
 

 

 

ENCONTROS DA IMAGEM 2011 

21ª  EDIÇÃO 
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NOVAS V ISÕES  –  na fotografia social 
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PERCURSO INAUGURAL 

 

16 Setembro 

 

18h00 – Braga Parque - Quinta do Congregados – S. Vítor - Braga 

 “Uncanny Places” – Virgílio Ferreira 

 

19h00 – Casa dos Crivos - Rua de São Marcos 4700-328 Braga 

“Um Mundo Feliz” – Marina del Mar 

 

19h30 – Torre de Menagem - Largo de São Francisco, 4700 Braga 

“Facing Insecurity” – Ida Nisonen 

 

22h00 – Museu Nogueira da Silva - Avenida Central 45/61, Braga 

“Things here and things still to come” José Pedro Cortes 

 

23h00 – Pedro Remy - Rua Gualdim Pais, 40-A 

“Leaving the Road” Dragan Tomas 
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17  SETEMBRO 
 

14h30 – Mosteiro de Tibães – Rua do Mosteiro – Mire de Tibães 

Cerimónia de Abertura 

“New Life / New Document” – Vários Artistas 

“Extracts from Eden” – Marc Curran 

“La Mirada del Taxista” – Oscar Fernando 

“Mad in India” – Tendance Flou 

“White Elefants” – Piotr Zbiersky 

“Homeless | One Day | Sisters” – Ditte Haarlov Johnsen 

Exposição Finalistas – Emergentes DST 

 

17h00 – Museu D. Diogo de Sousa - Rua dos Bombeiros Voluntários 

“Collateral Damages” – Kamera Photo 

 

18h00 – Galeria Show Me - Rua D Frei Caetano Brandão, 7 

“Luana Moniz, Rainha da Lapa” – Pedro Stephan 

 

19h00 – Museu da Imagem - Campo das Hortas, 35, Braga 

“Ontem” – André Cepeda 

“They never adopted the name for themselves” – Stephan C. 

“Please don’t reproach me for how empty my life has become” André Príncipe  
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INTRODUÇÃO 
Nascidos em 1987, os Encontros da Imagem celebram a sua 21ª edição, constituindo um dos mais antigos 

festivais da Europa. 

O momento é de crise. Crise económica, social e, quiçá, de valores. Daí o enfoque este ano na fotografia social. 

Os Encontros da Imagem têm pautado a sua intervenção no espaço fotográfico através de abordagens que 

procuram ir ao encontro de tendências subjacentes às representações de cada momento. Desde o historicismo 

fotográfico que pontuou as primeiras edições, às expressões mais plasticizantes, às questões de género, 

atravessando a paisagem, temos dado corpo a diferentes territórios da fotografia. Numa época em que a 

imagem adquiriu uma imensa banalidade resultante da evolução tecnológica, em que cada um de nós é um 

potencial fotógrafo, consideramos importante refletir em torno da fotografia documental. Para concretizar tal 

intenção selecionou-se um conjunto de projetos que, exprimindo diferentes abordagens, constituem uma 

amostra significativa do conceito. 

Mas um festival é também uma ocasião de reflexão, formação e festa. Assim, para além do conjunto de 

exposições organiza-se uma leitura de portefólios, na qual críticos, diretores de museus e festivais, galeristas e 

editores, analisam individualmente o trabalho dos fotógrafos. Para além do estimulante prémio pecuniário esta 

ação constitui igualmente um ímpar momento de convívio e uma plataforma preferencial para a divulgação da 

obra dos autores participantes. 

A formação e a compreensão das obras é algo que consideramos fundamental, pelo que se realizam também 

workshops e visitas guiadas. 

Se a fotografia é memória, a sua visibilidade através de exposições acaba por ser efémera, tornando-se 

fundamental a sua publicação. Nesse sentido, acontece uma mostra de livros de fotografia em parceria com 

uma livraria local. 

Numa perspectiva de angariação de novos públicos encontram-se igualmente agendadas projeções e atividades 

lúdicas. 

Procurando lutar contra as adversidades do momento e com o apoio de instituições e mecenas que continuam 

a acreditar no nosso projeto, e a quem muito agradecemos, conseguimos erigir mais um festival que, 

esperamos, seja do agrado de todos. 

 

A Organização 
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SOBRE O  TEMA 
O social como documento 

O conhecimento que temos do mundo anterior à fotografia (paisagens, retratos, cenas do 

quotidiano...) encontra-se representado pela pintura, de acordo com as épocas e as escolas, e com toda a carga 

ficcional que isso acarreta. No século XIX, algumas dessas representações tornam-se mais fidedignas com o 

recurso ao uso da câmara lúcida. Porém, a representação da “realidade”, ainda que momentânea, transitória e 

subjetiva, adquire maior acuidade com a chegada da fotografia. Assim, a invenção da técnica fotográfica trouxe 

uma maior aproximação à realidade e à ideia de verdade, não obstante a sua história estar pejada de 

manipulações. Hoje, e resultante do progresso tecnológico, através de um simples clique, essa realidade é 

facilmente alterada e a ideia de verdade foi-se dissipando, dando lugar à desconfiança. Contudo, acreditamos 

que a evolução das tecnologias de comunicação não deverá apagar ou minimizar os conteúdos essenciais para 

a escrita da História e ainda existe um conjunto de fotógrafos que operam dentro de um código documental e 

registam o nosso quotidiano com relativa verdade. 

A fotografia documental constrói-se de forma consistente na transição do século XIX para o século 

XX. Thomas Annan (1829-1887), Arnold Genthe (1869-1942), Jacob August Riis (1849-1914), Lewis Hine 

(1874-1940), são alguns dos precursores que documentam a sociedade do seu tempo e simultaneamente 

produzem ilustrações para a sociologia emergente. 

No momento presente, e com o advento do digital, a compreensão do fotográfico torna mais 

complexa ao mesmo tempo que o seu devir se torna cada vez mais enriquecido com a incorporação de novas 

questões. Numa época em que se alcançou uma democraticidade na fabricação da imagem nunca antes 

conhecida, donde resulta uma enorme euforia na construção e publicação de imagens, consideramos pertinente 

uma reflexão em torno da fotografia documental social. 

O mercado das galerias e de feiras tem tendencialmente apontado uma fotografia de construção 

conceptual, o que tem produzido alguns equívocos, geradores de projetos meramente decorativos e 

inconsequentes; os meios de comunicação, por razões essencialmente financeiras, abandonaram a publicação 

de portefólios, do documentalismo de investigação confinando-se, salvo raras exceções, a uma agenda do dia-a-

dia frequentemente preenchida por estagiários. Face a esta conjuntura, acreditamos pertinente contribuir para 

encarar e refletir sobre a importância da imagem documental. Intencionalmente, fugimos às imagens das 

grandes manchetes jornalísticas – a imensa proliferação de fotografias de guerra e outras catástrofes, criaram 

uma cegueira ou imunidade a essas temáticas. As nossas opções dirigiram-se a projetos que, não sendo 

propriamente inovadores, revelam maturidade e alguns recantos da sociedade atual. 

Os países da Europa Central têm uma longa tradição na fotografia documental cuja matriz é 

dominada pelo dramatismo do preto e branco de grão explosivo, com particular incidência num discurso 

humanista. Paulatinamente uma nova geração de autores vai-se afastando daquelas práticas para ensaiarem 

novos conceitos com base no uso da fotografia. Amadurecido esse experimentalismo, encontramos um vasto 
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número de autores dos quais Vladimir Brigus e Tomáš Pospĕch, fazem uma seleção representativa do 

que podemos apelidar um novo documento da atualidade. 

Em Portugal, o documentalismo fotográfico tem, de alguma forma, um défice expositivo. Para 

colmatar essa falha e de certa maneira sublinhar a importância que esta prática encerra na preservação na 

nossa memória colectiva, lançámos o repto ao colectivo KAMERAPHOTO de construir um retrato atual do 

país. Daí resultou uma multiplicidade de olhares, conforme convinha, que perscrutam o momento de crise do 

país. Do discurso intimista, ao retrato, passando pelo drama das carências económicas, produz-se um painel 

sociológico que ilustra as vicissitudes do momento. 

Mas mesmo nos momentos de crise, existe sempre no ser humano um lado de celebração. Para 

revelar essa alegria, esse estado de espírito positivo, selecionamos um dos últimos trabalhos de Marina del 

Mar que documenta de forma incisiva o quotidiano festivo na região de Almeria (Espanha).  

O quotidiano altera-se também consoante as culturas e para exemplificar as experiências vivenciais 

revelamos a obra de Dragan Tomas com os seus Irish Travelers. As suas fotografias procuram enfatizar a 

essência única deste povo procurando captar de forma profunda a sua cultura. 

Deslizando para outras culturas, nomeadamente aquelas cujas raízes remontam ao pré-

colombianismo, apresenta-se a obra de Óscar Fernando Gómez. Taxista de profissão, faz fotografia pelo 

mero prazer de registar os momentos que lhe despertam atenção. O seu olhar é puro, incólume às influências 

da cultura fotográfica, criando assim, um mundo sem preconceitos onde cada imagem é um instante puro de 

realidade. 

Numa perspectiva mais reflectida, mas também envolta no manto cultural apresenta-se a obra de 

José Pedro Cortes. Jogando numa espécie de campo e contra-campo, Cortes explora o intimismo de jovens 

judias norte americanas, que retornam às suas origens para cumprimento do serviço militar, com espaços 

exteriores, expressos nalguma ambiguidade, conduzindo a um questionamento do observador. 

Através de uma fractura discursiva e conceptual Mark Curran confronta o olhar do espectador 

com consequências decorrentes da globalização. No caso, a expansão industrial na antiga Alemanha de Leste. 

Utilizando diversos tipos de suporte o autor realiza um mapeamento de novas vivências e transformações do 

quotidiano. 

A densidade das texturas e das formas torna a obra de Stéphane C. singular. Utilizando o preto e 

branco, o autor constrói um discurso onde impera a intemporalidade. Ofuscadas pela luz e de contrastes 

acentuados as fotografias impõem um atrativo dramatismo idílico. 

Por seu lado, André Cepeda convida-nos a mergulhar em interiores que normalmente rejeitamos, 

ainda que despertem a nossa curiosidade. São retratos e interiores que o não são. E não o são porque, de uma 

maneira geral, são tangenciais ou marginais ao socialmente comprometido. Personagens e espaços anódinos 

mas cheios de riqueza que nos levam a questionar o que a sociedade nos oferece. 

André Príncipe partilha connosco momentos intensos de intimidade. São momentos de muitos 

finais de noite em Lisboa, onde cada protagonista acredita ter alcançado a liberdade. Uma espécie de grito de 

revolta em resultado da bebida onde o despudor joga um papel essencial. 
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Finalmente Pedro Stephan apresenta Luana Moniz, a rainha da Lapa. O autor penetra no mundo 

do travestismo e o seu trabalho adquire maior profundidade à medida que a confiança é conquistada. O 

projeto de Stephan não cai no facilitismo que o tema possa suscitar, procurando, com nobreza, respeitar os 

limites impostos, mas simultaneamente a obra contém informação suficiente para uma reflexão séria e despida 

de preconceitos em torno dos códigos que encerram a questão. 

Acreditamos que cada projeto nos permite uma visão abrangente da sociedade atual, contribuindo 

igualmente para um retrato sociológico de grande riqueza e uma reflexão em torno das vivências do momento. 

 

Rui Prata 

Diretor dos Encontros da Imagem 
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EXPOSIÇÕES  

Mosteiro de Tibães 
Rua do Mosteiro – Mire de Tibães 

Terça a domingo das 10h às 13h e das 14h às 18h 

 

“New Life | New Document” 

Curadores : Vladimír Birgus and Tomáš Pospěch. Organizada pelo Institute of Creative Photography, Silesian 

University in Opava e pela Prague Biennale Foundation 

Fotógrafos: (CZ): Kateřina Držková – Barbora Kleinhamplová, Libor Fojtík, Hana Jakrlová, Jan Vaca; (PL): 

Mariusz Forecki, Grzegorz Klatka, Rafał Milach, Agnieszka Rayss, Urszula Tarasiewicz; (HU): Krisztina 

Erdei, Matyás Misetics, Péter Szabó Pettendi,  (SK): Šymon Kliman, Martin Kollár, Jozef Ondzik, Daniela 

Dostálova, Tomasz Wiech 

A exposição “New Life, New Document” incide sobre a zona ampla apesar de ainda não exatamente definível 

do novo documento, na República Checa, na Hungria, na Polónia e na Eslováquia. Mudanças significativas na 

vida da maioria das pessoas que vivem na região Centro-Europeia, são examinadas pelos autores de diversas 

novas tendências da fotografia documental, afastadas das posições tradicionais da reportagem fotográfica 

humanística, ou da orientação subjetiva dos instantâneos. 

Formalmente, o interesse em aplicações criativas e nas possibilidades da fotografia a cores (são raras as 

fotografias a preto e branco), combinação de flash com luz ambiente e filtros de cor, ênfase num excelente 

processamento de impressões em grande formato, muitas vezes tratadas e sem as tradicionais montagens e 

molduras, são características do novo documento. 

A exposição “New Life, New Document” mostra, através dos exemplos selecionados, apenas uma fracção das 

tendências contemporâneas da fotografia documental Checa, Húngara, Polaca e Eslovaca, realizada pelos 

autores da geração mais jovem. Acreditamos que é possível acompanhar as diversas reflexões dos autores sobre 

as mudanças radicais de estilos de vida nesses países, após a queda do Muro de Berlim e o enfraquecimento das 

diferenças na compreensão tradicional dos documentos.  

 

Vladimír Birgus e Tomáš Pospěch 
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Finalistas Emergentes | DST 

Exposição dos 70 trabalhos selecionados para a leitura de portefólios e candidatos ao prémio Emergentes DST 

no valor de 7500€. 

 

“EXTRATS FROM EDEN” 

Mark Curran (IRL) 

 

‘Deus criou Lausitz e o Diabo escondeu o carvão debaixo dela’ 

 (ditado Sorb) 

Tendo feito uma primeira viagem à região no final de 2003 em busca do impacto do capital global num local 

periférico da Europa, tal como tinha sido vivido na minha Irlanda natal, rapidamente me apercebi de que era 

na realidade a antítese dessa experiência, encontrando-me com um esvaziamento e reconhecendo que as 

mesmas forças de globalização que tinham transformado de forma desenfreada a paisagem das minhas origens, 

estavam na realidade a transformar esta paisagem através de forças de retirada e escoamento – uma lenta 

hemorragia, levando o emprego mais para leste e a sua população jovem a migrar para o Oeste mais próspero. 

Em 2007, a região ficou em último lugar numa investigação nacional sobre perspectivas futuras. Incorporando 

áudio digital, vídeo, fotografia, testemunhos de várias gerações e artefactos, este projeto foi elaborado no 

contexto de uma paisagem modelada por e inscrita nas aspirações ideológicas utópicas da modernidade: 

Industrialização, Socialismo e, presentemente com elevados custos, Globalização. É fundamental para o 

projeto o catalisador para a região, o Tagebau, vê-lo de forma crítica eventualmente como uma metáfora da 

própria Globalização: finita, frágil e em última instância, não sustentável.  

Marc Curran 

 

WHITE ELEPHANTS 

Piotr Zbiersky (PL) 

 

HOMELESS | ONE DAY | SISTERS 

Ditte Haarløv Johnsen (DK) 

Born in Copenhagen, Denmark, January 1977.  

Based in Copenhagen. 

www.dihajo.com 

 

HOMELESS follows three young friends from the former Danish colony Greenland, as they struggle to exist 

on the streets of Copenhagen. For Norto, Emil and Nuka, self-destruction has become a means of survival - but 

each man harbours his own dream of getting out. Norto wants to go home. Emil wants to get clean. Nuka's 

escape is more final.  
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HOMELESS takes us under the skin of these young men in their everyday confrontations with police and 

authorities, their heart- wrenching phone calls with loved ones back home, their explosions of desperate rage - 

but also deep moments of tenderness in their self-appointed family. And throughout it all: a deep desire to 

belong. Somewhere. Anywhere. 

Director ditte haarløv johnsen 

Cinematographers minka jakerson, ditte haarløv johnsen 

Editor jeppe bødskov 

Sound design sylvester holm, frank mølgaard knudsen 

Composer mark solborg 

Producer anders jordan 

Produced by nature & science, with the support of danish film institute by film commissioner jesper jack in co-operation with dr2 

 

ONE DAY 

She is beautiful, she is strong. She is 36 years old and comes from West Africa. She lives in the suburb of 

Copenhagen. She works as a prostitute. Each month she sends money home to the family. She misses them.  

She believes in God. She eats and smokes more than she used to. And outside it’s raining. 

Director ditte haarløv johnsen 

Cinematographer minka jakerson 

Editor jeppe bødskov 

Sound design mikkel sørensen 

Composer mark solborg 

Producer ditte haarløv johnsen 

Produced by the national film school of Denmark 

 

SISTERS 

An insight into the world of the Sisters - a group of young gay men from Maputo, Mozambique. Life is lived to 

the max in a present marked by physical assaults, poverty, prostitution, HIV and stigmatization - tomorrow 

might be too late. 

Director ditte haarløv johnsen 

Cinematographer ditte haarløv johnsen 

Editor ditte haarløv johnsen 

Producer ditte haarløv johnsen 
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SOMMES-NOUS ? 2006 | MAD IN INDIA. 2008 

TENDANCE FLOUE  (FRA) 

Colectivo de autotres constituído por : Pascal Aimar, Thierry Ardouin, Denis Bourges, Bieke Depoorter, Gilles 

Coulon, Olivier Culmann, Mat Jacob, Caty Jan, Philippe Lopparelli, Bertrand Meunier, Meyer, Flore-Aël 

Surun, Patrick Tourneboeuf, Alain Willaume 

SOMMES-NOUS ? 2006 (Are we?) :  In Paris, Mumbai, Buenos Aires, Los Angeles, the North Pole and 

elsewhere, our different outlooks have been shaped by our personal and political concerns. We have questioned 

current events and our impressions have been partly influenced by History. Faces, odd encounters, urban 

landscapes and desolate wastelands have become the life and soul of our photography. Man is faced with the 

disquieting environment he himself created and to which he endlessly tries to give meaning. He is pushed back 

by nature and overwhelmed by its almighty magnitude. As different worlds meet in serious or ironic 

circumstances, contrasts suddenly appear, and the question “Are we?” remains unanswered. “Are we?” is the 

continuation of Tendance Floue’s collective questioning and the third and final instalment of the trilogy started 

in 1999. In “Are we?” our preoccupations have become even more timeless, even more distanced from 

concrete events. In the words of Jean Baudrillard in a text specially destined for the book “Are we?”, “Behind 

the “blur” (“flou”), lies the intuition that it is impossible for one to grasp reality in full focus, that it is impossible 

to capture the world in its fluidity, transience, and inaccuracy – and thus be a true witness. This is about 

capturing movement, the mode of apparition, in a sort of anamorphose and improvisation.” 

MAD IN INDIA. 2008 

One year after “Mad in China”, we chose India to renew the experience of urgency and once again try to 

finish a magazine on site and in less than three weeks. India is a country of images. Besides those we all have in 

our heads before even landing at the airport in Delhi, there are all the infinite representations of itself that the 

country has always produced and conveyed. We felt the urgent need to create a dialogue on our arrival, in 

order to hear the Indians’ point of view. Only writers, poets, journalists and militants could complement our 

views as confused Westerners caught up in India’s everyday madness. Only they could create the necessary 

reference points in this collective project where each participant is nonetheless alone with himself. In fact, this 

experience is actually all a question of mirrors; mirrors of our images that reflect fragments of Indian reality; 

mirrors of the authors whose words are there to query our own questions. It is therefore all a play on 

reflections, which we have sometimes misinterpreted as a series of hallucinations. 

TENDANCE FLOUE is a collective of 14 photographers. It was created in 1991 and was founded upon the 

principle of independence, so as to guarantee the liberty of each member. Forever exploring the world against 

the grain of a westernized image, revealing the hidden side of exposed issues, capturing unique moments: the 

collective’s force of attraction inspires the photographers to venture into unknown territories, and to bring back 

the material which directly fuels shared photographic research projects. Documentaries for the press, 

publications, exhibitions, projections, the selling of photographs, business and institutional communications: the 

collective opens every door and experiments with every medium of contemporary photography, without 

taboos. For 20 years, an indefinable alchemy of ideas and energies have made it possible not only to create a 

new and original photographic language, but also to question the photojournalistic tendencies and attempt to 

renew the field of narration. Beyond their individual approaches, the 14 photographers, in a collective spirit, 
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have launched into a photographic adventure of a different order, all-encompassing and akin to performance. 

Comparing pictures, putting others together, forming combinations: work which is done together engenders 

new organic matter. Tendance Floue is a laboratory of a new kind, a collective built upon a generous and 

ecstatically wild friendship. 

 

“LA MIRADA DEL TAXISTA” 

Óscar Fernando (MEX) 

Óscar Fernando Gómez chegou à fotografia por mero acaso, fotografando eventos familiares. As suas 

fotografias agradavam e a palavra foi passando. Casamentos, batizados, “festas de quinze anos”…, eram o seu 

trabalho. Mas numa cidade como Monterrey, os transportes absorviam o seu ganho e decidiu ser taxista para 

poder deslocar-se melhor, o que levou a que se ampliassem os seus horizontes vitais e visuais: Descobriu a 

paisagem de Nuevo León e as pessoas que habitam nos subúrbios de Monterrey. Há uns meses fez a sua 

primeira exposição em Monterrey. Apresentamos aqui e agora a sua primeira exposição individual fora do 

México, produzida pelos Fotoencuentros. 

Paco Salinas 

 

Museu Nogueira da Silva 
Avenida Central 45/61 4710-228 Braga 

Terça a sexta das 10h às 12h e das 14h às 17h 

Sábado e domingo das 14h às 18h 

“THINGS HERE AND THINGS STILL TO COME” 

José Pedro Cortes (PT) 

 

Há algum tempo atrás vivi em Telavive durante nove meses. Nesse período conheci quatro jovens judias 

americanas, nascidas nos Estados Unidos da América. 

Chegadas à idade de 18 anos, decidiram todas ir para Israel para cumprir o serviço militar. Depois de 

completados os dois anos de serviço obrigatórios, as quatros mulheres decidiram  

permanecer e viver em definitivo nesta idílica cidade do Médio Oriente. 

José Pedro Cortes 
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Torre de Menagem 
Largo de São Francisco, 4700 Braga 

Terça a domingo das 14h30 às 18h30 

 

“Facing Insecurity” 

Ida Nisonen (FIN) 

 

Three years ago I became a mother. That was the beginning of observing the environment with a totally new 

point of view. Photoseries "Facing Insecurity" is a reaction to a fear. A fear for loss and bereavement.  

These feelings were mostly raised by everyday news-streams. I felt strongly for the individuals who had to face 

both a personal crise or a national drama. By photographing, I wanted to take part to this by saying that I do 

care. I wanted to make pictures of these dramatic news to make them more visible. 

During the project I learned that immigrants who have just arrived to their new habitat are very causious and 

alert because of their inability to communicate with, understand and trust people. I then started to look for 

immigrants who have been in this country for sometime already and had found their place in our society. We 

seldom think about the backgrounds immigrants are coming from or even pay any attention to their personal 

histories. For these people it has been a long journey to now see them standing and acting in these photograps.  

For this ability to adapt I admire these people and think multiculturalism as a richness. So much wisdom, life 

experience and new cultural habits will spice up Finland. 

Ida Nisonen 

 

Pedro Remy 
Rua Gualdim Pais, 40-A 

Segunda a sexta das 10h00 às 13h00 e das 15h00 às 20h00 

Sábado das 09h00 às 13h00 e das 15h00às 19h00 

“LEAVING THE ROAD” 

Dragan Tomas (IRL) 

Em “Leaving the Road”, o fotógrafo Dragan Tomas, concentra-se numa comunidade de Irish Travellers, que vivem 

em part-time no lado norte da cidade de Cork, na Irlanda do Sul. Com o seu trabalho, Dragan procura exprimir 

a sua profunda paixão pelos seus modelos e evidencia a essência do que os torna únicos como povo. 

Ao criar “Leaving the Road”, Dragan ficou surpreendido pela forma tão séria como foi afectado por esta 

experiência. Sentiu-se seduzido por este povo misterioso, atraído por um inexplicável sentido de pertença, um 

sentimento de grande afinidade, com a forma de vida comunitária, impulsiva e muitíssimo humanística dos 

Travellers. De cada vez que atravessava a ponte que o separava do mundo dos Travellers e o levava de volta à sua 

vida, sentia-se pressionado, atraído a ficar e não regressar, à “comunidade instalada”.  

“Leaving the Road” ilustra as complexidades desta comunidade única e vibrante, rude e itinerante, mas contudo 

apaixonada, directa e orgulhosa. 
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Galeria ShowMe 
Rua D Frei Caetano Brandão, 7 

Segunda a sexta das 10h00 às 13h00 e das 15h00 às 20h00 

Sábado das 15h00às 19h00 

“Luana Moniz Rainha da Lapa” 

Pedro Stephan (BR) 

 

Sob o signo do estranhamento, o fotógrafo Pedro Stephan apresenta o ensaio, Luana Muniz, a rainha da Lapa. 

Revelando em raras imagens, eros e thanatos em potencial na rotina da travesti, empresária e poderosa chefona 

das bonecas da Lapa. Esses registos foram realizados em tempos diversos, e adicionam um importante ítem ao 

inesgotável mundo-imagem que nos cerca. O transgênero é um tema praticamente inexplorado na fotografia 

brasileira, mais por tabu, do que por fascínio, quando em verdade, existe de forma gritante e constante em 

nosso quotidiano. Do ponto de vista das travestis, bizarros são os outros que as rejeitam. Mesmo que saibamos 

de executivos pegos com a mão na massa no trajeto de volta do trabalho para o sacrossanto lar, ou do jogador 

milionário flertando com monas bicudas, que barra!   

Marcos Bonisson  

 

Casa dos Crivos 
Rua de São Marcos 4700-328 Braga 

Segunda a Sexta das 10h às 12h e das 15h às 19h 

Sábado e Domingo das 15h às 18h 

“UM MUNDO FELIZ” 

Marina del MAR (SP) 

Marina del Mar, neste seu trabalho, documenta com precisão os conteúdos desses actos do quotidiano festivo 

em Almeria. Dirige o seu olhar para as pessoas, para a povoação e não para o que se supõe ser a atracção 

principal. Esse é um dos valores diferenciais da sua obra. Nas suas imagens vemos atitudes humanas e 

identificáveis em qualquer família ou grupo de amigos. Outras aproximam-nos do que se está passar, dos usos e 

costumes que nos chegam da aldeia global. Eis o que somos: humanos, amantes das nossas tradições e ao 

mesmo tempo inevitavelmente abertos a outros ventos. Habitantes, por vezes, de um mundo feliz. 

Paco Salinas 
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Museu D. Diogo de Sousa 
Rua dos Bombeiros Voluntários, Braga 

Terça a domingo das 10h às 17h30 

“DANOS COLATERAIS” 

 KameraPhoto: Alexandre Almeida, Augusto Brázio, António Júlio Duarte, Céu Guarda, Guillaume Pazat, 

João Pina, Jordi Burch, Martim Ramos, Nelson d’Aires, Pauliana Valente Pimentel, Pedro Letria, Sandra 

Rocha e Valter Vinagre (PT) 

Em Portugal há muitos desempregados, todos os dias há mais. Há precários por todo o lado. Há pessoas que 

trabalham mas mesmo assim precisam da ajuda dos outros e recorrem a bancos alimentares. Há pessoas que 

vivem acima das suas possibilidades. Ter casa não é para todos, apesar da Constituição e da publicidade 

dizerem que sim. Os bancos vivem acima das nossas possibilidades. Há idosos a viver de pensões abaixo do 

limiar de pobreza. São cerca de metade. Há que mudar muita coisa. Mas queremos manter o Serviço Nacional 

de Saúde. Há casas vazias. Há juros em alta. Há um grande fosso entre os mais ricos e os mais pobres. É um 

dos maiores da Europa. Há pouca gente no meio. O tecido produtivo desintegrou-se. Há promessas de 

prosperidade por cumprir. Onde estão os antigos ministros? A política é a desilusão e o desinteresse do povo. 

Isto ainda vai piorar. Há pessoas que vêm para a rua e lutam. Talvez a coisa dê a volta. É preciso registar este 

país.  

Colectivo KameraPhoto 

 

Museu da Imagem 
Campo das Hortas, 35 4700-421 Braga 

Terça a sexta das 11h às 19h - Sábado e Domingo das 14h30 às 18h30 

“ONTEM”  

 André Cepeda (PT) 

Ontem é o título deste projeto que começou quando conheci o H., que estacionava carros à porta de minha casa. 

Como todos os dias passeava o meu cão, acabávamos por conversar com frequência. Mostrei-lhe o meu interesse 

em conhecer as ruas que ele percorria e os bairros por onde ele andava. Interessava-me conhecer aqueles 

territórios, as traseiras, as paisagens escondidas do Porto, os caminhos alternativos pelos bairros da cidade, locais a 

que, não conhecendo muito bem, me tenho vindo a dedicar há algum tempo. Trabalhávamos todas as semanas e 

por vezes vários dias seguidos. A ausência de tempo que sentia nos locais e nas pessoas que ia encontrando, o 

perigo e a dureza da realidade começou a interessar-me. 

Pela primeira vez começo a fazer retratos. Perguntava-me, recorrentemente, porque andava a fotografar. E só mais 

tarde é que percebi que este projeto fazia todo o sentido para mim. A minha vida sempre se cruzou com histórias 

ligadas à droga. O facto de viver no centro do Porto faz-me confrontar com essa realidade todos os dias. 

André Cepeda 
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"They never adopted the name for themselves” 

 Stephane C. (FR) 

O fotógrafo Stéphane C. revela na sua série "They never adopted the name for themselves" um trabalho enigmático do 

qual se compreende rapidamente que se afasta do campo do documentário comum e que deve entender-se 

como uma pesquisa pessoal, expressionista e poética, em que a técnica pictórica (fotografias analógicas 

vibrantes, a preto e branco fortemente contrastadas, grão à vontade…) dá origem a imagens que se 

assemelham quase a pinturas, mais evocativas do que demonstrativas. As referências são evitadas, o local e o 

tempo não identificáveis. A combinação das imagens vai revelando a pouco e pouco algo que parece ser um 

combate espiritual e interior, anímico, fruto de uma dualidade e ambiguidade que o artista reivindica como 

gerais, presentes na essência de todas as coisas. 

Amaury Da Cunha 

 

“PLEASE DON´T REPROACH ME FOR HOW EMPTY MY LIFE HAS BECOME”  

 André Príncipe (PT) 

Uma viagem aos locais da cidade, onde habita um grupo de pessoas que cometeu o primeiro acto de 

rebeldia...recusar-se a dormir. 

Este é o verdadeiro acto rebelde contra a vida, uma ideia totalmente humana...Recuso-me a dormir, vou 

protestar contra a ideia de sono, vou transformar noite em dia... 

Vou-me revoltar, beber, meter-me com miúdas a noite toda, e assim lutar contra a morte, o processo natural 

de degradação, destruição e regeneração.  

Uma viagem ao fim da noite em Lisboa.  

André Príncipe 

 

BragaParque 
Quinta do Congregados – S. Vítor 4710-427 Braga 

Todos os dias das 10h às 24h 

 “UNCANNY” 

Virgílio Ferreira (PT) 

Uncanny Places' é um projecto em que o ponto de partida assenta na ambiguidade expressiva de certas 

imagens, que são familiares e estranhas ao mesmo tempo, como as imagens que o subconsciente 

fabrica. Considero que estas imagens evocam fragmentos do mundo contemporâneo. Um mundo 

de estranhezas e semelhanças, alucinatório, desfocado e em constante mudança. As minhas 

fotografias pretendem ser uma investigação a esse mundo programado, sem sair dele, mas 

inspecionando-o. 

Virgílio Ferreira  
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OUTRAS ACT IV IDADES 

 

Emergentes | DST 2011 – Dias 1 e 2 de Outubro 

Com o objectivo de promover e integrar autores portugueses em projetos internacionais, são 

convidados vários curadores, diretores de museus e galeristas estrangeiros, a fim de tomarem conhecimento 

mais próximo dos criadores nacionais, permitindo criar plataformas de circulação dos criadores portugueses.  

O conjunto dos leitores de portefólios elegerá os 20 melhores projetos que serão expostos até ao final 

da edição dos Encontros da Imagem.  

Do conjunto dos portefólios selecionados, será eleito o MELHOR PORTFOLIO EMERGENTES 

2011 que será premiado com 7500 euros e exposto na próxima edição dos Encontros da Imagem. 

A leitura terá lugar no Salão Nobre dos Bombeiros Voluntários de Braga. 

 

20 críticos que farão a leitura dos portefólios: 

 

Alexa Becker - Editora de Fotografia da agência Kehrer Verlag | Heidelberg, GERMANY 

Beate Cegielska - Curadora na Galleri Image | Ârhus, DINAMARCA 

Bill Kouwenhoven - Editor da Hot Shoe Magazine | New York, USA 

Celia Davies - Diretora de projetos editoriais da Revista Photoworks | Londres, INGLATERRA 

Christophe Laloi - Diretor do Festival Vois Off | Arles, FRANÇA 

Cristianne Rodrigues - Diretora de produção do FotoRio em Paris | Rio de Janeiro, BRASIL 

Jim Casper - Diretor da Lens Culture | Paris, FRANÇA 

Krzysztof Candrowicz - Diretor Lodz Fotofestival | Lodz, POLÓNIA 

Lisa Fetisova - Galeria Russian TeaRoom | Paris, FRANÇA 

Louise Clements - Diretora Artística Quad&Format Festival | Derby, REINO UNIDO 

Manuel Sendon - Curador e Diretor do Centro de estudos fotográficos de Vigo | SPAIN 

Mário Teixeira da SiIva - Galeria Módulo | Lisboa, PORTUGAL 

Markus Schaden - Editor na Schaden.com, Curador de Fotografia | Colónia, ALEMANHA 

Nathalie Herschdorfer - Curadora Independente | Lausanne, SUÍÇA 

Paco Salinas - Diretor Foto Encuentros | Múrica, ESPANHA 
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Paul de Felice - Professor na Faculdade de Letras e Ciências Humanas | LUXEMBURGO 

Peggy Sue Amison - Diretora Artística no Sirius Arts Centre | Cork, IRLANDA 

Sandra Vieira Jurgens - Diretora e Editora da Revista ARTECAPITAL | Lisboa, PORTUGAL 

Simone Rodrigues - Curadora do Festival FotoRio | Rio de Janeiro, BRASIL 

Xavier Canone - Diretor do Museu de Fotografia de Charleroi | BELGIUM 

 

Summer nights parties (17.09 | 30.09 | 01.10) – Casa dos Coimbras 

Vive-se hoje num mundo de comunicação massiva, de globalização acelerada e de imagens que não 

vemos. Partindo desses pressupostos e com a parceria de uma operadora móvel, convidam-se os cidadãos, à 

escala global, para participarem, através de um sítio na internet, nesta celebração com o envio de uma imagem 

por mms, a qual será transmitida on-line. A fim de se criar um ambiente descontraído serão convidados 

diversos DJ’s e VJ’s. 

 

Lomografia (6, 7, 8 Outubro) 

A arte de fotografar com uma Lomo consiste em fotografar ao acaso, de forma imprevisível. A 

Lomografia não é uma fotografia encenada, produzida; é uma fotografia do quotidiano. 

Um dos grandes projetos da Sociedade Lomográfica em colaboração com as várias embaixadas 

espalhadas por mais de 50 cidades em todo o mundo, É a constituição do LomoWordArchive, um registo 

visual, à escala mundial, graças às fotografias do lomógrafos de todo o mundo. 

A Lomografia em Portugal nasceu em 2000 com a inauguração da Embaixada Lomográfica de 

Lisboa. Desde então a comunidade portuguesa cresceu exponencialmente, através de concursos, workshops, 

exposições e parcerias culturais, tendo chegado a mais de 30 mil lomógrafos no país inteiro. 

 

Projeções Festival of Light (15 de Outubro) – Casa dos Coimbras 

Os Encontros da Imagem integram uma rede internacional de festivais de fotografia, onde, durante a 

realização de cada um, se dão a conhecer os demais através da apresentação de dois ou três autores nacionais. 

Potencializa-se desse modo, não só a difusão de cada festival e a respectiva programação, como uma vasta 

circulação dos artistas de cada país, que são alvo da promoção da sua obra. 

 

Participantes: FOTOFEST, Huston | FOTOBIENNALE, Roterdão | MÊS DA FOTOGRAFIA, 

Toronto | PHOTOESPANHA, Madrid | FOTONOVIEMBRE, Tenerife | MÊS DA FOTOGRAFIA, Paris 

| MÊS DA FOTOGRAFIA, Moscovo | ENCUENTROS ABIERTOS DE FOTOGRAFIA, Buenos Aires | 

MÊS DA FOTOGRAFIA, Moscovo | MÊS DA FOTOGRAFIA, Bratislava | MÊS DA FOTOGRAFIA, 

Montreal | FOTOTRIENALE, Odense | PHOTO & FOTO, Milão | FOTORIO, Rio de Janeiro | 

XSEPTEMBER, Estocolmo 
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Workshop de Moda (23,24 e 25 Setembro) 

O bootcamp de fotografia de moda visa a exploração e experimentação das diferentes áreas que 

compõem uma sessão fotográfica de moda. De uma forma estruturada e intensiva os participantes neste campo 

de treino teórico-prático tomam conhecimento, no terreno, da realidade deste género fotográfico profissional, 

as suas características e tendências. 

 

Destinatários: 

Todos os interessados em aprender com profissionais ligados à moda, ter conhecimentos básicos da 

técnica fotográfica digital e informática, dispor de maquina fotográfica digital com controlo manual da 

exposição e da temperatura de cor e computador portátil. 

 

Noite do Livro - Descontos, tertúlia, música e gin tónico 

30 de Setembro (a mostra de livros prolonga-se até 30 de Outubro) 

A partir das 21h30, na Livraria Centésima Página haverá uma extensa apresentação de livros de 

fotografia, com preços e edições especiais, debates em torno da especificidade da edição fotográfica ao que se 

seguirá um serão de celebração fotográfica. 

 

Conferência (27 de Outubro) 21h30 – Museu Nogueira da Silva 

Arquétipos: a dimensão social da arte, uma ligação entre o século XIX e a arte 

contemporânea. 

Novas Visões: a fotografia como documento social 

Oradores: Stefaan van Biesen e Geert Vermeire. 

 

Outras Exposições: 

Sandra Rocha – Restaurante Brac 

“Semente_Seiva” – Maria Oliveira – Casa do Professor 

 

 

 

 

 



 

 20 

 

 

 

 

Contactos: 

Direção – Rui Prata - 91 727 59 50  

                Ângela Mendes Ferreira – 936 264 464 

                 José Luís Dias – 967 022 154 

 

Assessoria de Imprensa – Marco Lemos – 96 512 00 34 

E-mail: ei@encontrosdaimagem.com  

 

ENCONTROS DA IMAGEM 

Campo das Hortas, n.º 35 

4700 - 421 Braga 

+351 253 278 633 

 www.encontrosdaimagem.com 

 

 

 

 

 

 


