
Exposição: 

Conectados 

A ideia de fazer uma exposição surgiu em um papo descontraído com 

um amigo em uma mesa de bar. Entre uma discussão e outra, recebi o 

convite do mesmo para expor. Não que nunca houvesse pensando em algum 

dia ter minhas fotos expostas para visitação pública, porém, nunca me 

passou pela cabeça que em tão pouco tempo isso realmente fosse 

acontecer, na verdade nunca achei que aconteceria. 

      Tendo CONECTADOS como primeira experiência de imersão no mundo das 

exposições, tento ligar os diferentes mundos que nos cercam o tempo 

inteiro e não nos damos conta do quão próximos somos. Seres vivos 

(humanos e não humanos) e estruturas artificiais, vivem, permanecem e 

coexistem nessa mistura caótica de como é viver em uma disputa desigual 

(aqui o termo “desigual” serve para ascender a maneira como tratamos o 

restante dos coabitantes do nosso planeta. 

 A proposta aqui é mostrar um pouquinho do mundo que nos engloba, 

do mundo que dividimos e também do mundo que criamos. 

A água que inunda as estruturas de um simples píer de pescadores 

da Costeira do Pirajubaé é a mesma que cerca os pilares de sustentação 

de Pontes como a Ponte Hercílio Luz (cartão postal do nosso estado). O 

peixe que uma garça caça é o mesmo que vai para a nossa mesa, as flores 

e plantas que desabrocham, alimentam pássaros e abelhas que por sua vez 

polinizam o planeta. Pássaros frutíferos são semeadores naturais, 

espalhando sementes de frutas e plantas que são a base de sua 

alimentação e da nossa também, animais que habitam o litoral da ilha de 

Florianópolis como os pequeninos Saguís ajudam no controle de insetos e 

pequenos animais. 

Quanto a nós SERES HUMANOS, deveríamos agir como os fungos, 

transformar em energia a sujeira que nos cerca, mas no nosso caso, 

teríamos a certeza da sujeira nos pertencer. 

E lembram-se da parte “do mundo que criamos”? Vamos olhar um pouco 

ao nosso redor, assim veremos como nossas escolhas e atitudes atingem os 

outros, talvez não iguais a nós “humanos”, mas outros SERES VIVOS dos 

quais dependemos.                                

 

 

 

 

Douglas Fabiani. 

 

 

 



 

 

A exposição CONECTADOS conta com 15 fotografias, três delas são 

fotos premiadas no Festival Internacional de fotografia Brasília Photo 

Show, as premiações ocorreram nos anos de 2015 e 2016. As fotografias 

premiadas foram publicadas nos livros Brasília Photo Show 2015/2016 e no 

livro Brasília Photo Show 2016/2017. 

Para acessar o site do festival basta clicar nos links abaixo. 

http://brasiliaphotoshow.com.br/2015-galeria-bronze-

limb/#/grs/0/id/808 

http://brasiliaphotoshow.com.br/2015-galeria-bronze-

limb/#/grs/0/id/799 

http://brasiliaphotoshow.com.br/2016-galeria-

bronze/#/grs/0/id/1162 

 

 

Fotógrafo: 

 

Douglas Fabini da Cruz nasceu em 15 de maio de 1980, Neotrentino 
de nascimento, mas manézinho de coração. Veio para Florianópolis ainda 
criança com sua família e vive na ilha desde então. Graduando em 
Ciências Sociais pela UFSC, resolveu trancar o curso para prosseguir com 
o seu amor pela arte. Formado em fotografia pelo SENAC-SC – Prainha 
(2015), dentro do mundo da fotografia se apaixonou pelos estilos: 
Natureza, paisagens e macrofotografia. Com fotos premiadas em 2015 e 
2016 pelo Festival Internacional de fotografia Brasília Photo Show. A 
exposição CONECTADOS conta com fotos selecionadas pelo autor que mostram 
um pouco dessa sua trajetória como fotografo, morador e amante da Ilha 
da magia.  
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