
Afinal a melhor maneira de viajar é sentir | 2015 

Mafalda Pires da Silva | A fotografia tem sido desde 1985 um meio privilegiado de 
expressão, interesse que se manifesta essencialmente na procura da luz, onde encon-
tra a possibilidade de outra dimensão entre as infinitas realidades e o seu próprio olhar. 
Tem participado em concursos, bienais e exposições individuais e colectivas, quando 
as imagens a um tempo convocam memória, afecto, poesia, esperança e movimento.

Barbara Polyak |  Hungria, 1983. O interesse pela fotografia e vídeo sobreveio à paixão pelas 
viagens, como forma de registo, conhecimento e aproximação social. Concluída a sua 
formação académica como professora de inglês, realizou algumas experiências marcantes 
na área da imagem, nomeadamente no canal internet TV independente de Budapeste, onde 
chegou a desempenhar o cargo de editora. Tem exposto e publicado fotografias, 
apercebendo-se de como é importante partilhar os resultados do seu nomadismo cultural: 
“After I finished college I have lived in several different countries in Europe and started my 
own adventures through a journey in India, Nepal, Thailand and continuing since, always in 
the company of my camera”. E-mail: evenline.eo@gmail.com 

António Correia | Setúbal. Arquitecto durante 31 anos dedicando-se pouco tempo à 
fotografia durante grande parte da sua vida profissional. A alguns anos da reforma, 
recomeça a fotografar com dedicação, empenho e consistência. 
Publicado em várias revistas internacionais. 
http://www.antoniocorreia.com/

A primeira exposição temporária organizada pela AMRS e MAEDS no ano 
de 2015 apela à mudança, ao movimento, ao amor pelas viagens... Todas 
as viagens. Nela participam nove artistas fotográficos portadores de distin-
tas perspectivas. A diversidade caracteriza a presente mostra. Não existe 
um fio condutor pelo qual se caminhe sem perigos. Cada autor é um 
universo, onde corremos o risco de nos perdermos e o prazer supremo de 
nos encontrarmos. Cada imagem é um monumento. Aqui todos os lugares 
têm nomes e biografias para descodificar. 

Desde as montanhas distantes de António Correia, até à procura da alteri-
dade imediata em Barbara Polyak, de um modo geral todos os autores 
revelam paixão pelas viagens enquanto avenidas para a descoberta, para o 
encontro com o desconhecido, com o Outro, enfim para a superação do 
tempo, a nossa última fronteira.

Os lugares longínquos e exóticos aqui trazidos por Francisco Borba, 
Guilherme Godinho, Manuel Gardete têm uma forte presença na exposi-
ção, mas outros olhares são possíveis para paisagens próximas como os 
Montes Hermínios, a que nos conduzem as imagens perfeitas de Maurício 
Abreu, recordando vestígios de glaciares antigos e da gente heroica que 
os habitou. 

Outros fotógrafos como Mafalda Pires da Silva e Luis Pereira deixam-nos a 
nostalgia das grandes viagens, o bulício das partidas e das chegadas,  
cenários onde todas as acções podem ocorrer, estações centrais das gran-
des metrópoles, comboios, navios transatlânticos, inícios de viagem, o 
desejo de transformação, fuga para o futuro.

A concluir a exposição, a foto-instalação de Rosa Nunes introduz um outro 
conceito de viagem, mais no tempo que no espaço. A primeira viagem, como 
a designa, é afinal a que misteriosamente, envolta em indecisão e neblina, 
nos traz à vida. Dela cada um de nós possui uma memória não conscienciali-
zada, mas esse movimento circular, essa batida cardíaca, esse som confor-
tável de água a envolver o corpo que a exposição nos proporciona 
transporta-nos para um tempo prévio. Paisagens de secreta universalidade 
onde visceral e emocionalmente nos reconhecemos.

Joaquina Soares

Montanhas Distantes. Os Himalaias vistos da India | 2013

Francisco Borba | Setúbal, 1941. Licenciou-se em Ciências Agrárias pelo Instituto 
Superior de Agronomia, Lisboa. Fotografa desde os 9 anos, idade em que teve a 
primeira câmera fotográfica, e mais tarde tem o seu próprio laboratório em casa onde 
produz as suas próprias fotografias. Em 2004 especializa-se em fotografia pela APAF, e 
desde aí tem participado em diversas exposições colectivas e individuais. Tem obras 
suas em instituições e colecções particulares. www.fborbaphotography.com

 Beijing, Cidade Proibida | 2009

India #4 | 2010

Luis Pereira | Lisboa, 1962. Cursou a Escola Naval e Engenharia Civil antes de se formar em 
Gestão Hoteleira pela Universidade Internacional. É tripulante da TAP, como oficial do 
exército dirigiu o gabinete de Fotografia da Escola Prática de Engenharia. É um autodidacta 
que fotografa, expõe desde 1980 e tem inúmeros trabalhos premiados e publicados em 
jornais e revistas como Expresso, Capital, Correio da Manhã, PHOTO entre outros. As mais 
recentes exposições individuais ocorreram em 2014 no Teatro da Cultura Popular em Natal 
- RN/Brasil e colectivamente também n ‘ A Pequena Galeria e na Casa de Artes de Tavira.

South Train | 2015

Guilherme Godinho | Lisboa, 1973. Arquitecto, co-fundador d’ a Pequena Galeria.
Viveu em Lisboa, Barcelona, Lisboa de novo e actualmente reside em Maputo.
Desde 2007, trabalha com persistência contrastes de claros e escuros, luz e sombra, bran-
cos e negros, tentando demonstrar que os meios disponíveis permitem cumprir objectivos 
plásticos e estéticos estruturados. O rumo ao hemisfério sul fê-lo apontar a objectiva a 
paisagens diferenciadas assentes nas dimensões que a escala europeia não pode oferecer.

 Ponta do Ouro. Mozambique | 2014

VIAGENS

“Muere lentamente quien no viaja (...)”
Pablo Neruda
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De 7 Fevereiro a 13 Março, 2015

Ficha Tecnica
Rosa Nunes | Torrão, 1955. Possui licenciatura em Sociologia e pós-graduação em 
Museologia. Fez diversos cursos na área da fotografia na APAF (Associação Portu-
guesa de Arte Fotográfica) no AR.CO (Centro de Arte e Comunicação Visual).� Expõe 
regularmente como fotógrafa e artista plástica em exposições individuais e colectivas 
desde 2006. http://rosanunesfotografia.weebly.com/

Primeira Viagem #4 | 2015

Manuel Gardete | Bissau, república da Guiné-Bissau, médico. As viagens, o mar e o 
património natural e imaterial têm sido fontes de inspiração e pesquisa; a fotografia a forma 
de registo, expressão e memória escolhidas. Participou em diversas exposições fotográfi-
cas e realizou vários diaporamas em co-realização com Rui Silva. Actualmente desenvolve 
alguns projectos audiovisuais na área da fotografia, do documentário e do ensaio visual.

Barco para a ilha de Miyajima, Japão  | 2010

Herminius Mons #4 | 2009

Maurício Abreu | Coimbra, 1954. Concluiu a licenciatura em engenharia electrotécnica 
no IST em 1978. A partir de 1983, dedicou-se exclusivamente à fotografia, tendo desen-
volvido diversos trabalhos como fotógrafo, produtor e editor, nas áreas do património 
natural e cultural, da etnografia e da arquitectura tradicional. Tem imagens publicadas 
nalgumas das principais publicações mundiais e é representado internacionalmente 
pela Corbis e AWL. É autor e coordenador de diversos livros fotográficos.
http://www.mauricioabreu.com/provasdeautor/

“Viagens” Colectiva de Fotografia, 
uma aposta na diversidade que 
nos une.

Primeira Viagem

First Journey

Premier Voyage

Erste Reise

Primer Viatge

První výlet

第一次
Første tur

Primer Viaje
Ensimmäinen matka

Πρώτο ταξίδι

Eerste Reis
Perjalanan Pertama

An chéad Turas

First Tegund

Primo Viaggio

最初の旅
Pirma Kelionės

Første Tur

Pierwszy błąd

Primul călătorie

Первая поездка
Första Resa

Unua Vojaĝo

Eerste Reis

Ilk Gezi

Lehen Bidaia

Prvo Putovanje

Premye Vwayaj

Ilk Yolculuk

Эхний аялал
Első Utazás
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