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ALGuMAs PALAVRAs
Muitos sabem que a NoMirror é uma publicação sem fins lucrativos. Algo que pouca gente tem conhe-

cimento é o fato de que esta revista é feita a muitas mãos, e com um empenho exemplar por parte 

de todos os envolvidos. Quem faz um repost da nossa conta do Instagram, está colaborando conosco. 

A pessoa que passa a tarde inteira revisando os nossos textos, mesmo quando o deadline já estourou 

faz tempo, está atuando como um dos nossos Editores. No momento em que você compartilha suas 

imagens com a tag #nomirrormag, está se tornando um possível convidado. De uma forma ou de outra, 

todos estão ajudando a construir a próxima NoMirror. É muita gente envolvida em torno de um mesmo 

propósito! É muita paixão pela fotografia! São 22h45min de uma sexta-feira chuvosa, e cá estamos fi-

nalizando mais uma edição. Mas isto não é necessariamente um problema, pois costumamos dizer que 

quando fazemos aquilo que gostamos, as tarefas ficam mais leves. Justamente por pensarmos e agirmos 

desta maneira, nossa lista de conquistas é incrivelmente grande. Esta é a primeira vez que nossos Edito-

res abriram mão de publicar suas fotos. É uma edição que conta com DOIS convidades internacionais. 

Como se isto não bastasse, tivemos a sorte de ser a primeira publicação nacional a revelar uma prévia 

do que será apresentado no FLAMob 2017. A curadoria foi muito exigente, e mesmo assim passamos de 

200 páginas recheadas de belíssimas imagens. Aos 47 minutos do segundo tempo (literalmente) ganha-

mos de presente um ensaio incrível, produzido por um fotógrafo e publisher respeitadíssimo em todo o 

país. Nunca vamos deixar de agradecer a todos pela dedicação e carinho que recebemos diariamente. 

Como retorno, entregamos estas páginas para você. Aproveite. Leia. Compartilhe.

Os EDITOREs
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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, 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, posteriormente, o Marketing.

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. 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.

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

VALdEMir CUNHA
Atuou durante seis anos na Editora Abril como Editor de Fotografia 
das revistas Terra e Viagem & Turismo. Viajou por mais de 80 países 
produzindo imagens para estes títulos, bem como para outros tan-
tos da Abril.

Chefiou equipes de fotógrafos, criou um controle de qualidade visu-
al e um sistema de produção de imagem sem precedentes no mer-
cado editorial brasileiro. Valdemir conquistou diversos prêmios de 
fotografia, entre eles três prêmios da Abril, foi selecionado para a 
Bienal de Artes de Roma em 2012, finalista por dois anos consecuti-
vos do Prêmio Contado Wesel.

De 2001 a 2009 foi responsável pelo Departamento de Fotografia 
da Editora Peixes. Como executivo da empresa, coordenou o De-
partamento de Fotografia, além de ter acumulado o cargo de Editor 
Executivo da revista Os Caminhos da Terra.

A partir de 2010 passou a atuar como Publisher da Editora Origem.  
Brasil Natural, lançado em 2011, foi o primeiro livro com o selo de 
sua editora – esgotado nas livrarias. Em 2012, lançou Brasil Invisível. 

No ano passado completou 25 anos de trabalho e 11 livros publica-
dos, entre eles Retratos do Brasil (2006) e Pantanal: O Último Éden 
(2007) e em 2012 foram três títulos: Viagem à Bahia de Jorge Ama-
do (Editora Abril), Serra da Mantiqueira (Editora Horizonte), Brasil 
Invisível (Editora Origem).

Até o ano de 2016 foram 14 títulos publicados pela Editora Origem 
e, em 2017, lança seu primeiro fotolivro: jorge RESSIGNIFICANDO 
amado.

Entrou definitivamente para o universo da fotografia mobile em maio 
de 2016, a pedido da Mobgraphia Cultura Visual. Estava na Amazô-
nia e eles pediram um ensaio transmitido on-line. Ele fotografava e 
enviava. A partir daí não parou mais e hoje produz um livro produzi-
do totalmente mobile, que será lançado no mês de agosto.

iNstAGrAM: @valdemircunha

COnVIDADO
FOTO: MEIRE MI - INSTAGRAM: @MEIREMI
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(iN)FOrMANdO NOVOs tALENtOs
O projeto (in)Formando Novos Talentos, idealizado pelos produto-
res culturais Mauricio Vieira e Vanessa Múrio, consiste em um con-
curso fotográfico, gratuito em todas as suas etapas, que acontece na 
cidade de Curitiba/PR.

Um dos seus objetivos está no desenvolvimento de um livro, utili-
zando a linguagem da fotografia e o celular como equipamento, vi-
sando impactar o público geral e fotógrafos amadores, com sede de 
informação e formação.

Além de transmitir conhecimento e a materialização daquilo que foi 
aprendido ao longo das capacitações, o projeto também tem como 
foco informar a população curitibana sobre o fato de que existe 
toda uma infraestrutura a sua disposição: espaços públicos, cursos, 
workshops, exposições, etc. 

Certamente um modelo interessantíssimo que visa o acesso a cultu-
ra, o compartilhamento da informação e o envolvimento da comuni-
dade no uso dos espaços e projetos públicos.

iNstAGrAM: @informandonovostalentos

FLAViO MAssON
Um empreendedor criativo que sonha com alpacas e pontos colori-
dos no céu.

Fundador da 10012, uma agência de inovação digital instalada em 
Nova York, cidade onde vive.

Fundador/CEO da Rangri.com.br, uma plataforma digital com sede 
em Curitiba/PR que ajuda as pessoas a combaterem a fome quando 
fazem pedidos de delivery online.

Fotografia e música são exercícios para a mente e hobbies de final 
de semana.

INSTAGRAM: @flavio.masson

COnVIDADOs

LEONArdO ErOiCO
“Nada pode me parar!”, ele costuma postar nas redes sociais. E nós 
acreditamos, pois a fotografia do Eroico sempre nos surpreende.

Toda vez que estamos navegando pelas redes sociais e nos depara-
mos com uma de suas curiosas imagens, é praticamente impossível 
não parar e olhar com mais calma.

Este Ferramenteiro de 36 anos, que trabalha na indústria metalúr-
gica de Guarulhos/SP, sempre experimenta novas técnicas e tem 
a incrível habilidade de congelar de forma singular instantes corri-
queiros e inusitados presentes no nosso cotidiano.

Um talento nato, que atrai nosso olhar. Prende nossa atenção.

Talvez seu verdadeiro segredo seja o tempo que passa correndo 
longas maratonas ou pedalando pelas rodovias paulistanas. Endorfi-
na, suor, reflexão e muito amor pela fotografia.

iNstAGrAM: @leonardoeroico

JAViEr siriANi
Produtor digital, fotógrafo, visual storyteller, publicitário, relações 
públicas, professor universitário, agitador cultural, pioneiro na foto-
grafia com dispositivos móveis em terras argentinas, premiadíssimo, 
freelancer, elegante, sabe tudo de moda e, acima de tudo, muito 
gente boa!

Esta é uma pequena lista do que pode ser dito a respeito do nosso 
grande amigo Javier Siriani. Mesmo com a agenda apertadíssima, o 
fundador do portal argentino Popckorn.com – Mobile.Photography 
(Visual Art with mobile) e do BAMF (Buenos Aires Mobile Festival) 
sempre encontra um tempinho para destacar talentos da mobgra-
fia brasileira, escrever artigos interessantíssimos e, claro, colaborar 
com a noMirror.

Haja disposição e café!

iNstAGrAM: @javiersiriani / @popckornmp
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VALDEMIR CUNHA, MARÇO 2017

C A M I n H O s  P A R A  O  s E R T Ã O
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Villa Epecuén é uma localidade argentina que no passado viveu dias gloriosos como uma prós-

pera cidade-resort. O lago que banha esta região possui uma concentração de sal dez vezes 

maior que a do oceano e faz com que o banhista flutue, lembrando o Mar Morto, no Oriente 

Médio. Esta característica dita como medicinal e curativa atraía principalmente turistas perten-

centes à grande comunidade judaica de Buenos Aires, distante a 550km dali.

Seu destino mudou drasticamente no dia 6 de novembro de 1985, quando após um inverno ri-

goroso, uma “seicha” — espécie de onda estacionária — avançou sobre a barragem de conten-

ção que contornava e protegia a cidade, fazendo com que a maré alta avançasse sobre ela. As 

ruas, casas e o comércio local foram completamente inundados, ficando submersos durante 

dias debaixo de quase 10 metros de água salgada, altamente corrosiva.

Passados mais de 30 anos deste episódio, Epecuén volta a atrair turistas e curiosos de todas as 

partes. Mas desta vez, por outros motivos: a água recuou quase totalmente expondo cenas de 

verdadeiro abandono e desolação.

EPECUÉN

tEXtO E FOtOGrAFiA JAVIER sIRIAnI

Cidade fantasma argentina que 
ficou debaixo d’água por anos 

volta a atrair turistas.
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Exposições: Avessos & Paradigmas, FLAMOB 2017, Hikari Creative | Maio Fotografia no MIS 2017
Abertura: 12 de abril (quarta-feira), às 18h (entrada gratuita)

Período: 13 de abril a 25 de maio de 2017 
Local: Museu da Imagem e do Som – MIS - www.mis-sp.org.br

FEsTIVAL E PRÊMIO LATInO AMERICAnO DE MOBGRAFIAs
FLAMOB2017
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A mObgraphia Cultura Visual, de Cadu Lemos e Ricardo Rojas, está presente no Maio Fotografia no MIS 2017, evento que ocorre 

anualmente no Museu da Imagem e Som, instituição da Secretaria da Cultura do Estado, com três exposições: Os vencedores da 

quarta edição do FLAMOB (Festival Latino Americano de Mobgrafias),  Avessos & Paradigmas, com curadoria de Fausto Chermont, 

e A arte da observação urbana, com imagens de ensaios do coletivo Hikari Creative.

O FLAMOB 2017 exibe uma mostra com os selecionados para o Prêmio Latino-Americano, dividido em sete categorias: Arte em 

mobgrafia, Documental, Retrato, Street, Preto e Branco e Paisagem, onde os temas são livres e Ensaio, que nessa edição privilegia as 

narrativas visuais a partir da questão Qual a sua história?. Como definem seus curadores, “desde o princípio o evento é totalmente 

aberto: sem restrição profissional, artística, ou de fronteiras.”

Os números do festival são plurais. Desde seu início já atingiu o patamar de 15.000 imagens inscritas, de onde são selecionadas 75 para 

exposição. Um júri formado por profissionais do Brasil, Canadá, França, Alemanha e Portugal, seleciona, por categoria, os vencedores 

que são anunciados no dia da abertura da mostra. O FLAMOB vem se colocando como lugar de convergência. Além de abrir este 

espaço, também promove o Flamob Talks com encontros, palestras, workshops e leituras de portfolio durante o período do festival.

AVESSOS E PARADIGMAS, com curadoria de Fausto Chermont, apresenta trabalhos de quatro decanos da fotografia brasileira —

German Lorca, Maureen Bisilliat, Nair Benedicto e Penna Prearo — em uma produção única em mobgrafias, pela primeira vez. Uma 

reunião de notáveis nas tradições da fotografia, abraçando a inovação, a tecnologia e a inclusão da nova arte visual.

HIKARI CREATIVE, uma seleção de 75 trabalhos dos cinco fotógrafos que compõe o Hikari Creative, coletivo formado por Adriana 

Zehbrauskas, Ako Salemi, Eric Mencher, Marina Sersale e Q. Sakamaki compõe a mostra “A arte da observação urbana” com registros 

que buscam dar uma dimensão apropriada para a importância das narrativas visuais, com imagens urbanas que atestam o lema do 

grupo: “nos unimos através da fotografia para afirmar a arte como essencial em nossas vidas”.

Exposições: Avessos & Paradigmas, FLAMOB 2017, Hikari Creative | Maio Fotografia no MIS 2017
Abertura: 12 de abril (quarta-feira), às 18h (entrada gratuita)
Período: 13 de abril a 25 de maio de 2017 
Local: Museu da Imagem e do Som – MIS - www.mis-sp.org.br

FEsTIVAL E PRÊMIO LATInO AMERICAnO DE MOBGRAFIAsFEsTIVAL E PRÊMIO LATInO AMERICAnO DE MOBGRAFIAs
FLAMOB2017FLAMOB2017
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peNNúltima sessão / PENNA PREAROFEsTIVAL E PRÊMIO LATInO AMERICAnO DE MOBGRAFIAsFEsTIVAL E PRÊMIO LATInO AMERICAnO DE MOBGRAFIAs
FLAMOB2017FLAMOB2017
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Retratos / GERMAN LORCAFEsTIVAL E PRÊMIO LATInO AMERICAnO DE MOBGRAFIAsFEsTIVAL E PRÊMIO LATInO AMERICAnO DE MOBGRAFIAs
FLAMOB2017FLAMOB2017
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Trabalhadores Noturnos / MAUREEN BISILLIATFEsTIVAL E PRÊMIO LATInO AMERICAnO DE MOBGRAFIAsFEsTIVAL E PRÊMIO LATInO AMERICAnO DE MOBGRAFIAs
FLAMOB2017FLAMOB2017
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Apenas Mulher / NAIR BENEDICTOFEsTIVAL E PRÊMIO LATInO AMERICAnO DE MOBGRAFIAsFEsTIVAL E PRÊMIO LATInO AMERICAnO DE MOBGRAFIAs
FLAMOB2017FLAMOB2017
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L U Z E S  Q U E         P I N TA M
tEXtO E FOtOGrAFiA LEOnARDO EROICO
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Leonardo Eroico, 36 anos, fotografa desde a infância, ainda na época dos filmes “asa 400 de 36 

poses”, as festas e férias da família. Sua primeira câmera digital, uma Cybershot de 8 mpx, veio quando 

começou a trabalhar, depois de se formar no SENAI e ingressar na indústria metalúrgica. Se rendeu 

aos smartphones, com um LG Secret de 5 mpx, passando depois por vários aparelhos da Nokia, que 

sempre foram bem conceituados por suas câmeras. O divisor de águas ocorreu quando conheceu 

o Instagram, em 2013. Até então sua única preocupação era com fotos nítidas e bem enquadradas. 

Mas isso mudou com a rede social, e ele conheceu um oceano de possibilidades de edições, estilos 

e grandes fotógrafos. Com a curiosidade que lhe é marcante, busca sempre testar novos aplicativos 

de captação e edição no celular e está constantemente estudando sobre os grandes nomes da 

fotografia. Suas principais inspirações para fotografar são o estilo street e a fotografia noturna, 

mas nunca se prendeu a um formato, criando uma identidade fotográfica muito eclética, mas que 

quase sempre dirigem o observador a uma reflexão. Esta série entitulada “Luzes Que Pintam”, nos 

mostra um pouco do seu olhar para as pessoas que em meio ao ritmo frenético de cidades como São 

Paulo (lugar onde foram registradas) passam suas vidas no anonimato, como sombras entre luzes.
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FOtOGrAFiA FLAVIO MAssOn
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tEXtO MAURICIO VIEIRA E VANESSA MÚRIO

FOtOGrAFiA JuLIAnA RYBzInsKI, LuCIA BIsCAIA, CEsInHA MARIn, MARIAnA ALVEs E VInÍCIus CIDRAL
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O projeto (in)Formando Novos Talentos nasceu da necessi-

dade de expandir a contrapartida social ao invés de ser ape-

nas uma pequena parte do projeto, na intenção de formar e 

descobrir novos talentos dentro da cidade de Curitiba. Exis-

tem várias estruturas e programas gratuitos oferecidos pela 

Fundação Cultural de Curitiba, além da Lei de Incentivo à 

Cultura com o Mecenato Subsidiado e o Fundo, que devem 

ser entendidos e utilizados pela população.

Acreditamos que há talentos espalhados por toda parte e, 

hoje, com a democratização do acesso a internet e possibi-

lidade de compartilhamentos, pensamos num concurso de 

narrativa fotomobile, independentemente da resolução do  

celular.

Estima-se que cerca de 500 milhões de fotos são postadas e 

compartilhadas diariamente nas mais diferentes plataformas 

on-line.

Estimulamos mais de 95 jovens a participarem do projeto por 

meio do Curso de Fotografia Básica com Celular, ministrado 

em seis Regionais de Curitiba: Portão, Bairro Novo, Bela Vista, 

Tatuquara, Boqueirão e Santa Felicidade. Foram 47 trabalhos 

inscritos, sendo 20 ensaios selecionados por uma comissão 

julgadora composta por três fotógrafos da cidade: Alexandre 

Mazzo, Lu Berlese e Nilo Biazzetto Neto.

Os selecionados participaram de quatro workshops gratuitos, 

ministrados no Museu Municipal de Arte [MuMA] – Portão 

Cultural, na estrutura do Centro de Arte Digital:

1. Edição de imagens - ministrante: Lu Berlese - Professora 

da Escola Omicron e fotógrafa.

2. Oficina de integração de linguagem: foto + palavra - mi-

nistrante: Julie Fank - Idealizadora da Escola de Escrita.

3. Livro do artista - ministrante: Julie Belfer - Curadora e 

Consultora de arte.

4. Construção de livro - ministrante: Marcello Kawase - De-

signer gráfico do Museu Oscar Niemeyer [MON] e fotógrafo.

Ao término desses workshops, os artistas apresentaram sua 

última proposta de trabalho para a curadora Julie Belfer se-

lecionar os melhores, classificando-os em primeiro, segundo, 

terceiro lugar e menção honrosa.

Abrimos on-line a categoria Júri Popular, que contou com mais 

de 2.500 votos pelo site do projeto [www.informandonovos-

talentos.com.br].

Como resultado, temos uma exposição coletiva no MuMA, um 

livro-catálogo, além de exposição itinerante em cinco regio-

nais da cidade. E o grande vencedor ainda participa de uma 

exposição individual na Galeria Teix, apoiadora do projeto.

Foi muito gratificante integrar e auxiliar na evolução dos tra-

balhos e dos novos artistas visuais neste processo e nos re-

sultados atingidos por eles.

Agradecemos a todos que acreditaram, participaram, dedica-

ram seu tempo e se permitiram subir mais um degrau nesta 

caminhada rumo às artes visuais por intermédio da fotografia.

PREMIADOs
JULIANA RYBZINSKI

1º LuGAR

LUCIA BISCAIA
2º LUGAR

CESINHA MARIN
3º LuGAR

MARIANA ALVES
MEnÇÃO HOnROsA

VINÍCIUS CIDRAL
JuRI POPuLAR
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JuLIAnA
RYBzInsKI
1º LuGAR

AnEXO B

O espaço, silente, reverbera o sentido das coisas.
Impermanência, vestígio, cicatriz.

Haveria outro caminho a se tomar?
Algo mais suave de se trilhar?

Perante o silêncio, impõe-se a consistência das formas.
A passagem é uma sentinela.

Natasha deixou sua marca.
...e partiu.
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LuCIA
BIsCAIA
2º LUGAR

Os MInIs

A chegada dos smartphones trouxe consigo nova forma de fotografar: 
fotografar tudo a toda hora, em qualquer lugar.

O portátil, o mínimo, o pequeno, a verdade, a mentira.

O aparelho portátil, o estúdio portátil, o cenário portátil e as pessoas 
representadas por figuras mínimas, portáteis.

Esses aparatos tecnológicos carregam consigo as redes sociais, o mundo 
criado pelas fotos que produzem e se tornam públicas. Fotos de mundos 
imaginários, ideais, felizes, sem percalços.

Dessa premissa surgiu a família dos Minis, que vivem circunscritos no universo 
das redes sociais, dando publicidade às suas aventuras, viagens, encontros.

Somente se vê o que se quer mostrar.

Os posts com imagens de mundos ideais, de vidas roubadas, inventadas. 
Do cachorro quente e da lagosta.

As redes sociais, onde habitam os Minis, criam vidas e histórias.

Os pequeninos posam no pequeno estúdio para mostrar seus passeios, 
amores e anseios.

O mundo dos Minis parodia esses clubes virtuais, carregados de falsa 
verdade e real mentira.
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CEsInHA
MARIn
3º LuGAR

PRETéRITOs

“Pretéritos” busca o lugar das coisas e o tempo de cada uma delas. São cartas 
escritas ao passado, que questionam a ordem e o uso da fotografia e do texto 
como forma indagadora da memória, pois, por meio das cartas, o passado pode 
ser revivido e, nesse processo, reescrito no presente.

Essa interação, passado-presente-texto-fotografia, realça a natureza oral das 
cartas, uma vez que podemos usá-las para recriar constantemente novas 
subjetividades, num processo que usa o contador de histórias como mecanismo 
estabilizador do tempo.

Criando um novo passado por meio dos textos, o presente perde qualquer 
sentido linear, tornando-se um tempo instável.

Estas interferências, com o tempo de uma forma presente na oralidade das cartas, 
influenciam a linearidade temporal dos acontecimentos.

Assim, na esteira de linearidade do tempo convencional, as cartas são um indício 
físico deixadas pelas histórias que nos levam a acreditar no tempo “passado/ 
presente” criados para si próprio.

Narradas por meio de “histórias e estórias fictícias” em primeira pessoa, as cartas 
de “Pretéritos” realçam a relação do narrador com locais, objetos, pessoas, 
lembranças e fragmentos de um tempo passado, oralizados no presente.
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MARIAnA
ALVEs
MEnÇÃO HOnROsA

é TEMPO DE FLOREsCER…

...de experimentar, sonhar, sentir, brincar, encantar, inventar, cheirar, aprender, 
tocar, divertir. É tempo em que todas as coisas são possíveis, e que cada momento 
é aprendizado, é vida. É tempo em que a vida são flores, cores, perfumes, e que 
nada mais é importante do que a experiência. Vida, flores, que mais parecem 
frágeis, mas que são fincadas em terra, e que brotam em qualquer lugar, qualquer 
tempo. Há sempre o tempo e a força. E há flores.
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VInÍCIus
CIDRAL
JÚRI POPULAR

A PARTIR

Quando o eu percebe-se todo, ele parte. Transborda e se dissolve
no caminho à procura de transpassar o limite forjado.

O eu, a partir de então, não mais comporta ser parte. “A partir” então segue na
busca de comportar o “todo” nos vários “eus temporários” que se formam no 
caminhar. “Sou as partes que formam todo que sou”. Metonímia voluntária de si 
mesmo, o “eu-parte” se materializa em perspectiva, e como perspectiva, de um 
todo que caminha. “Sou os passos do caminho que sou”. “Sou a luz que guia, mas 
também a penumbra que acompanha”. O eu já não me basta. Por isso, ao partir, 
reparto. Vou e volto. A partir, parto.
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GALERIA ALEX JOsIAs

ALEXAnDRE PEREIRA RODRIGuEs

AnDRé DE OLIVEIRA DE AnDRADE

CAMILA DOTTA

DAnIEL DAYAn

ERICK MARTInELLI 

GuILHERME BERGAMInI 

LIsAnDRA MEnDEs PADEIRO

MARCELO RIAnI

MARCOs GOnÇALVEs

RODRIGO JAnKOsKI

TuCO EGG

VALéRIA COELHO DE LIMA (VAL COE)

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

na terceira e a partir de então 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 a qualidade dos materiais apresentados a seguir.

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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Nascida e criada em meio as artes, a multifacetada Camila Dotta se destaca no meio fotográfico mobile pela transformação das imagens que captura. 

Inquieta, sempre busca uma forma inovadora de apresentar uma imagem comum. Generosa, compartilha conosco um pouco do seu processo criativo, 

que sempre revela abstrações retorcidas, prédios voadores e outras belas composições.

CAMILA DOTTA
SÃO PAULO/SP  |  INSTAGRAM: @camiladotta
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DAnIEL DAYAn
SÃO PAULO/SP  |  INSTAGRAM: @danieldayan

Captar e editar imagens através de um aparelho celular me incentiva a buscar outras possibilidades, 

e principalmente a incorporar o “errado” dentro do trabalho, o que mais me surpreende na fotografia.
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TuCO EGG
BLUMENAU/SC  |  INSTAGRAM: @tucoegg

Até o final de 2015, o mundo tinha mais de 65 milhões de refugiados. Em 2016, 

a média mundial de pessoas deslocadas por conflitos foi de 24 por minuto. A 

triste realidade é que vivemos em um mundo em guerra. Em 2016, a Anistia 

Internacional advertiu que a situação global de refugiados não era tão crítica 

desde o fim da Segunda Guerra Mundial, 70 anos atrás.

Foi no meio desse quadro que recebemos o convite para participar de um 

trabalho voluntário num Campo de Refugiados em Uganda, na África. 

A experiência foi ótima. Forte, chocante, dramática, intensa, mas ótima. 

Recompensadora. Participar de um projeto assim é um privilégio, acima de tudo. 

Ter sido convidado foi um privilégio enorme. Deixar o conforto e a segurança 

de casa para vislumbrar uma vida completamente distinta em uma realidade 

completamente distinta da sua — e uma realidade imensamente mais sofrida, 

mais fragilizada, mais nua, mais exposta — é acima de tudo um enorme privilégio.

Mais da metade dos refugiados no mundo são crianças. E a parte principal do 

nosso trabalho era documentar a realidade do refugiado para a Asociación 

Religar, da Espanha, que trabalha em parceria com ONGs pelo mundo, com o 

objetivo de levantar recursos principalmente para a construção e manutenção 

de uma casa lar que vai acolher, a princípio, 24 órfãos do campo de refugiados 

de Rwamwanja.

 

Pobreza é realidade semelhante no mundo todo. Cruel, usurpadora de futuro. 

Mas os refugiados ainda combinam a pobreza com histórias terríveis de violência 

desumana. A maioria perdeu gente na guerra. Parte da família ou a família 

toda. Sofreram todo tipo de violência degradante. Viram sua família sendo 

assassinada a sangue frio, torturada, violentada de todas as formas. E sofreram 

na pele também todo tipo de violência. Sentar na frente de alguém que viveu 

isso e ouvir suas histórias, olhando nos seus olhos, é de dar nó no coração de 

qualquer um. O que sobra dentro de gente que viveu o que eles viveram? 

De onde vem a força que os faz ainda permanecer em pé, sem perspectiva 

de futuro? E nós tínhamos que conhecer as pessoas e ouvir suas histórias. É, 

às vezes, bastante constrangedor, porque você é um “muzungo” (branco, em 

swahili, que é como eles nos chamam por lá) vindo de alguma grande cidade, 

cheio de equipamentos caros e complexos invadindo a privacidade de gente 

simples e muito, muito sofrida. E diante de você e das câmeras eles têm que 

contar seus dramas, dramas terríveis. É preciso ser tão humilde e respeitoso 

quanto possível.

Foi significativo que eu tenha ido parar em um campo de refugiados no 

coração da África exatamente nesse tempo, quando os poderosos do mundo 

estão saindo de blocos de cooperação, fechando fronteiras, erguendo cercas 

e muros. Quando a extrema-direita ganha voz e seguidores. Quando nosso 

presidente não-eleito cria barreiras para receber refugiados. É gratificante se 

perceber na contramão da história recente de recrudescimento do ódio, de 

protecionismo barato, de xenofobia detestável. Espero que essa experiência 

me ajude a manter abertas as fronteiras da minha alma, a derrubar os muros 

que erguemos sem perceber. A construir pontes com meus irmãos. A entender 

que somos todos um. A humanidade toda. Do mais distante ao meu vizinho.

A EQUIPE:

TUCO EGG: mora em Blumenau e é designer gráfico.

TATO EGG: mora em Curitiba e é professor de fotografia e cinema.

FÁBIO DINIZ PINTO: mora em Madrid e é vice-presidente da Asociación 

Religar.

GITO WENDEL: mora em Uberlândia, é assistente social e desenvolve 

trabalhos de caráter socioeducativo em comunidades carentes.

A ONG: www.asociacionreligar.org
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MARCELO RIAnI 
RIO DE JANEIRO/RJ  |  INSTAGRAM: @zalriani

Morador de Ipanema, apaixonado pela beleza do Rio... tendo o Morro Dois Irmãos como minha fonte de inspiração. Cada dia 

encontro uma pintura diferente!! Diretor de arte e a fotografia serve para mim como uma válvula de escape dos dias corridos.
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RODRIGO JAnKOsKI
ESTEIO/RS  |  INSTAGRAM: @rodrigojankoski

Casa de Cultura Mário Quintana, Porto Alegre/RS, vista por outros ângulos.
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Osasco, setembro de 2016. Um incêndio se inicia por volta das 17h30min do dia 13. O fogo se espalha, e rapidamente consome mais de 300 barracos, deixando 

famílias desabrigadas e desprovidas de seus bens. Neste cenário, a fotógrafa Val Coe busca retratar através de suas imagens o sentimento de incerteza dos 

habitantes da Ocupação Esperança. A utilização da técnica de sobreposição de imagens reflete o caos e confusão que permeiam o ambiente. Ao sobrepor 

fragmentos de imagens busca representar a memória que estará de maneira contínua sendo revivida por estas pessoas. O caráter experimental desta série 

compõe-se de imagens que tem sua perspectiva desconstruída, tirando do leitor a noção de escala ou distância, buscando uma representação visual do 

sentimento de incerteza trazida por este incêndio. (Texto de André de Oliveira de Andrade)

VALéRIA COELHO DE LIMA
SÃO PAULO/SP  |  INSTAGRAM: @valeria_coe
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LIsAnDRA M. PADEIRO
SANTOS/SP  |  INSTAGRAM: @lisandra_fotografia
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MARCOs GOnÇALVEs
SÃO PAULO/SP  |  INSTAGRAM: @magon_photo

Meu trabalho autoral em fotografia é focado principalmente na busca por retratar os detalhes e/ou as belezas das cenas cotidianas pelas quais passamos 

diariamente, e que na maioria das vezes acabam passando despercebidas por já estarem incorporadas e praticamente engolidas por nossas rotinas.

186 187



 Participe desta seção publicando suas imagens no Instagram usando a tag #nomirrormag. Somente serão aceitas somente imagens    capturadas e editadas exclusivamente com dispositivos mobile. Todas as fotos serão analisadas e selecionadas pelos nossos Editores.188 189



 Participe desta seção publicando suas imagens no Instagram usando a tag #nomirrormag. Somente serão aceitas somente imagens    capturadas e editadas exclusivamente com dispositivos mobile. Todas as fotos serão analisadas e selecionadas pelos nossos Editores.190 191



 Participe desta seção publicando suas imagens no Instagram usando a tag #nomirrormag. Somente serão aceitas somente imagens    capturadas e editadas exclusivamente com dispositivos mobile. Todas as fotos serão analisadas e selecionadas pelos nossos Editores.

GuILHERME BERGAMInI
BELO HORIZONTE/MG  |  INSTAGRAM: @guilherme_bergamini
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ALEXAnDRE P. RODRIGuEs
PORTO ALEGRE/RS  |  INSTAGRAM: @apr77
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Arquitetura do Cotidiano: imagens feitas de objetos, casas, carros, texturas, entre outros. Pensando na construção arquitetônica de cada coisa que 

encontro no decorrer do meu dia. Registrando de ângulos diferentes, buscando novas interpretações para estes objetos comuns.

ALEX JOsIAs
SÃO PAULO/SP  |  INSTAGRAM: @josias.alex
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O presente trabalho é fruto de minhas caminhadas diárias pela cidade de São Paulo.

Através de meu smartphone, busco criar um retrato pessoal da cidade que amo e habito.

AnDRé DE OLIVEIRA
CAIEIRAS/SP  |  INSTAGRAM: @andre_oliveira1991
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ERICK MARTInELLI
SÃO PAULO/SP  |  INSTAGRAM: @ckmartinelli

208 209



210 211



NOMIRROR
MOBILE PHOTOGRAPHY  |  MAR. 17  |  05


