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Resumo:  
 
Uma breve estadia na cidade francesa leva o caminhante/fotografo a visitar alguns 
de seus principais marcos urbanos não deixando de lado suas reflexões pessoais 
construindo relações entre estes símbolos e seu olhar estrangeiro. A câmera 
percorre informalmente o espaço urbano captando quase que secretamente 
aspectos e sons cotidianos e os combinando na intenção de construir a memória de 
um andarilho atento.   
 
Currículo: 
 
JOÃO DINIZ é arquiteto fundador e diretor da JDArq Ltda e professor universitário, e 
tem seu nome ligado à contemporânea arquitetura brasileira com obras construídas, 
premiadas e publicadas, fazendo, algumas delas, parte da paisagem de Belo 
Horizonte, cidade onde vive. 
 
Ele costuma dizer que chegou à arquitetura através da poesia e da fotografia, que 
pratica desde adolescente, e que através delas aprendeu a investigar espaços, 
luzes, enquadramentos, e também o ritmo e o sentido dos objetos e das idéias. 
 
Tem colaborado como fotógrafo de cinema com os realizadores da UFA Audiovisual, 
Fábio Carvalho e Isabel Lacerda, em filmes como 'O tempo do corte', 'Jimi Hendrix e 
a fonoaudióloga', 'Um foguete parou na porta' e ‘Olhocinefoto’; além de sua 
produção autoral unindo sons, música, falas, textos e imagens, em peças breves 
que chama de 'cine-clips' e que têm sido publicadas e divulgadas na internet ou em 
suas apresentações ao vivo.  
 
É o criador do projeto multimídia “Pterodata” que se dedica a produções nas áreas 
da fotografia e vídeo, composições sonoras, gravações, colaborações e 
performances poéticas com músicos, atores, locutores, artistas visuais, jornalistas e 
cenógrafos. 
 
A partir dos anos 90, quando começa construir seus projetos, passa a refletir e 
escrever sobre eles e publica em 2002 e em 2010, respectivamente, os livros ‘João 
Diniz Arquiteturas’ e ‘Steel Life: arquiteturas em aço’ apresentando suas arquiteturas 
projetadas e construídas. Simultaneamente participa de outras edições, exposições 
e performances voltadas à fotografia, vídeo, poesia e música. 
 
Estas ações reafirmam sua ligação com uma atitude autoral e interdisciplinar voltada 
ao lado humano do cotidiano, à observação dos ambientes urbanos e sociais e ao 
interesse pela composição coletiva, visando a busca de um espírito critico e poético. 
	  


