Num ano marcado na história da humanidade
como um dos mais difíceis para nossa sociedade e
consequentemente atípico para os nossos dias, a
finalização de uma etapa tão vívida é um marco ainda
mais profundo e único para todos.
Os alunos finalistas do Curso Profissional de
Fotografia 2018-2020 enfrentaram muitos desafios,
além dos habituais, para chegarem à conclusão desse
ciclo, e isso tem reflexo direto no projeto de cada aluno
nesta exposição final, onde a mistura dos sentimentos
viscerais como medo, receio do novo, o não sabermos o
que acontecerá, a ansiedade conjugada com as memórias
mais intimistas de cada aluno traduz de forma clara e
poética o trabalho de cada um.
Sem deixar ainda de mencionar a percetível mestria e
o envolvimento que cada trabalho nos proporciona como
espectador, com coerência nos envoltos e contornos de
cada imagem.
Felicito a resiliência e a perseverança de todos os
alunos ao enfrentarem os desafios e finalizarem com
esplendor esta etapa da vida de cada um e deixo aqui
um acalento de que certamente terão um caminho muito
promissor. Que os próximos projetos sejam o reflexo de
todo o conhecimento adquirido ao longo dos dois anos de
formação no IPF.
Eduarda Alvarenga e Carlos Álvares
IPF, Junho de 2021

INCREDIBLY LOUD
Beatriz Pequeno
Este projeto surge no meio de um período onde nos isolámos na urgência de nos
protegermos de um vírus que nos arrancou 2020. Enrolámo-nos tanto para dentro de
nós que criámos muros com pedras de medos difíceis de serem destruídos. Isolámonos ao ponto de começarem a surgir títulos nos jornais considerando a ansiedade e a
angústia como efeitos secundários da pandemia. Isolámo-nos até não nos desaparecer a
agonia de estarmos fechados connosco e com o bicho que nos rói as mãos e nos engole
o estômago. E assim, na necessidade de gritar de volta ao terror, nasce o tema deste
projeto – ansiedade. São 3 da manhã e a casa está silenciosa, a rua está parada, a noite
está sossegada e, ainda assim, está tudo incrivelmente alto. Há perguntas sem respostas
e muitas hipóteses de coisa nenhuma. O que é isto? Parti para entender que bicho é este,
capaz de transpirar mãos e pés como se fossem folhas de plantas a pingar água, capaz
de deixar corpos flutuantes no desejo de uma libertação que nem a mente entende qual
é, capaz de calar gritos e deixar os olhos a pairar no abismo. A necessidade de querer
explorar aquilo que se potenciou no meu corpo ao longo de meses corridos, fez-me querer
esmiuçar estes sentimentos e partilhar com quem possa estar a passar ou não por situações
paralelas. Este conjunto de imagens funciona como uma discussão visual daquilo que foi
um estudo onde, por método de questionário, procurei entender os diferentes tipos de
ansiedade, as diferentes reações e as diferentes experiências pelas quais os diferentes
corpos passam. Assim, decidi-me a utilizar ao longo da série uma constante de interseção
com outros materiais, desfoque e névoa, de modo a realçar o abismo, o desconforto, o
medo desconhecido, a dormência e a falta de reação. O corpo é, obviamente, o elemento
principal de uma cena em que poderá estar reconhecível ou não, como a nossa própria
pele poder não nos parecer nossa. O conceito passa ainda pelo uso do corpo em cenários
naturais, que nos remetem para uma emoção que, tal como o plano, poderia ser também
ela natural, não fosse a sua chegada acompanhada por um sabor amargo e agonizante.
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LISBON NOTES
Bruno Brehm
Lisbon Notes, trabalho final do Curso Profissional de Fotografia do IPF, consiste num conjunto
de 130 imagens que são apresentadas em formato de livro. Trata-se de uma série de fotos
captadas pelas ruas de Lisboa no decorrer do segundo ano do curso, registando situações,
pessoas, animais, objetos, locais, com o intuito de funcionarem como anotações visuais da
minha procura de entender a cidade e as memórias que tenho dela.
A cidade é um organismo vivo, não está isolada dos seus habitantes e respetivos rituais.
Muda todos os dias e todas as horas, embora obedeça a ritmos mais ou menos estabelecidos,
como as saídas do trabalho, os engarrafamentos de trânsito, as pausas para as refeições, etc.
Enche-se de vida pela manhã, esvazia-se ao anoitecer, visto uma maioria dos seus ocupantes
dormirem nos arredores. No entanto, devido à pandemia que alterou o dia a dia, acabei
involuntariamente por fazer um registo visual desta nova situação.
Tentei ilustrar a passagem das pessoas que se cruzavam na minha busca de capturar essa
dinâmica da cidade, muitas vezes sem dar primazia ao lado técnico e sem o objetivo de obter
imagens amadurecidas ou definitivas.
A fotografia de rua pode obedecer a certos parâmetros, como o conhecimento de certas zonas,
de certas personagens “fixas” ou condições de luz em certos momentos que criam especiais
atmosferas. Pode funcionar igualmente num jogo de provocação/reação tentando encontrar
situações inéditas, ou como “caça” num determinado local esperando comportamentos
suspeitos.
Pretendi assim criar um trabalho que não representasse a cidade através duma coerência
estética de semelhanças visuais ou ideias pré-concebidas que poderia ter do que é Lisboa,
relacionando as memórias de infância que tinha da cidade e a maneira como hoje vejo esse
mesmo espaço urbano, deixando que de certa forma o meu subconsciente fosse ditando o
ritmo do projeto.
Penso várias vezes sobre o ato de olhar e da percepção, e como o mundo físico é o palco
onde os olhos de cada ser projetam involuntariamente os seus mundos internos e acabam por
chamar a isso de realidade. Acredito, por isso, que nunca ninguém vê̂ exatamente o mesmo, o
território apesar de ser partilhado materialmente, nunca é igual para todos os observadores.
Muitas vezes só́ a imaginação nos prende à terra, o que chamamos de realidade é apenas uma
forma de ficção.
NOTA BIOGRÁFICA
Nasci em Lisboa em 1997. Dez anos mais tarde fui para uma aldeia no interior do país onde comecei a
interessar-me pela fotografia. Desde então tenho vindo a desenvolver naturalmente essa paixão e após
os estudos normais ingressei no Instituto Português de Fotografia.
Telemóvel - 939 062 678
E-mail - brehm.bruno2@gmail.com

MELANCOLIA
Cláudia Martins
“Ainda me lembro das brincadeiras
As que duravam tardes inteiras
Brincava às bonecas, ás mães e aos pais
Perdia a noção do tempo,
Do tempo que não volta mais
Diziam-me para aproveitar
Que era a melhor altura da vida
Punha um penso na ferida
Saía de novo para brincar
Até á hora de jantar
Vestidos de princesa,
Fazia parte da realeza
Saias a rodopiar
Passar os dias a brincar
Escondida debaixo da mesa
Os livros e os cadernos
Os intervalos eternos
Joelhos esfolados
Alunos atarefados
“Vamos embora, está a tocar”

Ás voltas no carrossel
Rabiscos coloridos no papel
Um brinquedo perdido
Meu ursinho esquecido
Dos olhos cor de mel
Não pensei que fosse verdade
Hoje só resta a saudade,
Na altura não percebia
O que a minha mãe me dizia
Enquanto me fazia uma trança
“A melhor parte da vida é ser criança”

NOTA BIOGRÁFICA
Nasceu em Santarém a 25 de Outubro de 1997, mas com apenas 1 ano de idade mudou-se para Cascais, lugar
onde vive atualmente. Terminou o secundário na área de Línguas e Humanidades sem ter uma ideia definida
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conhecimento na área e entrou então no IPF, no Curso Profissional de Fotografia no ano letivo 2018/2020
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(BOM FILHO) A CASA TORNA
Jéssica Costa
Voltar para casa não fazia parte dos meus planos, mas um momento de extrema dissonância
ditou o meu súbito regresso. O surgimento de uma pandemia sem um fim previsto abalou a
vida de todos. Desempregada, regressar a casa dos meus pais era a minha única alternativa.
Repentinamente, o futuro que aos poucos fui arquitetando, desmoronou como um castelo de
cartas. Fechada no meu quarto de infância e confinada à minha existência, instalou-se em
mim a inércia de um tempo perdido no tempo. Foi então que entendi que antes de ir, nunca
tinha aprendido a ficar e, agora que voltei, podia finalmente aprender. Aprender a ocupar este
espaço que é meu.
Inspirada nos trabalhos dos fotógrafos Francesca Woodman, Sophie Calle e Daniel Blaufuks
e, na obra literária A Metamorfose, de Franz Kafka, (Bom Filho) a Casa Torna é um projeto
fotográfico que aborda a relação dualista entre uma pessoa e um espaço, mais concretamente
a relação entre mim e o lugar onde cresci.

NOTA BIOGRÁFICA
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CHRYSALIS
João Marcelino
Na biologia, chrysalis - crisálida (em português), corresponde ao terceiro estado de vida de
uma borboleta. A larva é envolvida pelo casulo, que fica suspenso até ao último estágio
de transformação – a metamorfose. Em sentido figurado, o termo remete para algo que se
encontra numa fase embrionária, sem estar terminado, mas que antevê uma consolidação.
Em maior ou menor escala, este processo biológico é próprio de todas as espécies.
Quando se conduz esta tese até ao Homo sapiens, torna-se claro que qualquer mudança é
inerente à evolução. O fator diferencial reside em sermos agentes racionais, fazendo de nós
homens responsáveis pela nossa própria metamorfose.
Chrysalis surge então da necessidade de representar o sujeito que, no intento de se emancipar,
vive enclausurado e aparentemente inerte. Em comunhão indivisível com a terra que pisa,
sofre constantes mutações que arrumam a sua existência num mero plano intermédio. O
Homem já não é o que era, mas também ainda não é quem deseja ser. Nasce desamparado,
porque é mortal sem aviso prévio, e vive para desafiar o status quo. Essa predisposição para
se autodesafiar surge de um casulo manente, onde ocorre um salto individual do instinto
para o pensamento. Agora que, sob uma trama consagradamente crescente dos órgãos e
das formas que nos firmam, se evidencia aos nossos olhos um aumento da consciência, toda
a metamorfose humana se reduz, do ponto de vista natural, a uma questão morfológica de
melhor cérebro.
Dessa forma, esta série surge como mote para uma reflexão existencialista sobre a relação do
Homem com o seu próprio progresso. Deparado com um corpo adulto, o ser humano abre-se a
um conjunto de transformações mentais e sociais, que jogam com os limites da lucidez.
À beira da evolução, seremos testemunhos finais ou arquétipos de algo maior?
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MIND / TIME
José Pedro Correia
A passagem do tempo - seja isso o que for - é, para mim, assustadora. Pensar nela é intimidante
uma vez que, faça o que fizer, sou impotente.
O tempo, enquanto conceito, surge em infinitas definições. Coexiste tanto como grandeza
física, como noção do senso comum. Pelo dicionário de língua portuguesa, é tido como a
sucessão de momentos em que se desenrolam os acontecimentos, como o período contínuo e
indefinido no qual eventos se sucedem, entre tantas outras intermináveis coisas, visto que este
tem influência em tantas áreas como áreas existem.
Aqui, vou dividi-lo em dois tipos: tempo cronológico e o tempo psicológico. O primeiro
corresponde à passagem natural do tempo, aquele que pode ser contado através de relógios
e calendários, uma vez que é uma dimensão da realidade. O tempo psicológico, por sua vez,
é um produto da experiência interior e introduz a subjetividade, pois provém da experiência
individual do sujeito em questão, dos seus pensamentos, sentimentos e reflexões. O físico
alemão Albert Einstein, afirmou que a diferença entre o passado, presente e futuro é apenas
uma ilusão, mesmo que persistente. Daqui, tem-se que o passado, presente e futuro acontecem
no mesmo momento, apenas em perspetivas diferentes.
Através das fotografias que vou tirando ao longo da vida procuro, não só, contar uma
história, mas manter viva uma lembrança de algo ou alguém que já não está presente. À luz
dos versos de Luís Vaz de Camões, no primeiro canto de “Os Lusíadas”, “E aqueles que por
obras valerosas / Se vão da lei da morte libertando.”, vejo na fotografia a única hipótese de
obter imortalidade do que sinto e observo. A eternização de um momento numa fotografia
faz com que o passado esteja sempre presente, facilitando o processo mental de recordar
um acontecimento passado, mesmo que o ponto de vista mude. O distante fica perto e quem
está ausente, continua presente. A fotografia mantém, então, uma relação íntima e paradoxal
com o tempo. O seu conteúdo é intemporal e eterno, quem muda são as pessoas que a
observam e as suas vivências, instáveis e efémeras, e são essas que lhe darão constantes
novas interpretações e perspetivas, tornando a fotografia tanto parada no tempo como em
constante mudança com o mesmo.
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LAR
Mariana Tomaz
O nome dela era Henriqueta da Silva e foi quem motivou este trabalho. A Henriqueta era como
uma tia para mim. Morava no apartamento de baixo viu-me crescer desde que nasci. Foram
19 anos com uma vizinha que nunca se queixava do barulho de duas crianças a correr de
um lado para o outro constantemente, que deixavam cair coisas no chão e davam pequenos
gritos espontâneos sem motivos aparentes. No início do ano de 2020 tudo mudou. Do dia
para noite, inesperadamente, deixou-nos. Durante algum tempo tudo permaneceu igual, só
faltava ela. A sua presença continuava ali, através dos objetos, das fotografias, da bengala ao
lado da porta, para quando mal entrasse poder-se apoiar nela. Enfim, de tudo o que deixou
naquela noite antes de partir para o hospital. Alguns meses depois, após sessenta anos da sua
presença naquela casa, esta deixou de ser um lar completo, para restarem apenas fragmentos
de um lar. Ficaram apenas os objetos que nada diziam aos seus filhos… pequenos resquícios
do que fora outrora aquela casa habitada. Foi assim que surgiu este trabalho, com o objetivo
de registar, através das fotografias, as pequenas coisas que por ali foram permanecendo e
que restavam para contar a história da vivência de alguém naquela casa. Pegar nos detalhes
quase insignificantes, aqueles que, considerados tão insignificantes, ficaram para trás e foram
esquecidos pela família. Ao longo do trabalho, a casa continuou a sofrer alterações e, cada vez
que lá voltava, sabia que poderia não estar 100% igual à última vez que a tinha fotografado, o
que impossibilitava explorar melhor algumas fotografias tiradas anteriormente e já não estava
lá o que anteriormente teria fotografado. Contudo, esse desafio de continuar a encontrar
coisas perdidas/esquecidas naquele pequeno T2, foi um desafio que sinto que alcancei. O
registo de uma vida ali passada permanece. Ficou nos detalhes esquecidos, onde ainda se
reflete o cuidado e amor que um dia ali foi investido. Ainda não deixou de ser um lar para
passar a ser apenas um apartamento.
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