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20150721 // 2015 Eu já havia passado por aquela estrada muitas vezes du-
rante a minha vida. Desde criança, sentindo o carro tre-
mendo nos meus pés pela passagem de pedras imper-
feitas. Aquele cenário era normal para mim. Meus olhos 
estavam acostumados, não notava mais nada. Nada era 
novo. Nada empolgava.
 Mas uma noite foi mágica, assustadora e trans-
formou tudo em uma pintura de luzes artificiais mistura-
das com as luzes naturais. O colorido tornou-se preto e 
branco, o céu abriu suas cortinas e mostrou um território 
que nunca antes eu havia notado. A olho nu, em um ter-
reno no fim do mundo. De tirar o fôlego. De fazer o co-
ração palpitar. Um sentimento novo em um milésimo de 
segundo, que agora já não existe mais; de estrelas que 
morreram, de crianças que nasceram. Aquele instante 
nunca mais será. Ele é único e eterno.
 As cortinas se fecham. A memória é criada. Agora 
tenho um pedaço do universo comigo.



40 cm x 60 cm
Fotografia | 2015



33 cm x 50 cm
Fotografia | 2015

33 cm x 50 cm 
Fotografia | 2015



50 cm x 77 cm
Fotografia | 2015



50 cm x 75 cm
Fotografia | 2015



40 cm x 60 cm
Fotografia | 2015



40 cm x 60 cm
Fotografia | 2015



O gelo derrete, a água começa a dançar como minúscu-
las ondas. A ação da natureza implora pela sua reafirma-
ção contínua, sendo extremamente mutável e imprevisí-
vel. O olhar e a percepção de cada indivíduo modificam 
a sua interpretação.
 Esta é a “Ephemerality”, a breve, sempre em mo-
vimento, passagem do tempo. A noção de que nada per-
manece igual.

ephemerality // 2018



90 cm x 60 cm
Fotografia | 2018



90 cm x 60 cm
Fotografia | 2018



40 cm x 60 cm
Fotografia | 2018

150 cm x 100 cm
Fotografia | 2018



AWAY // 2019 As folhas suspiram por ajuda enquanto caem, apodre-
cem e tornam-se parte do universo. O mundo clama, 
ninguém o escuta. 
 Corações palpitam, pulmões respiram — mentes 
que não pensam. Pavor, destruição e imprudência. As 
consequências não existem perante o olhar de quem se 
recusa a enxergar. 
 A realidade é falsa, a verdade transforma-se em 
opinião, o grito é vazio. Manipula-se o real para criar um 
recorte de uma vida que não existe, mas que agora se 
faz presente, impossível de eliminar — presa no incons-
ciente. 



60 cm x 60 cm
Fotografia | 2019

60 cm x 60 cm
Fotografia | 2019

60 cm x 60 cm
Fotografia | 2019



quiescência // 2018 Observa-se um estado de paz e sossego, em que o fu-
turo é incerto e o passado já se fora. Não há nada que 
cause preocupação naquele momento e, consequente-
mente, teme-se o que está por vir. 
 A solidão causa ansiedade e não permite reconci-
liação com ela mesma. Pode-se apenas compreender o 
presente. É uma representação da tempestade interna 
sendo transmitida com despreocupação para quem ob-
serva. 
 Não há como saber o que está acontecendo ou 
o que virá a ocorrer, mas sabe-se que, em um instante, 
nada permanece igual.



40 cm x 60 cm
Fotografia | 2018



40 cm x 60 cm
Fotografia | 2018



45 cm x 70 cm
Fotografia | 2018

45 cm x 70 cm
Fotografia | 2018



40 cm x 60 cm
Fotografia | 2018



alien landscapes // 2018 Distanciamento que coloca em dúvida a veracidade do 
que vemos. Território que nos contém, mas não nos sen-
timos parte dele. Lugar desconhecido? Vista aérea? Fic-
ção? 
 Relevos impactantes da série “Alien Landscapes”, 
lança-nos entre conhecidos mapas e lugares incógnitos, 
criando um universo de possibilidades.



60 cm x 90 cm; 100cm x 150 cm
Fotografia | 2018



60 cm x 90 cm; 100cm x 150 cm
Fotografia | 2018



40 cm x 60 cm
Fotografia | 2018

40 cm x 60 cm
Fotografia | 2018

40 cm x 60 cm
Fotografia | 2018



entremundos // 2018 A solidão de um lugar desconhecido entra em colisão 
com o cenário perturbador das paisagens em movimen-
to. 
 São mundos distintos; juntos e, ao mesmo tem-
po, separados, capturados em um instante que nunca 
se repetirá. Entremundos conversa com o inconsciente, 
registrando o cotidiano que não nos pertence, provo-
cando dúvida sobre o que se vê e o que existe. É uma 
jornada pela realidade que se perde na ficção.



33 cm x 50 cm
Fotografia | 2018



33 cm x 50 cm
Fotografia | 2018



33 cm x 50 cm
Fotografia | 2018



75 cm x 110 cm
Fotografia | 2018



33 cm x 50 cm
Fotografia | 2018



paisagens flutuantes // 2015 - presente O trabalho apresenta uma série de imagens que criam 
uma ilusão na medida em que o leitor se volta para seu 
repertório cultural. 
 Por verossimilhança, a percepção confunde fic-
ção e realidade. Foi através da observação e manipula-
ção de líquidos com densidades variáveis, aliado a téc-
nica fotográfica, que as pequenas janelas se abriram, 
questionando a bagagem cultural como referência para 
o processo de fruição. 
 Acaso e controle se fundem na criação das “Paisa-
gens Flutuantes”.



20 cm x 20 cm; 30 cm x 30 cm (cada)
Fotografia | 2015 ~ presente



convívio oposto // 2015 - 2018 Entre dois mundos distintos, há a semelhança do que se 
apresenta. As cores naturais conversam com os tons no 
concreto. Os objetos inanimados vão de encontro ao ví-
vido poder da natureza. 
 As ondas dançam eternamente enquanto as pa-
redes ficam estáticas esperando o tempo se encarregar 
da sua destruição. O sol brilha enquanto a luz está apa-
gada. As cores tornam-se ponte para a união deste con-
traste, fazendo com que a natureza e o urbano sejam um 
só, com suas próprias belezas e particularidades. 



30 cm x 40 cm
Fotografia | 2016

Díptico: 100 cm x 70 cm

35 cm x 50 cm
Fotografia | 2016



120 cm x 160 cm; 67,5 cm x 90 cm; 36 cm x 47,5 cm
Fotografia | 2017

120 cm x 160 cm; 67,5 cm x 90 cm; 36 cm x 47,5 cm
Fotografia | 2017

120 cm x 160 cm; 67,5 cm x 90 cm; 36 cm x 47,5 cm
Fotografia | 2015



120 cm x 160 cm; 67,5 cm x 90 cm; 36 cm x 47,5 cm
Fotografia | 2018

120 cm x 160 cm; 67,5 cm x 90 cm; 36 cm x 47,5 cm
Fotografia | 2018



120 cm x 160 cm; 67,5 cm x 90 cm; 36 cm x 47,5 cm
Fotografia | 2018



bleak ocean // 2016 As profundezas do mar guardam mistérios obscuros. 
Seus horizontes perpetuam pelo pesadelo habitado por 
criaturas abomináveis. 
 O mundo é invertido, a infinitude da paisagem 
fica presa em um quadro estreito. O medo vem para a 
superfície e a escuridão transborda pelas ondas.



33 cm x 50 cm
Fotografia | 2016

30 cm x 45 cm
Fotografia | 2016

30 cm x 45 cm
Fotografia | 2016



dança das tintas // 2016 Líquidos capturados em movimentos aleatórios criam 
imagens e formas contendo significados distintos para 
cada expectador. 
 O acaso se estabelece como personagem princi-
pal na sinfonia das cores e, através da técnica, momento 
do clique e fatores externos, a dança das tintas é eterni-
zada em uma imagem.



70 cm x 110 cm, 35 cm x 55 cm 
Fotografia | 2016

70 cm x 110 cm, 35 cm x 55 cm 
Fotografia | 2016



70 cm x 110 cm, 35 cm x 55 cm 
Fotografia | 2016

70 cm x 110 cm, 35 cm x 55 cm 
Fotografia | 2016



descend // 2016 - 2018 Entre os reflexos da própria realidade reside o surreal. 
Observa-se através de janelas imperfeitas um mundo 
que não é nosso; um vislumbre de uma cidade que guar-
da mistérios fascinantes e assustadores. 
 Pelas paredes, a sombra cria o seu próprio cami-
nho como uma criatura viva, e se transforma em perso-
nagem concreto de uma história de terror.



20 cm x 30 cm 
Fotografia | 2018 30 cm x 45 cm 

Fotografia | 2018



30 cm x 45 cm 
Fotografia | 2017

30 cm x 45 cm 
Fotografia | 2016



35 cm x 50 cm 
Fotografia | 2016

35 cm x 50 cm 
Fotografia | 2018



75 cm x 50 cm
Fotografia | 2018



in the forest of the night // 2015 In the Forest of the Night traz uma floresta que parece 
estar assombrada. A sua solidão é gritante e deixa o co-
ração acelerado ao não revelar quais são os seus verda-
deiros segredos. 
 Não há ninguém ali, mas ao mesmo tempo está 
infestada com seres que não podemos ver. As formas 
das árvores revelam-se quase como criaturas próprias, 
donas daquele lugar, que invadem e devoram tudo o 
que está ao seu redor. 
 Elas sussurram entre si e mantêm seu mundo 
protegido.



50 cm x 75 cm
Fotografia | 2015



Declaração do Artista

Eu gosto de imaginar o mundo como se ele fosse quase 
inalcançável; como se as paisagens estivessem em outra 
dimensão e suas histórias fossem contadas através de janelas 
penduradas na parede. Você vê o mar, escuta suas ondas, mas 
não pode tocá-lo. Ele está ali, mas ao mesmo tempo não está.
 A verdade que enxergamos é limitada, superficial. Há 
muito mais nos detalhes do que o que os nossos olhos podem 
vislumbrar. Meu propósito é ligar o microscópio e desvendar 
os mistérios do que está escondido; da dança das cores; do 
que vemos no dia a dia, mas nunca percebemos.
 Com a fotografia, levo o expectador para lugares 
impressionantes, para mundos quase-alienígenas e desperto 
sentimentos de inquietação.
 Quero que as regras sejam quebradas e, ao mesmo 
tempo, sejam minhas companheiras em cada história contada.
 Quero que você embarque comigo neste universo de 
imaginação!



Jonathan Holdorf
Seara, SC, 16/12/1991

Florianópolis, Santa Catarina.

jonathanholdorf.com.br
jonathan.holdorf@hotmail.com
(48) 98863-4267

Educação:

2016 » Tecnólogo em Fotografia | UNIVALI 
2016 » Estagiário na Duo Arte e Produção
2018 » Consultoria individual de fotografia com Lucila Horn na Duo Arte e Produção

Cursos:

2018 » Seeing Through Photographs - Museu de Arte Moderna (MoMA)
2018 » Panorama da Fotografia Contemporânea no Brasil - Lucila Horn
2018 » Curadoria: Um Termo Expandido - Mônica Hoff
2018 » Experiência de Circulação de Exposições a partir de eventos e festivais 
internacionais - Rosana Bortolin
2018 » Financiamentos alternativos para jovens artistas - Brunner Macedo Guimarães
2017 » Curso Online de Fotografia - “Early Photography” | Khan Academy
2016 » Empreendedorismo Criativo | DecolaLAB!
2016 » O Olhar - Anina Konesk | Duo Arte
2016 » Iluminação - Sergio Vignes | Duo Arte
2016 » Introdução ao Design Thinking | DESCOLA
2016 » Curso Online de História da Arte - Impressionismo | Khan Academy
2015 » Olhares Múltiplos | UNIVALI
2015 » Fotografar é Colecionar o mundo - Vanessa Alves
2015 » Fotografia Fine Art - Multicor

Prêmios:

2019 » Selecionado com a série ‘“Paisagens Flutuantes” para a Coletiva Eixo 2019
2018 » Série “Paisagens Flutuantes” selecionada no Edital de Apoio às Culturas da Fundação Cultural 
de Florianópolis Franklin Cascaes
2018 » Selecionado no edital “Jovens Artistas: Arte Contemporânea em Santa Catarina” pelo trabalho 
“Paisagens Flutuantes”
2018 » Selecionado no Prêmio Urbs Brasil: Concurso Nacional Novos Fotógrafos “Cidades Tons de 
Cinza” com a Fotografia “Desencontros”

Exposições:

2019 » Exposição virtual Coletiva Eixo 2019; disponível em eixoarte.com.br
2018 » Participação na 3ª edição da Feira Arte Foto na Galeria Helena Fretta; Florianópolis, Santa 
Catarina.
2018 » Exposição da série 20150721 no lançamento do livro “Memes, Mimos e Mimimis” de Ravi 
Aynore na Yázigi; Aracaju, Sergipe.
2018 » Exposição itinerante coletiva “dos desvios e do desver” na Fundação Cultural BADESC; 
Florianópolis, Santa Catarina.
2018 » Projeção de Fotografias Pinhole no evento PINHOLE DAY; Florianópolis, Santa Catarina.
2018 » Exposição itinerante coletiva “dos desvios e do desver”; Chapecó, Santa Catarina.
2018 » Exposição itinerante coletiva “dos desvios e do desver”; Joinville, Santa Catarina.
2018 » Exposição itinerante coletiva “dos desvios e do desver”; Lages, Santa Catarina.
2015 » Exposição | Intervenção Urbana “A Ilha que me Habita”; Florianópolis, Santa Catarina

fb.com/jonathanholdorf

@jonathanholdorf

Outras atividades

2018 » Publicação do livro de autor “Entremundos”
2018 » Artista representado pela galeria de arte “OGalerista”
2018 » Produção de áudio-dramas no podcast “Pão com Geleia”
2018 » Direção do curta-metragem O VIAJANTE.
2017 » Direção do curta-metragem PERTURBAÇÃO NA VIZINHANÇA
2017 » Oficina Online | Descubra o Seu Estilo - Fotografia como percepção, autoconhecimento e 
resgate do passado.
2017 » Artista representado pelo ecommerce de artes TopQuadros
2017 » Oficina Online | Universo de Bolso - Fotografia Básica e tratamento de imagem com o celular
2017 » Produtor e Colorista da websérie ARVI
2017 » Artista representado pela galeria de arte Urban Arts
2016 » Projeto Resgate: Edição de vídeo e criação de site para projeto de assistência social
2016 » Publicação de foto na revista NoMirror. Clique aqui para acessar
2015 » Direção do curta-metragem O DESTINO
2013 - (presente) » Produção de podcasts e áudio-dramas no site Trenzalore
2012 »  Colunista na Revista BOX

Jonathan Holdorf
Feira Arte Foto 2018 | Helena Fretta Galeria de Arte
Obra exposta: 20150721

https://issuu.com/nomirrormag/docs/nomirror_ed03_jul16_issuu



