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‘Common Places’ — ‘Lugares Comuns’ — é o tema 
escolhido para a 32ª edição dos Encontros da 
Imagem, que irão decorrer entre 16 de setembro 
e 30 de outubro de 2022.

Um tema normalmente confina a nossa ação, mas, 
através de lugares comuns, dissolvemos essas 
barreiras e criamos espaço para a expansão, 
guiada pelo olhar individual de cada um. Desde 
espaços físicos de partilha com o outro, ao lugar 
mental experienciado individualmente — mas 
universal na sua ocorrência —, quer sejam fruto da 
memória geracional, das experiências transver-
sais à condição humana, ou dos acontecimentos 
vividos em grupo, os ‘Lugares Comuns’ unem 
muito mais do que separam.

Procuramos encontrar-nos no reflexo da nossa 
identidade, da nossa cultura e da nossa histó-
ria. A cada passo dado, transformamos o novo 
no confortável, o desconhecido no familiar. Que 
caminhos são estes que percorremos em busca 
do sonho e da felicidade? Lugares Comuns de 
realização ou de sobrevivência? 

Como transformamos o que nos rodeia de forma 
a encontrar a nossa casa? O nosso lugar? 
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THE BOARD OF DIRECTORS
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2022
‘Common Places’ is the chosen theme for the 
32nd edition of Encontros da Imagem, happen-
ing between the 16th of September and the 30th 
of October 2022.

Normally, a theme is something that will confine 
and define our actions, but, through common 
places, we’re able to dissolve those harsh bar-
riers and make room for expansion, guided 
by each of our own unique outlooks. From the 
physical places we share with others, to the 
mental space that is experienced individually, 
but felt universally. Whether it’s born out of 
generational memories, or from the experienc-
es that accompany all human experience — or 
even from global events — the ‘Common Places’ 
unites instead of dividing.

We search for ourselves in the reflections of our 
own identity, culture, and history. Through each 
step taken, we transform novelty into comfort, 
the unknown into something familiar. 

Whatever paths might these be, in which we 
wander in search of our dreams and happiness? 
Common Places of self-realization or survival?

How do we shape what surrounds us in order 
to find our home? Our place? 
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PT ANDRÉ  
CASTANHO
Todos os sítios: braga centro 

‘todos os sítios’ é uma série de fotografias 
realizadas na cidade de Braga entre 2018 e 
2020 que procura exercer uma reflexão sobre 
as condições da paisagem contemporânea na 
sua relação com a representação fotográfica. 

‘todos os sítios’ is a series of photographs 
taken in the city of Braga between 2018 and 
2020, with the objective of raising reflec-
tion on the conditions of the contemporary 
landscape in its relationship with the photo-
graphic representation. 

MUSEU D. DIOGO 
DE SOUSA

R. dos Bombeiros  
Voluntários s/n
Ter–Dom: 10h30–17h30
Tue–Sun: 10:30am–5:30pm

ES ROCÍO 
BUENO
Renascence 

‘Renascence’ é uma homenagem à vida e obra 
da poeta Edna St. Vincent Millay (Rockland, 
1892–Austerlitz, 1950) e ao que ela representou, 
tendo sido uma das mulheres mais influen-
tes da poesia do século XX, porta-voz da sua 
geração para a igualdade de género, repre-
sentante da Nova Mulher da década de 20, e 
primeira mulher a ganhar um Prémio Pulitzer 
de poesia (1923).

‘Renascence’ is a tribute to the life and work 
of the poet Edna St. Vincent Millay (Rock-
land, 1892-Austerlitz, 1950) and what she rep-
resented, one of the most influential women 
in 20th poetry, spokesperson for her genera-
tion for gender equality, representative of the 
New Woman of the 1920s, and first woman to 
win a Pulitzer Prize for poetry (1923).

02
BRAGA
BRAGA
BRAGA
GALERIA DA ESTAÇÃO– 
ENCONTROS DA IMAGEM

Largo do Paço s/n
Ter–Sáb: 14h–19h
Tue–Sat: 2pm–7pm

01
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MUSEU DOS BISCAINHOS

R. dos Biscainhos s/n
Ter–Dom: 10h–12h15/14h–17h30
Tue–Sun: 10am–12:15am/2pm–5:30pm

PT MARIA DO 
MAR RÊGO
rio raia

‘rio raia’ é sobre o Rio Minho. É um dos capí-
tulos de um trabalho fotográfico, chamado 
‘A Travessia’, resultante de um longo périplo 
pelas margens de 4 rios, Minho, Douro, Tejo 
e Guadiana, que em determinados momentos 
do seu percurso são a fronteira visível entre 
Portugal e Espanha.

‘rio raia’ is about river Minho. It is one of 
the chapters in a photographic work, called 
“A Travessia’ / ‘The Crossing’ resulting from 
a long journey along the banks of 4 rivers, 
Minho, Douro, Tagus and Guadiana, which 
at certain moments of their journey are the 
visible border between Portugal and Spain.

PT RENATO 
CHORÃO
We’re not in hell, but very 
far from heaven 

‘We’re not in hell, but very far from heaven’ apre-
senta-se como uma reflexão sobre a experiên-
cia da vida que procura compreender como se 
navega na ambição de um mundo melhor, ao 
mesmo tempo que se reflete sobre a ameaça 
do seu fim, e de como é viver nesse limbo. 

‘We’re not in hell, but very far from heaven’ 
presents itself as a reflection on the experi-
ence of life in a way of understanding how 
to navigate in the ambition of a better world, 
while reflecting on the threat of its end, and 
what it feels like to live in this limbo.

03
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GNRATION

Praça Conde de Agrolongo
Seg–Sex: 9h30–18h30
Sáb: 10h–13h/14h 18h30
Mon–Fri: 9:30am–6:30pm
Sat: 10am—1pm/2pm–6:30pm

NL LENA 
HOLZER

IT ROSA  
LACAVALLA

A Shadow in the Shape of a House

‘Shadow in the Shape of a House’ é o resultado 
visual e transcrito de uma experiência de três 
semanas, passada em total isolamento numa 
casa desabitada em frente à minha casa de 
infância.

A ‘Shadow in the Shape of a House’ is the 
visual and textual outcome of a three-week-
long self experiment, spent in total isolation 
in the uninhabited house right opposite of 
my childhood home. 

Sana Sana 

‘Sana Sana’ é uma viagem e uma pesquisa so-
bre a auto cura onde a artista procura mostrar 
a sua dor física através das imagens. 

 is a journey into a research for inner healing 
in which the author intends to show through 
images the feeling of pain from which she 
suffers from. 

04
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MERCADO MUNICIPAL

Praça do Comércio s/n
Ter–Sex: 7h–17h
Sáb: 7h–14h
Tue–Fri: 7am–5pm
Sat: 7am–2pm

BIBL. LÚCIO  
CRAVEIRO DA  
SILVA

Rua de São Paulo 1
Seg–Sex: 9h30–17h30
Sáb: 9h30–12h30
Mon–Fri: 9:30am–5h30pm
Sat: 9:30am–12:30pm

16.09—12.10.2022

DE O-YOUNG 
KWON

AF FARZANA 
WAHIDY

People and Common Places

Os lugares-comuns são projetados de acordo 
com as necessidades das pessoas. Geralmen-
te, isso está associado à dimensão físico-ma-
terial do espaço, ou seja, o ambiente natural e 
o ambiente construído. No entanto, a dimensão 
social e individual também deve ser incluída 
no projeto do espaço. Assim, lugares-comuns 
não são apenas projetados para as pessoas, 
mas também incluindo as pessoas.

Common places are designed with regard to 
the needs of people. This is usually associat-
ed with the physical-material dimension of 
space, i.e. the natural and built environment. 
However, the social and individual dimension 
must also be included in the design of space. 
So common places are not only designed for 
people, but also with them.

Strength and Spirit: The Resilient  
Women of Afghanistan

Após as minhas primeiras viagens fora do Afe-
ganistão — no Canadá, nos EUA e na Europa, 
entre 2007 e 2008 – percebi que a imagem das 
mulheres afegãs fora dominada pela perspetiva 
estrangeira.

After my first travels outside Afghanistan – 
in Canada, the US and Europe during 2007 
and 2008 – I realized the image of Afghan 
women had been dominated by the foreign 
perspective.

0605
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GALERIA DO PAÇO–UMINHO

Largo do Paço s/n
Seg–Sex: 10h–18h
Mon–Fri: 10am–6pm

TR CI DEMI

ES  CRISTÓBAL 
ASCENCIO

Unutursan Darılmam*

Após alguns meses fechado num quarto, a 
própria cidade tornou-se uma memória des-
vanecida e um ser monstruoso em constan-
te mudança. O autor agarrou-se às poucas 
fotografias que podia fazer e usou todos os 
seus momentos de vigília para estudá-las; 
editando-as, classificando-as, escrevendo 
sobre elas. 
* Não Ficarei Chateado Se Te  
Esqueceres De Mim

The city itself became a fading memory and 
this monstrous ever-changing being after 
months spent in a room. He clung to those 
few photographs that he could make and 
he used his every waking moment studying 
them; editing them, sorting them, writing 
about them.
*I Won’t Be Upset If You Forget Me

Las Flores mueren dos veces

O nome do meu pai era Margarito — como a 
flor Margarida em espanhol — ele era jardineiro 
e morreu pela primeira vez quando eu tinha 15 
anos. Quando fiz 30 anos, foi-me revelado que 
a sua morte fora por suicídio, que foi quando 
ele morreu pela segunda vez.

My father’s name was Margarito — like the 
flower Daisy in Spanish — he was a gardener 
and he died for the first time when I was 15. 
When I turned 30, It was revealed to me that 
his death had been a suicide, that was when 
he died for the second time. 
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UK DANIEL 
 CASTRO 
GARCIA

IL DANIEL 
ROLIDER

I Peri N’Tera 

‘I Peri N’Tera’  explora o multifacetado impacto 
da migração para Itália desde África, atraves-
sando a Líbia através do Mar Mediterrâneo. 
Os indivíduos que sobrevivem a esta jornada 
experimentam variados incidentes traumáti-
cos, e mais tarde descobrem que a vida na 
Itália e em toda a Europa se resume a gueto, 
xenofobia, desemprego, trabalho exploratório 
e a um longo e difícil processo para conseguir 
documentação.

‘I Peri N’Tera’ explores the multi-faceted 
impact of migration into Italy, from Africa 
through Libya across the Mediterranean Sea. 
The individuals that survive this journey ex-
perience multiple incidents of trauma, to later 
discover that life in Italy and wider Europe 
consists of ghettoisation, xenophobia, unem-
ployment, exploitative labour and a long and 
difficult process to receive documentation.

In Hadar Going Nowhere 

No bairro Hadar de Haifa vive uma comunidade 
de requerentes de asilo eritreus, em casas 
antigas que são agora apenas restos de uma 
era de ouro que já passou há muito tempo.
Hadar é um dos bairros mais pobres de Haifa, 
onde vivem 500 a 700 eritreus, dos cerca de 
21.000 que residem atualmente em todo Israel.

In the Hadar neighborhood of Haifa, in 
old houses that are now only remnants of 
a golden age that has long passed, lives a 
community of Eritrean asylum seekers. Be-
tween 500 and 700 Eritreans live in Hadar, 
one of Haifa’s poorest neighborhoods, out 
of approximately 21,000 currently living 
throughout Israel. 

07
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GALERIA DO PAÇO–UMINHO

US ELIZABETH 
PEDINOTTI   
 HAYNES

FI ESSI 
 MAARIA 
ORPANAThe Good Life 

À medida que os meus filhos cresciam, tor-
nei-me profundamente consciente da cultura 
prejudicial inerente à parentalidade suburba-
na branca, e das normas bem estabelecidas 
e problemáticas para a criação de meninos 
brancos. A pressão existente de que os ra-
pazes devem ser agressivos e estóicos está 
plena de força.

As my young sons grow, I’ve become acutely 
aware of the damaging culture of white sub-
urban parenting and the well-established, 
problematic norms for raising white boys. 
The pressure on boys to be aggressive and 
stoic is in full force. 

Such is the silence 

Havia um quarto na casa dos meus avós que se 
chamava sótão frio. Lá, a poeira dançava à luz 
do dia, e as paredes e o chão estavam cheios 
de objetos acumulados ao longo do tempo.

There was a room in our grandparents’ house 
that was called the cold attic. There, dust 
danced in a dim daylight and the walls and 
the floors were filled with objects accumu-
lated over time.
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07
GR IOANNA 
SAKELLA- 
RAKI 

FR LAURE 
ANDRILLON

The Truth is in the Soil 

Após a sua perda pessoal, o próprio processo 
de luto de Sakellaraki tornou-se a lente através 
da qual investiga o luto coletivo na sociedade 
grega, a interseção de rituais ancestrais, o 
trauma privado, e a passagem do tempo. 

After her personal loss, Sakellaraki’s own 
grieving process became the lens through 
which she investigates the collective mourn-
ing in Greek society, the intersection of an-
cestral rituals, private trauma and the passage 
of time.

Fountain of Youth

‘The Honeys and Bears’ é uma equipa de na-
tação sincronizada para idosos, e foi fundada 
em 1979 no coração de Harlem (Nova Iorque). 
Atualmente, os membros têm entre 64 e 100 
anos de idade, alguns dos quais ainda se re-
cordam da época das piscinas segregadas. 
Vários nadaram a vida inteira; alguns estão 
apenas a iniciar a aprendizagem.

‘The Honeys and Bears’ are a synchronized 
swimming team for seniors founded in 1979 
in the heart of Harlem (New York). Members 
are currently between the ages of 64 and 100 
years old, some of whom still remember the 
era of segregated pools. Several have been 
swimming their entire lives; some are just 
beginning to learn. 



12 ENCONTROS DA IMAGEM – FESTIVAL—

US MAGGIE 
 SHANNON

CO MATEO  
ARCINIEGAS 
 HUERTAS

Extreme Pain, but Also Extreme Joy 

Após grande parte dos EUA entrar em con-
finamento no início de março de 2020, co-
mecei a acompanhar algumas parteiras em 
Los Angeles, enquanto elas navegavam pelos 
novos protocolos causados pela pandemia 
Covid-19. Ao fotografar as parteiras, explorei 
o que significa suportar a vida num momento 
de tristeza e dor.

After much of the US went into lockdown in 
early March 2020, I began following mid-
wives in Los Angeles as they navigated new 
protocols caused by the Covid-19 pandemic. 
By photographing the midwives, I explored 
what it means to bear life in a time of sorrow 
and grief. 

Olvido pa’ Recordar 

Há doze anos, a minha mãe e eu tivemos que 
começar uma nova vida, uma vida nos EUA, 
um lugar tão desconhecido e tão distante da 
nossa casa na Colômbia.

Twelve years ago, my mom and I had to 
start a new life, a life in the U.S., a place 
so unfamiliar and distant from my home in 
Colombia.

GALERIA DO PAÇO – UMINHO
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US MATTHEW 
LUDAK

FR/MO SONIA 
HAMZA

Nothing Gold Can Stay 

‘Nothing Gold Can Stay’ é um projeto docu-
mental em desenvolvimento que explora os 
efeitos da globalização económica a longo 
prazo nas antigas cidades industriais, e a inter-
secção da depressão económica em pequenas 
cidades da América.

‘Nothing Gold Can Stay’ is an ongoing doc-
umentary project which explores economic 
globalization’s long-term effects on former 
industrial cities and the intersection of de-
pressed economies in small towns throughout 
America.

Bangkok’s Chinatown beats to its own drum

Durante uma estadia de dois meses em 
Bangkok, fiquei intrigada com as lojas-casa 
(Tuek Thaew) na área de Chinatown. A loja-casa 
é uma curiosa combinação de uma loja de 
comércio, com cozinha e chuveiro nos fundos 
e dormitório nos andares de cima. Eu via-as 
como microcosmos da humanidade.

During a two-month stay in Bangkok, I was 
intrigued by the shop-houses (Tuek Thaew) 
in the Chinatown area. The shop-house is a 
curious combination of a workshop, kitchen 
and shower room at the back and a dormi-
tory upstairs. I saw them as microcosms of 
humanity.

07
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FINALISTS  
FINALISTS 

ALDO FREZZA —Non 
correre

ALFONSO MORAL —
Phonenicia: Irrational 
Catalogue

BÁRBARA TRAVER —, te 
quiere, mamá

COOPER & GORFER —
Between These Folded 
Walls, Utopia

DAVID ARRIBAS —Revolt

DIANE BIELIK —Halo 
Tango

ED KASHI —The Cali Years

EMANUELE MEI —On the 
shoulders of the giant

HELENA FERREIRA —The 
Burst Collection

HISKE ALTENA —Vital Mud

JAVIER CORSO—Matagi

JOSÉ LUIS CARRILLO—
Children of the Deer

JULIA VANDENOEVER—
Still Breathing

K. CHAE—Not Seoul

KSENIA FEDOROVA—After 
Winter

LINDA MARIA THOMPSON 
—Återvändarna / The 
Returners (Special 
edition)

LUIGI CECCONI —Incorrect 
Theory

MIRO KUZMANOVIC —
Signs by the RoadsideI

PAUL CUPIDO—4 a.m.

PAULA YUBERO—El Jardín

ROBERTO 
AGUIRREZABALA —Two 
Thousand Words

SARA VIGHI —Handbook of 
a Town

SIMON EMOND —Rebâtir le 
ciel (Reshaping the Sky)

TÂNIA CADIMA —Hide-
and-seek

TARA FALLAUX —Perfect 
Pearl

TIAGO COELHO & ANA 
SOUSA WERNER 
—Dona Ana 

VALERIAN MAZATAUD —
liwa mairin

VERÓNICA LOSANTOS —
Archaia

YOSHIKATSU FUJII 
—Hiroshima Graph – 
Everlasting Flow

.:GRÃO (COLETIVO) —
Archeologies of The 
Imaginary

GALERIA DO PAÇO – UMINHO 07PHOTOBOOK AWARD 2022 

Numa altura em que o livro de fotografia ganha 
uma relevância cada vez maior, veículo com-
plexo, intrigante e criativo de promoção de his-
tórias e antologias, é intenção dos Encontros 
da Imagem promover autores independentes 
bem como o seu corpo de trabalho. 

At a time when the photobook is becoming 
increasingly relevant, as a complex, intrigu-
ing and creative vehicle to promote narra-
tives and anthologies, it is an intention of 
Encontros da Imagem to foster author and 
self-published books.
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CASA DOS CRIVOS

R. de São Marcos 37
Ter–Sáb: 10h–13h/15h–18h
Tue–Sat: 10am–1pm/3pm–6pm 

PT MARTA 
 PINTO
MACHADO

PT RUI  
PALMA

Beyond Solid Ground

Quer Marta Pinto Machado mostrar que os 
nossos bairros se parecem com cemitérios? 
O que viu ela na lateral do prédio e no desenho 
das árvores que sombreiam os mortos? 

Does Marta Pinto Machado want to show that 
our neighbourhoods look like cemeteries?
What did she see on the side of the building 
and in the drawing of the trees that shadow 
the dead?

Untitled 

As imagens de Rui Palma traduzem diversas 
camadas de cruzamentos. Os encontros entre 
o seu olhar e os corpos que habitam os espa-
ços que percorre. Os corpos, centrais no seu 
trabalho, elevados a mitos ou figuras sacras.

Rui Palma’s images reveal several layers of 
intersections. The intersection between his 
gaze and the bodies that inhabit the spaces 
he goes through. The bodies, central to his 
work, exalted to myths or sacred figures.

08
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MUSEU NOGUEIRA DA SILVA

Av. Central 61
Ter–Sex: 10h–12h/14h–18h30
Sáb: 14h–18h30
Tue–Fri: 10am–12pm/2pm–6:30pm
Sat: 2pm–6:30pm

PT RITA LINO

ES LOIS CID

Replica

‘Replica’ sugere uma nova leitura do corpo 
e do modelo como uma imagem pura, uma 
ferramenta pura, sem se referir a qualquer 
identidade representativa, ignorando assim 
a sociedade contemporânea de hoje aquilo 
que o Eu deveria ser.

‘Replica’ suggest a new reading of the body 
and the model as a pure image, a pure tool, 
without referring to any representative iden-
tity, hereby ignoring today’s contemporary 
society of what the self should be.

Estruturas de fusión: um ensaio de 
construção e de colapso 

Lois Cid trabalha para ampliar as noções 
clássicas do documental fotográfico, algo 
que podemos ver tanto neste, como nos seus 
projectos anteriores. Um percurso que se cen-
tra na análise dos materiais com os quais o 
humano transforma o território e, ao mesmo 
tempo, estuda a sua implicação na criação e 
a modificação da paisagem contemporânea.

Lois Cid intends to broaden the classic views 
of photographic documentary, a fact that 
can be noticed not only in this project but 
also in the previous ones. A path centred 
on the analysis of the materials with which 
humans transform the territory and, at the 
same time, an investigation of its implication 
in the construction and modification of the 
contemporary landscape.

VÍTOR NIEVES
Curador/Curator  09
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THEATRO CIRCO

Av. da liberdade 697
Qui—Sáb: 14h30–18h30
 Thu—Sat: 2pm–6:03pm

16.09—22.10.2022

US DIANE 
MEYER

UK/EG LAURA  
EL-TANTAWY

Berlin

Uma série de fotografias costuradas à mão 
que retratam toda a circunferência do antigo 
Muro de Berlim. Foram aplicados diretamente 
na fotografia bordados de ponto cruz que en-
cobrem partes do retrato. O bordado adquire 
a aparência da pixelização e assume a lingua-
gem visual da imagem digital num processo 
analógico, feito à mão.

A series of hand-sewn photographs taken 
along the entire circumference of the former 
Berlin Wall. Sections of the photographs 
have been obscured by cross-stitch embroi-
dery sewn directly into the photograph. The 
embroidery is made to resemble pixels and 
borrows the visual language of digital imag-
ing in an analog, tactile process.

In the Shadow of the Pyramids 

Na Sombra das Pirâmides há um relato em 
primeira pessoa da exploração da memória e 
da identidade. As imagens foram criadas entre 
2005 e 2014. O que começou com um olhar no 
espelho para perceber a essência da identi-
dade egípcia expandiu-se numa exploração 
das provações e tribulações de uma nação 
conturbada. O resultado é sombrio, sentimental 
e apaixonado. Sobreponho a inocência do 
meu passado com a obscuridade do presente.

In the Shadow of the Pyramids is a first-per-
son account exploring memory and identity. 
With images spanning 2005 to 2014, what 
began as a look in the mirror to understand 
the essence of Egyptian identity expanded 
into an exploration of the trials and tribula-
tions of a troubled nation. The result is dark, 
sentimental and passionate. Juxtaposing the 
innocence of my past with the obscurity of 
the present.

1110 FONTE DO ÍDOLO

Rua do Raio 739
Seg–Sex: 9h30–13h/14h–17h30
Sáb: 11h–17h30
Mon–Fri:9h30am–1pm/2pm–5:30pm
Sat: 11am–5:30pm
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B-LOUNGE – U.MINHO 
CAMPUS GUALTAR

Campus de Gualtar s/n
Seg–Sex: 8h30–20h
Mon–Fri: 8:30am–8pm

ES JOAN 
ALVADO

FI MAIJA  
SAVOLAINEN

Os Batismos da Meia-Noite

O coração montanhoso do Alto Minho, no norte 
de Portugal, é um território místico, onde o 
isolamento do ambiente natural moldou as 
crenças dos seus habitantes durante séculos. 

The mountainous heart of Alto Minho, in 
northern Portugal, is a mystical territory, 
where the isolation of the natural environ-
ment has shaped the beliefs of its inhabitants 
for centuries.

Paperworks (See/Sea) 

‘Paperworks’ é uma investigação em progresso 
cujo tema é a luz. Tudo começou com uma 
folha A4 dobrada e com a série Sea/See.

‘Paperworks’ is an ongoing investigation on 
light. It started with a folded A4 sheet and 
the series Sea/See.

12 13FORUM ARTE BRAGA

Av. Dr Francisco  
Pires Gonçalves s/n
Seg–Sáb: 10h–18h 
Dom: Aberto em dias  
de eventos no Forum
Mon–Sat: 10am–6pm 
Sun: Open on Forum  
event days

FAHR
Curador/Curator 
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ESCOLA DE MEDICINA 
CAMPUS GUALTAR

Campus de Gualtar s/n
Seg–Sex: 8h30–20h
Mon–Fri: 8:30am–8pm

MOSTEIRO DE TIBÃES

R. do Mosteiro 59, 
4700–565 Mire de Tibães
Ter–Dom: 10h–18h
Tue–Sun: 10am–6pm

FR  ALEXANDRE 
SILBERMAN

HU ANIKÓ 
ANTALFI

Differences & Repetitions

Com o surgimento dos Jogos Olímpicos de 
2024, dos quais é um dos maiores beneficiá-
rios, o departamento Sena-Saint-Denis en-
contra-se envolvido em monumentais obras 
de construção, cujo âmbito contrasta com a 
realidade do local. As antigas vastas planícies 
agrícolas que se tornaram a área industrial 
mais extensa da Europa, estão agora a sofrer 
com a sua urbanização precoce.

As the 2024 Olympic Games loom, of which it 
is one of the biggest beneficiaries, the Seine-
Saint-Denis finds itself caught up in monu-
mental building sites, whose scope contrasts 
with the reality on the ground. Former vast 
agricultural plains that have become the most 
extensive industrial area in Europe, it is now 
suffering from its early urbanization.

The Sea Closes at Four

Eu sou um europeu e sou um migrante. Não 
me mudei apenas para um país diferente, mas 
para outro continente. Todos nós, vindos de 
diferentes países, estamos em busca de algo 
inexplicável, secreto e ilusório. A migração 
envolve indicadores económicos, histórias 
políticas ou pessoais, e muitos outros fatores. 
Dessa forma eu retrato o irracional, o absurdo 
e a ilusão, ou até mesmo a possibilidade de 
liberdade pessoal que esse fenómeno traz.

I am a European and I am a migrant. I didn’t 
just move to a different country, but to anoth-
er continent. All of us coming from different 
countries are in search of something inexpli-
cable, secretive, and elusive. Migration deals 
with economic indicators, political or per-
sonal stories and many other factors, while 
I picture the irrational, the absurd, and the 
illusion or possibility of personal freedom 
that this phenomenon gives.

1514
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DE DORO  
ZINN

FI JENNI  
TOIVONEN

Future Kids

Conheci Leila, Coco, Mohammed e İlhan em 
2016 e decidimos que iríamos colaborar de for-
ma a poder partilhar as suas histórias. Eles são 
filhos de migrantes muçulmanos da Turquia, 
Jordânia e Palestina e pertencem à primeira 
geração que nasceu e cresceu na Alemanha.

I met Leila, Coco, Mohammed and İlhan in 
2016 and we decided that we would collab-
orate on telling their stories. They are the 
children of Muslim migrants from Turkey, 
Jordan and Palestine and belong to the first 
generation that was born and raised in Ger-
many.

Are we there

Em 1929, um grupo de finlandeses deixou as 
colinas e os lagos glaciares de Tampere indus-
trial, e partiu para o Brasil para construir uma 
comunidade utópica nos trópicos. Os meus 
bisavós e os seus filhos estavam entre esses 
migrantes históricos, cuja missão era viver em 
harmonia com a natureza e fora da sociedade 
capitalista, na procura de uma vida baseada 
no vegetarianismo.

In 1929 a group of Finns left the icy hills and 
lakes of the industrial Tampere, and set out 
to Brazil to build a utopian community in the 
tropics. My great grandparents and their chil-
dren were among these historical migrants, 
whose mission was to live in harmony with 
nature, separated from the capitalist society 
and to lead a life based on vegetarianism.

MOSTEIRO DE TIBÃES
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FI JENNI  
TOIVONEN 15

All natural

Estas imagens criadas durante a quarentena 
confundem o anseio coletivo pelo meio am-
biente com o instinto de consumismo.

Created in quarantine, these images conflate 
a collective longing for the environment with 
the instinct to consume. 

Granny

De acordo com a OMS, em 2017, havia mais 
de 50 milhões de pessoas com demência em 
todo o mundo. 7,7 milhões de novos casos são 
relatados anualmente, tornando-se cada um 
deles num fardo significativo para as famílias 
e sistemas de saúde.

According to the WHO, in 2017 there were 
more than 50 million peåople with dementia 
worldwide.7.7 million new cases are reported 
yearly, each one become a significant burden 
on families and health systems.

US MARGEAUX 
WALTER

UA OLENA 
MOROZOVA
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Ha Aretz [The Promised Land] 

O projeto tem como título a expressão hebraica 
‘Terra Prometida’ e foi concebido com o obje-
tivo de documentar com precisão os lugares 
específicos onde, de acordo com arqueólogos 
e historiadores bíblicos, ocorreram os eventos 
mais famosos das escrituras sagradas.

The project is named after the Hebrew ex-
pression referring to the ‘Promised Land’, and 
is conceptualized with the aim of very pre-
cisely documenting the exact places where, 
according to archaeologists and biblical his-
torians, the most famous events in the sacred 
scriptures took place. 

So close and yet so far away

O projeto tem origem na contemplação da auto 
identidade, e é conduzido pela exploração da 
relação memória e identidade. É uma série de 
conversas entre habitantes de Hong Kong, que 
falam sobre a história e o futuro da cidade, e 
do ambiente sócio-político.

The project originates from the contempla-
tion of self-identity, exploring the relation-
ship between memory and identity. It is a 
series of conversations among Hong Kong 
people about the history and future of the 
city and the social-political environment.

ES ROGER 
GRASAS

HK WING KA 
 HO-JIMMI

MOSTEIRO DE TIBÃES 15
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Ponto de Chegada

Nos últimos anos o litoral alentejano tem sofrido 
uma transformação profunda. Aliada à deserti-
ficação da sua população nativa, que busca a 
melhoria de condições de vida e de emprego 
em zonas mais desenvolvidas do país ou no 
estrangeiro, a instalação desregrada da agricul-
tura intensiva atraiu um fenómeno de imigração 
em massa de trabalhadores sazonais à região.

In recent years, the Alentejo coast has under-
gone a profound transformation. The unregu-
lated proliferation of intensive agriculture has 
attracted a phenomenon of mass immigration 
of seasonal workers to this region, combined 

PT ANDRÉ 
RODRIGUES

GUIMARÃES
GUIMARÃES
GUIMARÃES
CAAA–CENTRO PARA OS ASSUNTOS  
DA ARTE E ARQUITETURA

R. Padre Augusto Borges de Sá 
Ter–Sex: 14h–19h
Sáb: 15h–19h
Tue–Fri: 2pm–7pm
Sat: 3pm–7pm

24.09—30.10.2022

VÍTOR NIEVES
Curador/Curator 

16

with the desertification of its native popula-
tion, who leave to seek for better conditions 
of living and employment in more developed 
areas of the country or abroad. 
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Família

Uma família é sobretudo uma rede afectiva, 
consistente e estável, de partilha e de amor 
incondicional, normalmente constituída num 
espaço seguro denominado “casa”.
No universo LGBTQI+, dois homens, duas 
mulheres ou uma pessoa com filhos podem 
construir, têm construído e continuarão a cons-
truir esta casa. 

A family is, above all, an affective, constant 
and stable network of sharing and uncondi-
tional love, usually born in a safe space that 
we call “home”. In the LGBTQI+ world, two 
men, two women, or one person with children 
can build, have built, and will continue to 
build this home.

SUDOR

Num diálogo sórdido entre o que se esconde 
e o que se revela, somos presos no ringue — 
FINALMENTE ANIMAIS!

In a sordid dialogue between what is hidden 
and what has been revealed, we are trapped 
in the ring — ANIMALS AT LAST!

PAÇO DOS DUQUES  
DE BRAGANÇA
Sala José de Guimarães

R. Conde Dom Henrique 3
Seg–Dom: 10h–18h
Mon–Sun: 10am–6pm

B-LOUNGE–UMINHO
CAMPUS DE AZURÉM

Campus de Azurém s/n
Seg–Sex: 9h–20h
Mon–Fri: 9am–8pm

PT MAG 
RODRIGUES

PT VASCO 
 RAFAEL 
CARVALHO

1817
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BARCELOS
BARCELOS
BARCELOS
THEATRO GIL VICENTE
GALERIA

Largo Dr. Martins Lima 1
Ter–Sex: 10h–18h
Tue–Fri: 10am–6pm

16.09—16.10.2022

19

Double Days 

‘Double Days’ é uma colaboração entre Miguel 
Refresco e Rui Pinheiro, um projeto artístico 
que celebra a coincidência de duas viagens 
muito semelhantes que os dois autores fize-
ram nos Balcãs, separadas por quatro anos 
de distância. 

‘Double Days’ is a collaboration between 
Miguel Refresco and Rui Pinheiro, an artistic 
project that celebrates the happenstance of 
two similar trips — four years apart — under-
taken by the photographers in the Balkans.

PT MIGUEL 
REFRESCO  
&  RUI 
PINHEIRO
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PORTO
PORTO
PORTO
MIRA FORUM

R. de Miraflor 159
Ter–Sáb: 15h–19h
Tue–Sat: 3pm–7pm

22.09—29.10.2022

PAOLA ROLLETTA
Curadora/Curator 

20

ZW MOIRA 
 FORJAZ
Ilhéus

Os protagonistas são ilhéus idosos que dei-
xaram entrar a fotógrafa na sua intimidade, 
contando as suas vidas na primeira pessoa. 

The protagonists are elderly islanders that 
have allowed the photographer to come into 
their intimacy, telling their lives in the first 
person.

IPCI – INSTITUTO  
DE PRODUÇÃO 
CULTURAL E IMAGEM

R. da Alegria 940
Seg–Sex: 9h30–13h/14h30–18h
Mon–Fri: 9:30am–1pm/2:30pm–6pm

22.09—30.10.2022

PT SKA  
 BATISTA
as luzes vermelhas invadem a noite

Não precisamos de bulas. Nem de oráculos. 
Muito menos de dicionários, mapas e roteiros. 
Basta calçar estes pés escarlate e caminhar 
sem qualquer pressa a trilha diária daquele 
novembro.

We do not need instructions. Nor do we need 
oracles. Much less do we need dictionaries, 
maps and scripts. Just put on our scarlet feet 
and walk unhurriedly on the daily trail of 
that November.

21



27—INTERNACIONAL DE FOTOGRAFIA E ARTES VISUAIS 

SALUT AU MONDE!

R. Santos  
Pousada 620
Qua–Sáb: 14h–19h
Wed–Sat: 2pm–7pm

15.09—29.10.2022

PABLO BERASTÉGUI
Curador/Curator 

AR BERNADITA 
MORELLO
ROMA (La casa grande)

Concentra nas relações mãe-filho, a partir de 
viagens ao lar materno, na remota cidade de 
Esquel, na Patagónia argentina.

Focuses on maternal-filial relationships, 
following the visits to the maternal house, 
in the remote city of Esquel, in Argentine 
Patagonia. 

22 ADORNA GALERIA

R. do Rosário 147
Sex–Sáb: 14h30–19h30
Fri–Sat:2pm–7:30pm

22.09—29.10.2022

ESTEFÂNIA R. ALMEIDA
Curadora/Curator

US RICO 
SCHWARTZ–
 BERGBlinded

Nos últimos dois anos, fomos forçados pela 
pandemia a entrar nos espaços interiores das 
nossas casas, incapazes de nos envolvermos 
no mundo social mais vasto. Mas há também 
gaiolas mentais onde a compreensão do 
mundo exterior é obscurecida e incapaz de 
se concentrar.

In the last two years, with the pandemic, we 
have been forced to enter the inner spaces of 
our homes, unable to engage with the wider 
social world. But there are also mental cages 
where the understanding of the outside world 
is obscured and hindered of focus.

23
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THE CAVE  
PHOTOGRAPHY

R. 31 Janeiro 174
Ter–Sáb: 16h–19h
Tue–Sat: 4pm–7pm

23.09—29.10.2022

PT JOÃO
  PAULO 
SERAFIM
Atlas de Baixa Altitude & Outras Espécies

O autor pretende fazer uma analogia entre o 
voo das aves e dos aeroplanos neste contexto 
geográfico Africa / Europa que é um destino 
preferencial para migração das aves. 

The author intends to make an analogy be-
tween the flight of birds and the flight of 
aeroplanes in the same geographical con-
text, Africa / Europe, which is the preferred 
destination for migrant birds.

MAUS HÁBITOS

R. de Passos  
Manuel 178 4º
Seg–Sáb: 12h–22h30
Mon–Sat: 12pm–10:30pm

22.09—29.10.2022

PT MIGUEL 
RODRIGUES
Carpe Diem – Houdini Is Not Dead

‘Carpe Diem – Houdini Is Not Dead’ explora a 
área servida pelo troço da Estrada Nacional 
10 entre Sacavém e Vila Franca de Xira, nos 
arredores de Lisboa, que integrou as minhas 
rotinas de commute entre Setembro de 2008 
e Junho de 2009.

‘Carpe Diem – Houdini Is Not Dead’ explores 
the area served by the section of Estrada Na-
cional 10 between Sacavém and Vila Franca 
de Xira, on the outskirts of Lisbon, which 
was part of my commute routines between 
September 2008 and June 2009.

2524
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AVINTES
AVINTES
AVINTES
CASA DA CULTURA DE AVINTES

Largo do Palheirinho 32
Seg–Sáb: 14h–18h
Mon–Sat: 2pm–6pm

01.10—30.10.2022

26

Ouka Leele na Coleção dos EI 

Ouka Leele não utiliza a fotografia de maneira 
clássica, a sua arte é bastante influenciada 
pela pintura e pela música. A artista pinta com 
cores berrantes “elétricas”, conseguindo uma 
estranha e fascinante harmonia. As suas cenas 
têm sempre um carácter improvável, lúdico, 
carregado de surrealismo e evocando uma 
forte tradição espanhola. 

Ouka Leele doesn’t use photography in a 
classic way, her work is strongly influenced 
by painting and music. She paints with loud 
colors, creating a weird and fascinating har-
mony. Her scenes have an unlikely character, 
they are playful, full of evocative surrealist 
and a strong sense of Spanish tradition. 

ES OUKA 
 LEELE
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ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES

1.LEITURA DE 
PORTFÓLIOS

3.PROJEÇÕES

2. SERVIÇO 
EDUCATIVO

19—23.09.2022

O prémio Emergentes 2022 - Prémio Internac-
ional de Fotografia Encontros da Imagem, é 
organizado pelos Encontros da Imagem — Fes-
tival Internacional de Fotografia com o objetivo 
de premiar os melhores Portfólios em Fotogra-
fia Contemporânea. As leituras irão continuar 
a ser online esta edição, à semelhança dos 
últimos dois anos.

No âmbito do prémio Discovery Awards 2022, 
foram selecionados 16 fotógrafos para uma 
projeção ao ar livre no dia 16 de Setembro às 
23h no gnration.

Visitas guiadas a grupos e escolas com  
marcações atrávés do email:  
servicoeducativo@encontrosdaimagem.com

JULIA KLEWANIEC — Silent Racism 

JULIE JOUBERT — MIDO 

LEILA FORÉS — Sometimes 

MARCOS OSCAR LOPEZ — Forgotten

PHILIPPA JAMES — A Letter to my Father

NICOLA ZOLIN — A cry of life in Gaza 

RICARDO TELES — Transbrasilianas 

TETSUO KASHIWADA — Into the Gray 

CHRISTIAN BAES — Sleep Time

EVA VOUTSAKI — Sirens

GIANCARLO LAGUERTA — Recurring 
Dreams volume 1.

NERRIS NEKTARIOS  
MARKOGIANNIS — Home and Away

DANNY FRANZREB — About Space 

DR JOHN PERIVOLARIS — The Other City

ZIAD NAITADDI — Winter Observation 

ZAHARA GOMEZ LUCINI — Recetario  
para la Memoria
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ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES

PARALELAS
PARALELAS
PARALELAS
4. CICLOS  
DE CINEMA
O que é que há de comum entre nós? Quais são 
os lugares que nos unem? O cinema sempre 
colocou estas perguntas e estes problemas 
e às vezes até os conseguiu resolver. Por isso 
nos voltamos a juntar aos Encontros da Ima-
gem para apresentar a história do cinema e 
os seus criadores.

TC Theatro circo
BLCS Bibl. Lúcio Craveiro da Silva

(TC) SOMBRAS John Cassavetes  
19.09.2022 · 21h30
 
(TC) RESTOS DO VENTO Tiago Guedes 
26.09.2022 · 21h30 

(BLCS) AGUENTA-TE CANALHA  
Sergio Leone
27.09.2022 · 21h30
 
(BLCS) MA FEMME CHAMADA BICHO 
José Álvaro Morais
29.09.2022 · 21h30

(TC) TRALALA Arnaud Larrieu,  
Jean-Marie Larrieu
3.10.2022 · 21h30

(BLCS) VIEIRARPAD João Mário Grilo
4.10.2022 · 21h30

THEATRO CIRCO
Bilhete normal: 4€ 
Cartão Quadrilátero: 2€
+ info: wwww.theatrocirco.com
LUCKY STAR–CINECLUBE DE BRAGA
Público em geral: €3 
Sócios Cineclube: Ent. Livre
Estudantes & utlz. da BLCS: 1€
+ info: www.fb.com/cinebraga

(BLCS) NÓS, MAKING OF - NÓS,  
PATHS OF LIGHT & EL CASTIGO
Nelson Fernandes*, MNEMOSYNE Mário 
Fernandes*, INTOLERANCE Phil Mulloy
6.10.2022 · 21h30

(TC) O SALÃO DE MÚSICA Satyajit Ray
10.10.2022 · 21h30

(BLCS) ZÉFIRO José Álvaro Morais
11.10.2022 · 21h30 

(BLCS) A ÁRVORE, O PRESIDENTE  
E A MEDIATECA Eric Rhomer
13.10.2022 · 21h30 

(TC) RESTOS DO VENTO Tiago Guedes
17.10.2022 · 21h30
 
(BLCS) OPERAÇÕES SAAL João Dias *
18.10.2022 · 21h30 

(BLCS) A CASA NA PRAÇA TRÚBNAIA  
Boris Barnet
20.10.2022 · 21h30 
 
(BLCS) CRAZY HORSE Frederick Wiseman
25.10.2022 · 21h30
 
(BLCS) ÁGUA Eva Ângelo *
27.10.2022 · 21h30

* presença do/a realizador/a
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