
Em tempos de
superexposição de
imagens, o4º
deVERcidade começa
hoje projetando
ensaios fotográficos
de43 artistas

FÁBIOFREIRE

Repórter

F
otografias podem ser
mero registros, captu-
rarmomentos eeterni-
zá-los ou ganhar ares
de objetos de arte. Fo-

tografias podem ser contempla-
das, observadas com atenção ou
perder sua relevância diante do
excessode imagens. De um modo
ou de outro, elas estão cada vez
mais presentes no nosso cotidia-
no.O que seria, então, uma foto-
grafia, quais seus limites e suas
aplicações?

A 4ª edição do deVERcidade,
que começa hoje e prossegue
até o próximo domingo (28), no
entorno do Mercado dos Pi-
nhões, não tenta responder es-
sas perguntas, mas lançar dife-
rentes olhares sobre elas. “O de-
VERcidade é um trabalho em
construção que exibe fotogra-
fias em um espaço não conven-
cional, inusitado, onde tanto
pessoas ligadas ao universo da
arte quanto curiosos e passantes
possam ter acesso a elas”, expli-
ca o fotógrafo Tiago Santana,
um dos curadores do evento.

Um das características dessa
4 ª edição é uma maior abran-
gência do evento, agora aberto
para fotógrafos de todo o País.
“É uma forma de dar um maior
peso ao deVERcidade e enrique-
cer o diálogo entre os fotógrafos
locais e de outros estados”, acre-
dita Tiago. “Nosso objetivo é dis-
cutir os rumos, mudanças e limi-
tes da fotografia, inserindo-a no

mundo da arte, por exemplo”,
continua o curador. “Mas não
estamos em busca de nenhuma
certeza”. Para Tiago, uma foto-
grafia só pode ser analisada e
compreendida a partir de um
contexto.

Contexto que será debatido
por meio de palestras que falam
sobre os canais de divulgação
das fotografias, seus usos so-
ciais e apropriação pelo univer-
so virtual, além de sua inserção
no mercado de arte. “Queremos
mostrar as vertentes da fotogra-
fia que compõem esse caldeirão
da arte contemporânea, trazen-
do elementos para abrir discus-
sões”, detalha Tiago Santana.

Para a seleção dos 43 fotógra-
fos de todo o País que partici-
pam do evento, a curadoria esco-
lheu como foco trabalhos ensaís-
ticos, com conceito, processos e
caminhos bem definidos. “Des-
sa vez, esse ensaios serão proje-
tados ao invés de exibidos no
formato impresso”, explica Tia-
go. “É um diferencial em rela-
ção aos outros anos, dando um
efeito plástico bonito e valori-
zando o material a ser visto. A
projeção dá uma possibilidade
maior das pessoas verem esses
ensaios, aumentando o impacto
visual das fotografias ao mostrá-
las em conjunto”. o
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hojeaté28de fevereiro,noentornodo
MercadodosPinhões.Visitaçãoda
exposição:das 18hàmeia-noite.À tarde
haverápalestras eoficinas.Todaapro-
gramaçãoégratuita. Confira aprogra-
maçãocompletanowww.ifoto.org.br.
Mais informações: 3254.6385.

C PALESTRAdeaberturaem

HomenagemaMárioCravoNeto, com
DiógenesMoura, curadordeFotografia
daPinacotecadeSãoPaulo, hoje, às
20h;

C PALESTRA“Curadoria e foto-

grafianoBrasil”, comEderChiodetto,
eleitoomelhor curadorde fotografia
2008/2009emeleição realizadapela
revistaClix, amanhã (25), às20h;

C PALESTRA“Decomose faz

umcurador (?)”+Monólogo“Eu
quem?Umretratoempretoebranco”,
comDiógenesMoura, sexta (26), às
20h;

C PALESTRA“Fotografia emer-

cado”, comacuradorademostrasque
divulgamaproduçãocontemporânea
brasileiranopaís e foradele,Rosely
Nakagawa, sábado (27), às20h;

C OFICINA ”Blogs: açõesproposi-

tivasda fotografia comomeio”, com
AlexandreBelém, criadordoblog
Olhavê,dias27e28,das 14às 17h.

O regime
dos coronéis
noNordeste

IB IMPACTOVISUAL:paraexplorarosensaiosfotográficosdos43fotógrafosdetodooPaísqueparticipamda4ªediçãododeVERcidade,acuradoriaoptoupelaprojeçãodasimagensaoinvésdaexibiçãopor
meiodoformatoimpresso.Alémdoefeitoplásticomaisbonito,aopçãoprocuravalorizarosprópriosensaios,queseperderiamgraçasàslimitaçõesdeespaçoqueservedecenárioaoevento
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As canções
deZeppa
noCCBNB

Ensaios em debate

MÚSICA

FOTOGRAFIA
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IDMaisde
duasmile
600
fotografias
foram
inscritasno4º
deVERcidade,
sendo
escolhidos49
projetosde
instalaçãoque
representam
11estados
brasileiros,
buscando
enriquecero
eventoao
aumentaro
diálogoentre
fotógrafos
locaisede
outrasregiões
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