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cuida das coisas pequenas

a pétala de flor é macia

é no vento que se desfazem as certezas

canto de passarinho alivia dor de alma

quando a borboleta pousa na flor

aquele é o mundo inteiro dela

pra deixar de ter certezas é que dormimos

só o chão de terra molhada é de verdade

encantada de chuva a terra faz brotar saudades

o mundo inteiro cabe dentro da semente

a terra é quem sabe cuidar das coisas pequenas























































JULIANA ABDON

Nasceu em São Gonçalo (RJ) em 1988. Formada em Ciências Sociais, vive e trabalha 

no Rio de Janeiro. Tendo a poesia como sua primeira linguagem artística, possui 

poemas publicados em coletâneas e antologias. Por meio da poesia e da fotografia, 

busca desenvolver um olhar para o que há de mais sutil na realidade das coisas.
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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.

ESPAÇO FOTO CONTEMPORÂNEA | ESCOLA DE FOTOGRAFIA

www.fotocontemporanea.com.br 

@fotocontemporanea

Juliana Abdon © Copyright, 2020






