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O Centro de Estudos em Fotografia de Tomar, CEFT - Casa dos
Cubos, resulta do acordo entre duas instituições próximas e com
responsabilidades na Cultura Fotográfica: a Câmara Municipal de
Tomar, enquanto guardiã de espólio fotográfico histórico, que remonta à segunda metade do século XIX, possuindo também uma
interessante coleção de câmaras fotográficas; o Instituto Politécnico de Tomar, onde há mais de 30 anos se lecciona a Fotografia,
primeiro em Unidades Curriculares de vários cursos, e mais tarde
no próprio curso superior de fotografia, que aqui foi criado, e que
durante cerca de 17 anos foi a única oferta formativa do género,
no panorama do ensino superior público em Portugal. O IPT possui
ainda um acervo fotográfico que reúne trabalho desenvolvido ao
longo de mais de 30 anos de actividade. O CEFT - Casa dos Cubos,
tem como missão assegurar a conservação, o estudo e a divulgação das colecções e acervos dessas duas instituições, tendo, além
disso, vindo a desenvolver acções que continuamente enriquecem
o próprio Centro de Estudos, quer através da aquisição de novas
colecções de fotografia, quer através da promoção de actividades
diversas em torno da cultura da Fotografia.
A temática Fotografia do Território, inscrita na natureza e missão
do CEFT - Casa dos Cubos, seja por força das próprias colecções
fotográficas históricas, seja pelas características das iniciativas desenvolvidas no contemporâneo, foi um desses vectores de desenvolvimento de actividades.
Em Novembro de 2020 entendemos oportuno lançar uma plataforma na internet, que se pudesse constituir como repositório de
projectos e autores em Fotografia do Território realizados em Portugal. Este projecto acrescentou ao CEFT - Casa dos Cubos um novo

espaço virtual, que suportado nas tecnologias digitais, disponibiliza
já cerca de 40 autores, e 60 projectos, entrevistas e outros documentos, numa estrutura dinâmica de acesso universal, que já
se pode considerar de enorme relevância no panorama da cultura
fotográfica portuguesa.
A par dessa iniciativa, apresentámos programação organizada e
sistemática de exposições de Fotografia e Território, cujo primeiro
ciclo decorreu entre Abril e Novembro de 2021, um ciclo que se
repete agora em 2022.
Estamos gratos pela motivação, entusiasmo, qualidade pessoais
e profissionais, de todos os que aceitaram participar e colaborar
nesta aventura. Estamos também gratos ao que nos visitam regularmente na plataforma https://fotografiaeterritorio.ceft.pt, são
já cerca de 40000 visitas registadas, e também agradecemos às
cerca de 2000 pessoas que se deslocaram à Casa dos Cubos em
Tomar, durante o ciclo de exposições de 2021.
Este Anuário, em versão digital, apresenta actividades que decorreram em 2021 na temática da Fotografia do Território e desejamos
muito que este documento, e os que se seguirem, possam contribuir para acrescentar, afirmar e qualificar este projecto, no qual o
CEFT - Casa dos Cubos está empenhado ▪
Tomar, Abril de 2022

António Ventura, Comissão Coordenadora do CEFT - Casa dos Cubos
João Henriques, Programador no Projecto Fotografia e Território
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Com a apresentação dos trabalhos fotográficos PIN, de João Mota
da Costa, e COLOSSO, de Rodrigo Simões Cardoso, , deu-se início
na Casa dos Cubos a um ciclo de exposições dedicado à Fotografia e Território sobre Portugal, aprofundando uma acção expositiva
que já vinha sendo desenvolvida há algum tempo pelo CEFT, junto
da comunidade tomarense e do público em geral. Esta iniciativa
em Fotografia e Território teve o seu início em Novembro de 2020,
com o lançamento do Portal www.fotografiaeterritorio.ceft.pt,
e contou ainda com mais algumas iniciativas confirmadas para
2021, nomeadamente mais duas exposições de Fotografia, com
várias conferências online com fotógrafos de reconhecida prática
artística, e também com uma residência artística em Tomar.

Esta opção pela dupla exibição para o início deste ciclo apontou,
por um lado, a explorar e enfatizar as possibilidades polimórficas
da Casa dos Cubos, numa óptica de experimentalismo, risco,
e riqueza, funções activantes da exibição artística contemporânea ▪
Por outro lado, essa opção permitiu colocar em contraponto comunalidades, contrastes, diferenças, modos de ver e dar a ver, entre
estes dois projectos relevantes da produção artística contemporânea
sobre território e paisagem.
Com PIN, João Mota da Costa apresentou uma abordagem fotográfica realizada no concelho de Óbidos, cujo ponto de partida foi
o Decreto (consuetudinado em Concelho de Ministros 95/2005
de 24 de Maio de 2005 - DR 100 - Série I-B / projectos em parques naturais, áreas protegidas e na Rede Natura 2000 / LPN em
29/06/2011) que regulamenta os PIN, Projectos de Interesse
Nacional, os quais, sendo susceptíveis de adequada sustentabilidade ambiental e territorial, representem um investimento global
superior a 25 milhões de euros. Perante essa iniciativa, João Mota
da Costa elegeu essa zona da costa portuguesa para registar os

7

actos preparatórios à construção de um empreendimento turístico de luxo.

de uma representação de lugares comuns, temáticos e formais:
se no caso do PIN a destruição, apesar disso, pode ser estetizada,
a estética parece funcionar mais como um isco que nos chama
a atenção para o deplorável, e para a natureza política do território e da paisagem, sobretudo nesse lugar tão marcante da
identidade territorial portuguesa que é a costa marítima. Já no
caso de Colosso, é-nos sugerida uma construção subtil, em diferentes layers, onde o tempo, o homem, o fotógrafo, constroem o
lugar, real e figurativamente, em ambos os casos enriquecendo-se
o vocabulário e o imaginário sobre o território ▪

Apontando à tensão entre a preservação e ecologia, o uso do território e os interesses económicos, convoca-se uma relação com
a terra que, ao invés de ser protegida, conforme delineado pela lei,
é, através dos mesmos legisladores, autorizada a sua devastação.
As vistas, pouco apaziguadoras, contradizem as expectativas daquilo a que geralmente se aspira através da paisagem, pelo que nelas,
os impulsos da essência ligados à contemplação da natureza, são,
quiçá, sublimados no rigor do formalismo estético das imagens,
sublinhado pelo uso da cor, algo influenciada pelo carácter meteorológico da região, e pela potência da evidência daquilo que nos
é dado a testemunhar.

João Henriques, Abril de 2021

Rodrigo Cardoso, explorou também uma zona próxima da costa
marítima portuguesa, esse território de grande identidade paisagística, amplamente representado visualmente. Através de Colosso é-nos dado a ver um conjunto de imagens a preto e branco,
e uma pequena imagem a cores, que tiveram como ponto de
partida o interesse numa formação rochosa invulgar, algures na
costa portuguesa.
Através das imagens a paisagem é fragmentada, analisada, em diferentes escalas, perscrutada em linhas e formas de uma anatomia
peculiar - uma subtileza vincada pelo uso do preto e branco, numa
amplitude que se inscreve entre a busca da essência na natureza,
e o traço na paisagem que o homem e o tempo nela vão inscrevendo. Parece emergir o desejo de explorar a paisagem no seu registo
mais inesperado, de revelar alguns dos seus segredos, o que é,
contudo, contrariado pela não revelação do lugar onde as fotos foram efectuadas, quiçá impedindo que se tornem cliché, ou apenas
com o desejo de manter a discrição do, e sobre o, lugar.
Entre ambos os projectos notou-se o comum desejo de amplificar o modelo de consumo visual da paisagem, prescindindo
8
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João Henriques A tua carreira profissional
está ligada à Medicina, algo que, aliás, transparece nalguns dos teus trabalhos mais recentes. Como é que foste da Medicina à Fotografia,
em que medida é que a tua prática profissional
como médico se cruza e influencia a Fotografia,
ou vice-versa?
João Mota da Costa Comecei a fotografar antes de entrar em Medicina, e nos primeiros anos
da Faculdade mantive ainda uma actividade fotográfica intensa, na altura com alguns prémios em
concursos de fotografia e exposições colectivas de
fotografia. Depois a actividade profissional tornou-se muito intensa e a fotografia foi ficando para
segundo plano, até que em 2010, com a redução
que impus a mim próprio na actividade profissional, passei a voltar a ter tempo para a fotografia
de autor. Um ponto interessante no meu percurso
profissional: a minha especialidade é a de Cirurgia

J.H. Neste projecto fotográfico intitulado PIN,
realizado entre 2012 e 2015, e que estás a expôr agora aqui no CEFT – Casa dos Cubos, o teu
interesse estético recaiu num aspecto político e
económico do território. O que é que determinou
a abordagem aquela área da Lagoa de Óbidos?

Plástica, embora a área a que me dedique atualmente em exclusividade seja a Cirurgia da Mão, mas
em qualquer delas a fotografia tem um papel muito
importante em documentar o antes e o depois.
J.H. O teu percurso parece dividido em 2 fases,
entre aquilo que fotografavas e como o fazias,
e a tua prática pós 2010. O que é que mudou
em termos da tua aproximação, em que medida
a transição entre o analógico e o digital foram
determinantes também nesse processo?
J.M.C. Quando iniciei o meu percurso fotográfico
era o preto e branco, com as longas horas de laboratório, depois a côr e o Kodachrome, tendo posteriormente emergido o digital. A rápida evolução e o
experimentalismo entusiasmaram-me bastante em
acompanhar este novo registo de imagem (digital)
sem nunca largar o analógico. Ainda hoje fotografo
nos 2 formatos com camaras de 35mm e médio
formato, a preto e branco e a cores. Talvez a verdadeira alteração de relevo tenha sido a utilização do
grande formato (4x5) a partir de 2011 que utilizei
de forma intensiva até 2019, tendo neste momento
voltado aos 35 e 120mm, deixando o 4x5 apenas
para projectos muito restritos.
13

J.M.C. Este projeto começa porque tinha comprado uma casa ali perto, no Condomínio Bom Sucesso, e comecei a passar lá longos períodos de férias
e fim-de-semana. Foi nos diversos percursos a caminho da lagoa e da praia que a partir de 2012
comecei a notar a devastação de determinadas
áreas da mata ao longo de diversos trajectos. Tendo
só uma ligeira suspeita do que se estava a passar,
uma vez que também naquela zona muito pinheiro
é arrancado para colocação de eucaliptos, resolvi
começar a fotografar o que se passava.
Apercebi-me que esta devastação se devia à construção de um condomínio privado, quando começaram a circundar as áreas que iam devastando
com arame e colocaram a tabuleta com o nome do
respectivo condomínio. Já andava a fotografar este,
que se manteve apenas com um campo de golf e
um hotel (falido) até 2020, até que um segundo
surgiu 2 anos depois e arrasou o que restava de
paisagem, e manteve-se também só como campo
de golf até ao ano passado.
J.H. Tiveste conhecimento da reacção dos residentes locais acerca do assunto? Houve outro
tipo de investigação?
J.M.C. Claro que sim, a população local estava
dividida em 2 grupos: aquele que criticavam estes projectos, a sua maioria, com os membros do
projecto “Defender o Bom Sucesso”, e a minoria,

onde se enquadravam os donos de alguns restaurantes, esperançados que isso lhes proporcionasse algum beneficio. Na parte documental servi-me
apenas dos decretos lei referentes aos Projectos de
Interesse Nacional “Pin”, sobre o seu conteúdo e
áreas envolvidas, assim com aos decretos lei sobre
as área protegidas da nossa costa.
J.H. As imagens desta série são elucidativas de
uma área de costa, povoada por pinheiro, que foi
totalmente arrasada com um determinado fim,
e embora isso não seja nelas ainda claro, hoje
em dia é lá visível um empreendimento turístico, com campo de golf, hotel, residências, etc.
De que forma sentes que este tipo de fotografia
de paisagem é efectiva? Consideras que o é enquanto activismo e denúncia?
J.M.C. A opção por fotografar e mostrar este
trabalho, deu-se também pelo entender que os
chamados PIN (Projectos de Interesse Nacional,
serviam antes de mais os interesses económicos
privados, que se sobrepunham ao interesse ecológico e patrimonial público. Torna-se por este motivo
um projecto paisagístico de denúncia e activismo
ecológico, em que inclusivamente confrontei o presidente da Câmara de Óbidos sobre se o dinheiro
para o condomínio que ele construi no Arelho não
veio das luvas que recebeu pela permissão daqueles outros PIN.
J.H. Há nestas modalidades de fazer territórios
ecos do que foi alguma construção dos anos 80,
onde parece ter imperado uma onda de projectos
de construção medonhos, impensados, possivelmente aprovados em conluio entre Presidentes
de Câmara e construtores civis. Esta tensão entre a procura por investimento imediato, o desenvolvimento regional, os interesses particulares

e eleitorais parece continuar a não ter um fim
à vista. Curiosamente, o Interesse Nacional dá,
por vezes, lugar à ruína nacional, económica e
literalmente, deixando bastante matéria para o
fotográfico, tornando a ruína um elemento estético central e apetecível. De que modo se poderia
tornar a Fotografia, sobretudo neste espectro,
mais efectiva em termos de defesa ambiental,
racionalização dos recursos, etc?
J.M.C. Tal como uma arma, a fotografia desde
que apontada para o local certo e divulgada da
forma correcta pode ser a maio arma contra as
agressões ambientais. È apenas necessário que
os fotógrafos o queiram e principalmente que os
meios de difusão colaborem nessa divulgação para
14

que a cada dia mais pessoas se revoltem contra os
crimes ambientais, a corrupção activa e passiva e a
destruição do património da humanidade.
J.H. Este registo da paisagem em modo topográfico, empregando-se o termo topográfico enquanto influência de um certo modo de ver com
influências americanas, nomeadamente das fotografias de Timothy O’Sullivan, e posteriormente das dos fotógrafos que participaram na exposição New Topographics, parecem, por um lado,
resistir como contraponto a uma estética imediata, apelativa dos sentidos e das emoções, e
por outro, parecem ser, geralmente, um campo
da fotografia mal entendido, ou mal apreciado.
Não sei se concordas, mas que tipo de ameaças,

e oportunidades, são específicas desta abordagem, e da sua recepção estética e crítica? Por
outro lado, que influências foram marcantes para
a realização deste projecto?
J.M.C. Talvez veja este trabalho mais ligado a
alguns fotógrafos da escola Alemã de Dusseldorf
como Gerhard Stromberg e Simone Nieweg. Em relação ao primeiro, a forma rigorosa e apaixonada
como fotografa a paisagem tradicional de forma
útil e não estética, símbolo do impacto do homem
no seu meio ambiente. Ou ainda como ele nos lembra neste texto de Karl Marx; " Pela primeira vez, a
natureza torna-se num simples objecto para uso da
humanidade, unicamente uma questão de utilidade; deixa de ser reconhecida como uma força por
si só". Relativamente à segunda a forma como captura um mundo que parece destinado à extinção,
onde as imagens estão vazias da presença humana,
mas em todas elas é evidente a sua intervenção.
Estas as minhas imagens contém um lado estético,
que como fotógrafo e cirurgião plástico não posso deixar de lhes imprimir, mas a minha principal
preocupação foi documental. Todavia penso que o
aquilo que as fará resistir ao tempo será a estética,
e uma vez que a memória do homem parece ser
muito curta, torna-se necessário activá-la através
de imagens fotográficas que lhes chamem a atenção para o que foi o lugar, o território, e aquilo em
que se transformou.

zento, algumas vezes nublado: em primeiro lugar o
tempo característico daquela zona, mesmo no verão muitas manhãs são cinzentas até ao início da
tarde; em segundo lugar, esta luz sem sol directo
torna as cores mais destacadas e contrastadas com
o cinza do céu valorizando o tema fotográfico, que
se quer envolto numa certa calma e tristeza que
contraste com a agressividade do crime cometido.
JH Esta questão é algo especulativa, mas dada
a tua dupla formação talvez possamos fazer alguma digressão através do visual: quando se dá
um acidente rodoviário, em geral a circulação
abranda, parece existir um desejo muito grande
em ver; noutro campo, parece haver determinadas realidades em que a tendência é mais olhar
para o outro lado, se é que me faço entender,
como neste caso específico, em que se pode ver
um abate generalizado de uma área protegida
devido à sobreposição com os interesses económicos. Que diferentes tipos de ver são estes, ligados ao desejo ótico, ao sublime, à importância
ou hierarquia visual em detrimento de outras?

JH Pareces ter usado uma retórica estética ligada a um certo estado do tempo metereológico para
construir sentido? Se concordas, de que modo é
que achas que isso serve esta série de imagens?

JMC No primeiro estamos a falar do desejo mórbido dos humanos comtemplarem o sofrimento e a
desgraça alheia, no segundo, no olhar para o lado
e no aceitar desculpas infames para não ver, tudo o
que o dinheiro pode comprar, e saber que os poucos que se revoltam não têm a expressão necessária para alterar o sistema. Mas devemos manter
o nosso ponto de vista, e de forma corajosa olhar
para aquilo que deve ser visto, e denunciá-lo na
esperança de que cada vez haja mais pessoas a
olhar para o sítio certo e a dizer basta.

JMC Há dois motivos para que as fotografias tenham sido feitas com este ambiente de céu cin-

JH Fala-se bastante na fotografia como modelo privilegiado para a captação da identida15

de, pessoal, territorial, etc. Em face desta série,
quase próxima da “cena de um crime”, que tipo
de memória colectiva é que se pode inferir da
fotografia de paisagem?
JMC Segundo Halbwachs (1990), “a memória
coletiva tem seu ponto de apoio nas imagens espaciais”. Estas influenciam a formação, manutenção
e evocação das nossas lembranças. O nosso meio
ambiente traduz, simultaneamente, a nossa identificação e a dos outros, já que as formas dos objetos têm, para cada um, significações particulares.
Isso dá-se porque o lugar recebe a marca de cada
população – cada especto, cada detalhe desse lugar em si mesmo tem um sentido que é inteligível
para os membros de cada grupo. Assim, quando
um grupo vive muito tempo em determinado lugar
adaptado aos seus hábitos e visão, não apenas os
seus movimentos, mas também seus pensamentos
regulam-se pela sucessão de imagens que lhes representam os objetos exteriores, é esse jogo de memória, feito de lembranças e esquecimentos, que é
preciso manter através da imagem fotográfica para
que a lembrança se sobreponha ao esquecimento.
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João Henriques Rodrigo, conta-nos um pouco do teu interesse e percurso pela Fotografia.
Rodrigo Cardoso O interesse pela fotografia
e os processos fotográficos surgiu devido à possibilidade de poder manusear, controlar, e executar todo
o processo. Inicialmente utilizava a fotografia como
ferramenta auxiliar do trabalho que desenvolvia em
desenho, mas gradualmente esta foi-se tornando
cada vez mais relevante, o que me levou a aprofundar conhecimentos, a ingressar no curso de fotografia do Ar.Co., e posteriormente na escola MauMaus.
JH Ver este teu projecto lembra-me o Richard
Long e “A Line Made By Walking”, e embora essa
memória não constitua uma certificação de influência para este trabalho, pelo menos parece
afirmar que a visualidade é algo que se constrói, como aliás, a Land Art propõe. Foste tu que
construíste algumas daquelas linhas através do

revelando detalhes desse percurso. O formato livro
tem características físicas que reforçam a sequência de imagens formando uma narrativa de percurso. Por outro lado a exposição apresenta extractos
do livro, mas que permitem uma leitura de pormenor. Penso que uma apresentação não substitui
a outra, complementam-se.

caminhar, ou foi o caminho que te levou a elas?
Que influências consideraste para a realização
deste trabalho?
RC É interessante apontares a referência à Land
Art, houve algumas pessoas que fizeram a mesma
observação. Durante o desenvolvimento do trabalho
pensei muitas vezes em artistas como Hamish Fulton
ou Richard Long, apesar de considerar que o trabalho não tem uma relação directa com a Land Art.
Este trabalho foi desenvolvido com o objectivo de
produzir um livro, e foi durante o processo de edição
que surgiu a ideia de construir uma narrativa com
as imagens dos caminhos que nos levam ao Colosso.
JH O que é que o livro, ou uma construção narrativa, pois uma coisa não implica outra apesar da
possibilidade de leitura sequencial, trazem para
esta série que não se repete na exposição? De
que modo sai o espectador enriquecido pelo livro?
RC O projecto foi pensado para o formato livro,
a selecção de imagens foi realizada com o objectivo
de criar uma narrativa que tem inicio em determinado local e que nos leva até determinado destino
21

JH O título Colosso remete para uma dimensão
escultórica, geralmente de grandes dimensões,
tratando-se de facto de uma formação rochosa
invulgar, como já anteriormente descreveras.
Se nesta escultura, presumivelmente natural,
parecemos estar perante uma ordem de leitura
mítica, simbólica, ela é, no entanto, acompanhada de imagens mais prosaicas, de caminhos
que parecem quase esculturas feitas com os pés,
uma paradoxal construção potencialmente destrutiva. Qual foi o teu interesse neste lugar e em
concretizar este projecto?
RC O título do projecto remete para o momento
em que descobri a rocha, escondida atrás de uma
pequena colina, ela revela-se de uma forma surpreendente. À distância é difícil de entender a sua dimensão porque não existem elementos que nos permitam
perceber a escala, é quando nos aproximamos que
realmente conseguimos constatar a sua dimensão.
A localização remota deste lugar foi determinante
para este trabalho, se por um lado me interessou
o distanciamento e isolamento que este lugar me
proporcionava, por outro lado havia um mistério
em torno da rocha e da forma que tinha adquirido
ao longo do tempo que eu precisava de entender.
JH Falas em necessidade de entender, que
compreensão retiraste desse processo?

RC Elaborei uma análise profunda através do
estudo de mapas, e cartas topográficas, estudei
a geografia do terreno, a sua constituição e a sua
origem. Toda a área onde a rocha está situada foi
formada durante o período Cretáceo, há cerca de
70 milhões de anos, pelo que a forma actual da
rocha poderá ter tido intervenção humana. Era essencial perceber o que se tinha ali passado para a
rocha ter assumido aquela forma.

lugar é geralmente repetitiva, exagerada, onde
as imagens parecem funcionar mais como “espelhos do que janelas”, onde o questionamento
acerca da condição política, económica, cultural,
daquilo que se fotografa parece escasso ou ausente. A moeda cultural contemporânea parece
exige imagem atrás de imagem, dispensando modelos narrativos, numa retórica algo alienatória.
Que te parece?

fotografias, penso ser menos agradável. Certamente
isso é o mesmo com todos os empreendimentos como humanos, queremos ser desafiados e trabalhar através dos problemas, e quanto mais difíceis
eles ficam, mais eles exigem de nós e quando trabalhamos através deles, maior a recompensa.’

JH Uma coisa comum entre este projecto e o
PIN do João Mota da Costa, é serem ambos localizados perto da costa marítima. Ele fotografou
a cores, procurando uma dimensão mais descritiva, e tu fotografaste a preto e branco, explorando a natureza formal e escultórica do lugar.
Todavia inseres uma pequena imagem a cores,
quiçá, a imagem talvez mais descritiva daquele
lugar. Porque é que optaste por mostrar aquela
fotografia específica, a cores?

RC O que me interessa captar são as questões
que as imagens colocam, o que de certa forma poderá resultar numa recusa da facilidade de construção visual ou de vícios fotográficos, fruto de uma cultura global. Citando o fotógrafo inglês Jem Southam,
durante uma entrevista ele diz: ‘Se é muito fácil fazer

RC Encontrar o equilíbrio entre a apresentação
das imagens sem expor demasiado a sua localização. Foi desafiante transportar para as imagens
o sentimento de admiração e espanto de quando
descobri aquele sítio e aquela rocha.

JH O que é que foi especialmente desafiante
na concretização deste projecto?

▪

RC Algum tempo depois de ter descoberto aquele lugar, regressei com o objectivo de fotografar
a rocha. Não sabia ao certo qual o motivo mas sabia que tinha de a registar. É difícil de explicar mas
havia alguma coisa que me atraia para aquele lugar. Convivi com a imagem a cores durante muitos
meses até decidir regressar ao local para fotografar a área envolvente. Posteriormente, decidi incluir
a imagem a cores porque foi a génese deste projecto,
foi ela que me motivou para produzir este trabalho.
JH Esta série parece exibir uma certa recusa
da facilidade da construção visual acerca do lugar, de uma certa instagramização do lugar, se
assim se pode dizer isso de um determinado medium, onde a fórmula visual de representação do
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A Invenção da Amnésia começa nesse título algo paradoxal, afinal
de contas, como é que se inventa aquilo que se esqueceu?
Como é que se estabelece essa relação entre algo que já é
presente, ou virá ainda - a invenção, e a amnésia - aquilo
que já está enterrado, esquecido, no passado?▪
A Estrada Nacional 10, entre Almada e Vila Franca de Xira, constitui
o motivo central desta residência artística, um trabalho ainda em
curso, fruto de uma vontade colectiva com base num pensamento conceptual comum, que no entanto se desenvolve no terreno
a solo, daí resultando as obras individuais aqui apresentadas.

deriva, perante o hábito e a rotina daquilo que se vê diariamente,
é também uma hipótese de religação afectiva com o lugar, de se
reacordarem os sentidos para aquilo que se foi tornando invisível.

Burilando sobre zonas suburbanas de Lisboa, existe uma carga prévia nalgumas palavras regularmente associadas a esses territórios:
periferia, subúrbio, são conotações fortes que antecedem estas
imagens, que podem instilar uma certa sensação de banalidade,
da rotina, do hábito ou da habituação, a cujo retorno, potencialmente nos expomos ao desencanto, ao esquecimento, ao recalcamento; e se nesta mostra não se ocultam alguns desses preceitos,
também não se procura amenizar o árido com o extraordinário.

Inventar, ou (re)construir o lugar a partir da experiência íntima
do mesmo, de uma relação fenomenológica, que como os autores frisam, parece ser tanto sobre o esquecimento como sobre
a memória, ou não fosse a memória também o lugar daquilo que
se esqueceu, ou que virá ainda a ser esquecido. De uma certa
tensão entre o conhecimento íntimo e conhecimento abstracto,
em que no limite do primeiro está a amnésia, e no do abstracto
está o mapa, surge esta exploração do território, em que os autores usam os termos dessa diferenciação, apontada por Yi Fu Tuan,
para afirmar a amnésia como algo que surge a partir do hábito,
da cristalização de processos de resposta, e portanto, dos processos de intimidade.

Deste percurso pela Estrada (N10), parece emergir também uma
certa faceta road trip, pressentida numa atitude de risco em explorar uma zona potencialmente desditosa, em vaguear, não tanto no inesperado ou auspicioso, mas na vontade de reinventar
o lugar, e talvez daí venha a invenção. Só se inventa aquilo de que
se gosta, essa é uma razão principal de se inventar, por isso, esta
24

Note-se ainda um outro aspecto desta exposição: através dela
acedemos a um modo de apresentação criterioso no uso do
espaço e da possibilidade de nele intervir, pelo qual estes “inventores da amnésia” nos permitem aceder à subtileza da montagem. Através de diferenciados mecanismos de visionamento
e disposição, onde o cerebral se mistura com o afectivo, onde
a imagem em movimento ora se confunde ora se confronta com
o still - a imagem parada em fotograma, ou onde o banal se artializa
escultóricamente, onde a proximidade inibe a distância, é nessa
multiplicidade que se oferece ao espectador o confronto estético
e intelectual com modelos de construir o lugar, e o conhecimento
sobre o mesmo. Sem dúvida modelos de potencia libertadora,
criativa, mas que, apesar disso, não deixam de convocar questões contemporâneas algo complexas: se a fotografia, o vídeo,
historicamente navegaram no universo dos factos, da evidência,
do documento, da verdade, da ligação com o real, pergunte-se
então, neste caso, quais são os factos, ou as evidências? Procura-se reimaginar, ou esquecer? O que é que se constrói, e o que
é (a) verdade? Ou ainda, quais são as fórmulas e questões da
representação do território, que respostas dão, e a quem servem?

uma invenção, uma montagem, ou tudo isso em simultâneo,
a que nos cabe aceder de modo cada vez mais incerto, mas também potencialmente mais estimulante e formativo?
Os autores, e actores, desta viagem pelo exterior associam-na
a essa parte da memória que consiste em “esquecer”aquilo que se
tornou rotineiro, dá-se assim uma possível transposição simbólica
do mundo invisível, da memória, para a superfície visível do mundo
físico, aquela, portanto, que é transformável em imagem. Da memória, do esquecimento, arranca-se o ver de novo, ou o ver o novo,
pois é nessa superfície que a imaginação e a metáfora também
tem lugar, procurando no mundo os elementos que multiplicam
as suas significações, reabrindo a possibilidade de discutirmos
o que representam, dizem ou transmitem, e sobretudo, aquilo que
pensávamos saber e que necessita de ser confrontado ▪

João Henriques, Junho de 2021

Este é um desafio actual, que não pertence exclusivamente à fotografia, cujo uso e apropriação pelos media, e por actores de peso
mediático, não tem sido, devida e suficientemente, questionado:
parecemos estar, progressivamente, perante uma certa indústria
de falsificação, de branqueamento da memória colectiva, uma indústria alimentada também por imagens, de distribuição massiva
pelo espaço virtual e mediático, uma distribuição altamente selectiva, ou censurada, se vingar o cepticismo. Os factos deixam de
ser evidências para passar a ser “verdades”, inquestionavelmente
questionáveis e sem contraditório, face a uma capacidade ímpar
de difusão, em rapidez, alcance e quantidade. É pois importante
questionar aquilo que nos é dado a ver, aqui ou noutro lugar:
trata-se de uma representação fiel do mundo, uma narrativa,
25
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▪

pág. anterior fotografia de Nuno Andrade
esta pág. fotografia de Miguel Rodrigues
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para ver aqui
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▪
pág. anterior vídeo de Fernando Brito
esta pág. fotografia de Miguel Rodrigues
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▪
esta pág. e pág. seguinte
fotografias de Nuno Andrade
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▪
pág. anterior vídeo de Fernando Brito
esta pág. fotografias de Nuno Andrade
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▪
esq. fotografia de Nuno Andrade
dir. fotografia de Miguel Rodrigues
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e o conhecimento íntimo do espaço, do Yu Fu Tuan.
João Henriques Começo por vos perguntar
o que é que vos levou a apresentar este trabalho
em colectivo, e o que é que significa trabalhar
num projecto colectivamente? Interagem uns
com os outros na definição técnica, estética
e conceptual de cada um dos projectos individuais, ao nível da produção das imagens, da
apresentação? Quais são as dificuldades inerentes a esse processo?
Fernando Brito No meu entendimento, este
projecto vive de várias tensões, uma das quais se
situa precisamente no campo da interacção e integração entre as várias propostas individuais, no
sentido da construção de uma totalidade.
Existem dois pontos de partida comuns, a nossa
experiência continuada com a E.N.10, e o convocar
da diferenciação entre o conhecimento abstracto

A partir daí cada autor desenvolve a sua obra de
forma autónoma. Desde o início que traçámos
como objectivo, que este projecto não se resumisse a um mero repositório de projectos individuais,
mas sim a expressão das diferentes abordagens,
a forma como a heterogeneidade dos projectos
pode construir uma proposta colectiva.
Gostava de relembrar que para além de mim, do
Miguel Rodrigues e do Nuno Andrade, participam
neste projecto o Renato Japi, escultor, o André Fontes, escritor, que teve uma excelente intervenção
no Project Room do Museu da Paisagem e o Alexandre Alagôa, que trabalha em cinema experimental e arte sonora.
Os momentos de tensão surgem, acima de tudo,
nos vários processos expositivos, sobre essa tensão
costumo fazer esta analogia: no C.E.R.N. (Centro
Europeu de Pesquisa Nuclear) em Genéve, os investigadores em física fazem chocar partículas
à velocidade da luz; posteriormente verificam o que
aconteceu às partículas que chocaram, a energia
que geraram, se existiu uma divisão em partículas
mais pequenas, isto é, de que forma se produziu
35

a sua desagregação. No contexto deste projecto,
estou sobretudo interessado na forma como trabalhamos a partir dessa desagregação inicial e da
energia gerada pelo confluir dos vários contributos
individuais. É a partir daí que se constrói a integração e a interacção entre eles.
Nuno Andrade Creio que o que nos motivou
a desenvolver este trabalho em colectivo foi o facto
de todos nos relacionarmos com a estrada, física
ou afectivamente. Esse foi o ponto de partida para
este projecto. Se tivesse realizado este projecto individualmente, não creio que o processo teria sido
muito diferente do adoptado. Cada um foi livre
de seguir a sua própria estrada e apresentá-la
como pretende. O facto de sermos um grupo de
artistas com visões e abordagens distintas, torna
o processo mais interessante e desafiante. Os projectos são desenvolvidos individualmente mas acabamos sempre por nos cruzar ao longo do processo,
quer seja deliberadamente, quer seja quando trabalhamos no desenho de uma exposição e vamos
descobrindo denominadores e espaços comuns
que acabaram por se revelar, ao acaso.
Miguel Rodrigues Há uma questão de princípio, que está na génese do projecto, de olhar para
o território dos nossos hábitos, de trazer o foco
da atenção para elementos do nosso quotidiano
que, frequentemente, se escondem por trás de automatismos comportamentais. Esta questão nasceu de conversas, primeiro entre mim e o Fernando,
e depois com todos os participantes, principalmente, o Nuno e o Renato. A partir daqui, os processos
desenvolveram-se numa lógica pessoal, de relação de cada autor com esses processos, até voltar
aos encontros e discussão conjunta de ideias com
vista às apresentações. Assim, as ideias são discu-

tidas inicialmente em grupo, sendo depois desenvolvidas individualmente, e há um retorno à lógica
colectiva na montagem, numa tentativa de articulação dos campos de expressão de cada um num
campo de articulação colectiva; numa teia que
possa sustentar o espaço que cada um abre com
a sua investigação pessoal e torná-lo inteligível
para o público.
Os desafios deste projecto são também os elementos que permitem maior aprendizagem: a troca
de ideias que permite que trabalhos muito pessoais
sejam reabertos, depois da conclusão individual,
e submetidos a um processo de edição colectiva.
Seria este o caso em qualquer trabalho artístico,
mas aqui, ainda mais, porque cada um está a olhar
para si e para os seus hábitos com os seus espaços de experiência, e é esse território da intimidade
que é posto em articulação.
JH Face ao entendimento sobre a parte mais
colectiva deste processo, qual foi a génese
do vosso projecto individual, o que é que vos motivou a fazê-lo?
NA O que me motivou talvez tenha sido a vontade
de “redescobrir” um território que conheço e habito,
mas que sabia ter muito mais para me relevar. Sempre me interessou conhecer mais acercadas pessoas
e sítios que me fascinam ou a que/quem me ligo.
Este facto tem-se relevado nos trabalhos que tenho
desenvolvido ao longo dos últimos anos e nos locais
onde os tenho realizado, sempre num território que
me é familiar e com que me identifico. Tenho usado a fotografia como uma ferramenta que me ajuda
neste processo de pesquisa e (auto)descoberta.
MR De uma maneira ou de outra, sempre trabalhei em torno do hábito como um campo de expres36

são. Aquilo que é a dimensão pessoal do sujeito,
é para mim indiscernível da dimensão espacial e social. E se a relação das dimensões pessoal e social
está bem desenvolvida, a relação da pessoa com
o espaço não me parece tanto. E quando digo espaço, não é o espaço em que o social se manifesta,
é uma questão mais básica. Há uns anos, comecei
a questionar-me sobre o porquê de fazer sempre
os mesmos percursos no bairro Lisboeta onde vivia.
Não apenas o café, onde já nem precisava de pedir
o abatanado e a merenda habituais quando entrava, mas também os mesmos percursos de casa até
à paragem do autocarro, até à escola, até à paragem
do autocarro, até casa. Muitas vezes, até os mesmos
gestos eram repetidos, dentro do mesmo percurso.
Levantamo-nos para o mesmo lado da cama todas as manhãs, colocamos o mesmo pé no chão,
apoiamos o peso sistematicamente no mesmo lado
do corpo para nos levantarmos, lavamos os dentes
com a mesma mão a repetir os mesmos gestos,
começando do mesmo lado da boca. Quantos de
nós conhecem esta rotina em si mesmos? Quantos de nós pensam na forma como essas coisas –
e a forma como o espaço em que acontecem ajuda a moldá-las, pesam nos grandes pensamentos
que temos sem saber bem de onde vieram?
Neste projecto, entre as várias relações binárias
que se estabelecem, temos o habitar – a questão
da clareira heideggeriana, de um pensamento de si
que abre, com o fechamento do hábito, da repetição desatenta. Interessou-me olhar para essa desatenção na repetição dos espaços da EN10 e tentar
pensar, a partir daí, que tipo de clareira surgiria.
No meu caso particular, interessa-me a relação
constante de construção que temos com o espaço.
Inicialmente, fui em busca de traços dessa construção constante num espaço que já não era o meu,

por assim dizer – dei aulas em Vila Franca de Xira
até 2010 – para tentar uma espécie de auto-arqueografia pela pesquisa dos percursos que fiz
na altura em que lá dava aulas. Esta ideia do vestígio, da proximidade com os elementos registados
(é curioso que fale de espaço e paisagem e território e nunca tenha planos abertos, mas sempre vestígios de coisas que fui encontrando no caminho)
serve de mote para uma espécie de reconstrução
do espaço. Ajudou que a zona onde fui primeiro,
Alhandra, estivesse em obras porque essa obra,
por um lado apagou o pouco que poderia restar da
memória da minha passagem por lá e, por outro, levou a que começasse formalmente a pensar em todo
o espaço como uma construção contínua. Presente
e memória, experiência presente e vestígio, presença na duração e fragmentos do espaço, tudo contribui para um feedback loop que é a obra: um eco,
no tempo, da minha construção de presença ali.

Tomei como ponto de referência o conceito de
“lugar praticado” de Michel de Certeau, no qual
ele alude ao acto de caminhar como uma construção de singularidades. É desse modo que entendo
o acto de atravessar o espaço como um acto que
testemunha as transformações e metamorfoses
no território, mas acima de tudo, um acto que constrói enunciados e discursos através de uma temporalidade associada à gestualidade e ao movimento no sentido da criação de zonas de tensão
entre gesto e corpo, experiência e representação.
De alguma forma tento igualmente recuperar alguns dos conceitos e práticas da psicogeografia
e trazê-los para o contexto contemporâneo. É nesse
sentido que o carácter errante do personagem dos
filmes foi inspirado em Diógenes de Sínope (424
- 323 A.C.) e na Alegoria da Vela que lhe é atribuída: este personagem caminha com uma lanterna

FB Depois de uma fase de vários anos em que
operei exclusivamente no campo da fotografia,
o meu trabalho começou por evoluir no sentido
de potenciar vários cruzamentos com o universo
do cinema de cariz experimental e na necessidade de pensar a imagem em movimento, através
da sua capacidade de promover intersecções com
várias correntes do pensamento contemporâneo,
e da sua capacidade de se assumir como uma
praxis em constante diálogo com as outras disciplinas artísticas.
O meu contributo no contexto da Invenção da Amnésia, o projecto Caminhos Vagamente Circundantes, surge da necessidade de estabelecer novas
ancoragens sobretudo no que diz respeito à intersecção entre as práticas performativas, o cinema
experimental e a instalação audiovisual.
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acesa em plena luz do dia numa procura incessante por algo que não sabemos o que é. Mas é nesse
carácter absurdo e paradoxal que é incorporada
a ideia da acção de caminhar, e da procura como
ato político e poético.
JH Fernando, convocas um conjunto de referências importantes para entender as questões
contemporâneas da representação e paisagem:
por um lado, a Psicogeografia, na génese uma
ferramenta estética avant-garde de forte pendor político, e um conceito central com que Guy
Debord argumentou o Situacionismo, através
da ideia do “vagueante” urbano, na intersecção
entre Geografia e Psicologia, um acto criativo,
e de rebelião contra a autoridade e voracidade
urbana, mas também como um destilar de ambiências, impossíveis de quantificar por outros
métodos, que afectam as emoções e o comportamento do indivíduo. Referes-te também
à Fenomenologia, através de Certeau, um outro
herdeiro da Psicogeografia, em que este tenta
perceber como é que se navega, de modo inconsciente, na rotina diária, onde o visível é mais
do que a mera condição cultural daquilo que se
vê (Cosgrove, por ex), mas que é também condição do Ser, ou seja, sem Ser não há mundo.
Entre Estruturalistas e Pós-Estruturalistas, uma
batalha de grande importância, onde o foco nem
é apenas no individuo, ou na estrutura em que ele
se (de)forma, e onde o visual é mais do que representação, projecção, ou contemplação distanciada. Curiosamente, num dos teus filmes usas
um plano bastante distanciado, quase panóptico
e panorâmico, da ideia de vaguear urbano que
parece contradizer Certeau, pois creio que ele
afirma que o “vaguear” se faz ao nível do solo,

da proximidade, (espero não estar a dizer nenhum disparate). Isto levanta várias questões,
importantes para quem produz e para quem
observa representações visuais da paisagem:
o que é a paisagem, o que é que está a ser representado na mesma, qual o teu papel? Por outro
lado, essas questões colocam-se a ti próprio, em
que essas referências “implicam” contigo, no teu
modo de ver, de ser, de dar a ver?
FB As várias referências autorais que convoco
para o meu trabalho são conceitos ou noções que
peço emprestados, e que passam por processos
de transformação ao longo da produção da obra.
Toda a reflexão é feita no, e do, interior da obra.
Já indiquei numa pergunta anterior a importância
do conceito de lugar praticado do Michel de Certeau e a forma como se liga com outras referências
que convoco. Estou interessado na reflexão crítica
a partir das teorias e práticas culturais da psicogeografia e da geopoética, e na tensão que se estabelece entre os aspectos metafóricos e uma abordagem de cariz mais documental na representação
do território.
No que diz respeito ao filme que referes, foi muito importante estabelecer uma articulação entre
o regime de temporalidade do corpo que atravessa
o território, a circularidade, e o carácter orbital dessa deslocação, a repetição desse trajecto ao longo de um dia (foi efectuado cinco vezes ao longo
de um dia) e as várias interferências não programadas que cruzam a acção principal. O Prof. António Sousa Dias referiu, numa das sessões do Ciclo
de Conversas da Invenção da Amnésia, a escrita
de uma composição musical como a organização
de um território temporal, uma referência que achei
muito interessante. Aqui, tratando-se de um territó38

rio espacial, os regimes de temporalidade adquirem uma importância fundamental no processo.
São ciclos que se vão desdobrando em mais ciclos,
existe uma rítmica presente nas acções. Cada lugar
tem a sua própria rítmica. Entendi ser necessário
encontrar um ponto de vista suficientemente amplo de forma a que a (quase ) totalidade do trajecto fosse visível. Interessava-me que o percurso
fosse filmado na sua plenitude, sem recurso a cortes, em tempo real. O gesto de caminhar, a temporalidade do corpo que atravessa o território, as várias escalas de aproximação e de distanciamento,
de aparição e desaparição do personagem, as
interferências não programadas e a utilização do
som em fora de campo, tudo isso cria uma rítmica.
Foram essas algumas das premissas que estiveram presentes na concepção desse filme de cerca
de 43 minutos. Interessam-me os lugares como
eventos espaço-temporais onde convergem diferentes temporalidades, como espaços heterotópicos, usando a terminologia do Michel Foucault.
Quando pensei no título para o projecto (Caminhos
Vagamente Circundantes) lembrei-me de uma obra
do Jorge Luis Borges, “O Jardim dos Caminhos que
se Bifurcam”, um conto labiríntico onde a hipertextualidade e a coexistência de várias temporalidades estão presentes em toda a narrativa.
São questões que tenho em mente sempre que penso nas articulações entre as várias componentes do
projecto. Só para terminar: os situacionistas não estavam propriamente interessados na representação
em modo tradicional. É claro que produziram obras
bastante importantes, nomeadamente os chamados “Maps of Influence” (p. ex. “The Naked City “do
Guy Debord). Mas estavam mais interessados em
colocar essas obras ao serviço de um conjunto de
tácticas e estratégias que produzissem um questiona-

mento da urbanidade e da cidade contemporânea.
O projecto situacionista colapsou, como muitas outras
utopias. Mas é interessante verificar que o seu legado
continua a influenciar muitas áreas do conhecimento,
com particular destaque para as intersecções entre
a geografia não representacional (na qual se inclui
a geopoética), e as artes. Sendo alguém que está

por detrás de uma câmara estou interessado em explorar algumas possibilidades e hipóteses da representação que emanam da psicogeografia. Mas não
me sinto preso a nenhum conceito em particular.
Os conceitos interessam-me como catalisadores de
processos no contexto da produção da obra e da
investigação artística que decorre da mesma.

JH Nos estudos visuais contemporâneos é dado
relevo à pesquisa artística e à investigação,
a qual se prolonga por vezes através de “residências artísticas”, um termo que empregam para
definir esta vossa aproximação em colectivo.
Que metodologias de investigação suportaram
as vossas abordagens?
MR A utilização do termo residência artística,
para nós, serve sobretudo para salientar um regime de temporalidade, o da duração, no sentido
Bergsoniano, que caracteriza este projecto. O pensamento, a criação de ideias, a criação das peças,
vão acontecendo ao longo do tempo. Não é um
conjunto de trabalhos que são criados uma vez
e depois circulam, é uma circulação por um território que produz trabalhos ao longo do tempo.
Para este efeito, definimos três campos que surgem em articulação: um campo de experiência,
onde cada um vive a sua estrada e reflecte sobre
esse viver; um campo de expressão, onde se criam
as ideias e se produzem as peças que lhes dão forma; e um campo de articulação, onde reflectimos
colectivamente sobre a articulação dos trabalhos
individuais. Isto permite a criação de uma malha
colectiva – chamamos-lhe a teia de expressão –
que se alimenta das tensões entre trabalhos e autores para reflectir a polissemia natural do espaço
em que vivemos.
NA Alguma da pesquisa que fiz relacionada com
o trabalho que desenvolvi incidiu acima de tudo
sobre a história e traçado da estrada. À medida
que o projecto foi avançando e as imagens foram
surgindo, interessou-me saber um pouco mais
acerca dos temas que fotografei e que acabaram
por fazer parte do corpo principal do trabalho:

39

Desenvolvimento urbanístico ao longo do eixo Almada – Fogueteiro e história da Lisnave e implicações
que teve no tecido social e económico da zona.
FB O meu processo situa-se nesse vasto campo
que se convencionou designar como investigação
artística. Uns dias antes da inauguração na Casa
dos Cubos participámos na 2ª conferência RIACT,
uma publicação dedicada à investigação artística,
coordenada pelo Prof. José Quaresma da FBAUL,
ao qual recorro a partir da sua afirmação “a investigação artística é uma floresta com muitos caminhos”. A partir da noção de pluralismo metodológico concebido por Henk Borgdforff e de protótipo
contínuo de Denise Ziegler a minha abordagem
caracteriza-se por um processo de desdobramento constante a partir da produção da obra.
Esse desdobramento coloca em tensão as noções
de mapeamento como processo e mapa como resultado tornando visível o processo de pensamento
e realização como forma de produção de conhecimento. Desse modo, a experimentação, a interpretação e a análise entrecruzam-se no processo
de investigação.
JH Miguel, mencionas anteriormente a experiência através da En10 enquanto uma dimensão de hábito, de rotinas, onde a memória é o mecanismo que
permite a repetição,e ao mesmo tempo a possibilidade de dissecar essa repetição, de repensar o hábito
e a rotina, uma questão importante da Fenomenologia. Pode-se intuir também uma vocação terapêutica, ou de desenvolvimento pessoal, através
deste processo, como algo que vai além dos tropismos visuais e artísticos? Como é que esse processo, algo analítico, acontece, e como é que impacta
o sujeito, uma vez que parece ser uma interacção
que conduz a mudanças no sujeito?
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MR Quando era puto, costumava comprar o passe
da Costa da Caparica nos meses de Verão. Acordava ao meio dia, comia, e ia para lá, depois voltava
na última camioneta. Uma vez, num desses trajectos, deparei-me com a seguinte frase, escrita com
um marcador nas costas do penúltimo banco, ainda daqueles de plástico, laranjas: “Nós dar, darmos,
mas levar que nos fartáramos”.
Não sei se ainda não era fotógrafo na altura
ou se apenas ignorava essa condição trágica em
potência. O facto de me lembrar tão vivamente
disto, mais de vinte anos depois, talvez dê aqui
uma boa pista. Sei que já pensei pegar num marcador e ir escrever esta cena outra vez para poder
fotografar. Ainda por cima, agora que penso melhor
nisto, acho que isto até aconteceu num dos ramais
da EN10! (se a imagem aparecer no projecto, já
sabes de onde veio a ideia).
Interessa-me cada vez mais esta cena de, por força deste acesso constante e imediato a “toda”
a informação, nenhuma imagem, nenhuma ideia,
nenhum gesto poder sair sem nos ser reciprocado por todas as épocas. Há um personagem de
O Gladiador que às tantas, diz que as nossas acções ecoam na eternidade. Agora, parece que esse
eco nos é devolvido e abafa tudo o que fazemos:
a tragédia nietzscheana ganha um travo tragicómico: Estou aqui ao computador a ver a imagem
da montanha, magnífica, imponente, individualizante, uma espécie de Magritte a olhar para o Friedrich.
Ao soltar o meu grito de liberdade, a merda do assistente do Windows - que já nem dá para desligar
- devolve-me logo todos os gritos de todas as montanhas de todas as épocas a invadir, e a tornar cada
vez mais comprimida a minha solidão dramática.
Em O Livro da Consciência, António Damásio distingue dois tipos de memória, a memória factual

e a memória de procedimento. Essencialmente,
diz-nos que, ao recordar, por exemplo, uma casa
em que tenhamos vivido, a primeira dá-nos uma
informação factual, genérica, sobre a casa: o número de quartos, a localização das coisas, etc,
e a segunda, dá-nos as relações que mantivemos
nela. À partida, uma e outra estão correlacionadas. As coisas e a sua localização contam histórias, trazem memórias de quem as trouxe, de quem
as usou, etc. No entanto, há uma pergunta que fica
por fazer: qual é o papel da fotografia neste equilíbrio entre as duas memórias? Para lá de quem
as fez e de quem conhece as relações que quem
fez estabelece, como é que conseguimos passar
esse lado do procedimento para um público?
Esta questão tem-me interessado, sobretudo, no
papel que a fotografia tem tido na percepção e na
organização do espaço e, com isto, da nossa acção
nele. No limite, e na medida em que a nossa existência se dá em relação com um “exterior”, podemos até falar no papel da fotografia na definição
do sujeito a partir das suas relações com o espaço.
Há duas questões – ou dois conjuntos de questões,
para ser preciso – que considero importantes para
isto. A questão da verosimilhança, aliada à questão
do distanciamento, que te permite ter acesso visual
a cada vez mais coisas, mas, pela própria condição
em que tas mostra, também te mantém à distância
delas. Isto dá-se a vários níveis. Estamos distantes no espaço: a imagem mostra-te algo que não
está ali – no limite, está entre ti e o que mostra –
é interessante rever as demonstrações de Brunelleschi a este respeito; estamos distantes no tempo
– o noema da fotografia de que fala Barthes em A
Câmara Clara; e estamos distantes na forma como
a imagem nos permite experienciar aquilo que representa – talvez como corolário das duas distâncias anteriores.

A questão da forma como constituímos as nossas
memórias e, a partir daí, a forma como o seu armazenamento condiciona a nossa acção. Aqui, interessa-me pensar o que é que focamos naquilo
que pretendemos registar como memória. Na constituição da memória de procedimento, o Damásio foca o lado somatossensorial e o lado motor
da constituição das memórias: a coisa organiza-se
a partir de e para a reconstituição do movimento, ou seja, guardamos imagens da nossa relação
performativa com as pessoas, os espaços e as coisas. Registamos a interacção, e não apenas a coisa
em si. A fotografia, parece-me, tem evoluído no
sentido de representar de forma cada vez mais clara e fidedigna, mais verosímil, o lado da memória
factual de que fala o Damásio. E aí, vem uma questão que me tem alimentado o pensamento: como
é que a fotografia pode colocar-nos perante o lado
procedimental da nossa experiência do espaço?
Como é que podemos fugir, tanto a uma ideia
de imagem síntese, como algo cuja própria obrigação de pensar implica ainda mais afastamento
e remete para uma ausência de movimento como
condição de leitura, como à cena do casal no anúncio que, sem pensar, regista os passos do filho recém-nascido (“O Primeiro passo do Joãozinho!”, “O
segundo passo do Joãozinho!”, “O trigésimo terceiro passo do Joãozinho!”, “O Centésimo quadragésimo…) que não tem validade para além dos pais
babados que fazem o registo?
De algum modo, associo isto às tensões que o Rancière identifica na “imagem pensativa”, em O Espetador Emancipado, apesar de, na verdade, ele
não se referir a esta questão da memória de procedimento na fotografia. As coisas que registamos
ocorrem no espaço e no tempo. Depois, o próprio
registo implica um corte com essa espacialidade
41

(no enquadramento) e com essa temporalidade
(no intervalo em que a luz é retida na superfície
sensível em que a registamos). No desenvolvimento do Rancière, e na ligação que este faz com o
Barthes e o Benjamin, continuamos a ver uma relação, primeiro do fotógrafo e depois do espectador
com um estabelecimento de um carácter simbólico
de leitura, do espaço e da situação, por parte
do fotógrafo, e da imagem, por parte do espectador,
que assentam nessa característica de estabilidade, fixidez e nitidez. Mesmo quando o autor indaga
sobre a direcção do olhar do condenado à morte
e uma das imagens, fá-lo a partir da sugestão do
fotógrafo; daquele instante que parou, que ficou

distante de nós em tudo. A mim, tem-me interessado cada vez mais a questão que já referi e que
ali não está mencionada: a perda do movimento
e da interacção no movimento. Para além das distâncias, muito burguesas, com que as imagens
fotográficas nos permitem observar a realidade,
há ainda esta pequena questão do movimento: estamos parados a olhar para a imagem que fixou
uma cena qualquer. Toda a cena do white cube é
pensada para que não haja distracções a um ato
puro de entendimento; em que, discretamente,
se apaga todo o carácter vivo daquilo que é vivo:
o movimento e as relações através do movimento, através de um disembodiment cartesiano. Voltando à questão das duas memórias do Damásio,
temos aquilo que é, no fundo, a minha questão
de investigação: como devolver o movimento no espaço ao público? Se é verdade que essa memória

de procedimento é guardada como um registo das
performances, então estamos a deixar uma parte
muito importante daquilo que é, para nós, a memória, num sentido biológico, de fora daquilo que
entendemos como garantes da memória no sentido cultural. Claro que aquilo que estou a passar
ao público não é a experiência do meu movimento
e do meu mapeamento do espaço. Esse é meu,
é a minha forma de ser eu através da experiência
que faço do espaço. As minhas imagens, e a forma como as faço, são esse meu mapeamento e
esse meu registo de movimentos. Mas, ao trazer à
leitura do trabalho implicações, seja de movimento
– teres de te deslocar através do espaço em que as
obras estão expostas para as poderes entender; seja
de intervenção – poderes mexer e reordenar a disposição das imagens; seja de imersão – seres colocado
naquele espaço como um espaço de experiência em
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si mesmo antes de ser um espaço de representação
do que não está lá, tento passar para o público, não
a representação de um espaço, mas uma relação de
experiência no espaço. Deste modo – espero eu –
resgato algum desse espaço motor e somatossensorial para a fruição do trabalho e para a constituição
de memórias a partir deste.
Voltando aqui ao computador, onde estou sentado a escrever sobre a importância do movimento
pelo espaço… A condição em que todos nos encontramos veio tornar ainda mais clara esta questão
de uma relação quase opressiva da informação
com o sujeito que a absorve: cada vez temos acesso a mais informação e menos escape, no que diz
respeito à nossa acção no mundo, para essa informação que recebemos. Esta cena de estar sentado em frente a um ecrã que me dá acesso a tudo
é uma questão relativamente nova que tornou óbvio esse desequilíbrio. Talvez a fadiga pandémica
tenha tanto do efeito desse excesso de informação,
da compressão do espaço-tempo de que falava
o David Harvey e das questões Virilianas da velocidade, como da própria condição da pandemia.
Mexemo-nos cada vez menos num espaço cada vez
mais atolado de informação. Torna-se importante
pensar a influência do fotográfico neste processo.
JH Penso que o Miguel já antecipou um pouco
a resposta a esta questão, mas o título “A invenção da Amnésia” aponta à função mnemónica
das imagens, essa que foi, e é, um dos terrenos
de construção da significação em fotografia.
Em que medida é que a memória se constitui,
se interpela, ou interage em cada um dos vossos
trabalhos, quer enquanto processo que questiona essa função através da imagem, quer enquanto aspecto da memória individual?

NA Neste projecto específico, parti de personagens e locais que fazem parte da minha memória
íntima e da “minha” estrada. Ao percorrer o troço
de estrada a pé, acabei por me deixar conduzir
e o que antes era invisível foi-se relevando e a
memória foi sendo reconstruída. O que apresento
neste trabalho é fruto desse percurso, percorrido
com outro tempo e foco.
FB O título deste projecto resultou de uma das
muitas conversas com o Miguel Rodrigues, na qual,
a dada altura, referimos a expressão do Francesco
Careri “ lugares amnésicos”. Falámos igualmente do
“Livro do Riso e do Esquecimento” do Milan Kundera, e a partir daí chegamos ao título “A Invenção
da Amnésia”. A questão da memória surge naturalmente como uma tentativa de reconstituição a
partir de um processo de desagregação, e de posterior dissolução. Já não se trata apenas da fragmentação do real, trata-se de uma perda total
da memória. O Miguel costuma usar a experiência da moeda do Sven Bernecke, em Philosophy
of Memory: an Introduction. Nessa experiência,
os leitores são convidados a desenhar uma moeda de uso corrente, mas quase ninguém consegue
desenhá-la com todos os detalhes, dir-se-ia que
o melhor que se consegue é um protótipo incompleto. Ligando esta experiência com a outra já referida anteriormente, a da folha de papel com diagramas e conceitos que se espremem numa tina
com água, podemos substituir os conceitos e os
diagramas pela descrição da moeda. Rasguemos o
papel em pedaços. Mergulhemos esses pedaços de
papel na água. Atiremos a água fora. Com o que é
que ficamos agora? Com um protótipo incompleto
de uma moeda? Com um fragmento? Claro que
não, estamos a falar de uma desagregação, segui-

da de uma dissolução. Isto é a amnésia, não apenas a amnésia dos lugares, mas a amnésia em sentido mais lato. É com esta amnésia que trabalho a
partir do personagem dos meus filmes, alguém que
não sabemos quem é, para onde vai, de onde veio.
Percorre o território com uma lanterna acesa em
plena luz dia à procura de algo que ninguém sabe
o que é. Interessa-me este processo absurdo
de uma reconstituição (impossível) da memória.
A amnésia é, neste contexto, um processo que permite que nos movimentemos numa tensão entre
o habitar como campo aberto da experiência,
e do hábito como a sua cristalização formal; entre
a intimidade e o automatismo; entre a memória
e o (quase) esquecimento, de acordo com aquilo
que são alguns dos pressupostos do colectivo.
É partindo destes pressupostos que trabalho
um conceito denominado por estranhamento. Em
poucas palavras, este conceito teorizado por Viktor
Shklovsky em Art as Device (1917) argumenta que
a percepção, à medida que se torna uma rotina,
torna-se automática. Todos os nossos hábitos se
recolhem para a área do inconsciente automático.
O mesmo se passa com os objectos depois de serem percepcionados várias vezes, adquirem o estatuto de “reconhecíveis”, o que de acordo com
o autor nos remete para a ideia de “percepção
automatizada”, isto é, aquilo que designamos no
projecto como cristalização do hábito. O processo de estranhamento (ostranenie) causado pelo
prolongamento da percepção, como que estende
o tempo para além da sua linearidade, e constrói
um casulo temporal, no qual o presente se torna
avassalador, costumo denominá-lo por “estranhamento temporal”. É no contexto dessa distensão
temporal que construo uma relação com a experiência do espaço e dos lugares. A amnésia sur43

ge como ponto de partida para essa experiência.
Quando é impossível recordar, só resta a procura como processo de habitar, como um processo
de estranhamento poético.
JH Fernando, essa tua resposta fornece algumas notas interessantes acerca da memória,
onde se parecem “dispensar” os mecanismos de
automatismo e fixação do hábito, os quais só
a memória permite, para se voltar ao novo, ao
habitar. Não sei se será bem a mesma coisa, mas
creio que os Surrealistas também tinham uma
noção parecida, da escrita automática, como
sendo a mais original, em bruto, sem filtros, em
que um certo caos conduziria a uma espécie de
homem novo, poético, criativo, incessante, algo
alucinado, sem dúvida, também, e parece-me
que referes o estranhamento poético como ordem de movimento deste teu processo. Todavia a
teoria Surrealista nunca foi bem explícita na sua
funcionalidade, algo comum à Psicogeografia
Situacionista, em que Debord nunca conseguiu
calcar nada na prática de como chegar a tal fim.
Se por um lado, pelo menos na teoria, esse processo pode ser fortemente transformador no interior
do individuo que o faz, de ti, neste caso, por outro
lado, parece-me ser um experiência de complicada réplica visual, ou de provocar no espectador algo sequer semelhante. Esse estranhamento
da representação, que mencionas, sobretudo
quando ligado a um território, tanto pode ser largamente alienante como amplamente interessante;
o que para ti é um processo de desconstrução,
para outros é apenas algo sem nexo, e vice-versa.
Convocas a dissolução como parte importante deste processo de reconstrução, todavia a dissolução
é dos momento mais difíceis de revelar, é a alqui-

mia da água, onde nada tem forma visível, e o que
vêm a seguir ainda tem uma forma difusa, depois
da separação dos elementos. Se para quem faz
há sempre um nível de revelação inerente ao processo, porque o vive, isso parece quase inatingível
a quem vê. Parece-te possível fazer uma ponte
entre estes dois mundos, ou eles ficarão sempre
irresolvidos? Que dimensão individual de todo
este processo é passível de ser conjugada colectivamente, como é que se dá uma tensão produtiva?
Como é que isto se torna produtivo para ti?
FB O personagem criado pelo André Fontes,
um escritor que colaborou com a Invenção da Amnésia no Project Room do Museu da Paisagem, afirma a dada altura que “ …as paisagens mentem…”
e mais à frente “…as paisagens devem mentir…”.
Sabendo que imagens e paisagens têm uma raiz
comum, é impossível escapar à condição de um
certo simulacro que as mesmas implicam: as paisagens surgem das imagens e as imagens surgem
das paisagens, a sua circulação constitui-se como
um dos pilares do processo de alienação colectiva.
Mas esse é precisamente o seu apelo e o seu fascínio. A dissolução, como processo amnésico, surge
como possibilidade de estranhamento do mundo
e da sua representação, que como já referi, se reflecte
numa abordagem que aponta para uma certa rarefacção, uma certa erosão do território, das paisagens
e dos lugares, com reflexo na forma como são representados. Existem sempre um conjunto de tensões
que não são resolvidas, e não têm de ser. Interessa-me percorrer ao longo dessas tensões, entre
o tempo do corpo, o tempo geológico e o tempo
tecnológico, entre o território como representação
e o território como espaço a ser atravessado e vivido, entre o que Deleuze e Guattari referem como

“espaço liso e espaço estriado”. Em suma, entre
mapa e mapeamento. A forma como as diferentes propostas artísticas são recebidas pelo público
é algo que nunca controlamos. Penso que estamos
todos cientes do carácter polissémico das imagens
e das paisagens. É uma questão sem solução, por
isso tão fascinante.
JH A ideia de mapeamento, enquanto articulação complexa entre evidência sensual (dos sentidos), memória pessoal, documentação, numa
atitude de exploração mas também de medir
o pulso, de sismografia, promove uma construção cultural do lugar, e da percepção, que parece importante reter. No entanto, este tipo
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de inquérito, e sobretudo a esse lugar que vocês
mostram, o qual é por vezes caracterizado através de palavras fortes, como periferia e subúrbio, trás à tona uma das questões que se coloca
na representação visual, sobretudo aquela com
mais raízes na fotografia documental, que é a de,
ao invés de história e política, de alertar para
perigos e questionar dilemas, as imagens reificarem a poética do visual e da metáfora, tendendo
a reafirmar sonhos e mitos. Na medida em que
algumas das vossas imagens remetem para vestígios escultóricos, que tanto podem remeter para
a problematização do necro-capitalismo, como
para a apropriação da ruína como intuitos meramente formalistas, aquilo que é representado,

e como é representado, envolve questões sociais,
politicas, económicas, que se levantam com este
trabalho sobre a En10. Quais dessas questões,
a existirem, procuraram explorar? Em que é que
este trabalho aborda a dimensão colectiva daquele lugar? Quais são os perigos e dilemas, se é
que existem, e de que modo os vossos projectos
os abordam especificamente?
NA Ao incluir determinadas imagens no meu
trabalho sobre a EN10, acabo de alguma maneira, por representar a história da estrada e o território que atravessa, que acaba por ser também
a minha. Através da observação e registo destes
inúmeros vestígios e ruínas presentes ao longo
de todo o percurso; umas, restos de um passado
ligado à indústria naval, outras, produto de décadas de construção caótica e não planeada, conseguimos de alguma maneira, ler e orientar-nos
neste território hostil e sem mapa. Percorrer o troço
de estrada em que trabalhei, compreendido entre
Cacilhas e Quinta do Conde, é observar um território que acaba por se revelar de uma maneira quase
linear, como se fizéssemos um corte num território
e observássemos todas as suas camadas e vestígios que nos permitem contar a sua história social,
política e económica ao longo do tempo.
A minha abordagem à fotografia sempre foi muito
simples e directa. Não me interessa só a poesia
dos lugares e a fotografia das coisas belas. Talvez
por morar na periferia de uma grande cidade, movimento-me bastante bem neste meio e os temas
que abordo acabam por reflectir a minha própria
vivência e território. Não tenho receio e aversão
ao que é menos belo, aliás, acho que isso é o que
me atrai e me desperta o interesse. Não se pode
dizer que a EN10 seja o lugar mais bonito e organi-

zado do mundo, mas o desafio foi esse, de registar
algo que à partida não cabe num postal ilustrado
mas que me prendeu a atenção e escolhi fotografar: a ruína, o caos, o absurdo, que acabam por ser
parte integrante da história daquele lugar.
FB A reificação a que te referes é um fenómeno transversal a toda a imagética, seja ela de cariz
mais topográfico ou de” estilo documental”, seja
em imagens de teor mais poético. É uma inevitabilidade da actual sociedade do espectáculo.
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No meu trabalho actual , existe uma tendência
para a utilização de códigos tradicionais da composição estético-formal. Eles são uma sedução visual
que serve de base para a criação de interferências, algo que pedi emprestado à teoria da performance, nomeadamente à obra do Anthony Howell.
Essas interferências, que podem ser mais discretas
ou mais visíveis, têm como objectivo criar alguma
desorientação, alguma dúvida sobre o que estamos
a percepcionar. O carácter paradoxal da presença
do personagem assumidamente inspirado em Diógenes de Sínope, (mas que também evoca de certa
forma, a figura do herói romântico e no caso de um
dos filmes, a Ruckenfigur de Caspar David Friedrich), no contexto da narrativa fílmica é complementada por outras intervenções que estabeleço posteriormente nas instalações, nomeadamente com
a utilização de mapas, desenhos técnicos e memórias descritivas e até, nesta última exposição, a
utilização de alguns materiais de construção, como
a malhasol que evocam as quadrículas de um mapa.
Não se trata do tradicional inquérito ao território
oriundo de projectos como o DATAR, interessa-me
mais explorar a tensão entre o lado documental
e o lado ficcional, convocando o conceito de estranhamento, como dispositivo de questionamento
das paisagens e das imagens.
O pensador Ghunter Anders afirma que o mundo
perdeu os seus caminhos. Por outro lado o geógrafo cultural Nigel Thrift sustenta que no presente,
a deriva (referindo-se à deriva situacionista dos
anos 60) já não é possível pelo facto de estarmos
constantemente localizáveis. Já não nos lançamos
no mundo, já não percorremos caminhos, é um
mundo mediado que nos é enviado num fluxo que
conduz ao esmagamento. É nesse contexto que a
experiência se torna supérflua. A Marie José Mon-

dzain chama-lhe “o espectador em apneia”, um vivente que já não tem a percepção de atravessar
o mundo. É nesse sentido que na Invenção da Amnésia falamos do habitar como campo aberto da
experiência e do hábito como cristalização formal.
A E.N. 10 funciona acima de tudo como palco da
experiência dos vários autores com um espaço com
o qual desenvolvem ou desenvolveram uma relação
de intimidade. No meu caso, estou mais interessado no processo de procura a partir da amnésia
do personagem. Para isso recorro a alguns conceitos, tais como a circularidade, a repetição, a temporalidade/duração e o estranhamento. As paisagens nos meus filmes, como já referi, apontam para
uma certa “exaustão” do território, na medida em
que as referências visuais são, na maior parte dos
casos, como que “rarefeitas “. É a partir delas que
estabeleço uma tensão com as referências sonoras
segundo o princípio de “Ouvimos mas não vemos”.
Nunca sabemos verdadeiramente onde estamos,
é criada uma certa desorientação perceptiva.
Nos trabalhos que tenho desenvolvido no âmbito
da Invenção da Amnésia, os sinais desse necro-capitalismo a que te referes são, na maior parte
dos casos, apenas sugeridos, não são totalmente
explícitos. Como já mencionei, tento deixar latente
uma certa “exaustão” do espaço e do território através dessa abordagem. São os gestos e as acções
de atravessamento do espaço que, recorrendo
ao absurdo e ao estranhamento participam na
construção da narrativa audiovisual. Nesse sentido tenho procurado operar em áreas a que Francesco Careri denomina como “lugares amnésicos”
ou usando a expressão de Robert Smithson, “lugares entrópicos”, embora também aprecie a designação de “lugares suspensos. Porções de território que perderam a sua função inicial, lugares

que inicialmente tiveram uma função de cariz industrial, nomeadamente uma antiga zona de extracção de areias sílicas, um “terrain vague” que
durante anos recebeu de forma clandestina toneladas de entulho resultante da expansão urbana
da cidade de Lisboa, zonas industriais desactivadas, etc. A percepção desses espaços não se limita a dados objectivos ou à observação da estratificação dos vestígios existentes, vulgo ruínas.
Ele assenta igualmente num conjunto de outras
camadas, que se interligam a partir da ideia de habitar como um processo relacional e de experiência
do vivente com o espaço e com o território, e uma
relação entre ficção e realidade no sentido da criação de um mapeamento infinito. A forma como
esta abordagem se interliga no colectivo remete
para uma reconstituição a partir de um processo
de dissolução, de um processo amnésico. A Invenção da Amnésia, e nomeadamente a minha contribuição através do projecto Caminhos Vagamente
Circundantes, constitui-se a partir de uma obra que
se desdobra ao longo do tempo, como um protótipo contínuo, utilizando a terminologia de Denise
Ziegler. O projecto A Invenção da Amnésia actua
numa zona de tensão entre mapa e mapeamento infinito, que na sua essência se consubstancia
como uma forma de habitar.
MR Recentemente, passei 11 horas com o Fernando a tentar perceber como encaixar duas ideias
da investigação artística na forma como articulamos o projeto. Fizemo-lo para um artigo que, entretanto, publicámos no 2º número da RIACT, uma revista dedicada a questões de investigação artística
da Faculdade de Belas Artes da ULisboa, coordenada pelo professor José Quaresma, que entrevistámos para o ciclo de conversas da invenção
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da amnésia. A primeira, dum desses nomes da investigação artística, Henk Borgdorf, falava da ideia
do pensamento, da realização e da reflexão como
produção de conhecimento. A segunda, falava
de um caráter metafórico da verdade na produção
artística, uma ideia desenvolvida por José Quaresma a partir de uma leitura de Nelson Goodman.
Uma das grandes dificuldades que este projecto encerra está precisamente na necessidade
de construir um campo de articulação colectiva forte, cuja força advenha dos campos de experiência
e de expressão de cada autor. Usaste o termo sismógrafo, que me pareceu interessante. A questão
que se coloca é o quê ou quem é o sismógrafo,
aqui? Quem sente o espaço que experimenta e se
expressa a partir da articulação dessas sensações
e desses sentimentos? Quem o continua, usando os mecanismos de resposta que quem sentiu
e se expressou criou? Quem impõe esses mecanismos e essas respostas como modelo de uniformização comunitária? O Cartógrafo, o Fotógrafo, o
Sismógrafo… mas também o Filógrafo, Cientógrafo,
o Politógrafo – é interessante pensar porque é que
podemos falar de grafia nuns casos, mas noutros
dizem que a palavra está errada – todos nos encontramos nesta encruzilhada gráfica McLuhanesca; presos entre as extensões que nos aumentam,
a nossa sensibilidade que diminui, e um princípio
de acção mais ou menos gregária que, com os excessos na circulação da informação, se torna cada
vez mais complexa. Isto tudo sem falar do que
o aparelho virá a medir em função disso. O projecto fala de uma tensão constante entre o mapeamento quase como coisa autopoiética, que nos
constitui num nível muito básico, numa acção que
se faz experiência do estar no tempo, e do mapa
como instante gráfico de cada uma dessas acções.

Se fazemos mapas, imagens ou apenas sentimos;
se construímos teorias, hipóteses de repetibilidade
ou discursos aglutinadores, voltamos sempre à mesma questão: Estávamos em frente ao precipício…
Para mim, a fotografia mostra o vestígio de um encontro de uma certa configuração do sujeito com
uma certa configuração do espaço. Permite-me
guardar ideias, afectos e emoções; permite-me
orientar-me num espaço que, através deste registo,
me permite imprimir nele qualquer coisa do facto de eu estar ali, como uma marca ou um marco
relacional. Um amigo, certa vez, falava com grande emoção da descoberta de que a gravidade era
um efeito de atracção dos corpos uns sobre os outros. Dizia que, se era assim, também nós atraíamos
a Terra para nós. Achei aquilo um tremendo disparate, porque, a haver alguma influência de atracção
nossa sobre o planeta, seria perfeitamente negligenciável, de tão ínfima. Levei anos a perceber que
ele tinha razão e que esta abria toda uma poética para o uso da fotografia: permite-nos guardar
os fragmentos de planeta que conseguimos atrair
na nossa configuração do mundo, e serve para nos
lembrar desse jogo de ritmos entre nós e o espaço.
Torna-se um instrumento de mapeamento dessa
relação. Assim, antes do processo de edição que
dá sentido à colecção de fragmentos que decorrem desse mapeamento, e o transforma num corpo
de trabalho, já tenho uma imagem dessa articulação. Da mesma forma como as relações com pessoas nos dão, através da percepção dos comportamentos delas, uma percepção dos nossos estados,
assim a fotografia dá-me essa percepção dos meus
estados em determinados locais a determinadas
horas. Essa relação sujeito-local-tempo acaba
por minar uma visão mais estática, tanto do sujeito,
como do espaço, como do tempo, que a fotografia

– sobretudo, no quadro da sua relação com o território, tem privilegiado.
Reconheço as questões e as implicações da fotografia para a memória colectiva – os espaços em que
me movimento e trabalho são memórias colectivas
edificadas, ou ruínas delas, e o meu comportamento
neles ajusta-se, por estar onde está, e por ser fruto
de relações humanas aí estabelecidas – mas apenas
me interessam na medida em que vêm à superfície
nessa relação do Si com o espaço em que se encontra. Se a cultura é uma segunda pele, como se diz,
as imagens funcionam como escamas, quase, como
instrumentos de respiração entre as duas.
Por essa razão, tendo a ver estes vestígios, não
sei se como uma apropriação da ruína, como referes, mas como a ilustração de uma desatenção
a um processo existencial que é, ela mesma, causa
de ruinação, não do espaço, mas do nosso tempo nele. A própria ideia do que é a ruína remete,
inicialmente, para algo que perdeu funcionalidade
e viu empobrecer o seu caráter simbólico, ou marcá-lo com essa ideia de perda. Há um artigo de Tim
Edensor, Walking Trhough Ruins, em que ele destaca, não essa perda, mas a abertura que a ruína abre
para um conjunto de experiências novas do espaço.
É interessante que muitas dessas experiências
partem de uma sensação de desconforto inicial
pela forma depreciativa como avaliamos a ruína,
que tem de ser abandonada para se ver o espaço
a partir de uma posição neutra; como uma abertura a novas possibilidades: novas formas de vida,
novas visualidades, novos sons, e até como descoberta arqueológica na relação destacada com
os vestígios que, de certa forma, fazem com que
o passado ainda lá esteja. Muitas vezes, estes termos, ruína, necro-capitalismo, até mesmo vestígio,
documento, permitem-nos, passe o cliché, olhar
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sem ver; oferecem-nos mais janelas de onde ver,
com todos os condicionamentos que isso implica.
Não precisamos de abrandar e ver melhor, não temos de mudar de ritmo, na nossa experiência, porque estes termos já vêm carregados o suficiente
para que possamos manter-nos em aceleração.
Este ritmo e esta aceleração, esta forma de pendurar logo o que vemos nesses cabides dos símbolos, talvez ainda mais agora, com a digitalização
da experiência, vão-nos deixando cada vez mais
parados, como pontos de articulação da circulação.
Parece que, quanto maior a velocidade da informação, maior a estagnação do movimento do humano. Estávamos parados no metro, no autocarro
ou no carro; estamos ainda mais parados em frente ao monitor. O manancial de informação a que

que falas acaba por se revelar através das imagens.
Há situações em que esta ligação e cumplicidade
é menos evidente, dado serem imagens de passagem, em que a figura humana faz parte da mesma,
mas não é o foco principal.

temos acesso por via dessa aceleração é convertido
mais vezes em distracção do que em conhecimento.
Nesta conversa, o Fernando usou uma imagem muito
bonita, a de alguém que deita uma folha com estes
conceitos numa tina de água, que espreme a tinta
da folha para a tina e manda a água fora, para depois partir numa procura pelos conceitos perdidos.
Fiquei a pensar nessa água infiltrada no território… o que iria fazer crescer: as fábricas todas que
os conceitos souberam criar, ou as árvores e o rio
e a montanha dessa paisagem que a visão das fábricas fez perder?
JH Nuno, nas imagens que produziste para esta
série, ou pelo menos aquelas que temos no site,
e que mostras na exposição, o retrato insere
a presença humana no lugar de forma algo ambivalente: por um lado, close-ups, que implicam
grande proximidade com as pessoas, e por ou-

tro lado, planos algo distanciados, em que ora
acontecem coisas, por ex. um grupo a praticar música, creio, ora nada parece acontecer,
e o retratado quase parece ter mais uma função
de escala com a arquitectura. São estratégicas
que me suscitaram alguma curiosidade, podes
deslindar algo destas várias opções?
NA O retrato sempre foi o meu campo de acção
e são as pessoas com quem mais gosto de trabalhar. Fiz aqueles retratos com o mesmo processo
que fiz algumas das imagens de edifícios que integram o projecto. Gosto de trabalhar com tempo
e normalmente não fotografo ao primeiro contacto.
Conheço os sítios e as pessoas, volto mais tarde
para os conhecer melhor e apenas quando a confiança é estabelecida e me sinto à vontade com
as pessoas, coisas e lugares, fotografo. Normalmente este processo é repetido e a tal proximidade
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JH A moeda cultural corrente ligada à fotografia e às imagens, independentemente de serem
sobre paisagem e território ou não, parece conter
várias faces: uma certa suspeição acerca da veracidade das imagens; a imagem como elemento
secundário a uma gratificação algo instantânea;
uma super-produção de imagens; uma certa falta de peso e influência da imagem, no contexto cultural, social e político, vista como pouco
mais do que entretenimento, esta última ideia
talvez reforçada por algum tipo de produção
artística baseada na paisagem, historicamente
de carácter formalista, algo esvaída das questões do território onde é feita, onde predominam
as expressividades e as metáforas, em detrimento do enraizamento na profundidade da interacção humana com o meio. Se concordam com estas questões, de que modo os vossos trabalhos
as endereçam? Por outro lado, ainda em ligação
com a primeira parte desta questão, um certo anti-intelectualismo da sociedade em geral, parece
comprometer uma determinada retórica ligada
à produção visual, que parece ser algo complexa/alienante para o espectador menos ciente
das linguagens da representação. Como acham
que isso pode ser questionado?
FB Já aqui referi a expressão “a apneia do espectador” de Marie José Mondzain, para ajudar a que
nos situemos face à voragem incessante da produção e circulação de imagens. No contexto desta
fase da sociedade do espectáculo, o novo especta-

dor já não se encontra simplesmente numa atitude
passiva perante esse fluxo incessante, ele é parte
integrante desse fluxo ao participar “activamente”
na sua produção. Há um efeito aditivo neste consumo desenfreado de imagens, sendo que a não
participação produz um estigma de cariz depressivo, pelo não reconhecimento de uma pretensa
existência no mundo, uma espécie de Dasein invertido. Como se pode questionar tudo isto? Esta
é a chamada “pergunta de um milhão de dólares”.
Eu diria, seguindo aqui o pensamento do Boris Groys, que a suspeição em (em relação a
essa moeda cultural corrente ligada às imagens),
é o catalisador que permite sustentar a noção de
subjectividade. É sustentada nessa subjectividade que se constrói o questionamento do mundo.
Enquanto houver suspeição existe subjectividade.
De certa forma, a tua pergunta remete igualmente
para a importância da investigação artística como
um processo de produção e disseminação de conhecimento ainda que esse conhecimento se possa situar no domínio do metafórico e da subjectividade. Isto é muito importante. Mas não deixa
de ser produção de conhecimento, a arte sempre
questionou o mundo, senão para que é que serve?
Claro que tal desígnio poderá e deverá ser potenciado e sustentado pelas várias intersecções com
outras áreas do saber. No meu entender só através de uma dinâmica de cruzamentos interdisciplinares, poderá levar a que a investigação artística
se possa constituir como uma possibilidade credível no sentido da criação de uma presença e de um
questionamento no mundo, sendo que a Academia
tem um papel importante no processo. É claro que
se coloca sempre a questão do alcance efectivo
que este tipo de projectos pode ou não atingir.
A falta de apoios financeiros surge sempre no topo

das dificuldades. Contra isso não há fórmulas,
mas também não vale a pena ficar no quintal das
lamentações. A importância de projectos como
A Invenção da Amnésia decorre da sua natureza
colectiva, ecléctica e transdisciplinar e pela capacidade que tem tido de se constituir como um projecto sólido coerente e resiliente, apesar de todas
as vicissitudes deste momento que atravessamos.
NA Creio que a tua pergunta tem a ver com
o valor que a fotografia tem nos dias de hoje,
e com que critérios se atribui esse mesmo valor.
Atravessamos uma época de mudança, mas essas
fases de mudança têm acontecido ao longo dos
tempos, exigindo uma adaptação da parte dos intervenientes, quer sejam fotógrafos/artistas quer
seja do observador. É claro que, nos dias de hoje,
esta super-produção de imagens faz-me equacionar uma série de coisas, e por vezes impede-me
de sair para fotografar, quase como se tivesse receio
que as imagens que faço não acrescentem nada,
e que sejam apenas mais algumas no meio de
tantas outras. Procuro contrariar isto, tentando fotografar com interesse e paixão as pessoas e território em redor do local onde habito. Este processo
é feito ao longo de vários meses, o que me permite estabelecer uma série de relações e conhecer
pessoas, lugares e as suas histórias, que são o que
acima de tudo me faz querer continuar a fotografar.
MR Estão aqui várias questões. Pelo menos,
vários aspectos que merecem ser comentados.
A questão da veracidade das imagens. Há uma
história que é contada sobre o Picasso que ilustra
bem esta questão, a meu ver: diz que o senhor,
seguindo num comboio, é reconhecido por outro
passageiro que o interpela, dizendo-lhe que gosta muito dos seus quadros, mas que estes podiam
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ser mais realistas; Picasso achou piada à questão
e perguntou-lhe o que era, para ele, o realismo,
ao que ele responde - Por exemplo, esta fotografia da minha mulher. Picasso observa longamente
a imagem. Vê-a de frente, depois olha a imagem de
lado e passado algum tempo, responde: - Parece-me incrivelmente cinzenta. E achatada!
Não querendo entrar no debate sobre a continuidade, ou não, entre a fotografia e a câmara clara,
a perspectiva linear científica e a sua suposta
descoberta, ou invenção por Brunelleschi, algures
no Séc. XV, e a teorização de Leon Battista Alberti que se lhe seguiu tem uma importância fundacional na forma como a fotografia nos permite ver.
As duas imagens que Brunelleschi pintou para
a sua demonstração da perspectiva desapareceram, não há registo delas. Do mesmo modo, aquela
que é considerada a primeira imagem fotográfica,
feita por Nicéphore Nièpce, está guardada na sua
casa museu na Borgonha com um esmero e dedicação incríveis, essa também não mostra nada,
está lá uma chapinha de prata, com honras dignas
de uma Mona Lisa, mas nenhum bigode a tornaria
mais visível (ou risível). Assim, estes dois momentos, com a aura de rito iniciático que os acompanha, que marcam o início da capacidade de representar correctamente a partir de uma posição
específica – o ponto de vista do sujeito – e a capacidade de fixar fotograficamente, sem intervenção
humana, para citar mais um momento iniciático,
neste caso do Talbot, mostram um vazio enorme,
e enormemente denunciatório.
O Paulo Catrica tem essa capacidade incrível
de meter um comentário futebolístico em todas
as intervenções – fê-lo em todas as ocasiões em
que o ouvi – e por isso, deixo-lhe aqui uma homenagem: Perante o vazio que estas imagens nos dei-

xam, “Estamos em frente ao precipício”. E se isto
começa por prometer um grande salto romântico
para uma profundidade sem fim (e fazer do João
Pinto o maior dos românticos!), também nos coloca perante a realidade concreta das imagens que o
Picasso mostrava: são fixações de luz, ou de tinta,
sobre superfícies planas. A profundidade na imagem é um artifício, uma ilusão.
Depois, a questão do peso ou da influência e da
produção artística formalista (baseada na paisagem ou não), é outra questão que me parece
interessante. Admiramos o Baldessari pelas “brincadeiras” com as distorções das escalas, mas criticamos todos os pequenos Baldessaris a segurar a
torre de Pizza ou a segurar o sol entre dois dedos
no Instagram. Nessa mesma plataforma, enjoam-nos as 30555 imagens do almoço por minuto,
mas corremos a ver o Shore nos museus. Entre
nós, que reconhecemos o papel de relevo do John
Baldessari e do Stephen Shore na história da arte
e da fotografia, todas estas imagens nos parecem
ser cada vez um pouco menos do que as originais,
pequenas xeroxes digitais a entupir as possibilidades da criação. No entanto, quantas dessas pessoas que repetem ad infinitum essas imagens, conhecem o seu valor “artístico”? A fotografia, nisso,
é maravilhosamente democrática; mais, até,
do que a coca-cola do Andy Warhol. Este nivelamento, que é quase como outra camada de superficialidade, é também o efeito dessa democratização
que a fotografia abre: um tornar plano, horizontal,
não só de tudo aquilo que retrata mas também
da possibilidade de o retratar. Estamos perante
um duplo “achatamento”, técnico e social: é este
o poder da fotografia, e não sei se existe, hoje
em dia, neste aspecto, algo mais poderoso. É cada
vez mais fácil produzir estas superfícies aparente-

mente verosímeis da nossa realidade; é cada vez
mais fácil fazer circular e disseminar essas imagens
como figuração do universo de cada um; é cada
vez mais fácil produzir algum tipo de notoriedade
fora dos esquemas hierárquicos clássicos com que
atribuímos valor aos objectos de arte.
Aqui reside um paradoxo que me tem interessado.
Temos um espaço-tempo cada vez mais comprimido, com a informação a circular cada vez mais depressa e a ter cada vez mais impacto por cada vez
menos tempo, e ao mesmo tempo, parece que tudo
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desaparece cada vez mais depressa, materialmente falando. As imagens desaparecem. Onde fica
o efeito destas sobre quem as consome? Estaremos realmente assim tão desmaterializados como
se diz? A fotografia, para circular online, não precisa dos satélites e dos bancos de dados e dessas
tretas todas? E o que acontece ao nosso sistema
nervoso, cada vez mais exposto, não só à informação, mas à forma como esta circula?
Ainda há pouco, em conversa com o David Infante, falávamos disto, do facto de, nalgumas publicações de renome, tipo National Geographic,
já não ser necessário ir aos sítios produzir imagens.
Isto tem um peso tremendo. De algum modo, quer
dizer que realidade e a sua representação já não
têm correlação directa. Nós, que ainda achamos
por bem andar por aí a produzir imagens a partir
da realidade visual à nossa volta, já não estamos
a “documentar” a realidade, mas a sua construção
por essas máquinas do fazer distante e à distância
– a conversa com o David vinha exactamente daí,
do peso tremendo que a construção em perspectiva tem na invenção destas novas realidades.
Isto para mim tem um lado assustador, que
é o da diluição das referências, e da dificuldade
que levanta ao fazer do trabalho artístico através
da fotografia, mas também – e é quase a mesma
coisa, na verdade – tem um lado maravilhoso, que
é o de transformar esta fotografia quase numa espécie de discurso oral, face a um discurso escrito de formas mais canónicas da fotografia ou até
da pintura. É uma associação muito livre, quase
de treinador de bancada, mas parece-me interessante para o contexto. A malta mais nova talvez
já troque mais imagens do que palavras entre si.
A maior parte disso cai no esquecimento, como
a maior parte do que dizemos. É suposto que as-

sim seja. Não conheço os usos da pintura noutras
épocas para saber se era usada no sentido desta associação com o discurso oral, mas não me
parece. Falta-lhe esta coisa digital de se poder
comunicar instantaneamente através da imagem.
Assim, se calhar, há um ajuste na forma como
pensamos a imagem, particularmente, na forma
como pensamos no seu poder arquivístico que talvez seja novo desta natividade digital: o que é que
vamos guardar disto tudo? Como vamos distinguir,
nos usos do medium oralidade e escrita, e como vamos valorizá-los, um em relação ao outro, e cada um
em relação às diferentes funções que cumprem?
Quanto ao anti-intelectualismo, acho que é uma
birra de intelectuais por terem menos seguidores
do que as Kardashians. Acho que as minhas respostas tornam evidente, pela quantidade de citações, que eu sou um intelectual. É uma herança que guardo com carinho. No entanto, também
sei que a única vez que intelectuais tiveram mais
de cem likes numa publicação de facebook, foi naquele célebre jogo entre os filósofos gregos e os
filósofos alemães. Mesmo aí, o golo do Sócrates –
o grego – sendo claramente um dos grandes golos
da história do desporto rei, não teve um centésimo
das visualizações do pior dos golos do Ronaldo.
Como é que isto pode ser questionado? Será que
deve? Com todas as coisas péssimas que este sistema tem, há uma coisa que admiro: a capacidade
de fazer chegar cada vez mais informação, de forma cada vez mais clara, a cada vez mais pessoas.
Ainda que isto coloque um problema novo, que é
o nosso, da livre circulação e do excesso de informação e de como lidar com ele, é um dado
maravilhoso da quotidianidade: ao mesmo tempo
que, numa entrevista qualquer sobre fotografia,
um intelectual fala de futebol para ilustrar a impe51

netrabilidade das imagens, dois operários num café
discutem as notícias de cosmologia na CMTV. “Mais
Rápido que a Luz? Ainda não viram o Mbappé!!”
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Para finalizar o Ciclo de Exposições em Fotografia e Território
de 2021, a Casa dos Cubos apresentou o trabalho fotográfico
de Paulo Catrica, um dos nomes mais reconhecidos
da fotografia portuguesa, especialmente no que diz respeito
à temática da paisagem e do território.

A mostra compôs-se de fotografias que permitiram contextualizar
algo da trajectória da sua carreira, em que as ligações com
a Arquitectura assumem um protagonismo mais vincado ▪
Uma das séries mostradas é bastante recente, e foi produzida para
a exposição Almada: Um Território em 6 Ecologias, uma mostra
ampla que propõe uma leitura territorial, urbana e arquitectónica,
do concelho de Almada. A par desse trabalho estiveram ainda
em exibição fotografias efectuadas na Assembleia da República,
local, por excelência, de produção de território, que foram efectuadas para o projecto intitulado A casa da Democracia: Entre
Espaço e Poder ▪
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artificial nos Passos Perdidos e no Hemiciclo, para
permitir que a luz natural da cobertura desenhada
por Ventura Terra iluminasse aqueles espaços. Assisti
a algumas sessões do plenário, apresentei-me
ao Mamadou Ba, que conheci na sala do Bloco,
de quem sou admirador e leitor fiel, e com quem tomei depois alguns cafés, e almocei nesses dias com
o Francisco Feio no refeitório da Assembleia, entre
funcionários, polícias e deputados.
Para a exposição A Casa da Democracia a Susana
propôs que a série fosse reproduzida em formato
postal, como uma hipótese participativa, os postais seriam oferecidos aos visitantes da exposição

a
t
s
i
v
m
e
o
a
i
c
i
t
r
í
t
s
a
C
O
o
l
u
Pa

Quando em Dezembro de 2017 a Susana Ventura
me propôs fotografar a Assembleia da República,
para uma exposição que estava a preparar para
a Casa da Arquitectura, não hesitei. A tarefa implicava fotografar intensamente durante um mês
e meio, e a série de fotografias seria exibida em
conjunto com uma extensa investigação sobre
a história do edifício que a Susana cuidadosamente trabalhou. Umas e outras foram expostas numa
estrutura em madeira oval, um desenho lindíssimo
da Luisa Bebiano.
Ter acesso e fotografar em S.Bento pareceu-me
um desafio estimulante. Foi necessário negociar
as minhas visitas com funcionários parlamentares,
polícias e até com os serviços secretos. Tive o privilégio de ter a Sala das Sessões vazia durante uma
manhã, com a companhia das senhoras da limpeza, que juntamente com os seguranças são pessoas
essenciais ao meu trabalho. Ou cortar a iluminação
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que os poderiam reenviar para a Assembleia, escrevendo o que entendessem. O encargo seria da
responsabilidade da Assembleia e o entendimento sobre uma das fotografias inviabilizou a ideia.
Passados três anos, penso que é interessante recuperar a troca de emails de Março de 2018, com
o/a responsável da Assembleia que me comunicou
a decisão por email:
(...) Como sabe, manifestámos a nossa concordância em relação a todos os postais propostos, exceto o da
Sala do CDS-PP. Não porque tivesse menos qualidade, mas porque a visão mais artística acaba por, em nosso
entender, colidir com a preservação da imagem do Parlamento.
De facto, o que nos parece é que fotografar a sala desta forma pode ser interessante artisticamente, mas pode
dar azo a comentários que pretendemos evitar. Outras fotografias, como as de salas de trabalho com pilhas de
documentos, ou de espaços nobres com outras perspetivas, nada têm de complicado para nós. A preservação
da nossa imagem é que nos leva a tomar esta decisão especificamente em relação a esta fotografia. Não há
aqui denúncia nem voyeurismo da sua parte, apenas a proteção da imagem do Parlamento da nossa parte.
O que refere da aproximação com os cidadãos faz-se de diversas formas, em nosso entender esta pode causar
mais ruído que benefício. (...)
O meu argumento no email anterior :
(...) Utilizo o pretenso realismo das fotografias para ver o que usualmente não nos é dado a ver, e a cada assunto, edifício, lugar ou paisagem corresponde uma série de fotografias que pretendem estabelecer relações
diversas entre representação, uso quotidiano, funcionalidade do espaço etc.
Na Assembleia da República esta pretensa arqueologia visual do espaço confronta a encenação e o simbolismo dos Passos Perdidos, da sala do Hemiciclo ou do Salão Nobre com os gabinetes parlamentares ou outros
espaços de trabalho e de uso comum. A fotografia em causa a da sala do CDS-PP é de facto o ‘pivot’ deste
projecto, a que melhor sintetiza história, representação e uso comum.
Nos dias em que fotografei na Assembleia pensei inúmeras vezes como as fotografias como esta podem contribuir para aproximar a instituição dos cidadãos, quebrando uma imagem, a que nos chega via televisão, que
não deixa ver o imenso trabalho e a importância que a Assembleia tem para a Democracia em Portugal. (...)
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É interessante pensar que este zelo institucional pretende evitar que a banalidade da maioria
dos sítios e paisagens em que vivemos quotidianamente contamine a Assembleia e possa confundir
os ‘cidadãos’. O conflito entre estética e representação na fotografia em causa, está nos antípodas
da ‘banda desenhada dos descobrimentos’, legado
do Estado Novo, que com o seu lastro apologético,
nacionalista e colonial, ilustra as paredes do Salão Nobre da Assembleia. Como me confidenciou
o deputado de um partido de esquerda, quando
lhe perguntei como era possível depois de quarenta e quatro anos em Democracia, manter aquelas
imagens sem sequer as contextualizar, a resposta
foi ‘penso que deixámos de as ver’.
Acredito que o ponto de vista é sempre político,
por isso na fotografia do corredor de acesso à Sala
das Sessões, o enquadramento é ligeiramente chegado para a direita, que é a esquerda do orador na
tribuna. Mantenho a intenção de voltar à Assembleia.
As outras fotografias de O Sítio em Vista, o título é uma apropriação/citação de um poema de
Luiza Neto Jorge, resultaram de uma encomenda
do Museu de Almada – Casa da Cidade em resposta a um convite dos curadores, a Paula Melâneo
e o Luis Santiago Baptista. Objecto de um extenso
trabalho de investigação sobre o território do Concelho de Almada a exposição em Almada: um território em 6 Ecologias, juntou um vasto conjunto de
materiais de arquivo – plantas, maquetes, fotografias, desenhos, de projectos de arquitectura e planos
de urbanismo, uns concretizados outros projectados e nunca construídos. Incluiu ainda trabalhos
originais do Nuno Cera e do Álvaro Domingues e
outros conteúdos, como programas de televisão ou
vídeo clips de música.

O desafio da Paula e do Luís permitiu-me revisitar
um território que me é (foi) familiar, muitos anos
passaram desde a minha infância e adolescência,
entre as ondas da Caparica (dois meses por ano)
e a casa dos meus tios na Cova da Piedade.
Durante sete meses fotografei e fui juntando fragmentos de um imenso território, muitas vezes caótico e perturbador, outras generoso e de uma beleza
natural rara. Os contrates entre o sprawl suburbano
da Charneca, da Sobreda ou do Feijó e a falésia
nas Terras da Costa ou a Mata dos Medos, ou ainda,
a pobreza e a falta de condições do bairro do Torrão em contraste com os bairros sociais do Monte
da Caparica. Dezoito destas fotografias incluíram
a exposição no Museu de Almada que inaugurou
em Outubro de 2020, e que ficou, tal como todos
nós, refém das vicissitudes da pandemia.
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Peço desculpa de toda esta tagarelice autobiográfica, as fotografias não se compadecem deste linguarejar, no entanto, se o Baptista Bastos me perguntasse onde estava no dia 25 de Abril de 1974,
respondia, na Costa da Caparica.
O interesse pela fotografia e os processos fotográficos surgiu devido à possibilidade de poder
manusear, controlar, e executar todo o processo.
Inicialmente utilizava a fotografia como ferramenta auxiliar do trabalho que desenvolvia em desenho, mas gradualmente esta foi-se tornando cada
vez mais relevante, o que me levou a aprofundar
conhecimentos, a ingressar no curso de fotografia
do Ar.Co., e posteriormente na escola MauMaus.
Paulo Catrica
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2021

1º ciclo fotografia e território ▪ conversas

21 abr

DUARTE BELO
Detentor de um percurso ímpar na fotografia portuguesa, Duarte Belo é alguém
que eleva os limites da noção de mapeamento
do território através da fotografia. Em viagens
de carro, ou a pé de mochila às costas, percorre o país de lés a lés, dessas viagens extraindo imagens, escritas, desenhos, ensaios,
poéticas, livros, conversas ▪
para ver aqui
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▪
fotografias integradas no projeto
DEPOIS DA ESTRADA de Duarte Belo
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2021

1º ciclo fotografia e território ▪ conversas

05 mai

LUÍSA FERREIRA
Tendo começado a sua trajectória na fotografia, em meados dos anos 80, através do fotojornalismo, no jornal Público e posteriomente
na Associated Press, Luísa Ferreira apresenta uma carreira de grande densidade, muita dela em torno do lugar e das pessoas no lugar, uma conversa que muito nos apraz, neste
Ciclo dedicado à Fotografia e Território.

para ver aqui
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▪
fotografias integradas no projeto
A ORLA DA CIDADE de Luísa Ferreira
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2021

1º ciclo fotografia e território ▪ conversas

23 jun

CÉU GUARDA
A partir de final da década de 80, como fotógrafa no jornal Independente, posteriomente
enquanto freelancer, bem como editora
de fotografia de orgãos de comunicação social, desde a revista Evasões, ao jornal A Capital e ao jornal i, Céu Guarda acumula um
conjunto de acções de grande significado na
fotografia e nas imagens que circularam por
Portugal, as quais importa explorar e conversar sobre ▪
para ver aqui
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▪
fotografias integradas no projeto
LUGARES IMAGINÁRIOS de Céu Guarda
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O projecto

┘
└

FOTOGRAFIA E TERRITÓRIO,

promovido pelo

CEFT - CENTRO DE ESTUDOS EM FOTOGRAFIA
DE TOMAR,

iniciou-se em Novembro de 2020 através do lançamento do
PORTAL FOTOGRAFIA E TERRITÓRIO ▪

Este portal aspira ser uma referência para o arquivo de projectos
com ligações ao território nacional, onde consta já um conjunto
significativo de autores e trabalhos, que proporcionam um panorama diverso da fotografia portuguesa nessa temática. Procurando
aprofundar as ligações, e transmitir conhecimento à comunidade fotográfica e ao público em geral, o CEFT - CASA DOS CUBOS
apresentou em 2021 um CICLO DE EXPOSIÇÕES EM FOTOGRAFIA
E TERRITÓRIO, com a programação de João Henriques, fotógrafo
com ligações a Tomar, cidade onde nasceu, e onde também estudou, no Mestrado em Fotografia do Instituto Politécnico de Tomar ▪

▪
pág. anterior: fotografia integrada no projeto
SACAVÉM de Miguel Henriques
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plataforma online

fotografiaeterritorio.ceft.pt
Diretório de Fotógrafos + Projetos
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Andreia Alves Oliveira
Augusto Brázio
Bruno Santos
Carina Martins
Catarina Osório de Castro
Céu Guarda
Diana Sá
Duarte Belo
Elisa Azevedo
Fernando Brito
Hermano Noronha
Hugo Rodrigues Cunha
Humberto Brito
João Abreu
João Henriques
João Mota da Costa
José Afonso Furtado
Lara Jacinto
Luis Aniceto
Luisa Ferreira

Margarida Correia
Maria Oliveira
Miguel Henriques
Miguel Rodrigues
Nuno Andrade
Nuno Barroso
Nuno Moreira
paula roush
Paulo Catrica
Pedro Guimarães
Rodrigo Cardoso
Rui Dias Monteiro
Sebastiano Raimondo
Sérgio Rolando
Silvy Crespo
Stefano Martini
Tiago Casanova
Tito Mouraz
Valter Vinagre
Vincen Beeckman
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para visitar,
clicar aqui
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A Semana da Fotografia, promovida pelo CEFT, voltou a realizar-se,
nesta edição com um conjunto de actividades em torno
das questões contemporâneas da Fotografia ▪

Da programação destacou-se o início da colaboração com o Festival Encontros da Imagem, o mais antigo festival de fotografia em
Portugal, e um dos mais reconhecidos em toda a Europa, através
da estreia da exposição “Genesis Revisitado”.
Foram apresentados trabalhos fotográficos de 3 dos autores
presentes na edição deste ano: Alisa Martynova com “Nowhere Near”, sobre a migração africana para o continente europeu;
Benjamin Rasmussen com “The Land That Never Has Been”, sobre
as questões ligadas à identidade americana e à supremacia branca,
e ao seu impacto nas diferentes comunidades, e finalmente
Vincen Beeckman, com um trabalho de profundo envolvimento
com uma comunidade piscatória de Espinho ▪
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2021

Semana da Fotografia

EXPOSIÇÃO
GÉNESIS REVISITADO
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20 nov

13 fev
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porânea no IPA/Atelier de Lisboa (2012). Frequentou a Licenciatura em Filosofia na Faculdade de Letras da ULisboa (2001).
Estudou Fotografia no Atelier de Lisboa com Bruno Pelletier Sequeira, Jem Southam, António Júlio Duarte e Federico Clavarino.
Estudou também no Ar.Co e na APAF ▪

João Mota da Costa (1954) exerce Medicina na especialidade de cirurgia de mão. Iniciou o seu percuros na Fotografia
em 1969, exibindo e publicando com maior regularidade desde
2011. Estudou no Atelier de Lisboa, e terminou a Pós-Graduação
em Discursos de Fotografia Contemporânea na Faculdade de Belas Artes de Lisboa ▪

Nuno Miguel Andrade (1974, Lisboa) vive em Almada e
trabalha em Lisboa, onde combina os seus projectos pessoais
com o seu trabalho como arquitecto. Estudou fotografia na “Maumaus” entre 1993 e 1995 e no Atelier de Lisboa entre 2014 e
2016. Nos últimos anos tem vindo a desenvolver um trabalho de
cariz documental, explorando os locais e as pessoas que habitam
a cidade onde vive, tendo o rio Tejo como guia e elemento referência. O seu trabalho já foi exibido em Portugal , França, Finlândia e Índia. Em 2016 o trabalho “Ginjal” foi seleccionado para
os encontros de fotografia de Braga e fez parte dos projectos
expostos no festival. Foi finalista ao prémio da Bienal de Fotografia de Vila Franca de Xira, 2016, com o projecto “Maré Baixa”,
em 2018 com o projecto “The Feeling of what Happens”.
Em 2019 ganhou o prémio “Prix HSBC pour la Photographie”,
publicou o seu primeiro livro e expôs o seu trabalho em várias
cidades Francesas. Em 2020, cinco das suas fotografias foram
adquiridas pela “Fondation de France” para integrar a sua colecção de fotografia contemporânea ▪

Rodrigo Simões Cardoso (Lisboa, 1973), fotógrafo, vive
e trabalha em Lisboa. Completou o curso de fotografia do AR.CO
em 1996, e o curso avançado de fotografia na escola MauMaus
em 1997. Concluiu o curso de Projecto e Construção de um Livro orientado por António Júlio Duarte e David-Alexandre Guéniot
no Atelier de Lisboa entre 2017 e 2019, e residência artística
com Jem Southam na Serra do Açor em 2019 ▪
Fernando Brito (Luanda, 1963) vive e trabalha na área
de Setúbal. A sua obra autoral movimenta-se em torno de questões relacionadas com paisagem e território, inserindo-se atualmente num espaço que cruza o cinema experimental, a fotografia, a performance e a instalação audiovisual ▪
Miguel Rodrigues (1978, Lisboa) é doutorando em Belas Artes na Faculdade de Belas Artes da Ulisboa desde 2017. Concluiu
o Mestrado em Arte Multimédia pela mesma Faculdade (2018).
Concluiu a Pós-Graduação em Fotografia, Projecto e Arte Contem88

Press. Expõe individualmente com regularidade desde 1989,
desenvolvendo projectos pessoais que incluem por vezes a edição de livros. Integrou a exposição Au Féminin. Women Photographing Women 1849-2009, no Centro Cultural Calouste Gulbenkian, Paris, 2009. Expôs nos Encontros de Imagem de Braga
nos anos 1994, 1995 e 1996 e nos Encontros de Fotografia
de Coimbra em 1994. Foi Primeira Escolha nos Recorridos Fotográficos da ARCO98 (Madrid) com Éter. Recebeu o Prémio
Autores 2019, Artes Visuais, Melhor Trabalho de Fotografia pela
sua exposição branco, na Galeria Monumental (Set / Out 2018),
um projecto desenvolvido a partir do auto-retrato para construir a
noção de ficção identitária, que incluiu a edição de um catálogo/
livro de artista com o mesmo título. É Professor Adjunto Convidada
na Escola Superior de Educação do IPS (Setúbal, desde 2013).
Prepara doutoramento na FCSH, Universidade Nova de Lisboa ▪

Paulo Catrica (Lisboa, 1965) estudou Fotografia no Ar.Co (Lisboa, 1985) e História na Universidade Lusíada (Lisboa, 1992).
Concluiu Mestrado em Imagem e Comunicação pelo Goldsmith’s College, (Londres, 1997) e recebeu um PhD na Escola de
Arte e Media da Universidade de Westminster (Londres, 2011).
Bolsas de investigação do Centro Português de Fotografia (1999),
Fundação Calouste Gulbenkian, Londres (2001) e Fundação
da Ciência e Tecnologia (2006/2010 e 2014/2017). Exibe e publica o seu trabalho regularmente desde 1997 ▪
Duarte Belo (Lisboa, 1968). Formação em arquitetura (1991).
Desde 1986 que trabalha no levantamento fotográfico sistemático da paisagem, formas de povoamento e arquiteturas em Portugal. Este trabalho continuado sobre o território deu origem a
um arquivo fotográfico de mais de 1.750.000 fotografias. Publicou vários livros sobre o tempo e a forma do território português,
de que se destacam: Portugal — O Sabor da Terra (1997-1998);
Portugal Património (2007-2008); Portugal Luz e Sombra (2012);
Caminhar Oblíquo e Depois da Estrada (2020). Tem trabalhado sobre nomes relevantes da cultura portuguesa, como Mário
de Cesariny, Ruy Belo, Alberto Carneiro, Miguel Torga ou Sophia
de Mello Breyner. Lecionou áreas relacionadas com a fotografia
e a arquitetura. Expõe desde 1987 e participa regularmente em
conferências e mesas redondas. É editor do blog Cidade Infinita ▪

Céu Guarda estudou Fotografia e Pintura na AR.CO e na Escola Superior de Belas Artes de Lisboa onde também desenvolveu projetos em vídeo. Começou a trabalhar na imprensa escrita
por acaso, primeiro como ilustradora, depois como fotógrafa
e mais tarde como editora de fotografia. Colaborou com várias
publicações portuguesas e estrangeiras em diferentes regimes.
Foi, entre outras publicações, fotógrafa residente do Jornal O Independente e Editora de Fotografia do Jornal i do qual fez parte
da equipa fundadora. Paralelamente desenvolveu projectos expositivos e editoriais com outros fotógrafos e artistas. Foi Co-fundadora do Coletivo Kameraphoto e da KGaleria com a qual trabalhou durante mais de uma década. Expõe regularmente dentro
e fora do país está representada em várias colecções. Atualmente
é fotógrafa independente e ensina Fotografia ▪

Luísa Ferreira (Lisboa, 1961). Fotógrafa independente, vive
e trabalha em Lisboa. É Mestre em Design e Cultura Visual – Estudos de Fotografia, pela Escola Superior de Design (IADE), escola
onde é também professora. Começou a fotografar profissionalmente em meados dos anos 1980. Enquanto fotógrafa, integrou
a equipa de fotojornalistas fundadores do jornal Público e trabalhou para a agência de notícias norte americana Associated
89

João Henriques (Tomar). Formação em Gestão de Empresas (Licenciatura, Un. Évora) e Fotografia (Mestrado, IPTomar).
Desenvolve trabalho autoral em Fotografia de modo regular desde 2009, explorando o potencial das imagens para uma interrogação observacional do mundo interior e exterior, e para a criação
de visões, histórias e narrativas. Em 2015 foi o vencedor do Prémio Fnac Novos Talentos Fotografia. A par do trabalho como fotógrafo, consagrado em livros, exposições, conferências, desenvolve
também a actividade de programador em Fotografia e Território
no CEFT - Centro de Estudos em Fotografia de Tomar, e tem vindo
a colaborar regularmente com o IMAGO - Lisboa Photo Festival,
na organização e moderação de conferências ligadas a questões
da Fotografia e das imagens ▪
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┘
FICHA TÉCNICA

Coordenação
António Ventura, Comissão Coordenadora CEFT - Casa dos Cubos
João Henriques, Membro do CEFT - Casa dos Cubos
Programação
João Henriques, Membro do CEFT - Casa dos Cubos

Design
Leonor Carpinteiro, Mestranda no Mestrado em Design Editorial
na ESTT/IPT; Colaboradora no CEFT - Casa dos Cubos
Equipa CEFT/CMT/IPT
Adriano Luís, Montagem de exposições
Ana Paula Coutinho, Secretariado
Helena Henriques, Guardaria e Recepção
Helena Soeiro, Serviço educativo e Comunicação
Margarida Costa, Arquivo fotográfico
Pedro Perfeito, Laboratório fotográfico

Parceiros
Agrupamento de Escolas Templários
Encontros da Imagem
Plano Nacional das Artes
Rede Cultura 2027
Tecnh&Art
2022

Créditos Fotográficos
CEFT - Casa dos Cubos

CEFT - Casa dos Cubos
Câmara Municipal de Tomar
Instituto Politécnico de Tomar

Direitos reservados de acordo com a legislação em vigor
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