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Cia de Foto (Brasil)*

“Agora (2011) é um trabalho introspetivo que 
parte de experiências vividas por nós, mas que 
ainda responde à vontade de discutir a fotografia 
de uma maneira ampla. É talvez romântico 
porque parte do desejo de encontrar uma forma 
que dê expressão a um sentimento. Mas, mesmo 
sem uma roupagem típica de obra concetual, 
essa série ainda nos convida à reflexão, 
porque aquilo que expressa são sentimentos 
e inquietações que temos com relação à 
própria fotografia. A Cia de Foto vive um tipo de 
insegurança latente. Somos de uma geração 
que, por algum motivo, precisa explicar o tempo 
todo o que é ser fotógrafo. Não operamos num 
regime de completa autoestima, não é simples 
atuar plena e livremente dentro dessa linguagem. 

Agora traz uma espécie de elegia, principalmente 
nas fotografias que mostram pessoas. Às vezes, 
o jogo de luz e sombra acrescenta um aspeto 
narrativo às imagens, como uma música em 
um filme, que prenuncia um sentimento ou um 
fato que está para ocorrer. Mas é uma narrativa 
incompleta.

Essas pessoas se mostram absortas, aquém 
de qualquer razão para estarem ali. São retratos 
de uma espera, são pessoas que se sentam, 
se encostam ou se deslocam de modo gratuito 
nessas paisagens. Um momento do não fazer, 
do esperar algo que ainda não se sabe o que é. 
As pessoas estão às vezes isoladas, às vezes 
compondo movimentos que não levam a um lugar 
muito claro. Isso também se contrapõe à ideia de 
uma fotografia como fragmento de uma ação que 
se revela importante pelo seu desfecho. Essas 
pessoas estão soltas em algum instante que 
não podem compreender totalmente. De modo 
semelhante, nós também tentamos compreender 
o que este nosso momento representa na história 
da fotografia.”
* Coletivo criado em 2003, em São Paulo, pelos fotógrafos 

Pio Figueiroa, Rafael Jacinto, João Kehl e Carol Lopes.

Cia de Foto, da série Agora, 2012

[PT] 
O prémio BES Photo é uma iniciativa anual 

do Banco Espírito Santo que, em parceria com 
o Museu Coleção Berardo, visa premiar artistas 
que trabalham no campo da fotografia. 

Desde a sua primeira edição em 2004, 
afirmou-se como um dos mais prestigiantes 
prémios de arte contemporânea atribuídos 
em Portugal, a artistas portugueses ou 
residentes em Portugal, ganhando notoriedade 
pela qualidade dos trabalhos expostos 
e projetando-se por mérito dos artistas 
premiados nas edições anteriores – Helena 
Almeida, José Luís Neto, Daniel Blaufuks, Miguel 
Soares, Edgar Martins, Filipa César e Manuela 
Marques.

Em 2011 o prémio alcançou um novo ímpeto, 
alargando-se aos restantes países lusófonos. 
Em 2012 dá-se continuidade a esse esforço de 
internacionalização. Para esta oitava edição do 
prémio foram nomeados por um júri de seleção, 
Duarte Amaral Netto (Lisboa), Mauro Pinto 
(Maputo), Rosângela Rennó (Rio de Janeiro) 
e o coletivo Cia de Foto (São Paulo).

Os trabalhos destes artistas, todos eles 
inéditos, que aqui se apresentam até dia 27 de 
maio serão avaliados por um júri de premiação 
constituído por Dirk Snauwaert (Bruxelas), 
Dominique Fontaine (Montreal) e Ulrich Loock 
(Berlim) e o vencedor do BES Photo 2012 é 
anunciado no dia 17 de abril.

A exposição viaja mais uma vez até ao 
Brasil, inaugurando no dia 16 de junho na 
Pinacoteca do Estado de São Paulo.

Duarte Amaral Netto (Portugal, 1976)

“Este trabalho que agora apresento (Z, 2012) 
começou a ser pensado há cerca de cinco ou 
seis anos quando descobri uns negativos de 
um familiar que tinha ido fazer um curso de 
planador à Alemanha no início dos anos de 1930. 
Tanto este trabalho como The Polish Club Case 
(2011) começam com essa descoberta de uma 
ou mais imagens que despertam uma vontade 
de desenvolver um enredo a partir delas. Se 
em The Polish Club Case todo o acontecimento 
é fictício, neste quis alterar as datas de ida 
desse familiar para que coincidissem com o 
início da II Guerra Mundial. Esta alteração das 



datas permite-me criar a história de Z, um 
português que se vê retido na Alemanha durante 
os primeiros meses da guerra. Tudo começa 
com a sua ida para a Alemanha a convite de um 
amigo para fazer um curso de planador durante 
o verão. Após a invasão da Polónia, Z fica retido 
e tenta regressar a Portugal, documentando 
esse trajeto. […] Assim o projeto desenvolve-se 
essencialmente a partir de álbuns de família onde 
está representada essa vivência e por onde a 
personagem se vai movimentando até conseguir 
regressar ao seu país. Julgo que não deixamos 
de pensar no que aconteceu a estas pessoas ou 
qual o seu grau de envolvimento com a guerra. 
[…] As fotografias carregam um peso histórico e 
factual que é impossível contornar, e a sua carga 
e tensão é proveniente daquilo que conhecemos 
da história e que não deixamos de impregnar nas 
imagens daquela época.”

Mauro Pinto (Moçambique, 1974)

“Estas casas de madeira e zinco, de que ouvia 
falar quando era pequeno e adolescente vieram-
me à memória. Aqui onde se encontram várias 
nacionalidades, fui olhando e comecei ‘a bater 
as chapas’… ‘Dá licença...’ Uns vêm e abrem, 
deixam-me entrar, e eu automaticamente deixo 
que eles entrem em mim. Assim nasce o projeto 
Dá licença (2011), com uma carga emocional e 
estética presente. […]

É um trabalho cujo embrião é a natureza da 
beleza destas pessoas! Esta experiência em que 
me estou a envolver com estas pessoas e que 
não posso deixar de partilhar… Visualmente e 
com a escrita (mas esta última não trará tudo o 
que colho nelas). Quando vou entrando nestas 
casas, elas todas têm uma singularidade que 

me permite ver o bairro com uma determinada 
caraterística, e essa caraterística deu uma 
direcção visual ou estética às fotos. A maioria das 
fotos estão no mesmo ângulo, meio triangular, 
que permite ver a estrutura destas residências 
e as suas mobílias, todas tratadas com muito 
carinho e amor. Pode-se ver que são de pessoas, 
pessoas essas limpas e com muita dignidade, 
que aí residem. Cada casa tem seu cheiro, 
ruído, por vezes com um silêncio ligeiro, e a 
musicalidade do bairro tem estas misturas de 
culturas, religiões e luz. A luz neste trabalho tem 
uma individualidade própria, como as pessoas 
que vivem nestas casas.”

Rosângela Rennó (Brasil, 1962)

“Nunca penso no objeto antigo como algo 
nostálgico, como um retorno no tempo. Isso 
não existe; a água do rio não passa duas vezes 
no mesmo lugar. Nem acho que usar esses 
equipamentos em meus trabalhos seja projetar 
para trás e não olhar para frente. O que insisto 
é que a maioria dos objetos considerados 
obsoletos ainda estão aptos a cumprir suas 
funções e agregar outras mais, de caráter mais 
simbólico, e aí está a beleza da diversidade […].

O colecionismo e o arquivamento são 
ferramentas de organização do caos e do 
entendimento do que o ser humano é capaz 
de construir mas, tão importante quanto, é 
compreender o que ele joga no lixo. Quando viajo 
sempre vou aos mercados de velharias para ver 
o que se coloca à venda, o que se disponibiliza e/
ou se descarta. Você compreende a sociedade 
também pelo que se descarta. 

Eu não tenho condições de compreender 
toda essa complexidade, assim, de forma tão 

Mauro Pinto, Sem título, 2012 da série Dá licença

Duarte Amaral Netto, Z, 2012  



Cia de Foto (Brazil)* 

“Agora is an introspective work based on our 
own experiences, but which still satisfies the 
desire to discuss photography in a broad sense. 
Perhaps it is romantic because it is based on 
the desire to find a form which can express a 
feeling. But even without the typical packaging 
of a conceptual work, the series still invites you 
to reflect, because what it expresses are our 
feelings and anxieties about photography itself. 
Cia de Foto exists in a kind of latent insecurity. 
We belong to a generation which for some reason 
constantly feels the need to explain what it 
means to be a photographer. We don’t operate 
from a position of our own absolute self-worth; 
there’s nothing simple about working fully and 
freely within this genre.  Agora, and mainly the 
photos containing people, is a sort of lament.  
At times, the interplay of light and darkness adds 
a narrative aspect to the images, like a song in a 
film which pre-announces an emotion or event 
to come. But this narrative is incomplete. The 
people appear lost in their thoughts, devoid of 
any reason for being there. They are portraits of 
people waiting, people sitting, leaning or moving 
gratuitously in the landscapes. A moment of 
doing nothing, of waiting for something we can’t 
yet put our finger on. The people sometimes 
appear in isolation, other times combining 

[EN] 
Organised in partnership with the Museu 

Coleção Berardo, the BES Photo prize is an 
annual initiative that aims to reward artists that 
work in the field of photography. 

Ever since its very first edition, in 2004,  
BES Photo has gradually established itself 
as one of Portugal’s most prestigious 
contemporary art awards. The reputation of 
this event has been enhanced by the great 
talent revealed by the works exhibited and the 
merit of the award-winning artists in previous 
editions – Helena Almeida, José Luís Neto, 
Daniel Blaufuks, Miguel Soares, Edgar Martins, 
Filipa César and Manuela Marques.

In 2011 the award has reached a new 
impetus as it was extended to include artists 
from Portuguese-speaking countries. 2012 
gives continuity to this internationalisation 
effort. For this eighth edition of the award a 
selection jury has nominated Duarte 

analítica, talvez por isso eu prefira colecionar e 
arquivar objetos e fabricar outros tantos, como 
exercício de raciocínio. O que se guarda está para 
o que se joga fora assim como o que se arquiva 
na memória está para o que se esquece. Cada 
operação dessas tem suas regras específicas, 
dependendo da hora e do lugar. Talvez eu goste 
tanto de feiras e objetos usados por preferir 
trabalhar mais com as amnésias do que com as 
memórias.”

Excertos das entrevistas publicadas no catálogo da exposição.

Rosângela Rennó, Tropical I, 2012 da série Lanterna mágica

Cia de Foto, from the series Agora, 2012

Amaral Netto (Lisbon), Mauro Pinto 
(Maputo), Rosângela Rennó (Rio de Janeiro) and 
the collective Cia de Foto (São Paulo).

The works of these artists, all of them 
original, presented here until May 27, will be 
assessed by a jury of award consists of Dirk 
Snauwaert (Brussels), Dominique Fontaine 
(Montreal) e Ulrich Loock (Berlin) ant the winner 
of the BES Photo 2012 will be announced on 
April 17.

The exhibition travels once more to Brazil, 
opening at Pinacoteca do Estado de São Paulo 
on June 16.



Mauro Pinto (Mozambique, 1974)

“These huts made of wood and corrugated 
iron, which I heard about when I was a child 
and an adolescent, were brought back into 
my memory. Here, where you find several 
nationalities, I looked around and began knocking 
on corrugated fences ‘clicking away’… ‘May I?’ 
They let me in, and I automatically let them enter 
into me. This was the way the Dá licença (2011) 
[May I?] project came into being, with all of its 
emotional and aesthetic impact. [...]

It’s a work whose embryo is the nature of 
the beauty of these people! This experience 
I’m becoming involved in with these people 
and which I have to continue sharing… Both 
visually and in writing (but in this latter case I 
won’t be able to express everything I pick up 
from them). When I go into these houses, they 
all have a uniqueness that enables me to see 
the neighbourhood with a certain characteristic, 
and this characteristic has given me a visual 
or aesthetic direction for the photos. Most of 
the photos are taken from the same angle, 
which allows one to see the structure of these 
residences and their furniture, all of which is 
looked after with great love and affection. It can 
be seen that they belong to people who are clean 

movements which don’t take them anywhere we 
can be sure of. This also contrasts withthe idea 
of a photograph as a fragment of an action that 
is important for its outcome. The people have 
been let loose in an instant that they cannot 
fully understand. To the same extent, we are 
also trying to understand what our moment 
represents in term of the history of photography.”
* A collective formed in 2003, in São Paulo, by the photographers 

Pio Figueiroa, Rafael Jacinto, João Kehl and Carol Lopes.

Duarte Amaral Netto (Portugal, 1976)

“This work (Z, 2012) that I will show started to 
be considered about five or six years ago, when I 
discovered some negatives of a relative that had 
taken a gliding course in Germany in the early 
1930s. Both this work and The Polish Club Case 
(2011) started with the discovery of one or more 
images that spurred the will to spin a plot from 
them. Whereas in The Polish Club Case the whole 
event is fictitious, in this one I wanted to alter the 
dates when that relative of mine went to Germany 
to coincide with the beginning of the Second 
World War. This change in dates allowed me to 
create the story of Z, a Portuguese who finds 
himself held in Germany during the first months 
of the war. Everything started with his journey 
to Germany at the invitation of a friend to take a 
gliding course during the summer. After Poland’s 
invasion, Z is held and tries to return to Portugal, 
documenting this voyage. [...] Thus the project is 
developed essentially from family albums where 
this experience is represented and through which 

Mauro Pinto, Untitled, 2012 from the series Dá licençaDuarte Amaral Netto, Z, 2012 

the character moves until he is able to return 
to his country. I believe we do not cease to 
think about what happened to these people 
or the degree of their involvement with the 
war. [...] Photos carry a historic and factual 
weight that is impossible to contour, and their 
load and tension derives from what we know 
of history and which we cannot help but let 
pervade the images of that time.”
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reason. What is kept is to what is discarded much 
like what is archived in our memory is to what is 
forgotten. There are specific rules to each one of 
these operations, depending on time and place. 
Perhaps I like flea markets and used objects 
so much because I prefer to work more with 
amnesias more than with memories.”

Excerpts of interviews published in the exhibition catalogue.

and have dignity. Each house has its own smell 
and noise, and sometimes a slight silence, and 
the musicality of the neighbourhood is full of 
these mixtures of cultures, religions and light.

The light in this work has its own individuality, 
like the people who live in these houses.”

Rosângela Rennó (Brazil, 1962)

“I think that using old equipment in my work 
signifies a projection to the past and the inability 
to look forward. What I insist on is the fact that 
the majority of the objects now considered 
obsolete are actually still apt to fulfilling their 
functions and adding several others – of a more 
symbolic character – and that’s where the beauty 
of diversity lies, isn’t that what is so talked about 
lately? It’s a paradox. [...]

Collecting and archiving are tools for 
organising chaos and for gaining understanding 
on what the human being is capable of creating, 
but equally important is comprehending what 
he throws away. When I travel I always visit the 
flea markets to see what is up for sale, what 
is made available and what is discarded. You 
can understand society also by what it throws 
away. I’m not equipped to understand the entire 
complexity of all this in such an analytical way, 
perhaps that’s why I prefer to collect and archive 
objects and to fabricate others, as an exercise of 

Rosângela Rennó, Tropical I, 2012 from the series Lanterna mágica


