
NOTÍCIAS DO iNstantes 

 

 

 

Na vitrina do iNstantes - Festival Internacional de Fotografia de Avintes, 

o livro do mês é "Novas Conversas con Atlante" uma obra colectiva 

de Xosé Abad, Miguel Harguindey, Xacobe Melendrez, Sandra G. Rey, 

Paco Rocha e Xosé Teiga. 

 

Uma obra de 2009, que se centra nas novas (?) relações entre a 

sociedade e o mar galego, após a catástrofe ocorrida com o navio Prestige a 19 de novembro de 

2002. 

 

 

Depois de passar pelo iN Vilagarcia de Arousa (Galiza) em junho deste 

ano, a exposição “Dancing Memory” da fotógrafa Manuela Vaz poderá 

ser visitada de 28 de setembro até 27 de outubro no espaço exterior da 

Casa da Cultura de Avintes. 

 

“Uma memória. 

A dança: a poesia do movimento, o efémero do momento, a magia dos 

corpos. 

Efémero. Um instante…” 
 

Será a 12ª exposição do projecto Propostas Fotográficas. 

 

 

 

 “Herança” do fotógrafo brasileiro Leandro Martins será a 13ª 

exposição do projecto Propostas Fotográficas. Este trabalho fotográfico 

será complementado por um vídeo. 

 

Diz Leandro que “Cada fotografia que faço é uma homenagem à vida”. 

 

É uma abordagem à seca no sertão brasileiro, em 2013, em que 

morreram 3 milhões de cabeças de gado.  
 

Para ver na Casa da Cultura de Avintes, de 11 de outubro até 10 de 

novembro. 

 

 

 

 

O site do iNstantes ultrapassou no final da primeira semana 

de setembro, os 35.000 visitantes. 

É o sinal inequívoco do interesse que o festival provoca em 

todo o mundo. 

 

No facebook, mantemos activas as páginas iNstantes, com informação do festival e iNstantes – 

a fotografia na imprensa, onde divulgamos um alargado conjunto de notícias sobre fotografia. 

 

 

 

 
 

Depois de contratempos de diverso tipo vamos finalmente apresentar o catálogo do iNstantes 

2018. 

Será no Auditório da Casa da Cultura Francisco Marques Rodrigues Júnior, no dia 28 de 

Setembro, pelas 17h00 

 

A autoria da capa é de Daniel Lopes e a edição é como habitualmente da ALMALUSA.   

 

 

 

abraceAVINTES é uma iniciativa do iNstantes. 

De janeiro deste ano até início de setembro, 42 pessoas de origem 

estrangeira, escolheram Avintes para viver. Porquê Avintes? 

 

O que poderemos fazer para melhorar o contexto em que vivemos? Qual 

a responsabilidade de cada um de nós? O que cada um na sua rua pode 

fazer? Que contributo cada um de nós pode dar para essa melhoria? 

De que forma é que a cultura pode contribuir para este processo? 
 

A 9 de novembro venha conversar connosco, a partir das 10h00, na 

Casa da Cultura (Largo do Palheirinho, 32).  

 

 

 

No dia 21 de setembro foi inaugurado o Auditório da Casa da 

Cultura de Avintes.  

Esta equipado com material adequado para projecções, 

sistema de som e possibilidade de realizar exposições. Tem 

capacidade para 80 lugares sentados. 

Um espaço que o iNstantes – Festival Internacional de 

Fotografia de Avintes vai utilizar na próxima edição, de 1 a 31 

de maio de 2020, para organizar workshops, lançamento de 

livro, espectáculos musicais, conversas com fotógrafos, etc 
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“PERSONAGENS” A PROPOSTA FOTOGRÁFICA #11   
 

"A gente que passa na rua é sempre a mesma que passou há pouco, é sempre o aspecto 

flutuante de alguém, nódoas de movimento, vozes de incerteza, coisas que passam e não 

chegam a acontecer." 

(Livro do Desassossego de Fernando Pessoa) 

 

Diz Ana Carvalho: “Em geral, 

quando tiro fotografias de 

pessoas na rua penso sobretudo 

no cenário ou na situação em que 

se encontram e se fazem ou não 

parte de uma certa composição. 

Mas muitas vezes acabo por 

descobrir que as pessoas 

fotografadas são afinal mais 

interessantes do que o cenário 

que escolhi.  

 

Transformam-se assim em 

personagens de uma história que 

posso imaginar para elas. Mas, no 

fundo, prefiro deixar tudo em 

aberto e dar ao espectador a 

liberdade de inventar a sua 

história.  

 

Mesmo tratando-se de várias 

pessoas, que a meus olhos 

formam uma espécie de 

coreografia, ao rever a imagem 

noto de repente que nesse grupo de personagens há alguém que se destaca e assume 

o papel de protagonista.  

 

Para este projecto escolhi uma série de pessoas com que me cruzei na rua em vários 

países, em vários lugares e em várias situações. Acho que todas elas mostram uma 

personalidade especial e enchem a imagem com a sua presença.” 

 
 

 

 

 
   

 

 

© Pereira Lopes 

 

 



NOTÍCIAS DE QUEM PASSOU PELO iNstantes 

 

 

 SUBLIMATIONS foi o último trabalho de curadoria da falecida Rodica 

Tanase, nossa embaixadora para a Europa. 

 

Rodica Tanase juntamente com Lika Brutyan, foi responsável por esta 

exposição colectiva no festival Voies OFF em Arles, apresentado na Galerie 

des Arenes, entre 23 e 27 de julho passado. 

 

Desde 1996, o Voies Off Festival oferece um programa alternativo 

(exposições, projeções, análises de portfólio, painéis de discussão 

profissional) a uma nova geração de artistas e fotógrafos. Desde a sua 

criação, a Voies Off assumiu o compromisso de ajudar jovens criadores. As 

acções e objetivos de seu programa são projectados para ajudar e patrocinar jovens fotógrafos, 

exibir e promover os seus trabalhos com a mais alta qualidade e da melhor maneira possível, 

organizando mais de 1.600 análises de portfólio: reuniões individuais de 20 minutos entre 

fotógrafos e profissionais da fotografia contemporânea.  

 

Os artistas participantes nesta exposição colectiva foram: Gemmy Woud-Binnendjik, Marina 

Kazakova, Reka Nyari, Kiki Xue, Olivier Robert, Elena Vizerskaya, Theodore Kefalopoulos, 

Massimiliano Balo, Marta Blue, Kateryna Shevchenko, Frank Bayh & Steff Rosenberger-Ochs, 

Iliyana Gonzales-Ilie, Lilya Corneli, Ella Sarlisyan, Fadwa Rouhana, Madhur Dhingra, Patricia Heuker 

of Hoek, Peyman Naderi,Lilia Carlone, Elena Bovo, Daniel Munteanu, Luciano Corti, Roy Lemme, 

Maryna Khomenko, Isabella Quaranta, Jeaneen Lund, Sophie Trunova, Alexandru Crisan, Yves Noir, 

Philip McKay, Luigi Quarta, Rohan Reilly, Rolf Hillert, Uwe Langmann, Gus Fine Art, Alex 

Schoenberg, Peter F. Wingerter, Michelle Maglio, Michelle de Rose, Rodica Tanase, Anja Diabate, 

Katya Knyazeva, Anna Priakhina, Hengki Lee, Marta Syrko, Olesya Parfenyuk, Jaqueline Larsen, 

Nora Bast, Jack Savage, Lei Gao, Anna Alexis Michel , Ted and Nune, Gritt Sanders, Shaye Garrigan, 

Katherine Young, Valentin Perrin e Daniel Serva 

 

 
 

José Luiz Oubiña participou na exposição “Fundiciones Rey” 

comemorativa dos 75 anos desta empresa, com 43 retratos de 

trabalhadores da fundição. 

De 9 de agosto a 18 de setembro, esteve patente na Sala de 

exposições Antón Rivas Briones, em Vilagarcia de Arousa 

(Galiza). 

 

 
 

Foram divulgados no passado dia 28 de agosto, os 73 artistas seleccionados 

para compor as duas exposições do Pólo de Santa Catarina da 14ª Bienal 

Internacional de Arte Contemporânea de Curitiba. As mostras serão 

realizadas no MASC - Museu de Arte de Santa Catarina) e no espaço cultural 

O Sítio. 

 

Artistas como Lucila Horn, Dirce Körbes e Lilian Barbon apresentarão os 

seus trabalhos na exposição “Fronteiras em Aberto”, que estará no Masc a 

partir do dia 28 de setembro. O título da mostra é o mesmo da temática da 

Bienal de Curitiba, que propõem o desafio de pensar sobre fronteiras. 

 

“Teremos uma diversidade de trabalhos com pinturas, instalações, objetos e desenhos”, afirma 

Franzoi, um dos curadores da exposição no MASC. “Os artistas têm diversidade em suas 

linguagens, abordando o tema da Bienal de diversas maneiras. Santa Catarina está muito bem 

representada”. 

 

 
 

 

No dia 8 de setembro  foi apresentado no Cantinho Café,  em 

Castelo Rodrigo, o livro "(Amar)ofa - a fotografia a olhar o lugar 

e a memória" com 52 páginas que reúne fotografias , do Adelino 

Marques, do António J. Gonçalves, do António Martins Teixeira, do 

Augusto Lemos, do Renato Roque, da Conceição Magalhães e do 

Julio de Matos. 

 

O projecto foi inspirado na lenda de Ofa e desenvolvido na edição 

2018 | 12 em Rede - Aldeias em Festa | Castelo Rodrigo. 

 

 

 
 

Depois do lançamente - no passado mês de junho - do seu livro 

“Sesimbra…três freguesias, um concelho – Santiago, Castelo, Quinta do 

Conde” José Manuel Arsénio continua bastante activo. 

 

Inaugurou no dia 15 de setembro a sua exposição “Cabo… Memórias 

da pedra II, Casa da Água”, sobre os trabalhos de restauro da Casa da 

Água, no Cabo Espichel. 

 

A exposição pode ser vista até 29 de setembro, na Espaço Multiusos da 

Fortaleza de Santiago, em Sesimbra. 

 

 

 
                                                                                                                                                      

A Fisheye Magazine  publicou a série “Flower Rocks”, da fotógrafa 

colombiana Ana Núñez Rodríguez. 

 
É uma viagem ao coração das minas de esmeraldas colombianas. 

Uma jornada espiritual e documental no coração da mineração 

tradicional.  

 
No link abaixo pode aceder à entrevista que a revista fez à fotógrafa. 

https://www.fisheyemagazine.fr/decouvertes/interview/ressentir-

laura-de-la-pierre/ 

 

 

Os Encontros da Imagem, de Braga, seleccionaram o trabalho 

“O Paraíso Segundo José Maria”, para a noite de projecções 

da edição de 2019. 

 

As projecções ao ar livre, tiveram lugar na Praça do Rossio da 

Sé, no passado dia 13 de setembro. 

 

Desenvolvido desde 2016, "O Paraíso Segundo José Maria", é 

uma mostra de fotografias a preto e branco de João Ferreira, sobre um ritual religioso 

exclusivamente masculino e com séculos de tradição nos Açores. 

 

 

 

De 18 a 28 de setembro, estará patente na Pequena Galeria 

(Av. 24 de julho, 4C - Lisboa) a exposição “A fluidez do 

tempo”. Terá oportunidade de ver, entre outros, obras de 

Horácio Novais, João Martins, Valverde, Bernardo Martins, 

Ágata Xavier, Luisa Ferreira, Leticia Zica, Cristina H. Melo, 

Francisco Feio, Clara Azevedo, Luis Pereira, Raquel Pinhão, 

Carlos Gonçalves, Carlos Cruz, Evelyn Kahm, Sérgio Carmenates e Antonio Sanchéz-Barriga. 

 

 
 

Milton Ostetto e Ariel Arango, estão entre os finalistas do 25º 

Concurso Latino-americano, promovido pela Escuela Nacional  

Sindical, da Colômbia 

 

O tema do concurso de 2019 foi “Os Trabalhos e os dias” tendo 

concorrido 7003 imagens de 1446 fotógrafos, oriundos de 21 países. 

 

 Na categoria “Homens Trabalhadores”, Milton Ostetto foi apurado com a obra “Pescadores de sonho” e Ariel 

Arango na categoria “Trabalho Rural na Colômbia” com “Baç u`kwe: La Tierra de la Cabuya” 

 

 

 

 

A fotógrafa argentina Ana Robles viu o seu trabalho “Nilo Branco” publicado 

na Dodho magazine # 09. 
 

“Graças à minha mãe maiorquina que veio para a Argentina muito jovem, nasci 

aqui em Buenos Aires e cresci entre o campo e a cidade. Sou médica veterinária 

(amo a natureza em todas as suas formas) e psicóloga social.  
 

A psicologia social ajudou-me a contactar com os donos de meus pacientes e com 

o mundo. Em 2000, comecei a estudar fotografia, apaixonada e focada em 

antropologia e natureza. Tive a oportunidade de viajar muito pelo meu país e pelo 

mundo (América, África, Ásia, Oceânia e um pouco pela Europa) Considero-me 

uma fotógrafa viajante em busca de culturas que ainda preservam as suas 

tradições e sinto-me orgulhosa por poder fazê-lo.” 

  

 

 

 

 

Depois do iN Vilagarcia de Arousa, na Galiza e das Propostas Fotográficas, em 

Avintes, as varandas da Rua do Lidador, em Vila do Conde, recebem exposição 

fotográfica “Construção naval… arte como ofício”, a partir de 27 de setembro. 

 

José Manuel Arsénio é o autor desta mostra fotográfica preparada para o espaço 

público, a partir de fotografias feitas nos estaleiros de construção naval de Sesimbra. 

 

Esta exposição, inserida no ciclo de exposições de fotografia FOTOVC 2019 

organizado pelo JPedro Martins, conta com o apoio da Câmara Municipal de Vila 

do Conde e ficará patente até dia 3 de novembro. 

 

Além disso, o Município de Vila do Conde, com o objetivo de ampliar a preservação 

do saber das técnicas da construção naval, inseriu esta mostra fotográfica no 

programa das Jornadas do Património, que decorrerão nos dias 27 e 28 do corrente mês. 

 

No dia 12 de outubro, decorrerá pelas 17 horas, uma conversa com o fotógrafo no Teatro Municipal de Vila do 

Conde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

O R G A N I Z A Ç Ã O 
 

 

 

 

 

 

 

S E D E 

 
Casa da Cultura Francisco Rodrigues Marques Júnior 

Largo do Palheirinho, 32   4430-872   Avintes   Portugal 
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Pereira Lopes 

+351 926437791 

 

www.instantesffa.com 
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