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Estava no limiar de mudar de vida, uma mudança radical! Ia embora do Brasil e precisei 

adiar tudo em função da quarentena do Covid-19. Alguns dias brabo com todos os deuses 

que conheço, com os que nem sei se existem e parti para o plano C. Foi mais fácil do que 

imaginei! Aí no meio dessa porra toda fui trocar um short e quando vi, eu estava no chão! 

Com dor e um pé inchado. Sim, o mesmo aconteceu. Uns dias puto e bora lidar com a coisa. 

Dentre as coisas a fazer para ficar de boa com os deuses e comigo, resolvi registrar as fases 

com o celular e foi a primeira vez que o usei para um ensaio fotográfico...



































































NONI LEVINSON

Israelense, carioca na vida, fotógrafo e engenheiro. Comecei a fotografar na ado-

lescência com câmera analógica. Passei alguns anos sem fotografar e retornei já no 

mundo digital. Tenho um olhar particular para os detalhes e no que normalmente 

não paramos para ver, que para mim é um exercício de ver o belo, do clique ao tra-

tamento da foto.

Participei de exposições entre elas: “O que o seu olho não vê” - Cafofo da Poppe - RJ 

- 2018, “Sem nome” - Galeria Indoor - RJ - 2018, “Naoni” - Foto Contemporânea  - RJ - 

2019, “Sobre Sonhar” - Foto Contemporânea - RJ - 2019 e “Mostra Livre de Fotografia 

- 6ª Edição” A Casa - RJ - 2019.
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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

Noni Levinson © Copyright, 2020






