A presente mostra de trabalhos encerra, uma vez mais, o
percurso de vários alunos finalistas do Curso Profissional
de Fotografia relativo ao biénio de
2017-2019. A exposição dos seus projectos representa
não apenas uma acumulação de conhecimentos fotográficos, findo o período de aprendizagem, mas também
o início de um novo ciclo referente à sua futura actividade profissional.
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Variados quanto aos modos de expressão e atendendo
às possibilidades de representação do mundo visual que
se tece no imaginário de cada um, os projectos expostos
reflectem, sobretudo, o interesse e a curiosidade dos
autores face a um universo tanto pessoal como colectivo.
O percurso das imagens que se estabelece por entre
espaços devolutos ou carregados de uma estranha
luz existencial, emerge invariavelmente do alento da
memória. Também no campo da reminiscência, da
afectividade e da experiência são construídos outros
percursos fotográficos que atestam a nossa relação
com o tempo. A deriva fotográfica faz-se igualmente
pela formulação de concepções filosóficas e estéticas,
associadas a um entendimento das coisas e do mundo,
ganhando corpo visual no espaço experimental da
imagem.
Para os alunos vai o nosso agradecimento por tudo o
que com eles aprendemos no decorrer da sua formação.
Deste tempo fica também a esperança de que nos
possamos cruzar novamente, já não na sala de aulas
mas no futuro fotográfico que possam construir, para
que dele possamos de novo aprender a ver e pensar as
imagens.
Luís Aniceto, IPF, janeiro de 2020

PARA LÁ DO PANO
Ana J. Nunes

Para lá do pano parte da união de duas formas de arte, talvez as únicas que sempre me atraíram:
o Ballet e a Fotografia. Presentes na minha vida desde a infância mas durante algum tempo
adormecidas, despertaram nos últimos anos, reassumindo preponderância. Assim, este projecto
nasce do coração e alimenta-se de paixão.
No Teatro Camões acompanhei os ensaios para o Dom Quixote da Companhia Nacional de Bailado
em contexto de estúdio, palco e camarins. Fui à procura de momentos aos quais o público não
tem acesso e que tornam possível o espetáculo pois este é tão somente a ponta do iceberg, o lado
visível de um trabalho que nasce e cresce antes do abrir do pano. A frequência da minha presença, a
distância por vezes necessária e a minha discrição permitiram-me encontrar instantes para lá do pano
e para lá da dança.
Os trabalhos de Arlindo Camacho na Moda Lisboa e Lisboa Fashion Week foram as primeiras
fotografias que vi antes de iniciar o trabalho, por captar o ambiente de bastidores. Inspiraram-me
os momentos e enquadramentos invulgares e a procura da luz em ambientes de escuridão. Também
Alex Majoli, em Scene, foi fonte de inspiração, ao transformar, a partir da iluminação, situações do
dia-a-dia e momentos de tensão e conflito reais em fotografias teatrais. A iluminação utilizada cria
um ambiente de cena que, tal como em Para lá do pano, são momentos de não representação ao
público.
Fiz a edição de pequenos instantes de ausência de dança; momentos em que o bailarino se encontra
consigo próprio e em que se permite a estar parado, quiçá à procura da inspiração que o aproxime da
perfeição. A bailarina Martha Graham descreve bem esta procura - “Nenhum artista está satisfeito.
Não há satisfação a qualquer momento. Há apenas uma dissimulação divina e estranha; uma agitação
abençoada que nos mantém marchando e nos faz mais vivos do que os outros.”1
Apresento as fotografias a preto e branco por permitir criar imagens mais contrastadas relativamente
à luz, pelo destaque dado aos elementos iluminados e pela redução de ruído visual de certos
elementos em contexto de ensaio. A escolha do suporte em passe-partout faz acompanhar a
delicadeza e intimidade do momento.
1

Agnes de Mille, The Life and Work of Martha Graham, 1991, p. 264.
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WABI-SABI
Carlos Pereira

Há dois anos atrás, durante o planeamento de uma viagem ao Japão, quando pesquisava informação
sobre a cultura tão particular daquele país, deparei-me com um conceito estético que remonta ao
século XV, está relacionado com o Zen Budismo e que se centra na aceitação da imperfeição e da
transitoriedade – o Wabi Sabi.
Wabi, está relacionado com as emoções geradas a partir da beleza da simplicidade, e Sabi, refere-se à
beleza profunda e tranquila que decorre da passagem do tempo sobre pessoas e coisas. O Wabi Sabi
é, pois, um estado de alma!
É uma forma de estar, viver e sentir a Vida, que tem por base três ideias simples: ver e vivenciar o
mundo com o coração, altera profundamente a forma como o sentimos; a simplicidade é portadora
de muita beleza, tranquilidade e conforto e, todos os Seres e todas as coisas, são incompletas,
imperfeitas e impermanentes.
Esta descoberta rapidamente se transformou numa quase obsessão e num desafio, o de olhar o
mundo que me rodeia com o coração, à procura de beleza nas coisas simples e imperfeitas, adoptando
uma atitude de despojamento e desapego face aos paradigmas ocidentais de modernidade, consumo
e busca da perfeição que nos são instilados a cada momento, e, em paralelo, ensaiar uma abordagem
à representação imagética dessa realidade.
O resultado dessa demanda materializou-se neste conjunto de imagens, cada uma com a sua
individualidade, mas com uma linguagem comum, inspirada neste paradigma estético, e que se
pretende equilibrada e coerente.
“As coisas wabi-sabi não precisam da garantia de status ou da validação da cultura de
mercado. Não precisam de documentação de proveniência. Wabi-sabi-ness de forma
alguma depende do conhecimento do background ou personalidade do criador. Na
verdade, é melhor que o criador seja indistinto, invisível ou anônimo”.
Leonard Koren

NOTA BIOGRÁFICA
Carlos Manuel Pereira, natural de Torres Vedras, nascido em 1958.09.20.
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O INTRUSO
Catarina Vilar

Vem devagar, sorrateiro. É a visita indesejada que vai entrando sem convite.
Não há alarmes ou sinais de aviso. É uma investida silenciosa.
No início é apenas um tremor, o coração acelerado. É o mundo que se turva e a incertezade nos
dissiparmos. Seremos nós ou o que está à nossa volta?
O peso da realidade abate-se sobre nós, sufocante, esmagador, tão absolutamente incontornável.
Luto por ar, por inspirar e expirar, por resistir ao soterramento e parece não resultar, apesar de saber
que o estou a fazer. O coração explode a cada batida, tão rápido como um comboio que ameaça
descarrilar, não parece perceber que se tratar de uma simulação, não recebeu o memorando que esta
não é uma morte verdadeira. É um ataque interno, uma guerra à traição, um simulacro macabro que
o meu cérebro faz contra mim.
Ele brinca ao faz de conta de um esmagamento que não existe, uma asfixia que não está lá, uma
beira de precipício que só existe na minha mente, onde as vertigens são tão grandes que o vazio me
engole mesmo assim.
O mundo parece distante, apagado, separado, tão lento, tão mais lento que nós, um intransponível
obstáculo à nossa fuga. Porque tudo o que queremos é fugir, dali, daquilo, de nós próprios. Este é o
véu do monstro que nos consome.
O pânico é um parasita, que melhor se instala a cada fôlego conseguido, que melhor se entranha a
cada gesto de luta, destruindo todas as defesas, virando-nos contra nós mesmos. Faz-nos acreditar
que somos nós o inimigo, demolindo até à total submissão.
E tudo isto se passa dentro. O intruso fica, instala-se, e quando se cansa parte, por vontade própria,
para voltar quando quiser mais uma vez. E por fora nada.
Esta é uma análise daquilo que se tornou um acontecimento recorrente para mim e que impacta a
minha vida. Esta série é uma exploração gráfica de um ataque de pânico de uma perspectiva pessoal,
utilizando metáforas visuais dos sentimentos provocados na duração da visita deste “intruso”.
As imagens que constituem a série, representam os cinco momentos, ou “capítulos”, que parecem
dividir ou marcar o acontecimento, e que mesmo não ocorrendo na mesma ordem ou duração são
constantes na experiência, criando uma narrativa que pretende levar o observador do início ao fim do
ataque, contado na primeira pessoa.
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Frequentou o curso de Produção Artística, com especialização em Realização plástica do Espectáculo, na Escola Artística
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Português de Fotografia (Curso Profissional 2018-19), concretizando um desejoantigo de saber mais da técnica
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IN SEARCH FOR “LOST MEMORIES”
Daniel Novo Gaspar

Um dos maiores desafios para mim é conseguir chegar às minhas memórias, perder-me nelas como
me perco tantas vezes por caminhos que no fim me levam a reviver histórias que achava já ter
esquecido. Agora imaginem encontrar memórias que não são minhas, não me pertencem, que me
guiam por espaços que não conheço, objetos que não me dizem muito, caminhos já percorridos por
outros e o que deles resta é só história, agora esquecida.
Partindo à descoberta, realço as casas e quintas senhoriais, as que em tempos foram habitadas por
senhores nobres ou de grandes posses, e pelas suas famílias.
Assim como a idade destas casas senhoriais, inspirei-me em pinturas do seculo XIX. Distinguemse pela sua arquitectura, decoração, e pela capacidade de resistir ao tempo e ao vandalismo. São
autênticos museus de porta aberta.
Devido há falta de documentação, investigar estas casas são desafios frequentes. Saber a sua história
e a de quem lá vivia torna-se, por vezes impossível, e muitas vezes o que me resta é observar e
instintivamente recolher informação.
No seu geral, a primeira imagem que nos surge quando pensamos em lugares abandonados é um
espaço ou edifício em ruína, destruído, vazio. Por vezes essa não é a realidade. Existem lugares cheios,
ricos em histórias, sejam eles casas, quintas, palácios, hotéis, escondem um universo de segredo e
mistério que tenho gosto de desvendar. E com este projecto quero mudar um pouco essa ideia,
mostrando um lado mais clássico e senhorial de vários lugares abandonados em Portugal.
Neste projecto mostro que para além do próprio espaço, também são os objetos que compõem e dão
vida a estes lugares esquecidos. Retrato a ideia do mistério que cada espaço carrega, e o não saber o
que vou encontrar, aquilo que pode estar lá dentro.
Não se trata apenas de documentar estes lugares esquecidos, deles eu procuro as suas características
e personalidade, não só pela sua beleza, mas principalmente pela maneira como a luz invade e ilumina
os espaços, enquanto única forma presente e viva. Uma exploração, requer investigação, enriquece a
minha cultura, gera criatividade, e me é fonte de inspiração.

NOTA BIOGRÁFICA
Nasci em Agosto de ‘98, em Leiria, e vivo numa aldeia muito típica dos seus falares e costumes.
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email: fotordg@gmail.com

IN OTHER WORDS
Federico Ienna

As palavras nem sempre tornam-se efetivas. No seu melhor, elas aproximam-se aos sentimentos que
queremos exprimir, mas não chegam a exprimi-los na totalidade. Utilizamos palavras, mas acabamos
para nós perdermos nelas, nunca voltando exatamente ao que nós sentíamos antes de começar.
Há uma lei na Física que descreve a tendência das coisas se perderem, a tendência para tudo ficar
mais desordenado com o correr do tempo. Na sua forma mais básica, a lei é assim:
∆S≥0.
Chamamos essa lei a lei da Entropia. Essa lei tem uma relação muito próxima com a noção do
tempo—é a única lei fundamental da física que sabe distinguir entre o passado e o futuro. Todas as
outras leis são reversíveis, significando que o tempo podia fluir ao contrario sem violar essas leis. A
entropia estabelece que o passado é o que passou, e que é anterior ao futuro, que é o que ainda não
passou.
No entretanto, a entropia vai sempre aumentando: à todos os níveis as coisas se afastam, os caminhos
se complicam, os fios se emaranham, e a desordem das coisas aumenta.
Esse, é o passar do tempo.

NOTA BIOGRÁFICA
Federico Maria Salvatore Ienna nasceu em Turim, Itália, em 7 de fevereiro de 1984. Aos 15 anos muda-se
para a cidade de Seattle, nos Estados Unidos, onde estuda física e mora até aos 30 anos. Em Portugal
desde 2014, Federico vai completar um doutorado em oceanografia na Universidade de Lisboa. Mas
os seus interesses vão muito além dos seus estudos académicos, interesses que ele expressa através da
fotografia - eis a razão pela qual frequentou o Instituto Português de Fotografia no Curso Profissional de
Fotografia 2017/2019.
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Email: fed.ienna.ph@gmail.com
Web: www.federicoienna.com
Instagram: @federicoienna
Portfólio Behance: www.behance.net/federicoienna

DÉVELOPPÉ
Francisca Antunes

Développé, de significados, movimento no ballet que envolve um desdobramento suave e gradual da
perna do bailarino; desenvolvido.
Quando dançamos, dançamos com o corpo e com a alma.
Não existe uma norma para sair da rotina, sacudir e libertar emoções.
Sentimos, comunicamos, exprimimo-nos, e, por vezes, dançamos.
Como em qualquer arte, na dança está patente uma ideia de evolução, crescimento e desenvolvimento.
Inicialmente, apuram-se bases técnicas e formais, existe uma extrema preocupação e cuidado com
a postura, o movimento, a execução, quer-se alcançar a perfeição. Damos tempo ao tempo e
deixamos que tal perfeição e correção do movimento comece a estar lado a lado com a expressão, de
sentimentos, emoções, vividas ou não.
A dança vive da expressão, da interpretação. O corpo e a alma num só.
Mais do que registar o corpo, que vai aparecendo modificado, desenvolvido, marcado pelo esforço
e pelo tempo, decido realçar a alma, espelho de personalidade, que nos caracteriza e individualiza.
Vou observando a sua interação e consequente apropriação de um espaço. Há uma crescente
ocupação do mesmo, é uma subida gradual como num développé, saímos da nossa zona de conforto,
mas alcançamos o equilíbrio.
Inspirada também pela beleza arquitetónica de dois lugares onde a Arte habita exaltando sensações
e sentidos, posiciono as personagens num espaço onde a beleza se toca de pontas. Espaços esses que
conciliam dois Mundos, sítios significativos e representativos de uma mudança que também eu sofri,
reflexo de uma passagem do tempo, do meu crescimento.

NOTA BIOGRÁFICA
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DESCORTINAR
Meryeli Macedo

“(...) A imagem é uma criação pura do espírito. Ela não pode nascer da comparação, mas da
aproximação de duas realidade mais ou menos remotas (...)” excerto do - O Manifesto Surrealista - do
poeta André Breton, que ajuda assim a definir o Surrealismo, movimento artístico que desde sempre
me fascinou. Das letras às artes plásticas, com os quadros de Salvador Dalí, mas nunca na fotografia.
“ d e s c o r t i n a r “ é uma procura da estética retratista com base empírica inspirado no fotógrafo
português Fernando Lemos, e é com seu trabalho “À Sombra da Luz” que nasce este projecto.
“À Sombra da Luz” reúne fotografias datadas entre 1949 e 1952, é uma galeria de retratos da boémia
portuguesa, artistas, escritores e poetas. Seus amigos, aqueles de quem gostava e que estava
habitualmente: “(...) foram as pessoas mais importantes com quem eu convivi, gente que fez a minha
cabeça, (...) a gente se encontrava, se via, se amava e se dialogava (...)” *.
A amizade é uma palavra frequente no vocabulário de Lemos, que nunca retratou desconhecidos:
“(...) a coisa mais gratificante neste conjunto retratista***, é de que foi só de pessoas que eu gostava,
nunca fiz retratos de gente que não conhecia nem nunca farei, nem que me paguem (...)” **. São
sempre de pessoas que faziam parte de sua vida, em cada imagem há a liberdade de uma parceria
íntima e participante entre fotógrafo e fotografados. Assim sendo, com a mesma base de Fernando
Lemos o grupo de pessoas aqui representados são seis grandes amigos meus, que fazem parte de
mim. É com eles que cresço a cada dia, que me vão moldando enquanto ser humano e eu à eles.
Ao longo do processo, utilizei diversos materiais de forma a explorar a plasticidade de como a luz
reage em cada uma delas e de que maneira esse propósito iria ajudar a criar distorções, sobreposições
e elementos gráficos na conceção do caos visual. Procurei idealizar um desenho mental como ponto
de partida para cada fotografia com a premissa de escolher palavras-chave que pudessem caracterizálos. É com esse alicerce, espírito intuitivo e experimental que a construção dessas imagens surgiram.
São sobretudo o modo de como vejo estas pessoas, transferindo de forma intencional, não ao acaso,
mas com base no experimentalismo a representação de como as reconheço.
* Transcrição do documentário de Jorge Silva Melo “Fernando Lemos - Como, Não é Retrato?” Minuto 17:12 e ** minuto
21:34 respectivamente
***Referência a “À sombra da luz “
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DO OUTRO LADO
Ricardo Ribeiro

Para quem vive na margem sul, e principalmente, entre as freguesias da Cova da Piadade e Cacilhas,
torna- se rotina passar ao lado de uma rede que interdita a passagem para o antigo estaleiro da
Margueira, usualmente conhecido como Lisnave.
O estaleiro da Margueira, inaugurado em 23 de junho de 1967, tinha elevadas valências para a
construção e reparação de navios, destacando-se duas delas, as mais importantes, o pórtico vermelho,
que já faz parte da paisagem e uma das quatro docas, a número 13. Estas eram umas das inúmeras
peças que o fizeram, na altura, ser considerado um dos maiores estaleiros a nível mundial.
Tudo isto foi substituído pelo abandono , pela sensação de vazio que fica no olhar de que o mesmo
já teve vida, é algo que foi deixado à sua sorte, de quem, no passado sentenciou por ele o seu futuro.
Apesar de se encontrar encerrado/abandonado desde o ano 2000, ainda resistem muitos elementos
deixados ao acaso, para além dos óbvios, que nos permitem regressar ao passado.
É ao cruzar a rede, que o mesmo ganha outra dimensão, entramos nos vários espaços do espaço.
Dessa forma, consegue-se observar e descobrir, onde milhares de pessoas de diversas classes sociais
trabalhavam em turnos de 24 horas, 365 dias por ano, era uma cidade dentro de outra cidade, desde
o escritório de um administrador, passando pelos diversos corredores , até uma simples secretária
deixada ao acaso numa oficina.
Através dos nosso sentidos, conseguimos percorrer o local, sentido que o mesmo ganha vida
novamente, podendo assim , por breves momentos, ser transportados para o passado e imaginar as
pessoas nas suas rotinas diárias, transmitindo-nos dessa forma sensações únicas.
Num futuro breve, estes espaços irão deixar de existir, permanecendo na memória de quem lá
trabalhou ou de quem teve a oportunidade para os poder registar. A imagem neste caso, tem o seu
papel, faz o balanço entre passado e presente, permite um misto entre recordação e realidade, que se
encontra na nossa mente, que nos leva ao passado e faz regressar ao presente.

NOTA BIOGRÁFICA
Nasci em Lisboa em 1978, a minha infância foi dividia entre Lisboa e a margem Sul.
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BEFORE MIDNIGHT
Tatiana Pio

Quando anoitece parece que tudo muda. Muda a nossa perceção dos espaços. Muda a nossa maneira
de olhar o que nos rodeia. Como se víssemos algo totalmente diferente. E, no entanto, são espaços
com que convivemos diariamente, os prédios em que habitamos, a escola onde andávamos.
Before midnight é uma redescoberta de um espaço escolar, normalmente movimentado e barulhento,
que à noite se torna num lugar misterioso e silencioso. Sente-se a ausência das pessoas que a esta
hora ocupam só um ou dois pavilhões. Parece já estar fechado antes do toque final, apesar de
existirem aulas noturnas que terminam à meia noite.
Nestes espaços desprovidos de presença humana, encontram-se marcas da sua existência, pequenos
pormenores que vão sobressaindo aos nossos olhos, um risco, uma palavra, uma flor em vaso. Que
histórias habitam estas paredes?
Este projeto nasce do fascínio pessoal pela iluminação artificial que invade a escola durante a noite,
causando-lhe uma certa estranheza, transmitindo um sentimento diferente a quem frequenta o
ensino diurno.
Que sombras espreitam por detrás desses focos de luz?
Estes foram os espaços que percorri durante três anos. Que continuo a percorrer, agora
voluntariamente.
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DESCRIÇÃO DETALHADA DAS PEÇAS EM EXPOSIÇÃO
NOME DO AUTOR: Ana J. Nunes
TÍTULO: Para Lá do Pano
Nº DE PEÇAS: 7
DIMENSÃO MANCHA: 20 x 13,3cm
DIMENSÃO SUPORTE: 30 x 23,3cm
IMPRESSÃO: Jacto de tinta sobre papel Luster RC 260g
NOME DO AUTOR: Carlos Pereira
TÍTULO: Wabi-Sabi
Nº DE PEÇAS: 8
DIMENSÃO MANCHA: 15 x 15cm
DIMENSÃO SUPORTE: 40 x 40cm
IMPRESSÃO: Jacto de tinta sobre sobre papel fotográfico

NOME DO AUTOR: Francisca Antunes
TÍTULO: Développé
Nº DE PEÇAS: 8
DIMENSÃO MANCHA: 24 x 36cm
DIMENSÃO SUPORTE: 30 x 45cm
IMPRESSÃO: Jacto de tinta sobre papel Photo HQ

NOME DO AUTOR: Catarina Vilar
TÍTULO: O Intruso
Nº DE PEÇAS: 5
DIMENSÃO MANCHA: 38 x 25,4cm
DIMENSÃO SUPORTE: 47 x 34cm
IMPRESSÃO: Jacto de tinta sobre sobre papel Hahnemühle Baryta

NOME DO AUTOR: Meryeli Macedo
TÍTULO: d e s c o r t i n a r
Nº DE PEÇAS: 6
DIMENSÃO MANCHA: 23,34 x 35cm
DIMENSÃO SUPORTE: 28,34 x 40cm
IMPRESSÃO: Jacto de tinta sobre papel Ilford Galerie Prestige Gold Mono Silk 270g

NOME DO AUTOR: Daniel Novo Gaspar
TÍTULO: In Search For “Lost Memories”
Nº DE PEÇAS: 8
DIMENSÃO MANCHA: 17 x 28cm
DIMENSÃO SUPORTE: 20 x 30cm
IMPRESSÃO: Jacto de tinta sobre papel FineArt Luster Semi-Gloss

NOME DO AUTOR: Ricardo Ribeiro
TÍTULO: Do Outro Lado
Nº DE PEÇAS: 7
DIMENSÃO MANCHA: 30 x 45cm
DIMENSÃO SUPORTE: 35 x 50cm
IMPRESSÃO: Jacto de tinta sobre papel Epson Premium Luster 260g

NOME DO AUTOR: Federico Ienna
TÍTULO: In Other Words
Nº DE PEÇAS: 6
DIMENSÃO MANCHA: 30 x 35cm
DIMENSÃO SUPORTE: 30 x 35cm
IMPRESSÃO: Jacto de tinta sobre papel Coala Photo Satin 240g
LIVRO:
DESIGN GRÁFICO: Federico Ienna
TEXTOS: Federico Ienna (tradução para Português por Mariana Difini)
Nº DE IMAGENS: 44
Nº DE PÁGINAS: 74
DIMENSÕES: 22 x 25cm
IMPRESSÃO: Gráfica 99
MIOLO: Munken Lynx 120g
CAPA: Colortech 300g

NOME DO AUTOR: Tatiana Pio
TÍTULO: Before Midnight
Nº DE PEÇAS: 8
DIMENSÃO MANCHA: 13 x 18cm
DIMENSÃO SUPORTE: 15 x 23cm
IMPRESSÃO: Jacto de tinta sobre papel Coala Photo Satin 240g
LIVRO:
DESIGN GRÁFICO: Tatiana Pio
TEXTOS: Tatiana Pio
Nº DE IMAGENS: 30
Nº DE PÁGINAS: 38
DIMENSÕES: 30 x 30cm
IMPRESSÃO: Blurb
MIOLO: Fosco Premium 148g
CAPA: Dura de Linho preto com sobrecapa brilhante

