
CLUBE DE LEITURA
CLUBE DE CRIAÇÃO

WORKSHOPS
EVENTOS

LABORATÓRIO DE FOTOGRAFIA, CEMUNI IV
CENTRO DE ARTES, UFES, VITÓRIA-ES

Frame é uma plataforma de reflexão e produção 
de arte e fotografia contemporânea. Oferecendo 
um ambiente de aprendizado aberto e amigável 
para fotógrafos amadores e profissionais, o 
núcleo que se dedica a explorar uma ampla 
compreensão das práticas fotográficas e o 
complexo papel que a fotografia desempenha 
na sociedade contemporânea.

O programa desenvolve ações com atuação nos 
seguimentos de formação, produção e eventos 
de difusão de conhecimentos. O núcleo conta 
com dois projetos de encontros com o objetivo 
de ampliar a percepção sobre a linguagem 
fotográfica: o Clube de Leitura enquanto eixo 
teórico de estudo da imagem e o Clube de 
Criação enquanto eixo de produção artística. 
Além dos clubes de encontros, o Frame tem 
como objetivo desenvolver atividades regulares 
de cursos e eventos. Há planos de que no futuro 
o núcleo possa realizar exposições e festivais 
de fotografia, e, eventualmente, projetos em 
colaboração com museus e instituições que 
mantenham acervos de imagens técnicas.

O conjunto de atividades do núcleo busca 
explorar amplos aspectos do discurso fotográfi-
co, abrangendo vários temas que são nacionais 
e internacionais por natureza. Particular ênfase 

é dada a trabalhos fotográficos que explicita-
mente se envolvem com o pensamento con-
temporâneo; teorias que envolvem a fotografia 
contemporânea; bem como imagens fotográfi-
cas e filosofias da imagem.

São objetos de interesse:
Histórias e teorias da fotografia
Objetos e tecnologias da fotografia e da imagem
Fotografia e imagem em movimento
Fotografia e expressão artística
Fotografia e sociedade
Fotografia e mobilidade
Estudos contextuais
Fotografia digital e analógica
Pré e pós produção digital
Imagens encontradas (Found photography)
Fotografia vernacular
Acervos e arquivos
Edição, curadoria e exposição
Fotolivros

Frame – Núcleo de Fotografia
Programa de extensão, UFES
Coordenação Miro Soares

Sobre o Frame



ENCONTRO DE 
APRESENTAÇÃO DO

FRAME

27 AGOSTO 2019 / 15H

CLUBE DE LEITURA
CLUBE DE CRIAÇÃO
WORKSHOPS
EVENTOS

LABORATÓRIO DE FOTOGRAFIA, CEMUNI IV
CENTRO DE ARTES, UFES, VITÓRIA-ES

Frame – Núcleo de Fotografia
Programa de extensão, UFES
Coordenação Miro Soares

Encontros quinzenais em torno da fotografia contemporânea
Quando: Terças-feiras, de 15h às 18h
Onde: Laboratório de Fotografia, Cemuni IV, UFES

Público: 
• Comunidade acadêmica:  
Estudantes de graduação, pós-graduação e pesquisadores
• Profissionais da imagem: 
Fotógrafos, artistas, designers, curadores, produtores culturais, etc.
• Entusiastas da fotografia em geral

Recepção dos integrantes 
e definições sobre o 
funcionamento das atividades


