






Brasil e Canadá: dois países jovens, nascidos no Novo 
Mundo e formados a partir da constante incorporação 
de povos, culturas e referências. 
Por caminhos diversos, ambas as nações se tornaram 
culturas multiétnicas. Com suas dimensões conti-
nentais, os dois países apresentam grande diversida-
de de paisagens – urbanas e naturais – nas quais o 
moderno convive com o passado e a tradição.

Este projeto da CCBC - Câmara de Comércio Brasil-Ca-
nadá visa criar oportunidades para maior integração 
entre os dois países, por meio do intercâmbio de 
fotógrafos de cidades brasileiras e canadenses.

Após o sucesso do primeiro projeto, que envolveu as 
cidades de São Paulo e Montreal, estamos replican-
do o modelo para outras cidades brasileiras e cana-
denses. Agora, a troca de olhares entre duas culturas 
será feita a partir do trabalho do fotógrafo brasileiro, 
Miguel Schmitt, de Florianópolis, e o fotógrafo cana-
dense, Brian Noppe de Vancouver.

Durante um breve período de tempo, cada fotógrafo 
mergulha na cidade e na cultura do outro, construin-
do a narrativa desses “olhares cruzados”.

ESTHER NUNES
PRESIDENTE DA CCBC



Brazil and Canada: two young countries born in the New 
World and formed from the constant incorporation of 
peoples, cultures and references. 
By different paths, both nations have become multi-
-ethnic cultures. With its continental dimensions, the 
two countries have an incredible diversity of landsca-
pes - urban and natural - in which the modern coexist 
with the past and tradition.

This project from CCBC - Chamber of Commer-
ce Brazil-Canada - aims to create opportunities 
for greater integration between the two countries 
through the exchange of photographers from Bra-
zilian and Canadian cities.

After the success of the first project, which involved the 
cities of Sao Paulo and Montreal, we are replicating the 
model for other Brazilian and Canadian cities. Now the 
exchange of glances between the two cultures is being 
made by the work of the Brazilian photographer Miguel 
Schmitt from Florianopolis and Brian Noppe, the Cana-
dian photographer from Vancouver.

For a brief period of time, each photographer dives in 
the city and the culture of the other, building the narrati-
ve of these “exchanging glances.”

ESTHER NUNES
CCBC PRESIDENT                             



Enaltecer o belo. 

Materializar em palavras imagens que remetem à 
perfeição, plenitude e equilíbrio. Esse foi o desafio 
que me foi imposto pela Câmara de Comércio 
Brasil-Canadá, quando fui convidado para escrever a 
respeito das imagens de Vancouver e Florianópolis, 
registradas pelos talentosos fotógrafos Miguel Sch-
mitt e Brian Noppè.

Mescla de cores, concreto, areia, ar e mar, que sintetiza 
duas civilizações que se flertam, mesmo sem se conhe-
cerem. Afinal, como poderiam se encontrar, se uma tem 
vista para o Ocidente e a outra, para o Oriente? Mas sim, 
o destino lhes ofereceu a chance de se relacionarem e, 
da forma mais sublime, casaram-se, nas lentes de Mi-
guel Schmitt e Brian Noppè. Yin e Yang. 

É difícil conter a excitação de identificar similaridades 
entre essas duas cidades litorâneas, de origens tão di-
ferentes, mas que compartilham os mesmos sonhos 
de crescer e se desenvolver, sem perder a intimidade 
com a natureza e a sustentabilidade. Afinal, trata-se 
de um projeto de vida comum, devidamente compar-
tilhado e sustentado por Vancouver e Florianópolis. 



Entretanto, o casamento também é feito de desa-
fios, superações e, muitas vezes, sofrimento. E é 
nessa mescla cultural, formada por dois jovens pa-
íses com fortes marcas da imigração, que é possí-
vel identificar a alma do casal, onde não há espaço 
para a rotina ou repouso. Para aqueles que gostam 
de uma vida cartesiana, repetitiva e disciplinada, 
a exposição Olhares Cruzados pode não apetecer, 
pois as suas imagens trazem uma grande carga de 
rebeldia e transgressão, que são características in-
trínsecas da juventude e destas duas cidades, que 
anseiam por inovação, liberdade e tecnologia, sem 
ignorar o equilíbrio com os elementos da natureza, 
bem como a inserção das minorias. 

A visão dos fotógrafos de Vancouver e Florianópolis 
traz inquietude e complexidade, e uma certa dose de 
magia, que nos intima a digerir todas as imagens não 
em pedaços, mas na íntegra, de uma só vez. 

E é assim que devemos desfrutar da exposição Olha-
res Cruzados. Como se Florianópolis e Vancouver 
fossem uma cidade só. Afinal, é impossível separar 
aquilo as imagens uniram!

PAULO PERROTTI
CURADOR



To praise what is beautiful.

Materialize into words the images that refers to per-
fection, wholeness and balance. That was the chal-
lenge given to me by the Chamber of Commerce 
Brazil-Canada, when I was asked to write about the 
images of Vancouver and Florianopolis, registered by 
the talented photographers Miguel Schmitt and Brian 
Noppe.

Mix of colors, concrete, sand, air and sea, which syn-
thesizes two civilizations that flirts with each other, 
even without knowing. After all, how could they meet, 
if one overlooks the West and the other to the East? 
But yes, fate offered them the chance to relate and, 
in the most sublime way, got married by the lens of 
Miguel Schmitt and Brian Noppe. Yin and Yang.

It is hard to contain the excitement of identifying 
similarities between these two seaside towns, sour-
ces so different, but they share the same dreams to 
grow and develop without losing the intimacy with 
nature and sustainability. After all, it is a project of 
common life, properly shared and supported by 
Vancouver and Florianopolis.



However, marriage is also made of challenges, over-
runs and often suffering. It is this cultural mixture, 
formed by two young countries with strong marks 
of immigration, where it is possible to identify the 
couple’s soul, where there is no room for routine 
or home. For those who enjoy a Cartesian life, re-
petitive and disciplined, the Exchanging Glances 
exhibition may not feel like it. The images bring a 
great deal of rebellion and transgression, which are 
intrinsic characteristics of these two young cities, 
that craves for innovation, freedom and technology, 
without ignoring the balance with nature, as well as 
the inclusion of minorities.

The view of the photographers from Vancouver and 
Florianopolis brings restlessness, complexity, and 
a certain amount of magic that challenge us to di-
gest all the pictures not in pieces, but fully at once.

That is how we should enjoy the Exchanging Glan-
ces exhibition. As Florianopolis and Vancouver 
were one only city. After all, it is impossible to se-
parate what the images brought together!

 PAULO PERROTTI
CURATOR
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Fotografar é pintar com a luz e com-
partilhar o que nossa alma vê. Um 
ato generoso de gravar uma me-
mória, uma emoção. Compartilhar 
olhares entre culturas, descobrir no-
vos ângulos e encontrar a beleza do 
cotidiano é um desafio que merece 
ser apoiado.

Como na mentoria, um exercício 
multicultural, empático e que abra-
ça a diversidade como força motora 
e de construção.

CEOLAB  



Photography is the art of painting 
with light and sharing what our soul 
sees.A generous act to register a 
memory, an emotion. Sharing glazes 
among cultures, discovering new an-
gles and finding the daily beauty is a 
challenge that deserves support.

As in mentoring, a multicultural and 
empathic exercise that embraces di-
versity in a collaborative manner.

CEOLAB 



O National Bank of Canada fica verda-
deiramente honrado em apoiar esta 
troca de olhares entre nossas duas cul-
turas e também está empenhada em 
ajudar a fortalecer as ligações entre as 
nossas duas economias, dando apoio 
aos brasileiros que procuram um novo 
começo no Canadá!

NATIONAL BANK OF CANADA



National Bank of Canada is truly hono-
red to support this exchange of glances 
between our two cultures and is also 
committed to help strengthen bridges 
between our two economies, by provi-
ding assistance to Brazilians looking for 
a fresh start in Canada !

NATIONAL BANK OF CANADA



A arte é o conjunto de formas e ex-
pressões que caracterizarão no tem-
po uma sociedade determinada. 
Contudo, as gestões públicas comu-
mente não se preocupam muito com 
os movimentos que mantém a cha-
ma acessa da identidade de um povo. 
Por isso entendemos ser de extrema 
importância e valia iniciativas como 
essa da CCBC, especialmente tra-
tando-se de um intercâmbio de na-
ções e culturas tão distintas.

SEEN



Art is the set of forms and expres-
sions, which characterize the time of 
a particular society. However, public 
administrations generally do not 
care much about the movement that 
keeps the flame of a people’s iden-
tity. Therefore, we believe it is extre-
mely important and valuable initiati-
ves like that of the CCBC, especially 
in the case of an exchange of such 
different nations and cultures.

SEEN 
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