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 Circuito José Rosa de Oficinas Lúdicas

As oficinas lúdicas são oferecidas como espaços e momentos 
dedicados para o despertar e o descobrir da arte fotográfica, 
voltados prioritariamente para o público infantil e juvenil. 

A partir da realização de oficinas de montagem de câmeras 
artesanais e do desenvolvimento de experiências com a 
fotografia pinhole, os participantes são levados ao mundo das 
ciências, das imagens e das artes, desenvolvendo processos 
pedagógicos multidisciplinares e transversais.
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Circuito de Exposições Fotográficas

As Exposições Fotográficas são os produtos mais efetivos para 
a difusão e circulação da fotografia durante o evento. É por 
meio das exposições que o público tem o contato mais direto 
e mais participativo, seja por meio de visitas guiadas com os 
autores, ou por meio dos trabalhos dos monitores espalhados 
pelas unidades que sediam o evento.

Exposições fotográficas individuais
São realizadas 5 exposições fotográficas, com fotógrafos/artistas, 
convidados e selecionados por meio de edital. As exposições individuais 
acontecem nas Unidades do SESC-DF - Ceilândia, Gama e 504 Sul.

Exposição Coletiva dos Fotógrafos do Centro-Oeste
A exposição coletiva é realiza no Museu Nacional do Conjunto Cultural 
da República, com a participação de 100 fotógrafos da região centro-
oeste, selecionados por meio de edital de convocação.

Noites fotográficas
Exposição fotográfica com projeção 180º na Cúpula do Museu Nacional 
do Conjunto Cultural da República.

Exposições fotográficas outdoor 
Exposições fotográficas realizadas no Hall de entrada/saída das Estações 
do Metrô/DF - Central, Praça do Relógio e Ceilândia Centro.

Intervenção Urbana
A intervenção urbana é uma exposição com 8 fotografias gigantes 
instaladas nas fachadas dos prédios do SESC/DF - Unidades de Ceilândia, 
Gama, 504 Sul, SCS e 913 Sul.
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Circuito de Encontros com Autores

Os Encontros com autor são momentos especiais de 
interação e participação da comunidade com os fotógrafos 
convidados. Espaço para o diálogo entre o artista e o 
público, entra a obra e o expectador. Nos encontros, o 
fotógrafo apresenta e analisa seu trabalho e sua trajetória 
com os participantes.



A Sustentabilidade e a Fotografia

17

Circuito de Palestras e Workshops

As palestras e workshops são os momentos e encontros 
técnicos e conceituais do Mês da Fotografia. Nas palestras 
e workshops os fotógrafos convidados trabalham com a 
parte teórica e prática da fotografia, apresentando um 
tema específico e um mediador coordena a apresentação e 
fomenta os debates. Sucesso de público e participação, as 
palestras apresentam o quadro atual da fotografia brasileira 
e as tendências de técnica, linguagem e conceito fotográfico.
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#FotografaçoBSB

Em comemoração ao Dia Mundial da Fotografia, celebrado no dia 
19 de agosto, fotógrafos e amantes da fotografia reúnem-se na Praça 
do Museu Nacional do Conjunto Cultural da República, para realizar 
um grande “fotografaço”, com atividades culturais e apresentações 
artísticas.

O evento, denominado #FotografaçoBSB, é um flash mob, que teve 
início nas redes sociais em 2012, e se transformou num encontro de 
gerações, todos unidos pela paixão de fotografar. 

Munidas com os mais diversos tipos de câmeras fotográficas, desde 
as profissionais até as mais básicas integradas a celulares, os 
participantes registram todas as atividades e compartilham nas redes 
sociais do Mês da Fotografia.
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EXPOSIÇÕES FOTOGRÁFICAS

O Festival Mês da Fotografia é um evento cultural de caráter multisetorial e multidisciplinar. Com edições temáticas, tem entre suas me-
tas realizar, a partir da sua programação, processos culturais que possibilitem a inclusão visual, o acesso cidadão à cultura, e a sensibi-
lização e formação de público para as artes. Além do propósito de levar as artes visuais e a fotografia para as populações das regiões 
administrativas do DF.

Realizadas em parceria com o Museu Nacional, Metrô/DF e SESC/DF,  as Exposições Fotográficas são os produtos mais efetivos para 
a difusão e circulação da fotografia durante o evento. É por meio das exposições que o público tem o contato mais direto e mais parti-
cipativo com a fotografia, seja por meio de visitas guiadas com os autores, ou por meio dos trabalhos dos monitores espalhados pelos 
espaços expositivos.
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Exposição Coletiva dos Fotógrafos do Centro-Oeste

A Exposição Coletiva será realizada na Galeria Térreo do 
Museu Nacional do Complexo Cultural da República.

As obras a serem expostas serão selecionadas a partir de 
Convocatória para os fotógrafos da região centro-oeste. A 
comissão de curadoria escolherá as 100 melhores fotografias 
que farão parte da exposição.

Detalhamento Técnico

- 100 Fotografias impressas em fine art com qualidade 
museográfica, em papel fosco Rag Photographic 210g, no 
tamanho 60x80 cm, aplicadas em placa fouamboard 5 mm.

- 01 Banner com texto de abertura, e assinatura dos 
patrocinadores/ apoiadores/parceiros.

- Legendas com identificação da obra e autor, leitura 
facilitada e altura adequada para todos os tipos de visitantes.

- 02 monitores preparados para visitação guiada durante 
todo o período de realização da exposição.
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Exposições Outdoor

As Exposições fotográficas outdoor são intervenções urbanas 
realizadas no Hall de entrada/saída das Estações do  Metrô/
DF - Central (Rodoviária do Plano Piloto), Praça do Relógio 
(Taguatinga Centro) e Ceilândia Centro (Ceilândia).  

Por se tratar de espaços alternativos, são utilizados expositores 
metálicos desmontáveis e individuais, que facilitam a montagem 
e adaptação das exposições aos espaços.

Ao todo são realizadas 03 exposições de coletivos e grupos de 
fotógrafos convidados do DF, totalizando 90 fotografias expostas.

Detalhamento Técnico 

Para cada exposição são utilizados:
- 16 Expositores metálicos na cor cinza, tamanho 0,90 x 1,5
0 m, com placa de MDF na cor branca e tamanho 0,90 x 0,90 
m para aplicação da imagem/quadro.

- 30 Fotografias impressas em adesivo fosco de alta qualidade, 
no tamanho 60x80 cm, legendadas e aplicadas em placa PVC 
3 mm.

- 02 Textos de abertura com identificação do Grupo/Coletivo/
Fotoclube convidado para realização da exposição e marca 
dos patrocinadores, parceiros e apoiadores do evento.
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Intervenções fotográficas urbanas

A intervenção urbana é uma exposição com 8 fotografias gigantes 
instaladas nas fachadas dos prédios do SESC/DF - Unidades de 
Ceilândia, Gama, 504 Sul, SCS e 913 Sul.

Detalhamento Técnico

- As imagens são impressas em lona e aplicadas em estruturas 
metálicas.

- Tamanhos: 16,50 x 6,93 m  / 11 x 2,59 m / 23 x 10,45 m / 
15,50 x 4,81 m 25,40 x 6,40 m / 17 x 3,18 m / 6,70 x 6,13 m 
/ 20,40 x 5,42 m



Festival Mês da Fotografia - 6ª edição

24

Exposições Individuais

As Exposições fotográficas individuais são realizadas nas 
Unidades do Sesc/DF - Ceilândia, Gama e Plano Piloto. Por se 
tratar de espaços alternativos, são utilizados expositores metálicos 
desmontáveis e individuais, que facilitam a montagem e adaptação 
das exposições aos espaços.

Ao todo são realizadas 05 exposições sendo, 02 exposições de 
artistas convidados do DF; 01 exposição de artista convidado 
do centro-oeste; 02 exposições de artistas convidados de outros 
estados e/ou internacional, totalizando 150 fotografias expostas.

Detalhamento Técnico 

Para cada exposição são utilizados:
- 16 Expositores metálicos na cor cinza, tamanho 0,90 x 1,50 
m, com placa de MDF na cor branca e tamanho 0,90 x 0,90 m 
para aplicação da imagem/quadro.

- 30 Fotografias impressas em fine art, papel fosco Rag 
Photographic 210g, no tamanho 60x80 cm, aplicadas em placa 
fouamboard 5 mm.

- 02 Textos de abertura com identificação do fotógrafo convidado 
para realização da exposição e marca dos patrocinadores, 
parceiros e apoiadores do evento. A impressão do texto segue o 
mesmo padrão das fotografias.

Obs. Na Unidade 504 Sul e no Foyer do Teatro da Unidade 
Ceilândia, os quadros são fixados diretamente na parede.
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TABELA DE CONTRAPARTIDAS - PATROCINADORES / APOIADORES

O desenvolvimento de ações socio-
culturais é a principal contrapartida 
oferecida pelo projeto. Representa a 
oportunidade para que seus patro-
cinadores e realizadores agreguem 
às suas marcas, valores e ações no 
campo do empreendedorismo social 
e cultural, e aos temas da educação, 
da inclusão visual, da difusão e circu-
lação da fotografia.

Oportuniza também responder aos 
desafios da cidadania cultural, ao 
possibilitar o acesso da população 
aos temas da fotografia, em seus as-
pectos artísticos, educativos e sociais, 
de forma gratuita e aberta a todos os 
tipos de públicos.

A grade de patrocinadores e 
apoiadores do evento é composta de:

   Patrocinador Exclusivo

   Patrocinador Principal

   Copatrocínio
  

Especificação / Local de exibição e distribuição
Inserção da logomarca do patrocinador ao final do vídeo 
produzido para o evento. O vídeo é publicado no canal da 
WebTV no Youtube e exibido ao início de todas as ativida-
des do Mês da Fotografia.

Formato da peça - Vídeo de 3 min

Aplicação da marca - 1,5 cm de altura x largura propor-
cional

Previsão de quantidade/alcance - 01 vídeo | 5 mil aces-
sos/mês

» Vídeo oficial do Mês da Fotografia

Especificação
Inserção da logomarca do patrocinador ao final 
dos vídeos produzidos para o evento. Os vídeos 
são publicados na WebTV no Youtube.
http://www.youtube.com/photosDF

Formato da peça - Vídeos de 1 a 5 min

Aplicação da marca - 1,5 cm de altura x largura 
proporcional

Previsão de quantidade/alcance - 10 vídeos |  
5 mil acessos/mês

» Web TV do Mês da Fotografia 
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Especificação
www.mesdafotografia.wix.com/2014 
Inserção da logomarca do patrocinador na parte superior direita 
do site na página inicial e nas páginas de navegação (Exposições, 
Encontros com autor, Ciclo de Debates, Oficinas, Workshops, Sala 
de Imprensa e Contatos). 

Aplicação da marca 
1 cm de altura x largura proporcional
Link interativo em todas as páginas do site.

Previsão de quantidade/alcance
10 páginas | 13 mil acessos/mês

» Site/Blog do Mês da Fotografia 

Especificação
Facebook/fan page - www.facebook.com/mesdafotografia2014
Twitter - www.twitter.com/mesfotobsb

Aplicação da marca 
1 cm de altura x largura proporcional
Marcação de hashtags em todos os posts onde o patrocinador for 
citado.

Previsão de alcance
12 mil acessos/mês

» Redes Sociais do Mês da Fotografia 
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Especificação
Projeção da logomarca do patrocinador no início e nos intervalos de 
cada atividade do Mês da Fotografia.
- Encontros com autor, Workshops, Palestras e Oficinas.

Formato da peça
Tela de projeção no tamanho 1,80 x 1,35 m 

Aplicação da marca 
15 cm de altura x largura proporcional

Previsão de quantidade/alcance
34 projeções | Público direto: 1.200 pessoas

» Atividades do evento/Programação oficial

Especificação
Projeção da logomarca do patrocinador durante projeção na Cúpula 
externa do Museu Nacional da República, no dia de abertura oficial 
do evento e da Exposição Coletiva dos Fotógrafos do Centro-oeste.

Formato da peça
Tela de projeção no tamanho 1,80 x 1,35 m

Aplicação da marca 
15 cm de altura x largura proporcional

Previsão de quantidade
04 projeções da marca no período de duas horas.

» Projeção 180º na Cúpula do Museu Nacional
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Especificação
Inserção da logomarca do patrocinador nos quadros de abertura das 
cinco exposições fotográficas nas Unidades do SESC.

Formato da peça - Quadro no tamanho 90 x 90 cm

Aplicação da marca - 3 cm de altura x largura proporcional

Previsão de quantidade/alcance - 10 quadros | Público: 120 mil pessoas

» Exposições fotográficas - Quadros de abertura

Especificação
Inserção da logomarca do patrocinador nos quadros de abertura das 
três exposições fotográficas nas estações do Metrô DF.

Formato da peça - Quadro no tamanho 90 x 90 cm

Aplicação da marca - 3 cm de altura x largura proporcional

Previsão de quantidade/alcance - 10 quadros | Público: 500 mil pessoas

» Exposições fotográficas Outdoor - Quadros de abertura
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Especificação
Inserção da logomarca do patrocinador nos dois banners de abertura 
da Exposição Coletiva dos Fotógrafos do Centro-Oeste.

Formato da peça
Banner externo – 1,5x4,0 m | Banner interno – 1,10x3,0 m

Aplicação da marca - Banner externo – 5 cm de altura x largura pro-
porcional | Banner interno – 3 cm de altura x largura proporcional

Previsão de quantidade/alcance 
02 inserções | Público: 18 mil pessoas

» Banners - Exposição Coletiva

Especificação
Inserção da logomarca do patrocinador nos banners das intervenções 
urbanas nas fachadas dos edifícios do SESC/DF.

Formato da peça

Aplicação da marca
3 cm de altura x largura proporcional

Previsão de quantidade
9 peças

» Intervenções urbanas
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Especificação
Inserção da logomarca do patrocinador na capa, contra capa e quarta 
capa. 

Formato da peça
Fechado - 23 x 15 cm / Aberto - 46 x 15 cm
64 páginas (miolo) + capa. Impressão miolo em papel couchê 
120g/fosco, 4x4 cor; e capa em papel couchê 300g/fosco, 4x4 cor, 
laminação Bopp e verniz na capa (10%). Acabamento: grampo canoa.

Aplicação da marca
Capa - 1 cm de altura x largura proporcional
Contra capa - 1,5 cm de altura x largura proporcional
Quarta capa - 1,5 cm de altura x largura proporcional

Previsão de quantidade
1.000 exemplares

» Catálogo geral do Mês da Fotografia

Especificação
Inserção da logomarca do patrocinador na quarta capa.

Formato da peça
Fechado - 23 x 29,7 cm / Aberto - 46 x 29,7 cm
160 pg (miolo) + capa. Impressão miolo em papel couchê 150g 
fosco, 4x4 cor; e capa em papel Duo design 300g/fosco, 4x4 cor, 
laminação Bopp e verniz na capa (10%). Acabamento: brochura

Aplicação da marca
1,5 cm altura x largura proporcional

Previsão de quantidade
1.000 exemplares

» Catálogo da Exposição Coletiva
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Especificação - Inserção da logomarca do patrocinador no rodapé 
dos releases enviados para imprensa local e nacional.

Aplicação da marca - 1,5 cm de altura x largura proporcional

Previsão de quantidade - 10 inserções

» Release Imprensa

Especificação - Inserção da logomarca do patrocinador no verso das 
camisetas do Mês da Fotografia.

Aplicação da marca - 1,5 cm de altura x largura proporcional

Previsão de quantidade - 100 camisetas

» Camiseta

Especificação
Inserção da logomarca com destaque na capa do folder.

Formato da peça
Fechado - 15 x 10 cm | Aberto - 15 x 60 cm | Impressão em papel 
Duo design 240g, 4x4 cor, com 3 dobras e microsserrilha.

Aplicação da marca
1 cm de altura x largura proporcional

Previsão de quantidade
5.000 unidades

» Folder Programa com postal destacável
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REALIZADOR
Lente Cultural Coletivo Fotográfico 
CNPJ: 10.836.629/0001-20 
End. SIA Qd. 3C - Lt. 3/4 - Sl. 211 - Ed. Columbus Center - Bra-
sília/DF

EQUIPE TÉCNICA

Eraldo Peres 
Diretor Executivo

Fotógrafo documentarista e jornalista. Trabalhou em diversos jornais, 
estando atualmente atuando como correspondente da agência 
internacional de notícias The Associated Press (AP), em Brasília. 
É presidente da Lente Cultural - Coletivo Fotográfico e Diretor 
executivo do Mês da Fotografia, festival realizado anualmente em 
Brasília. Desde 2012 atua como delegado do Centro-Oeste no 
Setorial de Artes Visuais – CNPC/MinC. Diretor regional Centro-
Oeste da Rede dos Produtores Culturais da Fotografia Brasileira e 
Coordenador do Colegiado Setorial de Fotografia - SecultDF.

Nos últimos doze anos, entre outros projetos, dedica seu trabalho 
para o Projeto FÉsta Brasileira, realizando documentação fotográfica 
e audiovisual do patrimônio imaterial brasileiro, com ênfase para 
as tradições e celebrações da cultura popular, principalmente nas 
zonas rurais e regiões centro-oeste, norte e nordeste do Brasil. 

Carol Peres 
Produtora Geral

Jornalista e produtora cultural. Pós-graduada em gestão cultural 
pelo Senac/DF. Com mais de seis anos de experiência e atuação 
na área de jornalismo e produção cultural, atualmente é produtora

executiva da Photo Agência e coordenadora de projetos da Ong 
Lente Cultural Coletivo Fotográfico. Nos últimos 05 anos participou 
na pesquisa e produção dos projetos “Seu Teodoro, o Encantador 
de Boi” e “Fésta Brasileira - Folias, Romarias e Congadas”, ambos 
com produção de livro e exposição fotográfica. Atua na produção 
geral do evento Mês da Fotografia desde a primeira edição, em 
2010. Em 2013 foi eleita representante do Colegiado Setorial de 
Fotografia/SecultDF.

João Campello 
Coordenador de Produção

Designer Gráfico com 17 anos de experiência profissional, 
especialista em gerenciamento de projetos, apresentações de 
projetos, Fotografia, captura digital e tratamento avançado 
de imagens, restauração, retoques, ajustes e correção de white 
balance, cor, nitidez (sharpening), redução de ruídos digitais, 
correção de distorções e anomalias de lente com as últimas versões 
de softwares disponíveis no mercado, como o InDesign, Illustrator,    
Apple Aperture, PhaseOne Capture One, Bibble, Adobe Camera 
Raw, Photoshop e utilização de equipamento fotográfico digital 
profissional.
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Kazuo Okubo/Fotógrafo 
Galeria A Casa da Luz Vermelha 

Profissional da fotografia desde os 15 anos de idade, Kazuo trabalhou 
durante anos (1970-1995) no Cine Foto Okubo, fotografando 
casamentos nos fins de semana. Com o fechamento da empresa, 
Kazuo montou seu próprio estúdio e passou a trabalhar independente 
tornando-se um dos principais fotógrafos de publicidade no Brasil. 
Em 2009   inaugurou a primeira galeria de Brasília voltada para 
fotografia - A Casa da Luz   Vermelha. Representante do Colegiado 
Setorial de Fotografia - SecultDF, na câmara de Produção, Infra-
estrutura e Serviços.

Fernando Bizerra/Fotógrafo 
Escola Brasiliense de Fotografia 

Fotojornalista com mais de 30 anos de experiência. Trabalhou em 
diversas empresas de comunicação, entre elas TV Globo (1971), 
Diário de Brasília (1974/75), Correio do Planalto (1977) e Ministério 
das Comunicações, onde autou como fotógrafo oficial do Gabinete 
(1971/1976). A partir de 1980 implantou como sócio fundador 
a Agência BG Press Fotojornalismo coordenando a prestação de 
serviços fotográficos para empresas públicas, privadas, jornais 
e editoras em todo o Brasil.  e Diretor da Escola Brasiliense de 
Fotografia. Atualmente é também diretor da Escola Brasiliense de 
Fotografia onde já treinou mais de duzentos alunos. Representante 
do Colegiado Setorial de Fotografia - SecultDF, na câmara de 
Educação, Formação e Capacitação.

Ana Alice Souza/Fotógrafa 
Sindicato dos Fotógrafos de Brasília 

Fotógrafa e diretora da empresa Ana Art Digital desde 1988, 
atua na fotografia social e de eventos. É presidente do Sindicato 
dos Fotógrafos e Cinegrafistas  profissionais autônomos do DF. 
Representante do Colegiado Setorial de Fotografia - SecultDF, na 
câmara de Educação, Formação e Capacitação.

Gisele Porcaro 
Candango Fotoclube 

Fotógrafa com mais de oito anos de experiência, é presidente da 
Associação de fotógrafos Candango Fotoclube, que atua na difusão 
da arte fotográfica, por meio da fotografia independete. O Grupo 
é afiliado à Confederação Brasileira de Fotografia (Confoto) e faz 
parte da Rede de Produtores de Cultura no Brasil (REDE). Desde 2012 
atua como delegada suplete do Centro-Oeste no Setorial de Artes 
Visuais – CNPC/MinC. Diretora de Relações Públicas da Confoto 
e representante do Colegiado Setorial de Fotografia - SecultDF, na 
câmara de de Criação, Inovação e Novas Tecnologias.

Eraldo Peres 
Lente Cultural 

Presidente da Lente Cultural e Diretor executivo do Mês da Fotografia. 
Desde 2012 atua como representante do Centro-Oeste no Setorial de 
Artes Visuais – CNPC/MinC. Diretor regional Centro-Oeste da Rede 
dos Produtores Culturais da Fotografia Brasileira e Coordenador do 
Colegiado Setorial de Fotografia - SecultDF. 

CONSELHO CURADOR DO EVENTO
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Luis Tajes 
Fotógrafo

Fotojornalista com mais de 20 anos de experiência. É editor de 
fotografia do Jornal Correio Braziliense e CorreioWeb, editor da 
Revista Encontro Brasília, e coordenador do blog “Fotografia para 
ver e discutir”. Já participou de diversas exposições individuais e 
coletivas. Ganhador de vários prêmios dentre eles Prêmio Esso de 
Jornalismo 2005 na categoria Prêmio Esso Especial de Primeira 
Página.

Newton Scheufler 
Artista plástico

Pintor, designer gráfico, ilustrador, calígrafo, professor de Filosofia da 
Arte, biólogo especializado em ecologia, e antropólogo, Scheufler 
identifica-se como um espírito renascentista e barroco. Atualmente 
coordena o “A Casa da Mão”, um laboratório para a criação do 
Curso de Comunicação Social da Universidade Católica de Brasília. 
É também pesquisador sobre a interface arte visual e digital. Já expôs 
em várias mostras de arte no Brasil e no exterior.

Ourivaldo Barvosa 
Fotógrafo

Fotógrafo e Diretor Administrativo da Confederação Brasileira de 
Fotografia (Confoto), que desde 1958 promove o intercâmbio da arte 
fotográfica por meio de concursos e exposições. Atua diretamente 
na coordenação das Bienais de Fotografia de Natureza, Cor e 
Monocromática (P&B). 

CONSELHO CURADOR DA EXPOSIÇÃO COLETIVA

A definição dos fotógrafos/artistas convidados para participação 
no Mês da Fotografia resulta da seleção do Conselho Curador do 
evento, fundamentando-se primeiramente pela consagração dos 
mesmos nos seus campos de atuação profissional, com respeito 
e aceitação da crítica especializada, não pairando dúvidas sobre 
a reputação, experiência e conhecimentos compatíveis com a 
dimensão do evento e, principalmente, com o seu tema. 

Há de se destacar que em suas edições anteriores (2010 – 2013) e 
nessa quinta edição, objeto desse processo, o Mês da Fotografia se 
realiza e se caracteriza pelos temas escolhidos para as suas atividades 
(exposições, palestras, encontros com autores e workshops). 

Dessa forma, a seleção e escolha dos fotógrafos/artistas convidados 
parte da adequação dos seus trabalhos ao tema do evento, 
que nesta edição contempla as questões da sustentabilidade, 
“Sustentabilidade e Fotografia”. 

Ressalta-se que, dessa forma, todos os convidados estabelecem por 
meio de suas participações a relação direta dos seus trabalhos com 
o tema definido.

FOTÓGRAFOS / ARTISTAS CONVIDADOS


