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A produção eslovena, espanhola, italiana, canadense, 

norte-americana, mexicana e brasileira estará no line 

up da programação da quinta edição do Wedding Brasil que 

acontece de 21 a 25 de abril do ano que vem no Memorial 

da América Latina e na Burti HD, em São Paulo. Será a mais 

diversificada programação já realizada no Wedding Brasil 

envolvendo 30 profissionais da fotografia, entre o palco, 

núcleo de tecnologia e workshops. Lançado oficialmente no 

dia 1º de outubro, o evento recebeu mais de mil inscrições 

em menos de um mês. Na grade de palestrantes resta um 

nome a ser anunciado no mês de dezembro. Uma grande 

atração para fechar os trabalhos.

EVENTO por Bola Teixeira

EMIN KULIYEV

Em seu quinto ano, o 
Wedding Brasil mostra a 

produção de profissionais 
de sete países e leva para 

o palco do Memorial da 
América Latina a nova 

geração da fotografia de 
casamento nacional

EM 5 DIASVolta ao mundo
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Os profissionais que representam a 

escola europeia são o italiano Edoar-

do Agresti, o esloveno Samo Rovan, 

os espanhois Jose Luis Guardia 

Peinado e José Luis Guardia Vazques, 

pai e filho (veja entrevista exclusiva 

na página 34) e Santiago Veiga, o 

Santi, criador do Desenfoquevideo 

que vem pela primeira vez ao Brasil 

falar sobre vídeo de casamentos 

para fotógrafos trazendo novas 

ideias e mostrando a forma que 

trabalha. “Sinto borboletas dentro 

de mim toda vez que penso que vou 

estar no Brasil rodeado por profissio-

nais de tanto talento juntos. Quero 

me deixar levar por este importante 

evento e me divertir tanto quanto eu 

posso. Eu quero contribuir com meu 

conhecimento para videomakers, 

para aqueles que precisam de um 

empurrão, e aprender com os video-

makers que participarão do evento, 

fazer intercâmbio de conhecimentos, 

habilidades e formas de trabalho 

que eu possa incorporar em meu 

trabalho”, entusiasma-se Santi ao 

falar sobre sua vinda para o Wedding 

Brasil. Adepto da Canon 5DMII – “Ela 

me dá o que necessito nos momen-

tos pontuais” – Santi destaca a quí-

mica existente entre a fotografia e a 

imagem em movimento. “No trabalho 

que faço procuro enquadrar como 

se realmente fosse fazer uma foto. 

Tenho mudado meu estilo inicial 

com pouca riqueza fotográfica. Agora 

eu tenho mais claro o momento de 

gravar. Sigo os fotógrafos que me 

inspiram. Penso que posso fazer uma 

foto que pode contar um momento e 

é assim que é: uma imagem em mo-

vimento. Depois temos que colocar 

uma boa música ou trilha sonora, 

e, finalmente, trabalhar as tomadas 

pensando em emocionar. A mistura 

destes três fatores dará frutos a pe-

quenas histórias que excitam o casal 

e o público”, afirma Santi, sentindo-

-se um “caçador de emoções” quan-

do está com sua câmera.

Da América do Norte estarão no pal-

co do Memorial os fotógrafos Emin 

Kuliyev, baseado em Nova York, a 

mexicana Citlalli Rico e os premiados 

fotógrafos canadenses Daniel Kudish 

e Davina Palik, que assinam seus 

-se de cobrir a sua parte de forma 

mais segura, para a garantia de que 

não se perca nada”, revela Daniel. 

Com relação aos prêmios conquis-

tados neste curto período cobrindo 

casamentos, Daniel diz que “estamos 

sempre felizes, não importa qual de-

les (concursos). A Fearless é sempre 

uma competição divertida, porque 

todo mundo toma parte nela e não 

há regras realmente. Qualquer coisa 

que seja uma foto cool, interessante, 

será capaz de obter um prêmio”.

A mexicana Citlalli Rico já trabalhou 

em diversas áreas de comunicação: 

TV, jornal e rádio, sempre na produ-

ção e no jornalismo. “Nada relativo a 

fotografia”, observa Citlalli que foto-

grafa casamentos há pouco tempo, 

mas já tem seu trabalho reconhecido. 

Este rápido reconhecimento a fotó-

grafa credita ao trabalho sério que 

realiza. “Nós trabalhamos duro em 

nosso atendimento ao cliente, fazen-

do eles sentirem que são os únicos 

clientes que temos, tratando-os 

como amigos. Nossa fotografia é ba-

seada em capturar momentos reais, 

composições limpas e interessantes 

retratos. Nós colocamos todo o nosso 

coração e paixão no que fazemos”, 

afirma a mexicana acreditando que 

se o fotógrafo quiser fazer uma co-

bertura em ritmo de documentário, 

ele precisa “estar invisível”.

Nova geração
Para esta quinta edição do Wedding 

Brasil, além de nomes já reconhe-

cidos como Evandro Rocha e Jared 

Windmüller, que estarão no palco, 

Lauro Maeda e Rafael Benevides que 

ministram workshops, três nomes 

da nova geração de fotógrafos de >

"Procuro 
EnquADrAr
coMo SE foSSE
fAzEr uMA foto."

trabalhos como Davina + Daniel. 

Animado com a vinda para o Brasil 

pela primeira vez, Daniel antecipa 

aos congressistas que os dois fotó-

grafos darão “uma visão completa de 

como executar o nosso negócio. O 

que fazemos para o marketing, como 

nos comunicamos com os clientes 

e, claro, o que procuramos quando 

fotografamos”. Colecionadores de 

prêmios das mais variadas associa-

ções e revistas de fotografia, os dois 

começaram a fotografar casamentos 

há cinco anos, primeiro em Montreal, 

até serem reconhecidos internacio-

nalmente. “Nossos papéis alternam 

durante um casamento. O trabalho 

em equipe é uma parte extremamen-

te importante da nossa abordagem. 

Enquanto um de nós assume o risco 

e trabalha numa foto mais criativa, 

o outro está ciente e irá certificar-

Do videomaker espanhol Santi
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Citlalli Rico, 
do México
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casamento do Brasil sobem pela pri-

meira vez no palco do Memorial da 

América Latina: Renato dPaula, Marco 

Costa e Robison Kunz.

Um jovem fotógrafo representante 

da nova geração é o gaúcho Robison 

Kunz. Ao ser convidado para subir no 

palco, a primeira reação de Kunz foi 

de desistir. Mas depois de cair a ficha 

reconhece que a expectativa de es-

tar no palco do Memorial seja talvez 

a maior que já tenha sentido na vida. 

Kunz começou na fotografia quase 

que por acaso. “Na verdade lutando 

para não entrar nesse mundo”, frisa 

o fotógrafo. Ele tinha seu motivo. 

Filho de fotógrafo, observava que os 

pais sofriam por trabalhar demais e 

não ter um retorno financeiro que 

valesse a pena tanto esforço. Seus 

finais de semana eram praticamente 

sem seus pais, sempre envolvidos 

com compromissos. Seu tempo era 

ocupado como skatista, nadador, 

atleta e, depois de formado, pro-

fessor. Uma contusão impediu que 

continuasse a praticar esportes e, 

influenciado pelo pai, há cinco anos 

mudou seu destino. Kunz passou as 

férias ajudando seus pais no setor 

de informática, já que na época, a 

tecnologia digital tomava forma. 

“Nesse meio tempo, meu pai, sempre 

apostando no meu potencial, pratica-

mente 'armou' um casamento super 

simples para que eu fotografasse. Me 

avisou disso tudo a uma semana do 

casamento, e como não tinha mais 

como fugir, aceitei a bronca mes-

mo não querendo isso de maneira 

alguma para a minha vida. Fotografei 

o casamento e os noivos amaram o 

resultado. Eu curti o feedback das 

pessoas que viam o trabalho e estou 

aqui até hoje! Em questão de meses 

assumi a parte de fotografia do 

estúdio e meu pai ficou com a parte 

de vídeo, enquanto minha mãe fazia 

o financeiro”, recorda Kunz.

Sua resistência estava devidamente 

quebrada. “Sem dúvida, foi isso que 

determinou não só o rumo da minha 

profissão, mas da minha vida. Perce-

bi que poderia ser feliz fotografando 

casamento, poderia contar a história 

daquele casal da minha maneira, e 

não como todos faziam, respeitando 

as mesmas regras, clichês e padrões 

criados pelo mercado da época. 

Percebi, também, que poderia ter um 

retorno financeiro digno, e foi assim 

que me apaixonei por aquilo que até 

então sempre lutava contra”, comen-

ta o fotógrafo que buscou imprimir 

o seu próprio ritmo dos tempos de 

atleta. “O fato de ter conseguido 

incorporar o verdadeiro Robison na 

minha fotografia foi o que me fez 

ficar apaixonado pela fotografia. Per-

cebia que a cada dia eu fotografava 

com mais liberdade, e assim colocava 

mais de mim na história dos casais. 

Foi essa inquietude que me fez le-

vantar do banco da Igreja, enquanto 

todos os fotógrafos da época ficavam 

sentados esperando o momento da 

cerimônia em si acontecer, e buscar 

alguma coisa prá fazer, buscar uma 
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fotografia e não se acomodar”, acrescenta o fotógrafo dis-

posto a mostra no Wedding Brasil que é possível “sermos 

verdadeiros autores na fotografia de casamento”.

O fotógrafo Marco Costa tem uma relação bem próxima da 

fotografia desde seus tempos de criança até que, em 2005, 

passou a ser o foco principal quando, junto com sua esposa 

Carol Costa, abriu um estúdio O empurrão que faltava 

para fotografar casamentos aconteceu dois anos depois 

quando uma imagem sua foi escolhida para ser capa do 

software ACDsee. "A partir daí que focamos nos casamen-

tos e não paramos mais de crescer", frisa o fotógrafo que 

Santi Emin Kuliyev Robinson Kunz Marco Costa

destaca a participação de Carol neste processo. “Ela é a 

grande culpada por tudo isso. Quando abrimos a empresa 

eu fotografava e a Carol tomava conta de 'todo o resto'. 

Relação com os clientes, marketing, álbuns, finanças, etc. 

Como ela estava comigo em todos os casamentos, sugeri 

que ela começasse a fotografar sem compromisso. Passado 

um tempo ela estava totalmente mergulhada na fotogra-

fia. Hoje fotografamos 100% dos casamentos juntos. Ela 

é energia pura, é o que incendeia. Eu sempre digo que 

somos diferentes, mas é uma mistura que deu muito certo. 

É este conjunto que encanta nossos clientes”. >
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Para Marco Costa, a sua fotografia de casamento é uma 

evolução dos portraits, já que sempre gostou de foto-

grafar gente. “A identificação com os casamentos foi 

muito forte. Gente, emoção e oportunidades fotográficas 

incríveis. Somado a isso, obviamente a chance de ter 

um negócio rentável fazendo o que eu realmente amo”, 

destaca ele que acabou fotografando o casamento do 

astro do baseball norte-americano Brandon Crawford. 

“Fotografamos as Bodas de Prata de um casal em Itajaí. 

Ela, americana, e ele, brasileiro. A namorada do filho 

deles se encantou por nós. Prometeu que quando se 

casasse nós seríamos os fotógrafos. Porém, a sua irmã 

gêmea anunciou o casamento primeiro. Ela disse a irmã 

que teria que nos contratar. Quando fomos ao WPPI em 

Las Vegas, passamos por Los Angeles e fizemos um reu-

nião com elas. Foi ai que descobrimos que o noivo era o 

Brandon Crawford e que o casamento seria um 'destina-

tion wedding' no Havaí. A experiência foi maravilhosa. O 

ponto mais positivo foi o quanto a Carol e eu encanta-

mos os noivos, familiares e amigos. A maneira como tra-

tamos as pessoas e, claro, como as retratamos repercutiu 

muito bem. As sementes que plantamos neste terreno 

tão fértil, já deram bons frutos, inclusive o casamento 

da irmã gêmea em Julho de 2013”. Costa entende que a 

grande responsabilidade de cada um dos palestrantes do 

Wedding Brasil é contribuir para o desenvolvimento da 

qualidade da fotografia de casamento no Brasil. “Cada 

um dentro do seu tema, todos temos que mostrar por 

que fomos escolhidos para estar ali dividindo a nossa 

história. Quero trazer para o público a minha visão da 

fotografia de casamento, uma combinação entre arte e 

negócio. Quero que todos saiam da minha palestra com 

pelo menos uma dica nova para sua fotografia”, concluiu.

Afirmação da marca
Lançado oficialmente dia 1º de outubro, o Wedding 

Brasil recebeu mais de mil inscrições no período de 

um mês. O detalhe é que foram anunciados somente 

os palestrantes que estarão no palco do Memorial. Os 

profissionais que ministrarão os workshops, que estarão 

no Núcleo de Tecnologia bem como todos os temas 

a serem abordados só foram anunciados no início de 

novembro (confira a programação acessando www.

weddingbrasil.com.br). “Esta resposta é um sinal que os 

profissionais da fotografia de casamento estão acredi-

tando na marca, no formato do evento e nos palestran-

tes que subirão ao palco em 2013”, comemora Giancar-

lo Nicoloso, diretor-presidente da Editora Photos. 

No cast dos palestrantes que estarão no palco do Memo-

rial da América Latina ainda haverá uma surpresa a ser 

anunciada somente na virada do ano. O fotógrafo a ser 

anunciado fechará a volta ao mundo em cinco dias.

Davina + Daniel, 
do Canadá
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Renato dPaula é um caso típico de 

como dimensionar a importância 

do evento para a fotografia de 

casamento. Primeiro como mochi-

leiro com uma câmera a tiracolo e, 

depois, na fotografia publicitária, 

dPaula jamais se imaginava fotó-

grafo de casamento. “Eu sempre 

achei estranho o fato de uns traba-

lharem enquanto outros se diver-

tiam”, observa o fotógrafo. Até que 

foi convidado para fotografar um 

casamento. “Aceitei, mas fui estu-

dar para poder dar o meu melhor 

em um assunto que eu desconhe-

cia”, frisa. Fotografou sem maiores 

compromissos e um ano depois, 

novo convite bem na véspera da 

primeira edição do Wedding Brasil. 

“Pela insistência do meu amigo 

acabei aceitando fotografar e me 

inscrevi no congresso de última 

hora, ainda sem a pretensão de 

me tornar um fotógrafo de casa-

mento”. Pelo gosto em fotografar 

pessoas, dPaula tomou o gosto 

de fotografar casamentos. “Em 

projetos pessoais eu percebi que 

eu gostava de fotografar pessoas. 

Eu gostava da fotografia publici-

tária, mas ela não demonstrava o 

que o ser humano é de verdade. O 

momento decisivo que traz a emo-

ção e nos faz refletir numa única 

imagem é o que me motivou a 

fotografar casamentos, que é rico 

em emoções, felicidade e sentimen-

tos que estão à flor da pele”.

Hoje, aos 31 anos e depois de parti-

cipar de todas edições do Wedding 

como congressista, dPaula é um 

requisitado fotógrafo de casamento. 

Ele não acredita em diferencial e sim 

estilo próprio e trabalho honesto. “É 

preciso entender que não se pode 

agradar a todos. Nenhum fotógrafo 

é uma unanimidade. Tenho que es-

colher e ser escolhido pelos motivos 

corretos. Porque minha fotografia é 

realmente o que meu cliente procura.

Para ele eu serei o melhor fotógrafo 

do mundo, onde o preço, o prazo, a 

empatia serão itens importantes sim, 

porém, secundários. O que vai fazer 

com que ele me indique pra outras 

pessoas é a satisfação com o resul-

tado final”, afirma o fotógrafo. Para 

ele, o profissional nunca está pronto, 

WEDDInG BrASILGErAÇÃo

pelo contrário nunca deve se achar o 

gás da Coca, como se diz no popular. 

“O maior de todos os erros que o ser 

humano pode cometer é achar que já 

sabe tudo, e se achar que sabe quase 

tudo está cometendo o mesmo erro. 

Tanto jovens prodígios que alcançam 

sucesso repentino, quanto profis-

sionais experientes que estão há 

anos no mesmo mercado tendem a 

cair nessa mesma cilada. Aprender, 

conhecer e estudar é para vida toda. 

Acreditar e praticar isso é o que me 

ajuda a realizar um trabalho melhor 

a cada dia” afirma o fotógrafo que se 

considera da geração Wedding Brasil. 

“Me sinto elogiado em ser palestran-

te de um evento em que sempre fui 

espectador. Sinto também a respon-

sabilidade de falar para amigos e 

profissionais que admiro e já compar-

tilharam deste palco”, concluiu.

Abaixo, o 
fotógrafo 
Renato dPaula

x
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