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Aos vinte e um dias do mês de outubro de dois mil e quatorze, no espaço da FCBC, reuniram-se os 

membros da Câmara Setorial de Fotografia, Lucio Lange Rila, Any Costa, Flavio Fernandes, Celso 

Peixoto, Leonel Tedesco, Nina Maria Coitinho e Dagma Castro, para discussão da pauta abaixo: 

- Leitura de documentos 

- Relatos de Dagma Castro 

- Edital da LIC 

- Indicação curadores Edital LIC  

- Imagens para BC Filme 

- Semana Lixo Zero 

Às dezenove horas e trinta minutos foi aberta a reunião pelo titular Lucio Rila. Não havendo 

documentos para leitura, pede que Dagma faça seu relato. Dagma faz breve relato sobre as 

exposições da “Rua dos Negros” e o “Toque-se”, que estão em circulação por outras cidades e que 

estamos colhendo positivamente em públicos e resultados para a LIC 2013. Do edital da LIC  Dagma 

pede aos membros que apresentem, se possível, dois projetos, e conversem com os amigos para que 

mandem projetos, para que assim tenhamos um número expressivo de participantes e, com isso, 

confirmemos um aporte financeiro maior para o próximo ano. Da sugestão de curadoria ficaram as 

indicações de: Roseli Nakagawa, Simoneta  Persichetti, Álvaro Vilella, Clóvis Dariano, Lucila Horn, Rita 

Alves, Simone Freitas  e Luis Antônio Catafesto de Souza. Dagma fala sobre a necessidade de 

alimentarmos o site da Bc Filme com as imagens. Celso faz um manifesto de que acha que estaremos 

cedendo as imagens e que corremos o risco de não termos  contrapartida para os profissionais, a não 

ser o cadastro no site. Flávio manifesta que acha interessante e que já fez o cadastro no site e tem 

interesse em locar o estúdio e oferecer seus serviços. Leonel questiona o fato de os fotógrafos 

cederem suas imagens e não terem recompensa por isso. Lúcio também concorda. Celso sugere que 

o BC Filme faça um documento explicativo e que o titular encaminhe à seus membros, e que a 

decisão será individual e a Setorial apoiará. Do Lixo Zero, Celso explica sobre a temática e a 

participação desta Setorial. Flávio sugere que seja feito um varal fotográfico. Os membros votam e 

decidem que o formato das imagens será de 20x30 e que deverão estar coladas em algum material 

(cartão) para que tenha sustentação; a temática é “sustentabilidade, lixo zero e todos os 

questionamentos possíveis, de livre criação”. Celso faz um manifesto sobre a curadoria na Galeria 

Municipal de Arte, onde além das observações estruturais foi questionado a realização de coquetéis 

nas exposições, sendo estas feitas no mesmo ambiente das obras ou não. Todos deram opinião e 

ficou-se de fazer uma enquete com os membros na rede social para se construir o manifesto desta 

setorial.Tendo concluído os assuntos de pauta, a reunião encerra às vinte uma horas e trinta e um 

minutos. Eu, Dagma, secretariei, juntamente com Celso Peixoto e redigi esta Ata. 

 


