RELEASE FOTO BSB
O FOTO BSB – Festival Internacional de Fotojornalismo contempla uma série de debates, painéis
e mesas sobre o tema, e será realizada entre os dias 16 e 19 de agosto de 2020 e transmitido pelo
Youtube e iGTV. O projeto foi contemplado
O projeto FOTO BSB – Festival Internacional de Fotojornalismo propõe a discussão e a promoção da
fotografia documental – sua autonomia como profissão e também fronteiras com outros campos,
como as artes e as ciências sociais. O registro de um momento, um instante que representa o que
aconteceu e o que está para acontecer, que sintetiza uma época, um estado de espírito, uma visão
de mundo.
Para compor a programação do festival serão realizadas mesas, painéis e encontros com profissionais
da área. Enquanto os painéis são voltados para aspectos mais técnicos da profissão, os encontros
visam aprofundar o conhecimento do trabalho de grandes nomes do campo, e as mesas-redondas
enfatizam o diálogo com a cultura e a sociedade. Fotojornalismo e questões contemporâneas –
ativismo, feminismo, floresta, pandemia, guerra, novas narrativas, práticas transformadoras – serão
o foco das discussões. Juntos, estarão pensadores de diferentes formações, fotojornalistas de
extensa trajetória e jovens expoentes que vem se destacando cada vez mais no campo.
Como parte da programação foi lançado o Concurso #festivalfotobsbDaJanela que convida fotógrafos
e aspirantes a fotógrafos a documentar o seu momento de confinamento. O objetivo é criar uma
reflexão documental em tempos de pandemia. As 20 fotografias selecionadas serão expostas em
uma galeria no site e redes sociais e 3 autores convidados para integrar a programação do Foto BSB.
O Festival também homenageia, em sua primeira edição, o artista e pensador da fotografia Luís
Humberto, que nos anos 60, vindo do Rio de Janeiro, adotou Brasília como sua cidade. O fotógrafo,
que inovou a cobertura política do poder destacou-se também por trabalhar intensamente a
expressão pessoal, dividindo-se entre a documentação da paisagem urbana de Brasília e os sensíveis
ensaios intimistas de caráter autobiográfico.
O Festival Foto BSB foi idealizado por Daniela Lobo e Toni Pires. Realizado pela Guadalupe
Comunicação e Produção Cultural em parceria com o Plano Imaginário. Completando a curadoria
estão Zuleika de Souza e Alan Marques. O projeto foi contemplado no edital Áreas Culturais de 2017
da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF e está sendo realizado com recursos do FAC Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal.
#Sempre youtube, instagram/ IGTV e facebook
www.youtube.com/festivalfotobsb
www.festivalfotobsb.com.br
www.instagram.com/festivalfotobsb
www.facebook.com/festivalfotobsb

CURADORIA
O Festival foi idealizado por Daniela Lobo, responsável por pelos eventos do extinto espaço cultural
FNAC Brasília realizou a produção local da série de eventos de Fotografia FNAC/FOTOSITE e apoio
cultural ao FOTO ARTE, na gestão da FNAC. Foi diretora geral e curadora do Circuito Bohemia
Instrumental, evento de música instrumental com mais de 60 shows nas cidades de Brasília e Porto
Alegre, entre outros grandes eventos.
Completam a equipe de curadores:
Toni Pires - Paulistano, por 13 anos trabalhou no jornal Folha de São Paulo como repórter fotográfico,
coordenador de pautas editor de especiais, editor adjunto e entre 2006 e 2009 foi editor chefe de
fotografia. Toni foi premiado em diversas partes do mundo, e teve seu trabalho exposto em NY,
Milão, Los Angeles, Portugal e Madri. Atualmente faz parte da equipe do El Pais.
Zuleika de Souza - Natural de Brasília, Zuleika fotografa profissionalmente desde 1982. Já trabalhou
e colaborou para diversos veículos de comunicação, como Correio Braziliense, Jornal do Brasil, Istoé,
Veja e Vogue. Participou de publicações, realizou exposições individuais e atualmente administra o
espaço dedicado a fotografia Plano Imaginário.
Alan Marques - Mestre em Comunicação pela UnB/ FAC trabalhou por 20 anos na Folha de São Paulo
com passagem pelos jornais O Globo (1992-94) e Jornal de Brasília (1994-97). É professor no UniCeub
e autor de sete livros sobre jornalismo de imagem e audiovisual. Atualmente está em fase de
finalização do livro em homenagem ao fotografo Gervásio Baptista.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA
DOMINGO – 16/08
10h - Master Class: O que é Fotojornalismo, com Milton Guran (RJ)
13h – Painel: Novas Linguagens – Joao Wainer (SP) e Arnaldo Carvalho (PE)
15h – Mesa: Encontro de Editores
● Claudio Versiani (MG/ ESP)
● Rogério Assis (PA/ SP)
● Monica Maia (SP)
● Hélio Campos Mello (SP)
● Mediação: Toni Pires (SP)
17h - Encontro: Ricardo Stuckert (DF) e Alan Marques (DF)
19h30 – Mesa: Mulheres na fotojornalismo
●
●
●
●
●

Ana Carolina Fernandes (RJ)
Nair Benedicto (SP)
Adriana Zehbrauskas (SP/ MEX)
Marlene Bergamo (SP)
Mediação: Zuleika de Souza (DF)

21h30 - Encontro: Tyler Ports Hicks (NYT/ Pulitzer) com João Castellano

SEGUNDA-FEIRA – 17/08
11h – Encontro: Adriana Zehbrauskas (SP/ MEX) e Zuleika de Souza (DF)
15h – Mesa: Fotoativismo: Fotografia pelo bem-viver
●
●
●
●
●

Isis Medeiros (MG)
Janine Moraes (DF)
Amanda Oliveira - Tropicana (BA)
Andressa Zumpano (MA/ DF)
Daniela Moura (BA/ SP)

17h – Mesa: Em busca da história perfeita
●
●
●

Joedson Alves (DF)
Gustavo Minas (DF/ SP)
Daniel Marenco (RS/RJ)

19h30 - Encontro: Ueslei Marcelino (DF) e Claudio Versiani (MG/ ESP)
21h30 – Mesa: Narrativas Transformadoras
●
●
●

Mediação: Rita von Hunty (SP)
Raquel Brust (Projeto Giganto - SP)
Toni Pires (Education in Transition - SP)

TERÇA-FEIRA – 18/08
11h - Encontro: Victor Moriyama (SP) e Isis Medeiros (MG)
15h - Mesa Fotojornalismo e Militância Ambiental
●
●
●
●

Edgar Kanaykõ (povo Xakriabá - MG)
Rogério Assis (Mediador - PA/SP)
Kamikia Kesedje (Povo Kesedje - MT)
João Roberto Ripper (RJ)

17h - Encontro: Caio Guatelli (SP) e Yan Boechat (SP)
19h30 - Painel: Arfocs do Brasil
21h30 – Mesa Representações do Feminino da Mídia
●
●
●

Mediação: Zuleika de Souza (DF)
Marcia Tiburi (RS/ RJ/ FRA)
Daniela Nahass (ESP)

QUARTA-FEIRA – 19/08
11h - Mesa: Vencedores do concurso BSB da Janela
15h - Mesa: Fotojornalismo como Arte
●

Mediação: Daniela Lobo (DF)

●
●
●

Graça Ramos (DF)
Isabel Amado (RJ/ SP)
João Kulcsár (SP)

17h - Painel: Cobertura da Covid 19 - Danilo Verpa (Covid Brasil - SP) Sebastian Miranda (COVID
LATAM - ARG) e Toni Pires (SP)
19h30 - Painel: Migração de foto para o vídeo - Daniel Kfouri e Toni Pires
21h30 - Encontro: Ana Carolina Fernandes (RJ) e Walter Firmo (RJ)

