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Mesmo a intenção em revelar um estorvo, há sempre algo de embaçado...  

nublado... sem transparência... que transborda a tradução...

E que nos espanta!











































































CELSO HONÓRIO

1965, nascido no subúrbio e criado entre as zonas norte e oeste do Rio de Janeiro, 

começa tardiamente sua produção expressiva, como o início de tantos outros, um 

percurso sempre intermediado por imaginação e poética. 

Formado em jornalismo, tem nas principais tevês cariocas, onde atuou por mais de 

trinta anos, a construção de seu oficio de radialista. Investiga múltiplos materiais 

e linguagens para composição de seus processos em arte, em diálogos, gestos 

e narrativas. Seus trabalhos misturam artes visuais e plásticas; fotografia, vídeos, 

textos, samba, performance, teatro, instalações, exposições e terapia para mediar 

histórias de vida, de pessoas, memórias, ancestralidade e pertencimentos.
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Coordenação
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Participantes
Ana Clara Silveira, Ana Reis, Antônio Valente, Celso Honório, Cláudia Bokel, Cristiano Pepi, 
Cristina Hamelman, Eliomar Santos, Evangelina Oliveira, Juliana Abdon, Marcela Werneck de 
Melo, Margot Rodriguez, Noni Levinson, Sabrina da Paz, Vilma Blondet.

O Lab Foto Contemporânea é um laboratório de criação, grupo de estudos e produção em fo-
tografia contemporânea. Coordenado pelo fotógrafo e artista visual Leonardo Ramadinha, desde 
2015, o projeto desenvolve trabalhos especiais, exposições e tem se destacado na produção de 
ensaios autorais e fotolivros. Desde 2015 foram mais de 40 fotolivros lançados.

Durante seis meses os artistas debruçaram suas pesquisas e trabalharam sobre a temática do 
isolamento social causado pela pandemia de Covid-19 e suas infinitas representações e narrati-
vas no universo do livro de artista e fotolivro.
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