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Nessa série fotográfica, usada como exercício para manter a sanidade mental e a prática 

fotográfica em tempos de quarentena, teço um conto sobre o tempo.

Um tempo suspenso. Não conto mais os dias. Não diferencio o dia da tarde e da noite. As  

rotinas foram reinventadas ou totalmente abandonadas.

Perdida num passar de horas indiferente, acumulo transformações, descobertas, ansieda-

des, medo, raiva, esperança, amor, alegrias. Esses sentimentos e emoções parecem mais 

intensos nesse momento em que muitos dos estímulos diários comuns de antes desapare-

ceram e pude me ouvir como há tempos não ouvia. Silêncio.

Entre a falta de esperança e os planos pra quando tudo isso acabar, me pego fotografando 

cantos pros quais olho todos os dias. Encontrando cantos diferentes em cantos iguais. Me 

deixando encantar pelo detalhe, pelo rotineiro, pelo pequeno.

Cavando alguma beleza, fotografo procurando luz.

Transformo esses cantos e objetos em enfeites para a melancolia e incerteza do momento.

Cada foto uma pequena melodia.



























































































ANA CLARA SILVEIRA

Do interior do estado do Rio de Janeiro, formada em Publicidade e Propaganda, Ana 

Clara Silveira tem trabalhado com fotografia desde 2010. Atuou em diversas áreas, 

explorando vários tipos de prática fotográfica nos campos da cultura, eventos, foto-

jornalismo e moda.

Tem estudado e buscado maneiras de utilizar a fotografia como ferramenta para 

crescimento e transformação.
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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.
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