Apresenta-se aqui uma seleção de 13 projetos fotográficos.
Seja refletindo sobre o tempo, passando pela mistura
de técnicas artísticas ou pela observação delicada da
banalidade, percorrendo a intimidade escura, frágil e por
vezes egóica da condição humana, pelo retrato clássico tão
belo quanto necessário na preservação da memória cultural
coletiva, tocando a sobriedade da narrativa fotográfica ou
recriando realidade através da Fotomontagem, os alunos
finalistas do Curso Profissional de Fotografia (2016-2018)
escrevem assim mais uma página da história do IPF.
Procura-se a imagem fotográfica não só como documento,
mas também como ferramenta de comunicação, de
transformação e de expressão pessoal e social.
Esta exposição é o resultado da diversidade e da
singularidade da produção fotográfica do IPF, que comporta
de modo inclusivo as mais variadas formas de manifestação
artística através da Fotografia.
Há algo de muito especial nesta seleção de imagens. Uma
proposta de diálogo entre os autores e o público. Um desejo
grande de falar profundo e não superficialmente. A ideia
de uma viagem através de fotografias tão distintas e ricas
em conceito que convidam o olhar de cada observador a
também fazer parte desta reflexão.
Que toda a riqueza do conteúdo produzido, provocado e
discutido em sala de aula possa ser traduzida pela poesia
das fotografias apresentadas nesta exposição e sirva como
uma companhia sempre presente no caminho de cada um
destes fotógrafos que agora começam uma vida profissional
na Fotografia.
Cristina Dantas, IPF, abril de 2019.

MITHYA
Ana Santos Silva

Afinal, o que é o tempo?
Parece fácil e intuitiva a resposta, mas no momento da formulação da mesma deparamo-nos com uma verdadeira dificuldade e hesitamos. Em criança, confrontava os meus pais
com a seguinte questão: hoje já é amanhã? Parece que já na altura, na minha incrível
lucidez de criança, me apercebia da ilusão que é a separação entre passado, presente e
futuro.
Numa análise mais profunda, verificamos que o passado só existe na nossa memória e que
o ontem só existiu como hoje. O futuro é só uma projeção das nossas expectativas e dos
nossos desejos e só existirá verdadeiramente amanhã. Mas, o futuro existirá amanhã como
hoje e não como amanhã, e, o ontem existiu como hoje e não como ontem. O presente,
por sua vez, corresponde àquele intervalo temporal que não pode mais ser dividido, sendo
que flutua continuamente do futuro para o passado, terminando por não ter duração.
O tempo, como passado, presente e futuro, é uma ilusão: as lembranças de momentos
passados, bem como as expectativas de algo futuro, são elaborações dependentes da
memória presente. Segundo os Vedas (tratados onde assenta a tradição Védica), tudo
aquilo que, para existir, toma essa mesma existência emprestada a uma outra coisa é
mithya. Mithya é tudo o que tem uma duração, um princípio, um meio e um fim.
Fotografado com uma câmara de médio formato analógica, o projeto consiste em
três imagens que representam desde o estado de ignorância, de ilusão, ao estado de
equanimidade da mente, percorrendo um estado meditativo que permite a abolição do
próprio tempo, deixando espaço para um entendimento do ‘Eu’ através do desapego do
corpo físico, mental e emocional.
Mithya é um projeto fotográfico que pretende demonstrar imageticamente esta reflexão
sobre uma temporalidade atemporal, ligando a entropia do mundo com a efemeridade da
vida e explorando a ilusão da separação entre passado, presente e futuro. Através de longas
exposições de 45 minutos cada, procurei uma representação de um tempo espesso, ou de um
somatório de tempos que vai além do instante infinitamente fugaz, contrariando, assim, algo
que é eternamente associado ao meio fotográfico: o instantâneo.

NOTA BIOGRÁFICA
Natural de Cedofeita, Porto (1987), frequentou o Curso Secundário de Artes Visuais, na Escola Secundária
Soares dos Reis, no Porto. Licenciou-se em Música (Guitarra), realizando mais tarde o Mestrado em Ensino
da Música (especialização em guitarra).
Em 2016 decide que chegou o momento de dar voz a um sonho antigo: a fotografia. Encontrou, assim, o
seu meio de expressão por excelência. Aquele que lhe permite dizer o que sente e mostrar as imagens
que vê dentro de si.
www.anasantossilva.com
anasantossilva.fotografia@gmail.com

SOPRO DA VIDA
Catarina Dessa

A morte parece ser um fenómeno abstrato, caracterizado pelo fim da vida. Para mim a morte é
uma transformação entre dois estados de consciência.
Na minha contemplação sobre a natureza observo a espontaneidade como outras formas de
vidas coexistem no mesmo espaço e tempo e a relação de sincronicidade entre as diversas
realidades individuais que convergem com a minha.

NOTA BIOGRÁFICA

Sopro da vida é inspirado pelos princípios da vida, morte e renascimento. Propõe através de
um ponto de vista pessoal e subjetivo um entendimento sobre a existência e o ciclo da vida.
Simbolicamente as imagens representam um microcosmo que por sua vez representa uma
miniatura do universo que se expande dentro dele próprio.

Catarina Dessa nasce em 10 de Junho de 1988 no Porto. Para Catarina a melhor forma de expressão é
através da arte. O seu percurso que a levou a apaixonar-se pela fotografia cruzou-se com diversas áreas
complementares, tais como Design de Moda pela escola Artística e Profissional Arvore e Ilustração pela
Escola Superior e Artística do Porto.

INCONSCIUS
Daniela Matos

O termo subconsciente ou inconsciente provém da teoria psicanalítica e é utilizado para definir
a parte da mente que se encontra num nível inferior de consciência. É onde estão registadas
todas as nossas memórias, medos e inseguranças. Tudo o que é de bom ou mau e que por
vezes não é acedido pela mente consciente.
O campo da mente humana e a matéria do consciente e subconsciente sempre foi um tema
que me fascinou, nomeadamente a questão de como as memórias e emoções armazenadas
nesse espaço podem ter influência na pessoa que somos hoje.
O projecto Inconscius, palavra em latim para inconsciente, surge com o objectivo de utilizar
a fotografia como instrumento de catarse e, de certa forma, para tentar alcançar um maior
estado de auto-consciência, através da exploração e representação de sentimentos, emoções
e reacções pessoais. Devido à simplicidade e subjectividade das imagens, estas permitem
também que cada espectador possa interpretar e atribuir o seu próprio significado a cada uma.
Este projecto parte de referências de fotógrafos como Robert Mapplethorpe e Edward Weston,
pelas suas fotografias a preto-e-branco, fundos negros, a utilização e enquadramento do corpo
humano e a dinâmica entre luz e sombra; Fernando Lemos, pelo seu carácter enigmático, efeitos
de sobreposição e fragmentação das imagens; Helena Almeida pela auto-representação, a
ligação entre o corpo, obra e espaço e o tratamento de emoções; e Francesca Woodman pelo
seu carácter sombrio e intrigante e pela forma como o rosto surge de uma forma fugaz e
irreconhecível.
As imagens foram escolhidas de forma a criar uma sequência narrativa e visual, visando a
possibilidade da auto-representação como tentativa de auto-descoberta e a utilização do
corpo na criação artística, permitindo explorar diferentes sentimentos e emoções.

NOTA BIOGRÁFICA
Daniela Matos nasceu em 1993 no Porto. Estudou na Escola Artística Soares dos Reis e concluiu em 2015 a
Licenciatura em Design de Comunicação na Faculdade de Belas-Artes de Lisboa. Participou na exposição
colectiva “Agora, Irrepetível”, na Galeria de Belas-Artes de Lisboa e, no âmbito do Programa Erasmus,
estudou um semestre na Athens School of Fine Arts, na Grécia.
Em 2015 começa a trabalhar como Designer de Comunicação e termina em 2018 o Curso Profissional de
Fotografia do IPF do Porto.
www.danielamatos.com
daniela@danielamatos.com

(DES)CONFORTO
Diana Sá

(des)conforto consiste numa reflexão pessoal e simbólica acerca da relação entre a liberdade
da ação humana e a angústia provocada pela necessidade de criar sentidos, tendo tido como
fundamento a teoria do absurdo de Albert Camus, através da qual o autor reflete acerca da
incapacidade humana de compreender o significado da vida.
Tratando-se de uma abordagem pessoal sobre este tema, propus-me criar imagens que
representassem o desconforto, a tensão e o isolamento, como reflexo dessa angústia. O
desconforto pretende-se subtil e não invasivo.
Existe uma presença significante da natureza no trabalho que reflete o meu entendimento do
ser enquanto extensão do natural pelo que a natureza assume-se, tal como o corpo, como
personagem. Na realidade, o corpo aparece pontualmente e com uma presença muito parcial
dentro da imagem, sendo que o contexto em que o corpo se insere quase que o neutraliza
enquanto tal (corpo).
Todavia, existem imagens mais suaves – ora representadas pela natureza ora pelo corpo
através de uma maior amplitude de movimentos - que celebram essa liberdade paradoxal
(na medida em que a ausência de um sentido predeterminado aumenta a possibilidade de
escolha).
Este trabalho exprimiu uma necessidade própria de compreensão das circunstâncias em que a
vida e a morte se manifestam.

NOTA BIOGRÁFICA
Diana Sá, nascida em Espinho, 1985, formou-se em Direito e trabalha na sua área de formação.
Em 2016 e com vista a explorar de forma mais estruturada a sua prática fotográfica, ingressa no Curso
Profissional de Fotografia do Instituto Português de Fotografia, no Porto, que conclui em 2018.
Encontra-se, atualmente, a desenvolver um projeto pessoal na área da fotografia.
dianavrsa@gmail.com

O JUÍZO
Hernâni Sousa

Apesar de as minhas convicções estarem entre o ateísmo e agnosticismo a religião sempre
exerceu em mim um forte fascínio e uma influência latente, fruto da nossa cultura e das rotinas
religiosas das gerações mais envelhecidas e com maior proximidade. Foi, portanto, de uma
forma intuitiva e natural que decidi fazer um trabalho sobre os cavaleiros do apocalipse
chamado “O Juízo”.
Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse são descritos por João de Patmos no seu Livro do
Apocalipse, o último do Novo Testamento. O capítulo fala de um livro ou pergaminho, na mão
direita de Deus que está cerrado com sete selos. Jesus Cristo abre os quatro primeiros dos
sete selos, que invocam quatro cavaleiros: Conquista, Guerra, Fome e Morte.
A visão cristã apocalíptica é que os quatro cavaleiros devem estabelecer um apocalipse divino
sobre o mundo como precursores do Juízo Final e se correlacionarmos estas revelações com
as histórias que ouvimos do presente isto parece ser uma verdade divina e uma realidade
terrena.
A Conquista, a Guerra, a Fome e a Morte constituem uma engrenagem engenhosa e subliminar
a uma escala mundial. É mais ou menos evidente que atualmente estamos por debaixo das
grandes corporações que dominam de uma forma sub-reptícia a nossa atuação e participação
no mundo. Estes cavaleiros existem, alimentam-se e enriquecem com base numa sociedade
de mérito, guerra, fome e morte e o seu exército é imortal porque habita nas profundezas da
condição humana.
Para além das referências bíblicas e das várias pesquisas sobre as ilustrações dos cavaleiros foi
no quadro de Viktor Vasnetsov sobre os cavaleiros onde encontrei maior esclarecimento sobre
a representação dos mesmos. Com base nos pressupostos da minha pesquisa reinterpretei e
reciclei os cavaleiros com a intenção de aplicar uma abordagem mais moderna.

NOTA BIOGRÁFICA
Hernâni Sousa, nascido em Espinho, 1982, Mestrado em Ciência da Informação pela Faculdade de
Engenharia da Universidade do Porto. Trabalha na área das TI mas a fotografia nunca deixou de o seduzir.
Concluiu o Curso Profissional de Fotografia do Instituto Português de Fotografia no ano de 2018, no Porto.
Continua a desenvolver projetos pessoais na área da fotografia.
hernani.vidal.sousa@gmail.com

ENSAIO EM ARTES MISTAS
João Pedro Reis (colaboração com Zé Teibão)

Ensaio em Artes Mistas pretende retomar questões históricas da relação (por vezes conturbada)
entre a Fotografia e a Pintura.
Tendo como referências, estéticas e/ou conceptuais, os trabalhos de (por exemplo) Helena
Almeida, Egon Schiele, John Baldessari, Lawrence Weiner, Gerhard Richter, David Hockney,
Chuck Close, James Welling e Francesco Clemente, fez sentido que este ensaio fosse uma
conjugação de visões, experiências, percursos, opiniões e linguagens distintas.
Assim, é nas imagens resultantes de um trabalho colaborativo entre João Pedro Reis (Fotógrafo)
e Zé Teibão (Artista Plástico) que encontramos argumentos para abordar estas questões
históricas, através de temáticas como a representação, a identidade, a complementaridade, a
conjugação, o contraste e até a antítese.
Com a ajuda de vários elementos pictóricos, o observador é convidado a leituras e interpretações
múltiplas (e individuais), numa linguagem visual composta. É principal objectivo deste ensaio
despoletar em cada observador uma reflexão introspectiva sobre a validade destes meios de
expressão enquanto Arte; a validade destes meios de expressão enquanto representação do
real; a validade da conjugação de meios de expressão intrinsecamente distintos em práticas
multidisciplinares; a validade dessas práticas multidisciplinares enquanto linguagem.
Sem pretensão de fornecer respostas, este ensaio contribuirá apenas com argumentos
(subjectivos e parciais) para o debate incessante sobre os limites da Fotografia, da Pintura, e
da Arte.

NOTA BIOGRÁFICA
João Pedro da Silva Cunha Reis, Guimarães, 1994.
Licenciado em Genética e Biotecnologia pela UTAD, em 2016, é após essa licenciatura que surge a
necessidade de uma (re)aproximação a vertentes artísticas e criativas. Com um gosto especial pela
Imagem, é nesse mesmo ano que inicia o Curso Profissional de Fotografia no IPF Porto. A partir desse
momento abrem-se também novas portas para estudos noutras práticas artísticas, complementos de uma
linguagem base que é a Fotografia.

MASK OFF
Micael Afonso

Após o nosso nascimento somos automaticamente inseridos numa sociedade estandardizada,
que segue um sistema implementado, nem sempre gerido com os melhores princípios éticos
e morais. De modo a desenvolver o capitalismo, os indivíduos são moldados ideologicamente
para agir de forma semelhante, com gostos, pensamentos e interesses padronizados através
de métodos de psicanálise utilizados pelas elites, diminuindo o confronto da sociedade e
orientando-os assim a um modo de vida em volta do consumo de bens e serviços.
Algumas das referências que me inspiraram para este projecto foram autores como Maria
Svarbova, Erwin Olaf, Gregory Crewdson, Julia Fullerton-Batten e a artista conceptual Barbara
Krugger. A pesquisa sobre o conceito foi crucial para iniciar o projecto, a medida que ia obtendo
mais informação, consequentemente, ia ficando mais confortável em relação a temática,
compreendendo-a melhor permitiu-me assim idealizar imagens de factores importantes.
Durante a pré-produção foi necessário a recolha de imagens dos espaços para o estudo de
enquadramento, luz e composição. Espaços esses que na sua maioria foi necessário obter
autorizações, como na estação de Campanhã no Porto, no Tribunal e na Universidade Lusíada
de Vila Nova de Famalicão, no Fórum Braga em Braga e na Escola Básica de Moimenta da Beira
em Viseu.
Houve também uma preocupação no vestuário, acessórios e na procura de pessoas com
disponibilidade e perfil que se adequassem para as imagens pretendidas. Na pós-produção foi
necessário manipulação das imagens, visto que há uma replicação de elementos.
A criação deste projecto recai em momentos introspectivos sobre a experiência de vida
absorvida durante vários anos na Alemanha. Após presenciar, analisar e a aderir ao sistema
implementado, começou um surgimento sistemático de duvidas interiores, questionando as
razões de ser deste sistema, o desequilíbrio social e económico, o seu nível de humanidade,
justiça, normas e regras. Posto isto, tomei a decisão de deixar a minha critica com este projecto.
Com um estilo destinto, que se afasta do retrato tradicional e se concentra na experimentação
com o espaço, cor e com interesse na arquitetura.

NOTA BIOGRÁFICA
Micael Dias Afonso, nascido em 1992 na Beira Alta, reside atualmente no Porto.
É um artista visual que usa a fotografia como meio de expressão.
Frequentou um curso professional de Multimedia, diversos workshops na área da fotografia, dos
quais, Fotografia Aplicada e o Curso Professional de Fotografia pelo Instituto Portugês de Fotografia.
Actualmente frequenta um Master em fotografia Artística pelo IPCI e trabalha como freelancer em
serviços de fotografia social e documental.
www.behance.net/mdafotografia
instagram: @mdafotografia
mdafotografiageral@gmail.com

A TRANSCENDÊNCIA DO EGO
Natacha Suéli Pereira

A noção de identidade individual é bastante evasiva. O que é identidade? Onde ela está? Deriva
dos genes, do local onde se nasce, da classe ou educação, do sexo ou sexualidade? Ou do que
com quem nos parecemos? Da cor da pele, da cor dos cabelos, dos olhos, ou até mesmo das
roupas que se usam? Identidade é a somatória de todas estas coisas e da história de vida, das
experiências e circunstâncias.
O pensamento convencional propõe que, independentemente da nossa situação, ou da pose
que fizermos, seja qual for a moda ou o estilo que procuramos, a nossa real e verdadeira
identidade está dentro de nós: trata-se de uma essência individual que nos acompanha desde
o nascimento até à morte e que mesmo o fotógrafo mais habilidoso pode não conseguir
reconhecer, capturar e representar.
Essa é a noção essencialista da identidade, que pressupõe que tal essência nos define e é
imutável. Embora esteja claro que somos todos produtos da nossa herança genética.
Uma abordagem alternativa é a noção “construtivista” de identidade. Assim como se diz que as
“coisas” só têm significado em virtude do seu contexto, pode-se também defender a ideia de
que a identidade não seja algo fixo, e sim relacional. Quem somos deriva das circunstâncias do
ambiente, as quais não necessariamente nos definem; quem parecemos que somos depende
de como nós mesmos nos apresentamos e de para quem nos apresentamos. E neste ponto
existe uma relação de proximidade entre aquilo que é a Identidade e a minha interpretação
da Fotografia.
Neste projeto, exploro o conceito de Identidade e a insuficiência da Fotografia enquanto um
meio por si só. O que é reforçado pelo facto da mesma imagem poder fazer pares com imagens
diferentes, assumindo leituras e significados distintos.
Em termos técnicos e conceptuais, foram articuladas estratégias digitais e analógicas de
forma a realçar as possibilidades conceptuais e paradoxais da Fotografia enquanto um meio
que percorre vários registos: documental e ficcional, concreto e metafórico; e que incluísse
um conjunto mais diversificado de tipos e de processos visuais. Essencialmente um projeto
que entendesse uma perspetiva mais alargada da Fotografia, um modelo interdisciplinar que
busca pontos de tensão entre documentação, abstração, paisagem e natureza morta e que não
domina ou limita a experiência, mas revela as relações complexas por debaixo da superfície,
por detrás da construção de significado.

NOTA BIOGRÁFICA
Nasce no Porto em 1988. A Fotografia e o objeto fotográfico sempre fizeram parte da sua vida. Em
2016 sente que deve aprofundar os seus conhecimentos e ingressa no curso profissional de Fotografia.
Durante este período, foi sendo cada vez mais evidente nos seus projetos, a presença do conceito de
memória e a sua relação e interpretação do meio fotográfico, com enfoque no arquivo físico e digital.
Mais do que fotógrafa, é uma colecionadora de memórias.

PERTURBAÇÃO
Pedro Sardinha

A Perturbação Pós-Stresse Traumático (PPST), segundo a Encyclopædia Britannica, é uma
“condição emocional que, por vezes, segue um evento traumático, particularmente quando
envolve morte ou ameaça de morte, ou lesão corporal grave a si mesmo ou a outros, e que cria
sentimentos intensos de medo, desamparo ou horror.”
Este trabalho surge de uma experiência pessoal que fez com que experimentasse alguns
sintomas característicos desta perturbação. Apesar de não diagnosticado e dos sintomas
terem sido relativamente ligeiros, deu para perceber como afectam e alteram a nossa maneira
de ser e de estar de uma forma incapacitante e de difícil controlo.
Muitos dos sintomas podem interferir de forma grave na vida das pessoas e, tratando-se de
uma doença do foro mental, há um estigma associado. Existe também muita iliteracia em
relação aos problemas mentais.
Quando se sabe, se vê ou se fala sobre a violência, sobre as catástrofes, sobre os horrores e os
seus heróis, nem sempre se pensa que quando acaba pode não ter acabado, e que há marcas
que ficam, sobre as quais não pensamos muito. Há mudanças drásticas numa grande parte da
vida dessas pessoas e que, pequenas coisas, podem significar muito, dependendo de quem
as sente ou vê.
Com este trabalho, pretendi criar um vocabulário para a PPST. São imagens de carácter descritivo
de uma série de objectos que podem ser, ou representar, o início de uma situação traumática,
desprovidos, por si, de narrativa. Uma apresentação de objectos, à partida mundanos, como
retratos silenciosos, mas que associados ao contexto da perturbação convidam o espectador
a olhá-los numa outra perspectiva. Como cada objecto os pode transportar para as histórias já
ouvidas, ou vividas.

NOTA BIOGRÁFICA
Nasceu em 1977, em Silvares (Fundão), e vive na Maia. Deu seguimento à sua curiosidade pela fotografia
de quando era mais novo, frequentando no secundário o Tecnológico de Fotografia e Vídeo. Mais tarde,
frequentou a Licenciatura de Escultura, na FBAUP e participou em vários colectivos dedicados às artesplásticas, trabalhando no desenho, instalação e escultura. Esteve como Técnico de Digitalização no
CPF e passou por muitas outras experiências fora do âmbito artístico, mas a fotografia nunca o deixou.
www.psardinha.com
instagram: @psardinha_
psardinha@psardinha.com

A PELE QUE HABITO
Rita Queiroz

A Pele que Habito é um ensaio sobre marcas no corpo, que convida o leitor a colocar-se na
pele do outro. É uma interpretação de vestígios físicos e psicológicos da história de cada
pessoa. Neste projecto, o corpo e o tempo são abordados como marca física e psicológica.
A minha principal referência visual é Miguel Rio Branco, pela procura da proximidade da
imagem fotográfica à pintura - através das cores e texturas. As imagens do artista são
cruas e muitas retratam corpos despidos, marcados por cicatrizes.
Em cada imagem encontro referências de diversos universos artísticos assim como
elementos pessoais que dão pistas de cada retratado: As duas primeiras fotografias - uma
de pele negra e outra de pele branca, têm a cicatriz, o enquadramento e a luz semelhantes.
Estas formalizam o convite ao leitor de se colocar na pele do outro; As duas imagens
seguintes que formam o segundo e penúltimo díptico, têm a colocação de mãos idênticas
e relacionam as marcas do corpo com elementos de fundo; A perna amputada remete-me
à pintura Abaporu de Tarsila Amaral; A criança e a mãe são uma referência às estrias marca da maternidade. O homem de braço amputado pratica esgrima medieval. Procurei
inserir a espada como representação do seu carácter. A pintura do espaço onde se insere
é intencionalmente incompleta como alusão à perda do braço; A minha abordagem sobre
as queimaduras foi inspirada numa descrição de Anthony Bourdain que descreve um
homem de rosto queimado e a compara com uma mancha; A alusão à estátua de Vênus
de Milo conhecida pela sua feminilidade e sensualidade, vem contrapor a perda de uma
parte do corpo tão feminina - o peito - e demonstrar uma das marcas mais sensíveis de
uma mulher que passa por um cancro na mama. Por último a imagem de uma jovem, com
fundo cor-de-rosa e com uma flor, simboliza a idade precoce em que a mesma enfrentou
um cancro e o seu sentimento de perda da intimidade e privacidade ao expor o corpo aos
médicos.
Para a materialização deste projeto, optou-se pelo formato livro. Inspirado na estrutura
do photobook de David Alan Harvey - Based On A True Story, A Pele que Habito é uma
experiência interativa, que pode ser vista de modo convencional - com composição das
várias fotografias, em que metade de uma conjuga com outra metade de outra - ou
individualmente. As marcas retratadas nas fotografias são muito explícitas e, de forma a
atenuar a sua apreensão, propôs-se a sua combinação, com base na composição de luz,
cor e pose.

NOTA BIOGRÁFICA
Rita Queiroz nasceu em 1991 e é natural do Porto. Experimentou várias artes visuais até descobrir
e adotar a fotografia como a principal forma de expressão. Procura trabalhos que retratem os seus
questionamentos e críticas sobre questões contemporâneas. Curiosa e de espírito nômade, gosta da
cor, da natureza, de se perder nas ruas e de distribuir simpatia.
instagram: @ritaqueirozphoto
www.ritaqueiroz.com

PAISAGEM NO NEVOEIRO
Sara Ferreira

Voula: Dear father, we are writing because we have decided to come and find you. We have
never seen you and we miss you. […] We don’t know what you look like. Alexander says all
sorts of things. He dreams about you. […] Sometimes on my way home from school I think I
hear footsteps behind me, your footsteps, and when I turn to look there’s no one. Then I feel
very lonely. We don’t want to be a burden to you. We just want to get to know you and then
we’ll go away again.
Topio stin omihli (1988)
Theodoros Angelopoulos
Recordo-me de ser uma criança curiosa, que se questionava, que se admirava com a beleza
do mundo e com a complexidade do ser humano. Fui encontrando algumas respostas pelo
caminho, mas nunca para questões tão simples quanto “Quem sou eu?” e “Qual é o sentido da
vida?”. Vou vivendo com a certeza de que a resposta a estas dúvidas é como uma paisagem
no nevoeiro: algo que achamos existir, algures – a paisagem –, mas que não conseguimos
encontrar no meio de todo o “ruído” – o nevoeiro.
“Paisagem no nevoeiro” surge depois de Topio stin Omihli, de Theodoros Angelopoulos – o
filme que conta a história de duas crianças que partem, sozinhas, para a Alemanha, numa
jornada simbólica à procura do pai. Na realidade, o pai que elas achavam existir era apenas uma
história construída pela mãe: uma paisagem no nevoeiro. Mas Angelopoulos procura enfatizar
a jornada que os leva até à paisagem, as pessoas com quem se cruzaram durante a mesma e
tudo o que pelo caminho os vai transformando. O meu trabalho é, por isso, a representação
de uma viagem por entre questões de identidade, mas também por todas as coisas que me
ajudam a criar respostas e por entre todas as coisas que me moldam. O processo de criação
desta série é a materialização de uma construção e desconstrução metafórica, mas também
literal, pela manipulação – à mão – de algumas imagens.
Nunca me senti verdadeiramente na minha pele até começar a fotografar. Um dia apresentaramme o trabalho de Francesca Woodman e senti-me como uma criança que olha o mundo com
admiração constante. “Quero fazer isto”. Os auto-retratos são a minha jornada… A minha forma
de procurar; de me tornar. O projecto “paisagem no nevoeiro” nunca vai estar terminado,
porque talvez – apenas talvez – o propósito em tudo isto não é o que vou encontrar no final. É a
jornada em si mesma. Nalguns dias, conformo-me com essa possibilidade e sinto-me bem com
isso. Mas, noutros dias, simplesmente não consigo lidar com o facto de que nunca vou saber.

NOTA BIOGRÁFICA
Sara Ferreira, Espinho, novembro de 1994. Conclui a licenciatura em Ciências da Comunicação
em 2015, na FLUP. É durante a passagem pelo ensino superior que experimenta a fotografia
como força de expressão e, em 2016, ingressa no Instituto Português de Fotografia, terminando o
curso profissional em 2018. A fevereiro de 2019, desenvolve um projeto em Residência Artística,
em conjunto com uma bailarina, no sentido de mesclar fotografia e dança em performance.
www.saraferreirafotografia.com
instagram: @sararsferreira

65+
Sara Lopes

Segundo o estudo “Península Ibérica em números 2017”, o Instituto Nacional de Estatística
afirma que em 2016, 1 em cada 5 portugueses tinha mais de 65 anos, o que torna Portugal num
dos países mais envelhecidos da União Europeia. São João de Rei, situada a 8 Km da Póvoa
de Lanhoso e a 18 Km de Braga, é uma das freguesias que ilustra esse problema. Antiga sede
de concelho, a freguesia tem 401 habitantes, segundo os censos de 2011, menos quase 8% do
que tinha em 2001. Em 2011 havia 54 crianças até aos 14 anos, menos 31,65% do que havia
em 2001 e 76 idosos (pessoas com 65 anos ou mais), o que representa 18,95% da população.
Esta diminuição de natalidade e grande percentagem de idosos vem suportar a ideia do
envelhecimento da população do país, mostrando que São João de Rei é uma aldeia cada vez
mais envelhecida.
Segundo os meios de comunicação, em 50 anos, Portugal vai perder 23% da população e em
2070, 44% dos 8 milhões de habitantes terão mais de 80 anos, o que torna esta temática cada
vez mais importante.
Apesar dos dados oficiais, não foi preciso fazer muita investigação para corroborar esta ideia.
Cresci na freguesia e foi notando que com o tempo ia havendo menos crianças na aldeia. Ora,
por oposição, notei também que havia cada vez mais idosos. A emigração ou a procura de
trabalho nas cidades vizinhas levaram as pessoas em idade ativa a sair da aldeia em busca
de melhores oportunidades. Estes dois fenómenos, baixa taxa de natalidade e emigração/
economia, fez com que São João de Rei fosse ficando cada vez mais envelhecida.
Esta forte ligação entre as minhas memórias e o espaço físico de São João de Rei, assim como
com alguma da população idosa, levou-me à concretização deste projeto. Durante o período
de pouco mais de um ano, fotografei todas as pessoas com 65 ou mais anos de idade que
aceitaram fazer parte do projeto, tendo fotografado 57 idosos. Nesta serie, estão presentes 10
retratos, feitos no quarto de cada participante, lugar onde passam mais tempo à medida que
vão envelhecendo.

NOTA BIOGRÁFICA
Sara Lopes, Braga,1995.
A ligação à fotografia começou quando escolheu um caminho ligado ao jornalismo. A ideia de poder
conciliar a fotografia com a escrita parecia perfeita. Depois de acabar a licenciatura, aventurou-se no IPF
e, ao mesmo tempo, num mestrado em Ciências da Comunicação na Universidade do Minho. Terminada
essa etapa de aprendizagem, percebeu que precisava levar a especialização mais longe, estando agora
a tirar um mestrado em Fotojornalismo e Fotografia Documental em Londres.
saralopes_95@live.com.pt
instagram: @saralopes95

MEIA LUZ
Tânia Ramos

‘Fotografamos para reforçar a felicidade desses momentos. Para afirmar aquilo que nos
agrada, para cobrir ausências, para deter o tempo e, pelo menos ilusoriamente, adiar a
inevitabilidade da morte.’
O beijo de judas – Fotografia e verdade, Juan Fontcuberta
A fotografia é a perfeita descrição de pessoas e lugares que aprendi a guardar como pequenos
tesouros.
A minha avó fazia questão de que os netos fossem fotografados todos os anos. Dizia que era a
forma que tinha encontrado para nos fixar no tempo. Hoje, com quase 90 anos e uma doença
que não a deixa sequer lembrar do meu nome, talvez tivesse razão, talvez já soubesse que
precisava de nos fixar.
meia luz é criado a pensar naqueles que me são ausentes, contudo evidentes na minha
memória.
Ausência. A fragmentação da forma mais clara na minha imaginação e saber.
E numa tentativa de me completar, construí meia luz.
A partir da fotografia vernacular revisitei pessoas e lugares que a minha memória captou. Na
verdade, quase tudo o que representam estas fotografias já não existe. Ou então, a ausência
existe em mim.
meia luz é a busca da memória no arquivo pessoal, tido como eterno. É nele que reencontro a
minha família, símbolo das minhas primeiras lembranças, imagens onde nem me reconheço,
mas que ao vê-las sinto o cheiro, como o da casa da avó Tininha que cheirava a bolachas Maria
mergulhadas em chá preto.
meia luz baseia-se na imagem, nos ensaios e livros acerca da fotografia, da imagem, da verdade
delas e temas por que tenho grande curiosidade, como a apropriação, found photography,
ready-made, autoria e aura da fotografia. O dadaísmo, o surrealismo e a arte contemporânea
foram auxiliares de estudo, quer no que diz respeito à forma de pensar quer no concerne à
arte em geral.
Tendo como base os modelos acima mencionados, o que apreendi na licenciatura de design
de comunicação e sinto acerca das pessoas que me são ausentes dei um novo sentido à
fotografia. Manipulei-as da forma mais orgânica e humana que conheço. Digamos que de
certa forma procurei utilizar não só materiais, mas também técnicas que desenvolvi ao longo
dos anos, que me definem enquanto fotógrafa e artista visual. Para mim é impossível separar
estes dois conceitos. Ser e Arte. Numa atitude fotográfica menos convencional componho a
fotografia, conferindo-lhe um novo significado.
meia luz é uma tentativa de recuperar aquilo que perdi ou que deixei fugir.
meia luz é o espelho da minha memória e da minha essência. Uma essência fragmentada.

NOTA BIOGRÁFICA
Nascida e criada no Porto. Enquanto a avó Tininha a segurava por uma mão, na outra havia um marcador
Molin. Podemos dizer que tem duas paixões, a Arte e o gato. Durante a licenciatura de Design de
Comunicação na ESAD, teve a oportunidade de manusear ampliadores enquanto estudava a escola
Bauhaus. Em 2011 assume a fotografia como sua atividade profissional e em 2018 termina o Curso
Profissional de Fotografia, pelo IPF, no Porto.
Para a Tânia a fotografia é um prolongamento de si mesma, no sentido em que faz parte da sua
natureza.
Facebook: Tânia Ramos Photography
Instagram: @taniaramos_photography

DESCRIÇÃO DETALHADA DAS PEÇAS EM EXPOSIÇÃO
NOME DO AUTOR: Ana Santos Silva
TÍTULO: Mithya
Nº DE PEÇAS: 3
DIMENSÃO MANCHA: 30x30 cm
IMPRESSÃO: Jacto de tinta sobre papel cotton smooth 330g
DIMENSÃO SUPORTE: 30x30 cm
SUPORTE: PVC 3mm
NOME DO AUTOR: Catarina Dessa
TÍTULO: Sopro da Vida
Nº DE PEÇAS: 12
DIMENSÃO MANCHA: 20x30 cm / 9x13,5cm / 8x12 cm
IMPRESSÃO: Jacto de tinta Epson Ultrachrome k3 sobre papel Fotospeed Smoth 100% cotton, 300g
DIMENSÃO SUPORTE: 30x40 cm / 15x20 cm
NOME DO AUTOR: Daniela Matos
TÍTULO: Inconscius
Nº DE PEÇAS: 5
DIMENSÃO MANCHA: 40x60 cm
IMPRESSÃO: Jacto de tinta sobre papel Hahnemühle Photo Rag 100% Cotton, 308g
DIMENSÃO SUPORTE: 40x60 cm
NOME DO AUTOR: Diana Sá
TÍTULO: (des)conforto
Nº DE PEÇAS: 9
DIMENSÃO MANCHA: 30x22,5 cm
IMPRESSÃO: Jacto de tinta sobre papel Epson Enhance Matte, 192g
DIMENSÃO SUPORTE: 30x40 cm
NOME DO AUTOR: Hernâni Sousa
TÍTULO: O Juízo
Nº DE PEÇAS: 4
DIMENSÃO MANCHA: 40,5 x 27 cm
IMPRESSÃO: Jacto de tinta sobre papel Ilford Smooth Cotton Rag
DIMENSÃO SUPORTE: 45 x 31,6 cm
NOME DO AUTOR: João Pedro Reis (colaboração com Zé Teibão)
TÍTULO: Ensaio em Artes Mistas
Nº DE PEÇAS: 3
DIMENSÃO MANCHA: 30x45 cm
IMPRESSÃO: Jacto de tinta sobre papel Hahnemühle Museum Etching, 350g
DIMENSÃO SUPORTE: 35x50 cm
NOME DO AUTOR: Micael Afonso
TÍTULO: Mask Off
Nº DE PEÇAS: 10
DIMENSÃO MANCHA: 30x45 cm
IMPRESSÃO: Jacto de tinta sobre papel Hahnemühle Photo Rag Bright White
DIMENSÃO SUPORTE: 30x45 cm
SUPORTE: PVC Espumado Branco 3mm

NOME DO AUTOR: Natacha Suéli Pereira
TÍTULO: A Transcendência do Ego
Nº DE PEÇAS: 10
DIMENSÃO MANCHA: 10x13.34cm; 5x7.5cm; 12.19x18cm; 20x15cm; 55x55cm; 20x26.67cm; 7.1x4.73cm;
9x15.21cm; 20x26.67cm; 20x15cm.
IMPRESSÃO: Jacto de tinta sobre papel Hahnemühle Photo Rag Bright White, 310g
NOME DO AUTOR: Pedro Sardinha
TÍTULO: Perturbação
Nº DE PEÇAS: 7
DIMENSÃO MANCHA: 45x55 cm
IMPRESSÃO: Jacto de tinta sobre papel Baryta Prestige, 340g – Baryta Gloss
DIMENSÃO SUPORTE: 45x55 cm
SUPORTE: PVC 5mm
NOME DO AUTOR: Rita Queiroz
TÍTULO: A pele que habito
Nº DE IMAGENS: 11
IMPRESSÃO: Fotomecânica Molográfica, S.A.
DESIGN GRÁFICO: Rita Queiroz
TEXTOS: Rita Queiroz
DIMENSÕES E Nº DE PÁGINAS: 30x22,5 cm / 12 páginas
MIOLO: Munken Lynx 150g
CAPA: Tecido e cartão
EDIÇÃO: 1ª Edição, Porto, 2018
TIRAGEM: 1 exemplar
NOME DO AUTOR: Sara Ferreira
TÍTULO: Paisagem no nevoeiro
Nº DE PEÇAS: 11
DIMENSÃO MANCHA: 32x21,33 cm / 25x16,6 cm / 24x16 cm / 30x22 cm / 22,5x14,99 cm / 30x20 cm
IMPRESSÃO: Jacto de tinta sobre Hahnemühle Phtoto Matt Fibre Duo, 210g
NOME DO AUTOR: Sara Lopes
TÍTULO: 65+
Nº DE PEÇAS: 10
DIMENSÃO MANCHA: 28,5x19 cm
IMPRESSÃO: Jacto de tinta sobre papel Hahnemühle Photo Rag, 308g
DIMENSÃO SUPORTE: 38,5x29 cm
NOME DO AUTOR: Tânia Ramos
TÍTULO: Meia luz
Nº DE IMAGENS: 10
IMPRESSÃO (gráfica): Floricolor
DESIGN GRÁFICO: Tânia Ramos
TEXTOS: Ausência, poema de Carlos Drummond de Andrade
DIMENSÕES E N. DE PÁGINAS: 200x200mm, 41 páginas
MIOLO: Fine Art Soho, 140g
CAPA: Coffee Table Book, ic08
EDIÇÃO: 1ª Edição, Porto, 2018
TIRAGEM: 3 exemplares

Brochura
Design gráfico: Luís Carvalhal
Produção: Gráfica 99
Impressão: Offset digital
Dimensões: 120mm x 165mm
Papel: Couché 150g
Exemplares: 160
Exposição
Organização: Instituto Português de Fotografia
Coordenação: Luís Aniceto / Gabriela Silva / Cristina Dantas
Parceiro: Mira Fórum
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