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Não resta qualquer dúvida de 
que a fotografia vive dias felizes, 
alcançando uma vitalidade e um 

interesse crescentes que se espelham nas 
muitas iniciativas que promovem a sua 
difusão através da realização de exposições, 
organização de festivais, acções no campo 
editorial e da formação, e feiras orientadas 
para um mercado especializado ou para 
a divulgação do coleccionismo. São 
iniciativas de natureza diversa, com fins e 
lógicas variadas mas que contam com um 
número muito considerável de visitantes e 

interessados. Basta lembrar que a fotografia 
é uma das áreas artísticas que conta com 
um maior número de amadores e de esferas 
de públicos dada a pluralidade e diversidade 
de práticas e tendências que congrega. 
Como diagnosticou Walter Benjamim, meio 
de massas, a fotografia é um excelente 
veículo para criar encontros com o grande 
público. Os eventos de grande escala, 
como as feiras, os festivais e os prémios, 
têm cada vez mais repercussões. Caso do 
Mois de la Photo (evento com periodicidade 
bienal, com realização prevista para 2010, 
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normalmente com 70 a 80 exposições, que 
consagrou Paris como capital da fotografia) 
ou da feira Paris Photo (19-22 de novembro 
de 2009) que acontecem em novembro, 
ou o histórico festival rencontres d’Arles 
Photographie, que vai na sua 40ª edição e 
que tem lugar este ano entre 7 de Julho e 13 
de Setembro com cerca de 60 exposições. 
no continente americano, realiza-se por 
estes dias o festival Contact 2009 – Toronto 
Photography Festival (de 1 a 31 de Maio 
de 2009) com ênfase no significado 
que as inovações da fotografia têm na 
criação e consumo de imagens, mudando 
inequivocamente a história da representação 
visual. novidade é a abertura de mais uma 
feira, agora em Madrid, dedicada somente à 
fotografia, MadridFoto (decorre de 7 a 10 de 
Maio deste ano), que a par das consagradas 
Paris Photo e Miami Photo se junta ao 
calendário de feiras internacionais. Fruto da 
iniciativa de um grupo de coleccionadores 
e empresários, e com direcção artística 
de giuletta Speranza, tenta dar resposta a 
um mercado especializado. A sua criação 
supõe também um reconhecimento da 

fotografia como uma das formas artísticas 
com mais projecção futura no mercado 
da arte. Ainda em espanha, a até agora 
madrilena La Fábrica acaba de inaugurar 
um novo espaço em Barcelona, com uma 
galeria, que se propõe organizar exposições, 
programas e encontros com artistas, e uma 
livraria especializada em fotografia. 
em Portugal, tem havido uma programação 
rica em acontecimentos ligados à imagem. 
encerrou recentemente a exposição “Arquivo 
Universal. A condição do documento e a 
utopia fotográfica moderna” que constitui 
um estudo sobre a imagem documental 
da história da fotografia, dando conta da 
ambiguidade e complexidade da categoria 
de documento, e do tratamento sobre o 
realismo fotográfico. Pelo Museu Berardo 
passou também, no último ano, a mostra da 
Colecção BeSart – Colecção Banco espírito 
Santo, e está ainda patente a última edição 
do Prémio BeS Photo 2008. nesta breve 
revisão de grandes mostras dedicadas a 
obras e autores da fotografia, podemos 
ainda lembrar a exposição dedicada a david 
goldblatt, “Intersecções Intersectadas”, no 
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Museu de Serralves, em 2008, que reuniu as 
suas fotografias sobre as condições de vida 
da população da África do Sul sob o regime 
do apartheid e também “Atlas group 1989-
2004. Um projecto de Walid raad”, patente 
em 2007 na Culturgest, sobre a pesquisa 
que o artista empreendeu para documentar 
a história contemporânea do Líbano. 
Actualmente está em exibição uma mostra 
dedicada à fotografia portuguesa que 
retrata um período pouco conhecido da 
sua história, os anos 50. Intitulada “Batalha 
de Sombras”, com comissariado de emília 
Tavares, está patente no Museu do neo-
-realismo, em Vila Franca de Xira até 14 
de Junho. Partindo da colecção do Museu 
do Chiado, a mostra reúne um conjunto de 
autores e obras fotográficas associados à 
fotografia amadora associativa e ao meio 
salonista, aos amadores “anti-salonistas”, 
bem como à produção fotográfica no âmbito 
dos movimentos neo-realista e surrealista.
Voltando à cena internacional, no próximo 
mês de Junho instala-se uma vez mais, em 
Madrid, a PHotoespaña, de 3 de Junho a 
26 de Julho, marcando um novo encontro 
com o grande público (atrai meio milhão 
de visitantes) através da oferta de um 

número significativo de exposições sobre a 
criação fotográfica recente e histórica, que 
ocorrem em diferentes locais, numa rede 
formada por diferentes espaços culturais e 
galerísticos. Com comissariado de Sérgio 
Mah pelo segundo ano consecutivo, 
expõe uma diversidade de práticas que 
resultam na apresentação de um total de 72 
exposições – sendo 31 na Secção Oficial – 
que congregam obras de 248 artistas.
Continua a ser muito vasta e diversificada a 
oferta de exposições de âmbito generalista, 
cobrindo produções visuais muito recentes 
tanto quanto nomes históricos da fotografia. 
A opção deste ano foi focalizar-se no 
“Quotidiano”, propondo analisar a ideia 
de quotidiano e a sua estreita ligação à 
prática fotográfica evidenciando propostas 
visuais que explorem os gestos, as 
acções banais e a ideia de documentar 
a realidade quotidiana. dois momentos 
privilegiados da história da fotografia serão 
as décadas de 30 e 70. A primeira porque 
representa a consolidação do documental 
e o interesse por documentar o mundo 
quotidiano, sendo exemplar o trabalho de 
artistas como dorothea Lange a quem se 
consagra a mostra “dorothea Lange. Los 

4



MAI 2009 Artes & Leilões 23

años decisivos” no Museo Colecciones ICO, 
com 140 fotografias datadas dos anos 30 
e 40, período em que esteve envolvida no 
projecto da Farm Security Administration 
(FSA), documentando famílias campesinas 
no Sudeste dos estados Unidos sob os 
efeitos da depressão económica.
A segunda, os anos 70, representa um 
período em que tem lugar a reinvenção 
de linguagens documentais e a criação de 
novos modos de relacionamento entre arte 
e a vida quotidiana. Atesta-o a exposição 
“Años 70. Fotografia y vida cotidiana” que 
reúne cerca de 20 autores que configuraram 
diversos aspectos e diferentes modalidades 
da experiência humana. entre eles, estão 
nomes como david goldblatt, Christian 
Boltanski, Anders Peterson, Cindy Sherman, 
Malick Sibidé e Sophie Calle.
Outras exposições respondem de forma 
directa ou indirecta ao tema desta edição, 
oferecendo uma multiplicidade de possi-
bilidades de reflexão sobre estilos docu-
mentais, através da reutilização de imagens 
de arquivos públicos e privados. Caso de 
“Fotografias pintadas” de gerhard richter, 
patente na Fundación Telefónica, que expõe 
uma série desenvolvida durante mais de 
duas décadas pelo artista e que recolhe mais 
de 300 imagens de colecções privadas e do 
próprio artista, que pintou sobre elas criando 
imagens novas e produzindo um trabalho 
sobre a pintura e a fotografia, um tema de 
investigação para a arte contemporânea.
A PHotoespaña estará em Portugal, no 
Museu Colecção Berardo, com uma 
exposição antológica de Cristobal Hara que 
demonstra a relação do autor com o tema 
do quotidiano, bem como um conjunto de 
trabalhos de Mabel Palacín, que apontam 
para a nova condição da fotografia no âmbito 
do universo digital. e entre as grandes 
novidades para este ano, descobre-se no 
pré-programa da PHotoespaña 2009 a 
extensão internacional do evento a uma rede 
de difusão que abrange novos e diferentes 
lugares: para além da sede em Madrid e 
consolidada a sua presença em Lisboa 
e Cuenca, junta-se agora a realização de 
iniciativas na cidade do México, em Lima 
e em Milão, no âmbito de um plano de 
internacionalização que decorrerá fora dos 
meses de Junho e Julho. .
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