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Ação Solidária 
A Fotografia Celebrando a Vida !!

Convidamos todos a participar da 
Ação Solidária do Festival Mês da 
Fotografia 2016, com doações de um 
quilo de alimento não-perecível, para 
os alunos de tempo integral do Centro 
Cultural Nathália.

As doações devem ser entregues no 
dia 3/8, a partir das 18h, durante 
abertura da Exposição Coletiva dos 
Fotógrafos do Centro-oeste, na  
Galeria Acervo, do Museu Nacional  
da República.



A VIDA Uma Celebração da Fotografia

Celebrando a Fotografia

Em 2016 o Festival Mês da Fotografia 
celebra a fotografia comemorando a 
vida. A vida em seu cotidiano, em suas 
manifestações e expressões de seus 
personagens. 

Uma celebração traduzida na 
participação de fotógrafos e fotógrafas 
do Centro-Oeste, com exposições nos 
museus, galerias e espaços culturais  
de Brasília. 

Com uma participação expressiva, 
mais de 200 fotógrafos inscritos, a 
Exposição Coletiva dos Fotógrafos do 
Centro-Oeste se consolida como um 
espaço inclusivo e acolhedor para a 
produção fotográfica da região. 

Nas unidades do Sesc Asa Sul, 
Ceilândia e Gama são apresentadas as 
exposições individuais, estabelecendo 
com o público um diálogo sobre o 
fazer contemporâneo da  
arte fotográfica.

Nas estações do Metrô da Rodoviária, 
Galeria dos Estados, Praça do Relógio  
e Ceilândia Centro, os trabalhos são de 
grupos de fotógrafos que apresentam 
narrativas coletivas sobre a celebração 
da vida.

As projeções nas noites fotográficas, 
os encontros com autores e palestras 
complementam, junto com a 
comemoração do Dia Mundial da 

Fotografia, a programação do evento, 
que neste ano lança seu projeto de 
intervenção walking gallery, com a 
realização de uma exposição  
coletiva itinerante.

Essa é a forma que o Coletivo 
Fotográfico Lente Cultural, junto com 
os seus parceiros Metrô DF, Museu 
Nacional da República, Oi Futuro, 
Sesc DF e Secretaria de Cultura do DF, 
encontrou para celebrar a fotografia, 
comemorar a vida e realizar mais uma 
edição do festival. 

Participem e aproveitem!

Eraldo Peres 
Direção Executiva 

Festival Mês da Fotografia



Eternizando a vida

Fotografar não é simplesmente registrar 
a realidade por meio de uma máquina. 
O fato de escolher o que focar ou 
até mesmo o que desfocar demonstra 
toda a sensibilidade criativa de quem 
fica de olho na lente e com as mãos 
na câmera. A partir dessa percepção 
artística, o Serviço Social do Comércio 
no Distrito Federal e o coletivo 
fotográfico Lente Cultural realizam 
em conjunto a 6ª edição do Mês da 
Fotografia, que neste ano apresenta 
como tema: A vida – Uma Celebração 
da Fotografia.

Tendo como base a temática deste 
ano, veremos o universo fotográfico 
interagindo com as mais diferentes 
visões sobre a vida. Uma vida 

eternizada em imagens, uma vida 
expressada em sentimentos e uma vida 
que revolucionou o modo de se fazer 
arte. Neste contexto, o nosso propósito 
é levantar questionamentos, permitir 
novas percepções e despertar os 
olhares sobre quem conta história por 
meio de fotos. Participam desta edição 
mais de cem fotógrafos, profissionais e 
amadores, da região Centro-Oeste

Durante o mês, a proposta é 
transformar Brasília em uma sede 
de convergência e diálogo entre os 
fotógrafos e o público por meio de 
palestras, exposições e encontro de 
autores. Como presidente do Sesc, 
tenho a satisfação de dizer que as 
unidades da instituição na 504 Sul, 

na 913 Sul, na Ceilândia e no Gama 
foram escolhidas como palco dessa 
grande mostra visual. 

Além dos espaços citados, ainda temos 
exposições no Museu da República 
e nas estações do metrô da cidade. 
Assim, democratizamos o acesso à 
cultura e ampliamos os horizontes 
da fotografia, que é a protagonista do 
mês. A expectativa é que circulem 
pelos locais mais de 600 mil 
pessoas. Esse projeto compartilhado 
com a Lente Cultural é fruto de uma 
parceria que vem desde 2010, pela 
qual reafirmamos o nosso interesse 
em dar destaque, cada vez mais, às 
linguagens artísticas contemporâneas 
como a fotografia.

Adelmir Santana 
Presidente do Conselho Regional 

Sesc-DF
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Acesse a programação detalhada em: 
www.mesdafotografia.wix.com/2016
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Diálogos Fotográficos 
Os desafios da Autoria e da Curadoria 
na Fotografia

Local 
SESC 913 Sul

Convidados 
Eustáquio Neves e Wagner Barja

Mediadora 
Márcia Zarur

Com mediação de Márcia Zarur, 
jornalista e colunista do Mais Brasilia 
na CBN e apresentadora do Distrito 
Cultural na TV Globo, Diálogos 
Fotográficos traz o fotógrafo Eustáquio 
Neves e o mestre em arte e tecnologia 
da imagem, Wagner Barja, para 
um debate acerca dos desafios da 
fotografia autoral e dos processos de 
curadoria na fotografia. 

Eustáquio é fotógrafo autodidata, 
com formação técnica em química 
industrial e atua como freenlancer 
na área de publicidade e fotografia 
documental. Wagner Barja é diretor do 
Museu Nacional da República e tem 
notório saber em Teoria e História da 
Arte Plástica e Arte-Educação
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Encontro com os Curadores da 
Exposição Coletiva dos Fotógrafos do 
Centro-oeste

Local 
Museu Nacional – Auditório 2

Curadores 
Rinaldo Morelli, Luiz Tajes e Newton 
Scheufler

A Comissão de jurados da 
Convocatória 2016 se reúne para 
um bate papo com o público sobre 
o processo de seleção e os desafios 
da montagem de uma Exposição 
Coletiva. Participam da Mesa o 
fotógrafo Rinaldo Morelli, o artista 
plástico Newton Scheufler e o repórter 
fotográfico Luiz Tajes.

Abertura da Exposição Coletiva dos 
Fotógrafos do Centro-oeste 
 
Local 
Museu Nacional – Galeria Acervo

Brasília Noites Fotográficas 
Projeção 180º 
 
Local 
Área externa, Cúpula do Museu 
Naciona 
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Encontro com autores  
Exposição  
Ladrões de Alma 25 Anos

Local 
Galeria Olho de Águia 
Ed. Praiamar, Setor F Norte, QNF 1 
Taguatinga Norte 
 

Ladrões de Alma é o primeiro coletivo 
fotográfico brasileiro, o grupo fez 
história em Brasília desde 1988, 
quando lançaram uma pioneira 
coleção de cartões postais. De lá 
para cá, levaram a público a dezenas 
de exposições. No cinquentenário 
da capital, uma delas (Perdidos no 
Espaço, de 1991) foi apontada como 
uma das 50 obras de artes visuais que 
marcaram a cidade.
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Encontro com autor  
Exposições 

 

Local 
SESC 504 Sul – Auditório 
 

Luis Jungmann Girafa começou a 
fotografar como extensão de seu 
trabalho de pintura. Fotografando 
manchas buscava, a cada 
enquadramento, descobrir imagens 
camufladas em pisos e paredes que 
nos rodeiam e nos remetem a um 
universo poético não verbal. Na 
medida em que foi melhorando 
de equipamento e ampliando o 
conhecimento técnico, passou a se 
interessar por outros temas. Hoje, se 

interessa por tudo que mexe ou fica 
parado. Assim, acabou descobrindo 
que as fotografias devem respeitar 
sua dramaturgia, e isso é mais 
importante que obedecer às regras 
tradicionais. As imagens podem 
pedir dinamismo, imobilidade, 
peso, leveza, soltura, prisão, dor, 
alívio etc., e ainda isso ou aquilo. 
A fotografia, então, permite a Girafa 
desenhar com o olhar, algo que ele 
realmente aprecia.
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Encontro com autores  
Livros 

Conversas sobre fotojornalismo 
contemporâneo 

Dom Casmurro 
 
Local 
SESC 504 Sul– Auditório

 

conversas sobre o fotojornalismo 
contemporâneo, de Alan Marques, é 
leitura essencial para fotojornalistas, 
jornalistas, fotógrafos, estudantes de 
comunicação e aqueles dedicados 
em arvorar o fino véu envolvedor da 
reportagem fotográfica. 

Dom Casmurro é resultado de um 
projeto de pesquisa desenvolvido 
por Sandro Alves sobre a presença 
da fotografia na obra de Machado de 
Assis. Ganhador do XI Prêmio Funarte 
Marc Ferrez de Fotografia, teve a 2ª 
edição, revista e ilustrada, publicada 
com apoio do FAC/DF.
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Encontro com autor 
Exposição  
Resiliência

Local 
SESC 504 Sul – Auditório

 
Com mais de 30 anos dedicados à 
fotografia, Tadeu Prado iniciou-se 
profissionalmente como fotógrafo de 
rock das bandas surgidas na década de 
80 em Brasília, tais como Plebe Rude, 
Detrito Federal, Capital Inicial e Legião 
Urbana. Destacando-se rapidamente 
por seu olhar e temática inovadores, 
em pouco tempo já prestava serviço 
para grandes agências publicitárias 
brasileiras instaladas na capital. Nos 
últimos três anos, uma coincidência de 
eventos críticos o desafiou, interna e 

externamente: à perda do pai, um pilar 
em sua vida pessoal e profissional, 
seguiu-se o furto de seu equipamento 
completo. Não uma, mas duas vezes. 
Tadeu retirou-se para uma fazenda 
nos arredores de Brasília, apartado 
de tudo, inclusive de sua arte. Essa 
exposição marca uma retomada vital, 
Tadeu Prado volta à velha forma. Daí 
o nome: Resiliência. Ela representa 
bem o percurso – por vezes difuso, por 
vezes marcado de estremecimentos – 
desses últimos anos. FAÇA-SE A LUZ!
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Encontro com autor 
Projeção fotográfica 
Amazônia, A Consagração!

Local 
SESC 504 Sul – Auditório

 
Raimundo Paccó é fotojornalista 
com mais de 30 anos de profissão. 
Começou na fotografia nos anos 80, 
trabalhando em vários jornais como 
Correio Braziliense, Folha de São 
Paulo, Jornal de Brasília, Jornal do 
Comercio de Pernambuco. Nos anos 
2000 assume o comando da fotografia 

do jornal O Liberal onde fica 4 anos, e 
atualmente trabalha como free lancer 
para vários jornais e agências fazendo 
a cobertura da Amazônia. Amazônia, 
A Consagração! é uma edição especial 
do seu trabalho documental pela 
região amazônica brasileira.
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Encontro com autores  
Exposição  
Norte

Local 
Sesc Ceilândia – Teatro Newton Rossi 
QNN 27, Lote B, Ceilândia Norte 
 
A partir das dez inéditas canções 
que formam Norte, o novo disco 
da banda brasiliense Superquadra, 
o cantor e compositor Cláudio Bull 
lançou um desafio particular a dez 
artistas fotográficos do Distrito Federal. 
A proposta desta mostra é de que 
cada convidado espelhe e recrie 
em imagens o que entende, o que 
sente em determinada canção. André 
Carvalho, Carlos Café, Jefferson 
Barcellos, João Almino, João Pedro 

de Oliveira, Joédson Alves, GH, 
Kazuo Okubo, Larissa Yala e Luiz 
Roberto Moreira apresentam aqui seus 
trabalhos. São fotógrafos de diferentes 
formações, vivências e atuações. 
Cada um montou um conjunto de três 
imagens para a exposição Norte, num 
ambiente que tem como constante 
trilha sonora o disco que move estas 
fotografias e que agora lhes empresta 
o nome.
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Encontro com autores  
Exposição 
FÉ(STAS) GOIANAS,  Um Jeito 
Popular de Celebrar a Vida

Local 
SESC 504 Sul– Auditório

Fundado em 6 de Janeiro de 2014, 
o Coletivo Fotográfico Olhares do 
Cerrado é uma associação goiana, 
sem fins lucrativos, que visa promover 
e divulgar a arte fotográfica. Nasceu 
da vontade de seus fundadores 
em instituir uma organização em 

que a fotografia fosse reconhecida 
como Arte, como diversão e como 
confraternização de pessoas, num 
ambiente cujos valores máximos 
fossem a participação democrática, 
o trabalho coletivo, o respeito à 
diversidade de ideias, o diálogo e o 
aprendizado contínuo.
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#FotografaçoBSB 
Dia Mundial da Fotografia 
Walking Gallery 
 
Exposição coletiva itinerante

Concentração 
Plataforma superior da Rodoviária – 
Lado do Conjunto Nacional 
 
Roteiro 
Rodoviária do Plano Piloto, Teatro 
Nacional e término na praça do 
Museu Nacional da República

 
Em comemoração ao Dia Mundial 
da Fotografia, celebrado no dia 19 
de agosto, fotógrafos e amantes da 
fotografia reúnem-se para realizar um 
grande “fotografaço”, com atividades 
culturais e apresentações artísticas. 
Neste ano a grande novidade será 
a realização da primeira Walking 

Gallery de Brasília, quando todos 
os amantes da fotografia estão 
convidados a levar sua obra e, 
caminhando junto ao público, expor 
a sua arte. Participação livre. Veja os 
detalhes em nosso site  
www.mesdafotografia.wix.com/2016



TERÇA/ 

QUARTA

23 e 
24

Workshop  
Fotografia Fine Art  
Da concepção à impressão

Local 
Pictura Fine Art   
CLN 112, Bloco D, Sl 211

23/08 - Turma 1 – 15 vagas 
24/08 - Turma 2 – 15 vagas 

Inscrições no e-mail 
picturafineart@gmail.com 
tel.: 61 3037-7901

Haruo Mikami é fotógrafo desde 
1998, formado em Arquitetura 
e Urbanismo pela Universidade 
de Brasília. Especializou-se em 
fotografia de aquitetura e interiores. 
Em 2003 iniciou sua produção 
autoral expondo e vendendo suas 
obras em galerias como Referência 
e Pé-Palito.  Participou de diversas 

exposições no Brasil e no exterior e 
tem inúmeras publicações em livros, 
revistas e sites espcializados como 
Casa Vogue, Arquitetura e Construção, 
AU, Projeto, site Arqchdaily, Dezeen, 
etc. Diretor/proprietário do Pictura 
Fine Art que presta serviços de 
impressão Fine Art e oferece cursos  
de fotografia.
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Encontro com autores  
e evento de encerramento 
Exposição 
Notas da Cidade

Projeção Fotográfica 
Lente Cultural

Local 
Sindicato dos Jornalistas Profissionais 
do DF  
Cobertura  
SIG Quadra 2, Lotes 420/430/440.

A nova cidade, cantada em versos e 
em prosas, se impõe no cerrado do 
planalto central como a capital  
da esperança. 

São diversos os ritmos e as prosas 
que cantam a cidade, do clássico 
ao baião, do funk ao rock, Brasília 
surge como tema musical. Seja pela 
beleza das suas curvas, pelo “céu da 
cidade nos traços do arquiteto”. Ou 
pelos constantes escândalos políticos, 
trazidos na maioria das vezes por 
personagens vindos de outros estados. 

Não importa “Se a menina que o 
cara ama tá pra lá do gama”, ou se 

“Tropeçamos em ratos” cruzando 
pelos esgotos da Asa Norte. Ou mesmo 
se de “toda a plataforma” vemos uma 
cidade bela, um povo magnifico e 
uma “16”, que, na sopa de letras e 
siglas, identifica as superquadras. Essa 
é a nossa cidade, nosso espaço de 
vivencia e criação. 

É dessa forma, como traçando 
pela cidade uma partitura de notas 
musicais, que o Coletivo Fotográfico 
Lente Cultural homenageia a vida e 
leva ao público um pouco de Brasília, 
um pouco da sua magia, dos seus 
poetas e dos seus olhares.
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Galeria Acervo 
Museu Nacional da 
República 
Setor Cultural Sul, lote 2, 
próximo à Rodoviária do 
Plano Piloto. 

Visitação 
3 a 30 de agosto 
Terça-feira a domingo, 
das 9 às 18h30.
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SESC 504 Sul – Galeria 
W3 Sul, Quadra 
504/505, Bloco A. 

Visitação 
3 a 30 de agosto 
Segunda a Sexta-feira, 
das 9 às 22h.
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SESC 504 Sul – Galeria 
W3 Sul, Quadra 
504/505, Bloco A. 

Visitação 
3 a 30 de agosto 
Segunda a Sexta-feira, 
das 9 às 22h.
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SESC Ceilândia 
Foyer do Teatro Newton 
Rossi

QNN 27, Lote B, 
Ceilândia Norte 

Visitação 
3 a 30 de agosto 
Segunda a Sexta-feira, de 
9 às 18h.
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SESC Gama  - Foyer do 
Teatro Paulo Gracindo 
Setor Leste Industrial, 
QI 1, Lotes 
620/640/660/680 - 
Gama 

Visitação 
3 a 30 de agosto 
Segunda a Sexta-feira, 
das 9 às 18h.
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3 a 15/8 – Metrô/
DF - Estação Central 
(Rodoviária Plano Piloto)

16 a 30/8 – Metrô/DF – 
Estação Ceilândia Centro 

Visitação 
Segunda-feira a Sábado, 
das 6h às 23h30. 
Domingo e feriados, das 
7h às 19h.
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3 a 15/8 – Metrô/DF - 
Estação Praça do Relógio 
(Taguatinga)

16 a 30/8 – Metrô/DF – 
Estação Galeria (Galeria 
dos Estados) 

Visitação 
Segunda-feira a Sábado, 
das 6h às 23h30. 
Domingo e feriados, das 
7h às 19h.
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Galeria Olho de Águia 
Ed. Praiamar, Setor 
F Norte, QNF 1 – 
Taguatinga Norte

Visitação 
6 a 20 de agosto  
Terça a sábado das 16 
às 0 h.



LENTE CULTURAL

Haristélio Sérgio Almeida
Presidente

Jefferson D. Modesto
Diretor Executivo 
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Eraldo Peres
Direção Executiva
 
Carol Peres
Produção GeralSite/Redes Sociais
 
João Campello
Direção de Arte
 
Tátika Comunicação
Assessoria de Imprensa

FOTOGRAFIA DA CAPA
Lilly Santos
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SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC-DF
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL

Adelmir Araujo Santana
Presidente do Conselho Regional
 
José Roberto Sfair Macedo
Diretor Regional
 
Guilherme Reinecken de Araujo
Chefe da Divisão de Desenvolvimento 
Humano
 
Hélio Bebiano
Chefe da Divisão de Administração Geral
 
Juliana S. Valadares
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Diego Recena
Coordenador de Comunicação do Sistema 
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Marcus César Alencar
Assessor de Comunicação e Marketing
 
Edson Gil Marques dos Santos
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Ceilândia
 
Cristina Nogueira
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