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O ACHO é um arquivo de fotografias que foram encontradas no lixo 
e recuperadas pelos catadores de Campinas, além de fotos doadas. 
É composto por fotos de vários formatos, cores e assuntos, além de 

cartões postais. Esses arquivos “órfãos” são ressignificados pelos 
artistas em suas produções feitas durante a Residência. 

 
As aulas são dinâmicas, com leitura de textos de autores que 

pensam a fotografia e as artes visuais, conversas com artistas 
convidados e trocas de experiências entre os residentes para que 

cada um produza um trabalho que será apresentado ao final. 
As aulas acontecem sempre pela plataforma zoom.

 informações Estefania Gavina - email: estefaniagavina@gmail.com 
tel (19) 99107 3002. 

 
www.acho imagens.org



Cronograma dos encontros 

Apresentação  
Detalhamento do programa, dinâmica das aulas, orientações e repositório de materiais 

3 de outubro de 2022 

Aula inaugural  
Imagem e paixão: história futura de um planeta  

Uma ecologia das imagens 
Prof. Dr. Norval Baitello junior 

PUC-SP e Arquivo Flusser-SP (Brasil) 

10 de outubro de 2022 

Aula repertório 
As imagens e suas histórias “sem tempo” 

Fabiana Bruno e Óscar Guarín MarQnez 

17 de outubro 2022 

A que se desSnam as imagens? O que elas nos contarão no futuro do tempo em que nasceram? 
Elas, as imagens, sempre renascem. Suspendem o “seu próprio tempo” e movimentam-se de 
maneira sobredeterminada, por isso tem a capacidade de atuar em múlSplos tempos. Assim, 

entre histórias entrecruzadas, as imagens superviventes são espécies de fantasmas que 
atravessam paredes e cronologias, deslocando tempos e espaços. Imagens, que com suas 

histórias cifradas do passado, potencializam profecias. 

Referências bibliográficas: 
Rancière, Jacques. O des&no das imagens. Rio de Janeiro: Contraponto, 2012 

Didi-Huberman, Georges. Epílogo O Caçador de Pérolas. In: A imagem sobrevivente. Rio de Janeiro: 
Contraponto, 2013. 

Warburg, Aby. Histórias de Fantasmas para Gente Grande. São  
Paulo: Companhia das Letras, 2015. 

Didi-Huberman, Georges. “Abertura. A História da darte como disciplina anacrónica” em: Diante do 
Tempo. História da arte e anacronismo das imagens. Belo Horizonte, Editora FMG, 2015.  



Aula laboratório 
Apresentação propostas de projetos 

Fabiana Bruno e Óscar Guarín MarQnez 

07 de novembro 2022  

Aula conceito 
Tecnoxamanismo 

Profa. Dra. Fabiane Borges  
Pós-Doutora em Artes Visuais no PPGAV/UFRJ,  

pesquisadora da Arte e Tecnociência (Brasil) 

21 de novembro 2022 
 

Referências bibliográficas:  
Peixoto, Pedro, “Os xamãs e as máquinas: sobre algumas técnicas contemporâneas do êxtase”, 2005. 

Borges, Fabiane, “Ancestrofuturismo: Cosmogonia Livre – Rituais “Faça Você Mesmo” (DIY)” em: 
Hiperorgânicos. Reconexões ancestrofuturistas, Rio de Janeiro: Rio Books, 2019. 
Fabiane Borges, TecnoXamanismo, Invisíveis Produções/Goethe InsStute, 2014. 

hrps://midiataSca.desarquivo.org/2014-2017/tcnxmnsm-tecnoxamanismo/ 

Aula conceito 
Futuros Possíveis 

Profa. Dra. Giselle Beiguelman 
FAU-USP (Brasil) 

28 de novembro de 2022  

Referências bibliográficas: 
Beiguelman, Giselle e Magalhães, Ana Gonçalves (orgs). Futuros possíveis: arte, museus e arquivos 

digitais, 2014. ISBN 978-85-7596-358-6 Disponível em: hrps://desvirtual.com/web/wp-content/
uploads/2015/04/extract_Futuros-Possiveis_bilingual.pdf 

*Dezembro 
O período será dedicado  

à produção individual dos projetos propostos. 

https://midiatatica.desarquivo.org/2014-2017/tcnxmnsm-tecnoxamanismo/


Aula repertório 
Imagens do futuro e colonização dos desejos 

Um futuro das imagens ou  imagens do futuro? 
Fabiana Bruno e Óscar Guarín MarQnez 

16 de janeiro de 2022 

Referências Bibliográficas: 
Veiga, Bruno; Sterzi, Eduardo, “Fotograza e catástrofe: Mariana (MG)”,  

Em: Revista ZUM, junho de 2016. 
Danowski, Deborah; Viveiros de Castro, Eduardo. Há mundo por vir?  

Ensaio sobre os medos e os fins, Florianopolis: Desterro, 2014.  
Zylinska, Joana, IA Art. Machine visions and warped dreams,  

London: Open humaniSes press, 2020. 

Aula laboratório 
Apresentação primeiros resultados dos projetos (I) 

Fabiana Bruno e Óscar Guarín MarQnez 

30 de janeiro de 2023  

Aula laboratório 
Apresentação primeiros resultados dos projetos (II) 

Fabiana Bruno e Óscar Guarín MarQnez 
13 de fevereiro de 2023 

Aula conceito 
Ficção Especulativa 

Profa. Dra. Marta Cabrera 
Departamento de Estudos Culturais 

PonSficia Universidad Javeriana (Colômbia) 
27 de fevereiro de 2023  



Aula repertório 
Imagens adivinhas e os grafólogos 

Fabiana Bruno e Óscar Guarín MarQnez 
13 de março de 2023 

A natureza das imagens guarda em si a potência da adivinhação, pois, afinal, “de cada fotografia 
emana a radiação ultravioleta que glosa o texto de nossas vidas. Em cada uma delas, inscreve-se 

o nosso desSno”, escreveu Maurício Lissovsky em um texto inStulado Dez proposições sobre a 
fotografia do futuro. Para o autor, as fotografias possuem indícios ocultos do futuro e seriam 

verdadeiros adivinhos aqueles que mergulham nessa temporalidade: 

“(...) Não se trata aqui do tempo das cartomantes e astrólogos vulgares, que sondam, movidos 
apenas pela curiosidade, o que ainda está por vir. Trata-se antes de um tempo divinatório, 

premonitório, que está sempre ao nosso lado. Que nos é sempre contemporâneo. É sempre na 
forma de uma interrupção que somos tomados pela experiência deste tempo, como uma carga 

explosiva nas entrelinhas de nossas vidas” (2010, p.01) 

Referências bibliográficas: 
Lissovsky, Maurício. Dez proposições sobre a fotografia do futuro, 2010.  

Disponível em: hrp://www.dobrasvisuais.com.br/wp-content/uploads/2010/10/Dez-proposições-sobre-
a-fotografia-do-futuro.pdf  

Didi-Huberman, Georges, “Dispar [at] es. «Leer lo nunca escrito»” em:  
Atlas, cómo llevar el mundo a las espaldas, Madrid, Museo Reina Soza, 2011. 

Aula conceito 
Exploración cinética y revelado  

artesanal de películas cinematográficas 
Enrico Mandirola 
arSsta visual (Itália)  

KinoLab – Colombia (hrp://kinolabcolombia.co/) 
PonSficia Universidad Javeriana (Colômbia) 

27 de março de 2023 

Aula laboratório 
Fabiana Bruno e Óscar Guarín MarQnez 

10 de abril de 2023  

Aula laboratório 
Fabiana Bruno e Óscar Guarín MarQnez 

24 de abril de 2023 

http://kinolabcolombia.co/


Aula conceito 
Inteligência artificial e sonhos 

Profa. Joanna Zylinska  
King College of London (Inglaterra) 

08 de maio de 2023 

Aula conceito 
telepatia, tecnologias e imagem 

Prof. Juan Pablo Pacheco  
ArSsta visual y escritor  

Espacio Odeón (Colômbia)  
22 de maio de 2023 

Oficina 
Cinema, intervenção, resistência (I) 

Tainá De Lucas  
Dra. em Ciencias Sociais pela UNICAMP  

documentarista e cineasta (Brasil) 
05 de junho de 2023 

Oficina 
Cinema, intervenção, resistência (II) 

Marcia Mansur  
Dra. em antropologia pela UNICAMP 

Especialização em Arts Administra&on pela New York University 
Produtora, documentarista e consultora em  

políScas públicas de patrimônio imaterial 
 (Brasil) 

19 de junho de 2023 
 

Oficina 
Montagem  

Eder Chiodero 
sócio-fundador da Fotô Editorial 

fotógrafo, editor e curador especializado em fotografia 
03 e 10 de julho de 2023 

http://livrosdefotografia.org/perfil/5613/foto


Fechamento das aulas exposiSvas 
07 de agosto de 2023 

Preparação projeto exposiSvo 
21 de agosto de 2023 

04 e 11 de setembro de 2023 

Exposição ColeSva 
30 de outubro de 2023

 




