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ESTÚDIOS FOTOGRÁFICOS E EXPOSIÇÕES



PARIS_RIO... EM UM CLIQUE

// Tema favorito da associação, a relação entre a “cidade luz” e a “cidade maravilhosa” estimula uma 
obra original e alegre, ao longo dos projetos, composta junto a moradores dos bairros populares.
O projeto é a realizado através da instalação de cenário (fundo em grande formato impresso em lona) 
em espaço público, e fotografando pessoas que por ali passam, convidando-as para criarem suas 
próprias encenações.

O conceito incentiva ideias e enseja o surgimento de imagens espontâneas e divertidas, ao mesmo 
tempo que tocantes. O cenário e os acessórios permitem aos participantes deixar a timidez de lado, 
estimulam a criatividade como resultado de duas realidades distintas em contato uma com a outra. 
As imagens produzidas a partir de representações improvisadas compõem um argumento implacável 
com o fim de estereótipos.

Os retratos são realizados com o objetivo de serem exibidos, por contribuírem à divulgação de uma 
outra imagem do bairro, mais fiel à realidade alegre e colorida que aquela realidade sinistra e acinzen- 
tada sugerida pelas mídias de massa.

Trata-se também de mudar a perspectiva do olhar, de modo a enxergar semelhanças compartilha- 
das entre as minorias, a um primeiro ponto de vista muito diferentes uma da outra, e de questionar 
as representações dominantes, saudando a alegria de viver e a liberdade de pensamento em tempos 
conturbados.

 PARIS_RIO PRAIAS

// Realização : Canal de l’ourcq instalado na praia de Copacabana - 2013
Praia de Copacabana instalada no Canal de l’ourcq (no evento Paris Plages) - 2014

// Exposições : Galeria da Aliança Francesa Botafogo, RJ - 100 imagens - 2016 Cinémathèque Fran-
çaise e diversos locais em Paris - 8 images - 2014-2018

// Impressões disponíveis : Tela em superfície alumínio - 75x50 (8 imagens na França, 10 imagens 
no Rio)







 SAMBA NA AVENIDA

// Realização : Retratos (1) de carnavalescos realizados na chegada do Sambódromo do Rio de Janei- 
ro ao fim dos desfiles, em frente a uma imagem do Arco do Triunfo (2015) e (2) retratos de parisienses 
durante o evento Paris Plages no Bassin de la Villette, fotografados em frente ao arco construído pelo 
Niemeyer (Apoteose) para simbolizar o final dos desfiles carnavalescos cariocas, em 2015.

// Exposição : Espaço Niemeyer de Paris - Dias Europeus do Patrimônio, setembro de 2019. 100 retra-
tos impressos em papel cartaz 40x60cm.





 STUDIO DIASPORAMA

// Realização : Paris e Rio (2016 -2018) em frente ao mesmo fundo, que representa uma obra de arte 
de rua da artista afro-francês Myriam Maxo no 19o distrito parisiense. Temática dedicada às culturas 
afro-descendentes da diáspora.

// Exposição : Ao ar livre no bairro de origem da obra de street-art. 50 imagens 90x60 cm,  impressão-
Dibond. Realizada em setembro 2019.





 UM NOVO OLHAR 
100 retratos em grande formato fixados na rua, no Rio, em 2014 

(Inédita, à produzir) 

// Realização : Em 2013, depois de ter realizado duas semanas de oficinas com as crianças do Morro 
da Providência, Clichés Urbains registrou o retrato de 400 moradores, sobre dois fundos diferentes, de 
obras de uma artista de rua francês (Da Cruz) nos muros do 19o distrito parisiense. Fotografados em Pa-
ris e impressos no Brasil, os fundos foram fixados nos muros da favela para enfeita-los e servir de fundo 
aos retratos.

// Exposição : Em 2014, a exibição ao ar livre de 100 retratos em formato grande (120x80cm) espalha-
dos na região (Morro da Providência e bairro de Santo Cristo) foi recebida com um imenso entusiasmo 
pela população. O destaque midiático que o evento recebeu foi importante para propagar uma ima-
gem positiva e original da comunidade para além da favela. Muito visíveis, as imagens ficaram expostas 
mais de um ano.





 STUDIO ESTIVA
Até 15 imagens

(Inédita, à produzir) 

// Realização: Estivadores fotografados na saída do Porto do Rio, em frente a um painel de fundo Port 
de Marseille fixado sobre o muro.

// Exposição: Inédita. A ser realizada.





EU, PRESIDENTE
10 a 15 retratos 

(Inédita, à produzir)

//  Realização:  O ateliê “Eu, Presidente” trouxe como proposta a construção de um retrato oficial 
presidencial pelas crianças participantes. Cada retrato é acompanhado da primeira medida que as 
crianças adotariam se fossem eleitas chefes de Estado do seu país.  As imagens foram realizadas na 
comunidade do morro da Providência, no Rio de Janeiro, em 2018. 

// Exposição: Inédita. A ser realizada.





OSCAR FORA DO LUGAR
(Inédita, à produzir)

// Realização:  Criado com o objetivo de homenagear o célebre arquiteto Oscar Niemeyer, o projeto tem 
como intenção celebrar a solidariedade entre os povos e encorajar a consciência social de forma lúdica.

As fotos foram realizadas em Paris, no espaço Niemeyer, localizado na Sede do Partido Comunista durante 
os Dias Europeus do Patrimônio, em 2018. Em 2019, o projeto também fotografou o público no contexto da 
Virada da Consciência Negra em São Paulo e do Festival Paraty em Foco no Rio de Janeiro. 

Centenas de imagens foram produzidas, colocando em destaque a arquitetura de Oscar Niemeyer e o públi-
co participante. Dar destaque às minorias sociais e evocar a igualdade entre os povos também é o objetivo 
das imagens realizadas tanto na França quanto no Brasil.

// Exposição: Inédita. A ser realizada.




