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No sentido 
dos ponteiros 
do relógio: 
uma das 
fotografias 
de viagem 
de Albano da 
Silva Pereira, 
uma das 
fotografias 
com desenho 
de Pedro 
Motta, uma 
das imagens 
de Sofia 
Borges e um 
dos dípticos 
de Filipe 
Branquinho

Da fotografi a como testemunho e 

viagem pelo real à fotografi a como 

suporte plástico para o questiona-

mento do que entendemos como 

real, representação e linguagem: 

à 9.ª edição, o Besphoto, o maior 

prémio de fotografi a em Portugal 

— 40 mil euros — atravessa grande 

parte das principais questões que, 

nas últimas décadas, se têm vindo 

a colocar à fotografi a. 

Que dizer, por exemplo, sobre 

a natureza das imagens de Pedro 

Motta (n. Belo Horizonte, 1977)? 

Ao entrar na exposição dos quatro 

candidatos à edição de 2013 que ho-

je, às 19h30, se inaugura no Museu 

Berardo, é com a obra deste artista 

que primeiro nos confrontamos. 

Precisamente intitulado Natureza 

das Coisas, o corpo de obras com 

que se faz representar surge, em pri-

meira instância, como refl exão so-

bre a paisagem. De um lado, cortes 

feitos pelo homem na terra parecem 

expor as raízes de diferentes tipos 

Fotografia como testemunho, como 
representação, desenho e pintura — 
à 9.ª edição, o Besphoto tem de tudo

Prémio
Vanessa Rato

O novo vencedor do maior 
prémio de fotografia em 
Portugal é anunciado a 7 de 
Maio, a partir da exposição 
que hoje inaugura

de árvores, inesperados tentáculos 

que duplicam para o fundo os ramos 

cá de fora. Do outro lado da sala, é a 

própria terra que se abre inespera-

damente em feridas, mostrando-nos 

a sua carne dorida. 

Numa frente, fotografi as com de-

senho, na outra uma série de ima-

gens em que nada nos permite dis-

tinguir o que aconteceu na paisagem 

do que na sua representação se fez 

acontecer por via da manipulação 

da imagem. Perguntas: mas, afi nal, 

não é toda a natureza construção 

humana? Nesse caso, retratá-la, com 

mais ou menos manipulação, não 

será apenas sobrepor mais uma ca-

mada de fi cção? “Hoje, não pode-

mos deixar de pensar no público”, 

diz Pedro Motta, “quando sabemos 

que vamos expor, sabemos que al-

guém vai ver. O público é quase um 

terceiro autor. Aí nasce a dúvida, a 

dualidade. O que é verdadeiro ou 

falso? Na verdade, não existe reali-

dade, por isso a fotografi a não pode 

retratar verdade nenhuma.”

Dizer isto é o primeiro passo para 

questionar qual o sentido de uma 

imagem, a pergunta que Sofi a Bor-

ges (n. Ribeirão Preto, 1984) se co-

loca. Intitulada Os Nomes, a série de 

imagens que apresenta surgiu a par-

tir de visitas a dois museus: um de 

paleontologia, outro de zoologia. 

É grotesca a fi gura que primeiro 

nos recebe, uma massa informe no 

meio da qual brilha um olho. De-

pois, há uma cabeça de cavalo des-

carnada e uma série de presenças 

impossíveis de identifi car, manchas 

próximas da pintura abstracta – ima-

gens de catálogos e folhetos fotogra-

fados nos museus e ampliados. 

Campos de forças
“Todas as minhas exposições são 

campos de forças”, diz a artista. 

“É uma defi nição de linguagem: há 

sempre um vazio entre o que dize-

mos, o que queremos dizer e o que 

os outros entendem no que dize-

mos. O título tem a ver com a pró-

pria imagem: não se consegue dar 

nome a nada do que se vê aqui.”

Dúvida nenhuma: “A fotografi a 

carrega esse peso do real, mas ela 

é uma imagem, não é uma realidade 

em si.” E, contudo, umas imagens 

transportam mais real do que ou-

tras. O que está, por exemplo, nas 

estrias e cicatrizes dos corpos das 

prostitutas que Filipe Branquinho 

(n. Maputo 1977) fotografou? Temos 

a composição, claro, os enquadra-

mentos, a cor, a luz. Mas não es-

capamos às narrativas dos corpos 

marcados, dos olhares. Da mesma 

forma que não escapamos à secura 

do deserto em que nos mergulha 

Sobrevivências, de Albano da Silva 

Pereira (n. 1950) . 

Ao centro temos um fi lme e, em 

volta, um grande atlas de fotogra-

fi as e objectos, uma rede de retra-

tos, esculturas em barro, jóias em 

ferro e pedras. No fundo, um mapa 

de afectos. 

É preciso não vacilar: no fi lme, 

a imagem treme incessantemente 

na vertigem e errância hesitante do 

olhar de quem chega a esta paisagem 

inóspita de terra batida e nada em 

volta. Os que ali vivem olham-nos 

através da objectiva. Entramos e saí-

mos de casas. Percorremos estradas. 

Passamos por fogueiras. Construí-

mos pedaços fugazes de narrativa. 

É inevitável. Só depois pensamos em 

quem nos guia. De quem é o olhar 

através do qual vemos?        

O fi lme é dedicado ao povo peul 

do Mali e uma citação surge como 

declaração de intenções: esta é 

“uma forma de homenagear sobrevi-

ventes e o seu ‘duro desejo de durar’ 

(Paul Elouard)”. “O meu trabalho 

é a minha homenagem à coragem, 

sabedoria e à beleza destas cultu-

ras”, diz Albano da Silva Pereira. “É 

o meu poema à desumanização do 

mundo, à violência da política e do 

dinheiro.”

A exposição fi ca no Museu Be-

rardo até 2 de Junho. A 18 de Junho 

inaugura-se no Instituto Tomie 

Ohtake de São Paulo, onde fi ca até 

28 de Julho. Antes, a 7 de Maio, é 

anunciado em Lisboa o vencedor 

desta edição, a terceira com esta-

tuto internacional.  


