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Yuno Silva - Repórter

Chega a ser absurda a facilidade com que se produz e se compartilha conteúdo fotográfico e/ou

audiovisual hoje em dia, rotinas que embarcam na garupa da tecnologia e pegam carona na internet. O

grande desafio passou a ser filtrar a torrente heterogênea de bits e bytes que circulam na rede para

extrair algo mais elaborado, conceitual e relevante. Com a proposta de articular, no mundo real, um

conteúdo de alta qualidade que está disperso, surge o Mercado da Foto e a Setbox Filmes – espaços

coirmãos dispostos a pensar no universo da fotografia e do audiovisual como algo para além do simples

ato de apertar botões. Misto de escola, galeria e produtora, com lentes apontadas para a articulação de

toda uma cadeia produtiva, os dois novos pontos (box 7 e 44) do Mercado de Petrópolis serão

inaugurados nesta terça-feira, às 18h. O objetivo da iniciativa é trazer mais conceito e, ao mesmo tempo,

estreitar a relação de quem produz com o mercado. 

Rayane Mainara
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Henrique
José e Fábio DeSilva inauguram espaços para mostras, cursos e trabalhos na área de audiovisual e foto

Como forma de dar as boas vindas ao público, o Mercado da Foto/Setbox Filmes abre as atividades da

galeria com a exposição “O Olhar”, coletiva que reúne cliques de nove profissionais ‘da velha guarda’ da

fotografia local, são eles: Adrovando Claro, Alex Gurgel, Chico Canhão, Evaldo Gomes, Richardson Santana,

Valmir Queiroz, Fernando Pereira, João Maria Alves e Elias Medeiros – vale frisar que cópias limitadas das

fotos estarão à venda em impressão de alto padrão. Além da mostra, já está em curso o evento Café com

Foto,  nas tardes de quarta, e nas próximas semanas inicia a Sessão Setbox – em parceria,

respectivamente, com a associação Aphoto e o Cineclube Natal.

Paralelo ao calendário cultural, o espaço também oferece cursos, consultoria e assessoria para

comercializar fotografias de arte, locação de estúdio, produtora de conteúdo mara TV, cinema e web, e

toda sorte de serviços fotográficos e audiovisuais.

“Nossa meta é transformar esse espaço em um ponto de encontro para reunir quem trabalha, estuda,

aprecia e pensa fotografia e cinema enquanto arte e/ou profissão”, avalia o diretor Fábio DeSilva,

idealizador dos espaços ao lado do fotógrafo Henrique José. “Acredito que o maior desafio desses

tempos é fazer com que as pessoas se encontrarem”, disse. 
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Ode aos poetas na
Cidade Alta

Transmutação visual
na galeria Lee Boards

Novas produções francesas no Varilux
(/noticia/novas-producoes-francesas-
no-varilux/277846?
utm_campaign=noticia&utm_source=rel
)

Coleta de dados começa em 28 de maio
(/noticia/coleta-de-dados-comeca-em-
28-de-maio/277850?
utm_campaign=noticia&utm_source=rel
)

Poeta Jessier Quirino abre Feira do Livro
de Mossoró (/noticia/poeta-jessier-
quirino-abre-feira-do-livro-de-

Para DeSilva, vislumbrar desenvolvimento depende da união de quem atua nesses segmentos: “Só

articulados podemos pensar em ações, buscar alternativas de mercado e até propor políticas culturais”,

garante o diretor, ressaltando que “muito pode ser feito sem qualquer participação dos governos

(municipal e estadual). A palavra é essa: articulação!” Ele lembra que tanto o Mercado da Foto quanto a

Setbox Filmes são zonas neutras para agregar o máximo possível de pessoas e entidades. “A partir do

momento que tivermos um movimento articulado, estaremos mais perto de uma cena pungente”,

acredita Fábio.

Conexão com o mercado

Apesar de almejar a inserção de produtos e profissionais no mercado, o combo foto-audiovisual que abre

as portas no Mercado de Petrópolis não quer ‘vender’ qualquer coisa: “Temos uma curadoria para

selecionar os trabalhos que estão chegando, e investimos na produção de conteúdo (foto e vídeo) não

convencional para oferecer ao mercado”, informou o fotógrafo Henrique José. Entenda por “mercado”

colecionadores, agências de publicidade, decoradores, arquitetos e designers.

Henrique destacou que o Mercado da Foto/Setbox Filmes está consolidando articulações em âmbito

nacional para abrir o mercado nacional aos profissionais potiguares. “Nosso trabalho visa educar o

mercado, apresentar possibilidades já vistas em outras partes do Brasil e no exterior, onde museus,

colecionadores e galerias especializadas vêem a foto como objeto de arte. É um investimento a médio e

longo prazo”, afirma o fotógrafo, para quem o RN tem muito potencial: “Nos falta é mostrar isso além

fronteiras”.
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Veja o que acontece hoje nas novelas
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Enviar Comentário

Seu comentário

Comentários

clezimar

Gostei da Iniciativa destes desbravadores. É a partir de iniciativas come estas que teremos produtos e produtores

de materiais com qualidade e profissionalismo. Espero que não caia no ócio.

deixe seu comentário!

Seu nome

Seu email

Pesquise aqui...

http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/ode-aos-poetas-na-cidade-alta/277857?utm_campaign=noticia&utm_source=rel
http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/ode-aos-poetas-na-cidade-alta/277857?utm_campaign=noticia&utm_source=rel
http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/transmutacao-visual-na-galeria-lee-boards/277848?utm_campaign=noticia&utm_source=rel
http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/transmutacao-visual-na-galeria-lee-boards/277848?utm_campaign=noticia&utm_source=rel
http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/poeta-jessier-quirino-abre-feira-do-livro-de-mossoro/277853?utm_campaign=noticia&utm_source=rel
http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/veja-o-que-acontece-hoje-nas-novelas/277855?utm_campaign=noticia&utm_source=rel
http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/confira-os-destaques-da-tv-para-esse-sabado/277856?utm_campaign=noticia&utm_source=rel


29/3/2014 Mercadores de imagens - Tribuna do Norte

http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/mercadores-de-imagens/277463 5/5

Opinião

Jornal do WM

(/coluna/2010)

Artigos (/artigo/2004)

Política

Coluna Notas e

Comentários

(/coluna/2017)

Coluna de Claudio

Humberto

(/coluna/2006)

Panorama Político

(/panoramapolitico/)

Geral

Brasil, internacional e

últimas noticias

(/nacional)

TN Família

Hilneth Correia

(/coluna/2009)

Liege Barbalho

(/coluna/2013)

Ao Ponto (/aoponto/)

Postura & Saúde

(/posturaesaude)

Viver

Coluna J. Oliveira

(/coluna/2011)

Coluna de George

Azevedo (/coluna/2007)

Toque - Livros & Cultura

(/toque/)

Economia

Coluna Negócios e

Finanças

(/coluna/2016)

Mercado.com

(/mercado/)

Esportes

Coluna Apito Final

(/coluna/2003)

Coluna de Pedro Neto

(/coluna/3071)

Blog do Ciríaco

(/blogdociriaco/)

Natal

Coluna de Eliana Lima

(/coluna/2028)

© 1950 - 2014. Copyright. Todos os direitos reservados a Empresa Jornalística Tribuna do Norte. É proibida a reprodução do

conteúdo desta página - seja reescrito ou na íntegra - em quaisquer meios eletrônicos ou impressos, sem autorização escrita da

Tribuna do Norte. Solicitações para: (redacao@tribunadonorte.com.br).

http://www.tribunadonorte.com.br/coluna/2010
http://www.tribunadonorte.com.br/artigo/2004
http://www.tribunadonorte.com.br/coluna/2017
http://www.tribunadonorte.com.br/coluna/2006
http://www.tribunadonorte.com.br/panoramapolitico/
http://www.tribunadonorte.com.br/nacional
http://www.tribunadonorte.com.br/coluna/2009
http://www.tribunadonorte.com.br/coluna/2013
http://www.tribunadonorte.com.br/aoponto/
http://www.tribunadonorte.com.br/posturaesaude
http://www.tribunadonorte.com.br/coluna/2011
http://www.tribunadonorte.com.br/coluna/2007
http://www.tribunadonorte.com.br/toque/
http://www.tribunadonorte.com.br/coluna/2016
http://www.tribunadonorte.com.br/mercado/
http://www.tribunadonorte.com.br/coluna/2003
http://www.tribunadonorte.com.br/coluna/3071
http://www.tribunadonorte.com.br/blogdociriaco/
http://www.tribunadonorte.com.br/coluna/2028

