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a125: fotos coletadas que serviram de base para 
as experiências com fotocópia e thinner

A-125 

Juliana Borzino, Juliana Frontin e Miguel Nóbrega

A partir de fotografias encontradas em locais 

variados, foram feitas cópias, transferências e 

alterações que quase-destruiram rastros dessas 

memórias; transformando elas em outras.

anotar-ações //

A-125/ praça tira-dentes/ cópias/ abril-maio/ A6/ 

vir pra cá/ 16h30/ cópias/ fazer/ eliminar testes/  

fazer mais/ pensar junto/ nº 48/ randômico ou 

aleatório/ cópias/ quase-destruíram-rastros/  

olodum/ maracatu/ fazer mais testes/ boneca per-

feita/ segundo andar/ 11h/ fotos da erika/ discos  

do wilson/ camisa com bolsinho/ 572 ou 178/ 

cópias/ telefone móvel de fita k7/ régua-comprida/  

thinner 2002/ xerox/ caixa de papelão c9120/ 

reuniões com mesa de reunião e café/ algodão 

hidrófilo APOLO, a sua marca de confiança/  

armário cinza/ formato A5/ 10 de maio de 2013.

“Inventar o livro antes do texto. Inventar o texto 

para caber no livro. O livro é anterior. O prazer é 

anterior, boboca” 

Ana Cristina Cesar
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a125: fotocópias de versos de fotografias a125: fotocópias de versos de fotografias



a125: fotocópias de versos de fotografias a125: fotocópias de versos de fotografias



cadernos de observações: registro de movi-
mentação na praça tiradentes.

cadernos de observações: registro de movi-
mentação na praça tiradentes.



cadernos de observações: registro de movi-
mentação na praça tiradentes.

cadernos de observações: registro de movi-
mentação na praça tiradentes.



cadernos de observações: registro de movi-
mentação na praça tiradentes.

cadernos de observações: registro de movi-
mentação na praça tiradentes.



cadernos de observações: registro de movi-
mentação na praça tiradentes.

cadernos de observações: registro de movi-
mentação na praça tiradentes.



cadernos de observações: registro de movi-
mentação na praça tiradentes.

cadernos de observações: registro de movi-
mentação na praça tiradentes.



cadernos de observações: registros do 
processo de pensar o mapa

cadernos de observações: registros do processo  
de projeto de edição do conteúdo



cadernos de observações: registros do 
processo de pensar o mapa

cadernos de observações: registros do processo  
de projeto de edição do conteúdo



cadernos de observações: estudo do uso  
do mapa na rua cadernos de observações: estudo do uso  

do mapa na rua



cadernos de observações: estudo do uso  
do mapa na rua cadernos de observações: estudo do uso  

do mapa na rua



Cadernos de observações: registros originais 
da tese de doutorado

Cruzamento da Av. Rio Branco 
com Sete de Setembro

Av. Rio Branco próximo a entrada 
da estação do metrô Carioca 
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cadernos de observações: registros de  
permanências e de fluxos

cadernos de observações: desenho de fluxo de 
movimento na avenida rio Branco entre junho  
e julho de 2012.
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conteúdo da dissertação para publicação

cidade andaime: Estudos de layout 
de capa e luva
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Cidade andaime: desenhos esquemáticos 
antes da diagramação

Cidade andaime: a idéia inicial era que o livro 
também pudesse virar uma exposição
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imagem original

cidade andaime: estudo de retícula para repro-
dução de imagens em baixa resolução
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cidade andaime: estudo de layout com  
2 e 3 colunas

cidade andaime: estudo de composição 
entre os 2 tipos de texto
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