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Wendy Andrade

Fred Silva

Retrato Negro é um projeto fotográfico que tem como proposta
retratar um negro por dia durante um ano. Diariamente Wendy
sai com a câmera na mão à procura de pessoas , à procura de
retratos , de histórias . A partir daí cada encontro é um convite a
transformação. A cada retrato o projeto afirma que identidade,
raça e lugar de fala precisam ser engrandecidos . Todo dia uma
descoberta , todo dia um encontro bonito diz que não só a
cidade é maravilhosa , mas as pessoas também .

26 anos / empresário
Fred, cansado da sua rotina que não transformava as
urgências da realidade em sua volta, decidiu usar o
escapismo para mudar. Isolou-se na zona oeste do Rio de
Janeiro e decidiu que só sairia dali com uma solução. Assim
descobriu o bitcoin. Hoje, a mesma instabilidade que era um
impedimento, é vista por Fred como oportunidade para
circular por favelas ensinando educação financeira e
ajudando projetos que potencializam outras pessoas. Para
Fred, "antes os fatos que mudavam a história eram
grandiosos: bomba atômica, terremoto, desastres naturais.
Agora, o que muda o mundo são coisas pequenas que
acarretam reações subsequentes e contínuas. O instável é

Ricardo Fernandes

um convite para marcar época!"

29 anos / ator
Ricardo vive uma dicotomia na cidade carioca. Enquanto está
no estúdio na zona sul gravando, o seu desejo é que a
matéria para o jornal tenha alcance ou que seu papel no filme
traga reflexão. Mas depois que atravessa para zona oeste
encontra sua grande motivação: usar seu conhecimento para
transformar os jovens da escola de teatro “Arteiros”, que fica
na Cidade de Deus. Ricardo acredita, "que não faz sentido
que a Estátua da Liberdade vista como símbolo de liberdade
esteja presa ao solo desde o século 19. Liberdade é ação e
ação é movimento. Liberdade é discordar, é revelar, é
apontar, é desvendar e não permitir controle. Liberdade é
explorar a realidade sem perder o sonho. Liberdade é estar

Paulo Lessa

vivo, ser livre é saber disso."

36 anos / ator
Flamenguista, carioca e ator, para Paulo a sua maior
conquista é acordar todo dia e andar pelas ruas de
Copacabana e enxergar arte diante do caos. E continua: “a
cidade do Rio de Janeiro provoca criatividade e a pensar
como hoje a arte não é um objeto isolado, e está sempre
relacionada à problemática social, econômica, política e
cultural. Todas essas questões me ajudam fluir e levar isso
para o palco.” E termina com uma frase de Andy Warhol:

Vitor José

arte é tudo aquilo que você pode descartar.

22 anos / publicitário
Vitor é uma pessoa leve, de fala mansa e sorriso largo. Mas quem
pensa que ser assim é fácil, não é. Vitor realça que para ser leve
diante da rotina agitada dentro da cidade é preciso coragem. E
coragem é sua dose diária para ver o mundo mais belo, sorrir
para o estranho e olhar a cidade como se fosse a primeira vez. E
ele continua: se for para inventar uma fórmula, a da coragem
seria conhecer-se melhor + se gostar mais + confiar em si
próprio todo os dias. Sem medo e sem esperança, ser corajoso é
agir sem esperar apoio emocional de ninguém, é tomar a decisão
de ser feliz. Por isso, os japoneses nunca desejam “boa sorte” a
alguém que enfrentará algo desafiador. Eles dizem apenas
“coragem”. Esse é meu segredo diário.
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