
A proposta do Fotolab Linaibah é 
produzir material editorial fotográfico 
e gráfico que experimente formatos 
que interajam com o público e seus 
espaços.

Os materiais de produção são variados, vão desde papeis ArtFine até 
material reutilizado como caixa de papelão de cereal. Já na impressão o 
material visa ser de qualidade, sendo impressos em jato de tinta mineral 
o que permite ter uma melhor fidelidade das cores, e durabilidade. 
   

catálogo do fotolab

O Jogo da Memória é uma serie 
fotográfica de imagens das cidades 
brasileiras onde já morei. 
Pessoas, paisagens, cotidiano urbano, 
lugares ícones fazem parte do repertório 
dos jogos, que buscam manter a memória 
a través da interação.
São 5 Jogos da Memória de Niterói e 
5 Jogos da Memória de São Paulo com 
imagens diferentes cada um. 
Cada Jogo contém 20 cartas. 

Jogo da Memória

zine sobrexposición

Estampa Nictheroy 
(Projeto que ganhou exposição)

Naturacidade
(Projeto que ganhou exposição)

Jogo da Memória 
São Paulo

Jogo da Memória Nictheroy

[Fotoestampas feitas de uma fotografia de Itacoatiara] [Fotoestampas feitas de uma fotografia de Piratininga]

Sobrexposición é o primeiro Zine da serie Uma Folha Só, projetos 
editoriais impressos em uma folha que com ajuda de dobras e cortes 
viram uma zine com formato livro. 
Em Sobrexposición foi criado um projeto gráfico que conversara 
com as imagens que o compõem, nele se narra a historia de um nu 
fragmentado até chegar na imagem completa. 
Aqui a interação joga um papel importante no desenvolvimento da 
narrativa. 
Este zine foi impresso em papel Japones Washi Kozo, um papel 
com fibra de Kozo, branqueado naturalmente (sem uso de químicos 
no processo) e produzido a mão (sem uso de maquinas), que dà a 
narrativa um clima mais intimo. 

Estampa Nictheroy, é um projeto de Fotoestampas feitas com imagens da cidade de Niterói, 
Para esta primeira serie, se usaram dois cenários fotográficos: Piratininga e Itacoatiara, destas 
duas fotografias criaram-se 6 estampas. 
Para lembrar a antiga Nictheroy, criou-se uma Foto Estampa especial com imagens de arquivo 
do Trampolín de Icaraí. 
Este trabalho foi exposto no ICG, Instituo Cultural Germânico de Niterói em 2016, e 
permanece em exposição no Módulo Comunitário do MAC, Macquinho. 
Estas estampas foram impressas em tecido e em papel, com aplicação em azulejo.

Naturacidade, é um Projeto Fotográfico que fusiona imagens de cidade e natureza feitas por 
dos autores diferentes, com técnicas e visões contrastadas: Antônio Jr (fotos de Natureza), 
Lina Ibáñez (fotos de Cidade). Ao encontrar o ponto onde elas convergem se cria um nova 
visão da cidade e da natureza. 

Este projeto foi impresso em grandes formatos (1,90 x 90 cm) mas tem uma versão minicartaz imâ (10 cm x 28 cm) e 
(14 cm x 10 cm).
Naturacidade foi exposto na Centro de Artes da UFF em 2016 e no Centro Cultural Leila Diniz da Imprensa Oficial de Rio 
de Janeiro em 2014. 


