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O que sustenta o Rio, pressupõe uma deambulação pela cidade em estado de questionamento, entre 
deriva e errância para demonstrar os desafios de viver na cidade. Por fotomontagem em preto e branco, 
Rios sobrepõe e ajusta graficamente a imagem do Redentor à cabeça de pessoas retratadas, quase 
anônimas, em situações ordinárias, como emblema de pertencimento à cidade do amor e das fricções. 
Para Joelington Rios, viver o Rio foi a experiência radical de descoberta transformadora de seu olhar sobre 
o centro, os subúrbios, as favelas, as praias como contrastes, asperezas, embates, exclusão. Para o dito 
“fotógrafo quilombola” o Rio ideal, a Cidade maravilhosa, colide com a crise estrutural de grandes 
segmentos da população, o apartheid social gritante, a vida nua, a realidade frictiva da marginalidade 
social. O Rio de Janeiro tem uma avançada antropologia urbana crítica de sua situação urbanística que 
espelha a estrutura sócio-econômica que divide a cidade entre morro e asfalto, por ordenamentos de 
classes sociais, bairros e grupos sociais. A interação se dá pelo trabalho e pela praia, por exemplo. O 
termo a cidade partida se disseminou em 1994 com o livro de Zuenir Ventura, malgrado tudo a cidade não 
deixa de ser amada e cantada, para o bem e para o mal, pois seus moradores, como os personagens de 
Joelington Rios trazem o Rio na cabeça. É o Rio de Rios. 
 
 - Paulo Herkenhoff. Texto publicado no livro Rio XXI – Vertentes Contemporâneas, 2019. 
 
  
 
Joelington Rios é quilombola do Quilombo Jamary dos Pretos (Turiaçu – MA). Formado pela Escola de                
Fotografia Documental & Comunicação Crítica - EFOCO, participou do Oi Kabum! Lab 2019 e é fundador,                
curador e integrante do coletivo Fotógrafos Negros. Atualmente, mora no Rio de Janeiro.  
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Realizado pela Abapirá dentro do Projeto Janelas no período de 6/12/2019 a 20/01/2020, com curadoria de 
Bia Monteiro e Glauco Adorno. 
 
A ocupação das nossas janelas é aberta a todos. Quem quiser participar pode mandar seu projeto através 
do e-mail: abapira@abapira.art 
Para mais informações acesse: https://www.abapira.art/projeto-janelas 
 





 


