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O ACASO (...)

 vigiando

	 	 duvidando

	 	 	 rolando

	 	 	 	 brilhando	e	meditando

	 	 antes	de	se	deter

	 	 	 em	algum	ponto	último	que	o	sagre

	 	 	 	 	 Todo	Pensamento	emite	um	Lance	de	Dados.

	 	 	 	 	 	 	 	 Stéphane Mallarmé







FOTOgraFIa ExpandIda



“O	conceito	de	fotografia	expandida	-	ou	fotografia	experimental,	manipulada,	criativa,		
híbrida,	 precária,	 entre	 outras	 denominações	 -	 tem	 ênfase	 no	 fazer	 fotográfico,	 nos	
processos	 de	 criação	 e	 nos	 procedimentos	 utilizados	 pelo	 artista.	 Para	 o	 fotógrafo	
que	a	produz,	é	fundamental	conhecer	todo	o	procedimento	que	dá	luz	a	fotografia	e,	
justamente	por	isso,	não	se	prende	as	possibilidades	oferecidas	pelo	aparelho.”

Rubens	Fernandes	Junior

“As	 fotografias	 “melhores”	 seriam	 aquelas	 que	 evidenciam	 a	 vitória	 da	 intenção	 do	
fotógrafo	sobre	o	aparelho:	a	vitória	do	homem	sobre	o	aparelho.”

Vilém	Flusser

“O	 conceito	 de	 fotografia	 expandida	 não	 só	 questiona	 os	 padrões	 impostos	 por	 sua	
tradição,	como	também	transgride	a	gramática	do	fazer	fotográfico.	É	essa	ruptura	que	
abre	um	leque	extenso	de	possibilidades	produtivas	através	de	recursos	provenientes	
não		exclusivamente	do	campo	fotográfico.”

Fotografia	Expandida	Patrícia	Alessandri



ImAgEm	E	CIDADE	

Lançar-se	 pela	 cidade	 no	 exercício	 fotográfico	
é	 também	possibilitar	a	 recriação	de	 imaginários,	
revelando	novos	pontos	de	vista,	construindo	no-
vos	ângulos	para	o	olhar.	Para	nós,	a	resignificação	
estética	 é	 também	 um	 caminho	 de	 reapropriação	
dos	 espaços.	 E	 a	 fotografia	 expandida	 é	 a	 nossa	
ferramenta.	Com	a	chegada	dos	megaeventos	es-
portivos,	o	processo	de	mercantilização	e	gentrifi-
cação	das	capitais	se	acelera.	As	paisagens	urbanas	
são	radicalmente	transformadas	por	 intervenções	
estatais	e	privadas	que	buscam	adequadá-las	cada	
vez	mais	a		padrões	e	modelos	globais.	Nos	últimos	
três	anos,	assistimos	a	essas	intervenções	na	for-
ma	como	têm	impactado	a	vida	na	capital	carioca.	
Ao	mesmo	tempo,	o	contrafluxo.	Nada	ocorre	sem	
resistência.	 Insatisfeita,	 cada	 vez	 mais	 pessoas	
buscam	apropriar-se	das	ruas.	Na	cidade	que	que-
remos,	os	espaços	dialogam	com	seus	habitantes,	
sem	descolar-se	dos	transeuntes.	

Reconhecendo	a	necessidade	de	atuar	no	cam-
po	estético	enquanto	ação	política	nos	dispusemos	
a	 (re)criar	 imagens	 da	 cidade	 do	 Rio	 de	 Janei-
ro	-	principalmente	em	um	dos	seus	pontos	mais	

afetados	pelas	mudanças	urbanas	dentro	do	atual	
contexto.	Desta	forma,	buscamos	romper	com	um	
regime	 visual	 hegemônico	 propagado	 incesante-
mente	pela	lógica	mercantil.		

Insistimos	em	uma	cidade	que	não	 correspon-
de	ao	cartão	postal	vendido	nas	bancas	de	 jornal.	
A	cidade	é	aquilo	que	fazemos	dela,	mesmo	diante	
de	forças	que	buscam	barrar	a	interação	com	nosso	
próprio	habitat.	Por	 isso,	a	escolha	por	uma	pro-
posta	 estética	 onde	 seja	 permitido	 romper	 com	
padrões	instituídos	e	programações	tecnológicas:	a	
fotografia	expandida.		

A	 fotografia	 expandida	 se	 relaciona	 com	 mé-
todos	alternativos	do	fazer	fotográfico,	processos	
que	se	referem	às	possibilidades	além	das	progra-
madas	pelo	aparelho,	buscando	diferentes	estraté-
gias	de	criação	e	representação	por	meio	de	ima-
gens.	São	exemplos:	o	uso	de	câmeras	artesanais;	a	
opção	pelo	“erro”	no	uso	das	câmeras	tradicionais	
como	o	desfoque	e	 	sobre/subexposição,	técnicas	
de	 revelação	 alternativa,	 dentre	 outros	 inter-
venções	possíveis,	inclusive	no	diálogo	com	outros	
mídias	e	suportes.	



BREVES	PERFORmANCES	DO	COTIDIANO

Os	trajetos	estreitos	ganham	contornos.	É	a	luz	que	adentra	as	vielas	e	incorporada	ao	cenário	con-
solida	a	busca	de	um	olhar.	Esse	olhar	que	se	lança	ao	acaso,	a	espreita	de	um	ângulo	apto	para	o	buraco	
de	agulha.	Imagens	produzidas	num	misto	de	acaso,	guiados	por	uma	intuição	e	intenção	que	une	muitas	
das	composições	finais.	A	cidade	quer	e	precisa	ser	resignificada,	transgredir	o	eixo	simbólico	que	a	exibe	
como	cartão	postal.	É	nos	paralelepípedos	tortos,	nas	casas	marcadas	autoritariamente,	nas	praças	vazias,	
nos	fios	elétricos	que	circundam	o	percurso	onde	encontramos	o	pedaço	da	vida	de	quem	a	habita.	É	essa	
relação	que	nos	guia	pelas	ruas	com	latinhas,	caixinhas,	câmeras	digitais	ou	feitas	de	papel.	Lançados	a	
deriva	numa	experimentação,	performamos	o	cotidiano	para	concretizá-lo	no	papel	fotográfico.



as FErramEnTas

»	Cabine-Laboratorio
itinerante	para	revelação

Revelar	 fotos,	 além	 de	 ser	 um	 processo	 mágico,	 exige	 uma	
certa	estrutura.	Bandejas,	 pinças,	 química,	 lâmpada	vermelha	
e,	o	principal,	nenhuma	entrada	de	luz.

Isso	pode	tornar	o	exercício	com	câmeras	artesanais	restrito	
à	um	local	onde	já	há	um	laboratório	montado.	Sim.	No	entanto,	
o	 Coletivo	 FotoExpandida,	 utilizando-se	 de	 diferentes	 áreas	
de	 conhecimentos	 e	 impulso	 criativo,	 montou	 uma	 cabine	
laboratório,	dando	vida	ao	que	chamamos	de	lab	itinerante.	E	a	
arte	de	revelar	fotos	se	fez	possível	em	qualquer	lugar.

Desde	 então,	 realizamos	 diversos	 encontros	 experimentais,	
principalmente	 na	 Zona	 Portuária.	 A	 proposta	 é	 dar	
continuidade	ao	trabalho	 iniciado	em	2011:	gerar	 imagens	de	
uma	 zona	 da	 cidade	 que	 sofre	 com	 os	 impactos	 de	 um	 forte	
processo	 de	 gentrificação.	 Se	 tratando	 de	 experimentações,	
estamos	abertos	aos	“erros”,	ao		imprevisível,	ao	espontâneo,	
enfim,	 imagens	 singulares	 fruto	 de	 uma	 experiência	 coletiva,	
matérias-prima	pro	acerto.







»	Construção	de
câmaras	artesanais



FOTOExpandIda na ZOna pOrTUarIa dO rj



Existem	 diversos	 movimentos	 cariocas	 de	 luta	 pela	 moradia	 que	 se	 organizam,	
principalmente	 nas	 áreas	 mais	 afetadas	 pela	 especulação	 imobiliária	 e	 intervenções	
urbanas	em	curso,	para	questionar	e	resistir	às	políticas	municipais	–	ou	a	falta	destas	
-		voltadas	para	a	habitação.	

Num	 contexto	 mais	 amplo	 	 se	 trata	 de	 uma	 resposta	 ao	 processo	 de	 revitalização	
portuária	 que	 aos	 poucos	 vêm	 causando	 impactos	 na	 populacão	 local,	 em	 sua	 grande	
maioria	de	baixa	renda.	Soma-se	a	este	processo,	o	projeto	Porto	maravilha	que	integra	
o	contexto	dos	megaeventos	esportivos,	como	a	Copa	de	2014	e	as	Olimpíadas	de	2016	,	
prometendo	a	remodelação	da	cidade	do	Rio	de	Janeiro.	























EnCOnTrOs, dErIVas E OFICInas



Todos	 os	 envolvidos	 na	 construção	 do	 projeto	 do	 Coletivo,	 -	
coordenadores,	 oficineiros,	 parceiros	 e	 colaboradores-,	 trabalham	
com	 a	 ideia	 que	 a	 cultura	 e	 o	 diálogo	 de	 saberes	 são	 meios	 de	
introdução	e	resgate	de	formas	favoráveis	à	melhoria	ou	manutenção	
da	qualidade	de	vida	local.

Tratando	 com	 atenção	 os	 principais	 desafios	 da	 dinâmica	 social	 e	
cultural	da	região,	os	processos	educativos	são	assuntos	centrais	do	
projeto.	De	forma	 inclusiva	e	qualificada	o	Coletivo	FotoExpandida	
–	Labs’s	2.0	vem	realizando	oficinas	periódicas	na	Zona	Portuária.	
O	 Labs’s	 2.0	 acredita	 no	 potencial	 desses	 encontros	 oferecerem	
variadas	 maneiras	 de	 discutir,	 intervir	 e	 agir	 artisticamente,	
socialmente	e	politicamente	na		região.								

A	fotografia	em	pinhole	tem	papel	central	neste	contato	entre	o	fazer	
e	 saber-fazer.	 Além	 de	 outras	 técnicas	 acessíveis	 e	 intercâmbios	
que	 permitem	 expandir	 os	 horizontes	 dos	 processos	 educativos	 e	
culturais	ao	construir	novos	imaginários.																		

Uma	vez	dentro	da	Zona	Portuária	do	Rio	de	Janeiro,	foco	atual	de	
debates,	se	intensifica	a	criação	de	espaços	educativos	que	garantam	

o	 direito	 à	 cultura	 e	 o	 acesso	 democrático	 às	 suas	 ferramentas	
básicas.	mais		importante	que	registrar	é	descobrir	as	possibilidades	
alternativas	 de	 fazer	 fotografia.	 Reforçar	 práticas	 simples,	
substituídas	 pelos	 pacotes	 tecnológicos	 impostos	 por	 padrões	 da	
sociedade	do	consumo.	

É	em	busca	de		uma	produção	visual	libertadora	que	pretendemos	
realizar	 	 estes	 	 encontros,	 tanto	na	 forma	–	explorando	métodos	
alternativos	 de	 fotografia	 –	 como	 no	 conteúdo	 –	 produzindo	
imagens	que	rompam	com			automatismos	e	com	a	homogeneidade	
visual	-	principalmente	no	que		concerne	à	história	e	à	cultura	da	
região	portuária	carioca.	

Os		resultados	mais	importantes		do	projeto	realizado	pelo	Coletivo	
têm	essência	nas	relações	humanas.	Uma	das	consequências	de	nosso	
trabalho	foi	uma		pequena	exposição	que	buscou	fazer	um	recorte	
de	 cada	 atividade	 realizada,	 mostrando	 de	 forma	 sistematizada,		
passo	a	passo,		cada		descoberta	e	reflexão,	sempre	no	diálogo	entre	
fotografia	e	as	intervenções	na	Zona	Portuária		do	Rio	de	Janeiro.



»	Encontro	com	Foto
Ativa	(Belém-PA),	2011.



»	Oficina	Teoria	da	imagem	com	Thiago	Barros	//	formação	de	imagens	pela	construção	de	
uma	câmara	escura

»	Oficina	com	Sebastião	Barboza	//	Preparação	as	câmeras	pinhole

EnCOntrOS // 2012



»	Oficina	Imagem-Percepção	/	com	Fernanda	Rabelo





»	Oficina	de	Pinhole	na	Casa			 	
			Amarela.	morro	da	Providência

OfiCinAS // 2013





»	Oficina	Pinhole	na	Ocupação							 			
mariana	Crioula



»	Oficina	de	Pinhole	na	Ocupação	Quilombo	
das	guerreiras



ExpOSiçãO fOtOgráfiCA nO 
CEDiM, 2012



Nas	ruas,	grandes	placas:	“Nova	Zona		Portuária,	
Estado	 do	 Rio”	 publicam	 as	 imagens	 virtuais	 do	
futuro	 projeto	 	 urbano	 que	 irá	 sediar	 o	 evento	
internacional	dos	Jogos	Olímpicos.

Olham	a	vida	já	condenada	da	atual	Saúde.

Crianças	 passam	 por	 cima	 dos	 vestigios		
descobertos	 das	 trincheiras	 das	 obras.	 Fundações	
de	 casas,	 ruas	 inteiras	 	 soterradas,	 o	 cais	 onde	
desembarcava	os	navios	negreiros.

Aqui	 os	 tempos	 e	 os	 espaços	 se	 acumulam	 em	
uma	 espécie	 de	 estratificação,	 permitindo	 uma	
certa	leitura	da	história,	novos	mundos	sonhados	e	
populações	deslocadas.

...

A	técnica	da	“caixa	preta”,	por	sua		simplicidade	
(Fita,	 papelão,	 tinta	 preta	 …),	 é	 uma	 busca	
de	 autonomia	 pela	 reapropriação	 do	 processo	
fotográfico.

A	 frente	 da	 enorme	mudança	 urbana,	 	 contra	 a	
qual	não	podemos	fazer	nada,	ou	pouco,	se	inicia	um	
gesto	de		captação	de	imagem	sensível,	seguem	um	
método	artesanal,	intuitivo	e		incerto.

É	 uma	 tentativa	 de	 agir	 no	 espaço,	 com	 seus	
próprios	meios,	mesmo	que	modestos.

A	“proposta	exposição”	reflete	uma	diversidade	
de	 olhares	 elaborados	 e	 desenvolvidos	 dentro	 de	
uma	 experiência	 coletiva,	 alimentados	 por	 uma	
série	de	encontros,	oficinas,		peregrinações.

Por	Oriane	Zugmeyer	e	Thea	grosmougin	(curadoras)

DESCOBRIR,	RECOBRIR
Rio	de	Janeiro,	Bairro	da	Saúde,	maio	de	2012



COlAgEM DE lAMbES pElA rEgiãO 
pOrtuáriA, 2012

	 	 Nas	 atuais	 investigações	 sobre	 a	
fotografia	 contemporânea,	 a	 fotografia	
expandida	 é	 constantemente	 apontada	
como	referência	para	métodos	alternativos	
praticados	especialmente	sem	as	câmeras	
fotográficas	 tradicionais,	 e	 muitas	 vezes	
processados	em	laboratórios	fotográficos	
analógicos.	No	entanto,	se	a	entendermos	
como	um	mecanismo	capaz	de	resistência	
à	 uma	 visualidade	 imposta,	 verificamos	
que	 esse	 conceito	 pode	 se	 encaixar	 em	
diferentes	métodos	do	fazer	fotográfico,	
inclusive,	 nos	 processos	 de	 difusão	 e	
exposição	 das	 imagens.	 Entendendo	 a	
intervenção	 urbana	 como	 parte	 de	 um	
trabalho	 de	 reflexão	 sobre	 a	 visibilidade	
e	imaginários	locais,	o	Coletivo	propõe-se	
também	 a	 intervir	 no	 ambiente	 urbano	
com	 o	 uso	 de	 colagem	 de	 lambe-lambes	
pelos	muros	e	placas	da	Zona	Portuária.





novembro de 2013
-	Realização	da	V	IPN:	técnicas	alternativas	(revelação	
com	café	e	cianotipia	com	fotografias	produzidas	
durante	o	curso)

Outubro de 2013
-	Realização	da	IV	IPN:	cartografia	e	história	da	zona	
portuária	mais	deriva	fotográfica	gamboa	e	morro	da	
Providência;
-	Cobertura	do	evento	globale.

Setembro de 2013
-	Realização	da	III	IPN:	introdução	a	fotografia	expandida	
e	apresentação	do	Coletivo.

Maio de 2013
-	Registro	eventos	na	gamboa

Julho de 2013
-	Participação	no	seminário	“Conexões	Fotográficas”	na	
Escola	Superior	de	Desenho	Industrial;

Abril de 2013
-	Realização	de	oficina	na	ocupação	mariana	Criola;
-	Registro	da	Festa	de	São	Jorge	dos	Velhos	malandros	
na	gamboa;
-	Registro	do	Ato	Lembrar	é	re-existir,	Cinelândia.

Março de 2013
-	Realização	de	oficina	na	ocupação	Quilombo	das	
guerreiras;
-	Realização	de	oficina	no	espaço	Casa	Amarela	no	morro	
da	Providência.

fevereiro de 2013
-	Realização	da	II	oficina	no	Instituo	Pretos	Novos	(IPN).

Janeiro de 2013
-	Inauguração	da	cabine	móvel;	
-	Realização	da	I	oficina	no	Instituo	Pretos	Novos	(IPN).

Outubro de 2012
-	Realização	de	oficina	no	Ponto	de	cultura	Caipira	em	
Aldeia	Velha,	Silva	Jardim	–	RJ;
-	Realização	de	oficina	na	Universidade	Fede-	ral	Flumi-
nese,	faculdade	de	arquitetura.

Setembro de 2012
-	Realização	de	oficina	no	Ponto	de	cultura	Caiçara	na	
comunidade	do	Pouso	da	Cajaíba	em	Paraty	–	RJ.

Maio de 2012
-Exposição	CEDIm;

Janeiro de 2012 a Março de 2012
-	Realização	do	projeto	“Lab`s	2.0	–	Fotografia	Expan-
dida	na	Zona	Portuária	do	Rio	de	Janeiro”	no	Cedim-
Conselho	Estadual	do	Direito	da	mulher/RJ	com	apoio	da	
FASE/SAAP.

novembro de 2011
-	Oficina	“Caixa	mágica	e	Pincéis	de	Luz	(grupo	de	
Estudos	Pedagogia	da	Luz-Foto	Ativa-Belém/PA)	junto	
ao	coletivo	IP://	Interface	Pública,	morro	da	Conceição,	
gamboa/RJ.

COlEtiVO fOtOExpAnDiDA - CV 
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