente o silêncio.
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F U G A Z
T E X T O  E  F O T O G R A F I A  C A D U  L E M O S

PARA LER OUVINDO: FINK - LOOKING TOO CLOSELY
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Fugaz fala sobre a impermanência, a fluidez, a velocidade,

o caos.
54 55



56 57



58 59



Uma tradução menor de um turbilhão de pensamentos e sentimentos que me habitam e 

convivem comigo numa cidade múltipla, feia,  linda, perversa, odiada, amada.
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fugaA fuga, a volta, a prisão e a certeza da 

oportunidade e com ela a liberdade.

Será?
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Tudo ao mesmo 

tempo agora.

O tempo todo.
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O tempo... o tempo...
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DIADIAADIADIAADIADIAADIADIAA
FOTOGRAFIA JOSÉ LUIZ NUNES NETO MODELO DAIANE BARON MAKE-UP FLAVIA OLINGER ZEN
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MISSÕES MOB:

MOBRETRATO
Uma iniciativa da mObgraphia Cultura Visual, as Missões Mob são uma boa oportunidade para que os fotógrafos mobile mostrem 

seu talento para o mercado e exercitem sua criatividade, seguindo temas específicos que serão lançados regularmente. O primeiro 

desafio proposto pela equipe teve como tema a produção de retratos. Foram aproximadamente 600 imagens recebidas e valida-

das, dentre as quais a comissão julgadora retirou as 20 finalistas apresentadas na página ao lado. Todas as três imagens vencedoras 

da #missãomobretrato ganharam uma impressão em papel fine art, produzida pela Papel Algodão, um exemplar do livro Read This 

If You Want To Take Great Photographs Of People, de Henry Carroll e a publicação em destaque aqui na NoMirror. Camila Dotta, 

Julieta Benoit e Paula Clerman foram as grandes vencedoras deste desafio, comprovando que o universo da mobgrafia está cheio 

de mulheres talentosas. O júri foi composto por Cadu Lemos e Ricardo Rojas, da mObgraphia, Allyson Correia e José Luiz Nunes 

Neto, editores da NoMirror, e Julio Prado, da Papel Algodão. Fiquem de olho nas novas Missões Mob que vão aparecer por aí!
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Fotógrafa:
CAMILA DOTTA

Instagram:
@camiladotta
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Fotógrafa:
JULIETA BENOIT

Instagram:
@julieta_benoit
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Fotógrafa:
PAULA CLERMAN

Instagram:
@pclerman
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Para participar desta seção, siga o perfil @nomirrormag no Instagram e publique suas imagens com a tag #nomirrormag. Serão aceitas somente fotos capturadas e editadas com o uso de dispositivos mobile. As imagens serão selecionadas pelos nossos Editores.

GALERIA

SANDRA PAGANO  |  SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP  |  INSTAGRAM: @sandra_pagano ANDRÉ DE OLIVEIRA  |  CAIEIRAS/SP  |  INSTAGRAM: @andre_oliveira1991
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Para participar desta seção, siga o perfil @nomirrormag no Instagram e publique suas imagens com a tag #nomirrormag. Serão aceitas somente fotos capturadas e editadas com o uso de dispositivos mobile. As imagens serão selecionadas pelos nossos Editores.

ROGER RAINOLDO RADUENZ  |  BLUMENAU/SC  |  INSTAGRAM: @rogerraduenz ROBERTO BASTOS  |  RIO DE JANEIRO/RJ  |  INSTAGRAM: @robertoobastosROGÉRIO NUNES  |  BLUMENAU/SC  |  INSTA GRAM: @rogerionunes.bonsai_
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Para participar desta seção, siga o perfil @nomirrormag no Instagram e publique suas imagens com a tag #nomirrormag. Serão aceitas somente fotos capturadas e editadas com o uso de dispositivos mobile. As imagens serão selecionadas pelos nossos Editores.

BETO FRITZSCHE  |  BLUMENAU/SC  |  INSTAGRAM: @betofritzsche VITOR MAZZEO  |  PRAIA GRANDE/SP  |  INSTAGRAM: @vitormazzeophotography
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Para participar desta seção, siga o perfil @nomirrormag no Instagram e publique suas imagens com a tag #nomirrormag. Serão aceitas somente fotos capturadas e editadas com o uso de dispositivos mobile. As imagens serão selecionadas pelos nossos Editores.

VINICIUS BATISTA DE OLIVEIRA  |  BRUSQUE/SC  |  INSTAGRAM: @_vinibatista DIORGENES PANDINI  |  FLORIANÓPOLIS/SC  |  INSTAGRAM: @diorgenespandini
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Para participar desta seção, siga o perfil @nomirrormag no Instagram e publique suas imagens com a tag #nomirrormag. Serão aceitas somente fotos capturadas e editadas com o uso de dispositivos mobile. As imagens serão selecionadas pelos nossos Editores.

Este fotógrafo peruano que vive na cidade de Nova Iorque/EUA afirma que documenta os seres humanos como uma maneira de 

se sentir vivo. Renzo Grande também é fundador do @24hourproject, que documenta a humanidade ao redor do mundo.

FOTO TIRADA EM SYDNEY, AUSTRÁLIA, USANDO IPHONE EM UM CASE À PROVA D’ÁGUA.

RENZO GRANDE
NOVA IORQUE/NI/EUA  |  INSTAGRAM: @aliveinnyc

FOTOGRAFIA DE RUA PRODUZIDA NO UPPER EAST SIDE, CIDADE DE NOVA IORQUE.
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Para participar desta seção, siga o perfil @nomirrormag no Instagram e publique suas imagens com a tag #nomirrormag. Serão aceitas somente fotos capturadas e editadas com o uso de dispositivos mobile. As imagens serão selecionadas pelos nossos Editores.

JOÃO NARDY
BELO HORIZONTE/MG  |  INSTAGRAM: @joaonardy

Descobrir e redescobrir a cidade de Belo Horizonte, usando a bicicleta como meio de transporte e como objeto gráfico para a série 

de fotos captadas e editadas no celular. As paredes e muros, muitas vezes em constantes transformações do tempo, servem de 

background para construir imagens de grafismos muitas vezes imperceptíveis no cotidiano agitado de uma cidade grande.
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Para participar desta seção, siga o perfil @nomirrormag no Instagram e publique suas imagens com a tag #nomirrormag. Serão aceitas somente fotos capturadas e editadas com o uso de dispositivos mobile. As imagens serão selecionadas pelos nossos Editores.120 121



Para participar desta seção, siga o perfil @nomirrormag no Instagram e publique suas imagens com a tag #nomirrormag. Serão aceitas somente fotos capturadas e editadas com o uso de dispositivos mobile. As imagens serão selecionadas pelos nossos Editores.

As flores fazem parte da minha vida há muito tempo, mas, confesso que foi através da mobgrafia que descobri o 

que de fato queria com elas: retratá-las. Elas são como modelos para mim e, minha maior alegria é quando consigo 

encontrá-las, resistindo em meio ao paisagismo não planejado, onde muitas vezes ninguém nota sua presença.

ANA MARIA LASALVIA
SÃO PAULO/SP  |  INSTAGRAM: @anaflowerpower
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Para participar desta seção, siga o perfil @nomirrormag no Instagram e publique suas imagens com a tag #nomirrormag. Serão aceitas somente fotos capturadas e editadas com o uso de dispositivos mobile. As imagens serão selecionadas pelos nossos Editores.124 125



Para participar desta seção, siga o perfil @nomirrormag no Instagram e publique suas imagens com a tag #nomirrormag. Serão aceitas somente fotos capturadas e editadas com o uso de dispositivos mobile. As imagens serão selecionadas pelos nossos Editores.

DANIELA LUCHETA
SÃO PAULO/SP  |  INSTAGRAM: @daniimagens / @padroesdavida
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Para participar desta seção, siga o perfil @nomirrormag no Instagram e publique suas imagens com a tag #nomirrormag. Serão aceitas somente fotos capturadas e editadas com o uso de dispositivos mobile. As imagens serão selecionadas pelos nossos Editores.

Acredito que toda interferência poética não seja uma fuga da realidade, mas uma forma peculiar de expandi-la. E esta é a essência 

do meu trabalho, uma busca que compartilho em muitas imagens com a minha esposa, a artista Daniela Karg @alma_de_boneca.
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