
Bienal de Fotografia do Porto
Um zoom sobre a Terra
Um zoom sobre o planeta e a sustentabilidade, ou como encontrar através das artes um "novo olhar"
sobre as mudanças culturais e ambientais: A Ci.clo Bienal de Fotografia do Porto dá a ver, até 2 de julho,
trabalhos de meia centena de artistas portugueses e estrangeiros em 15 espaços da cidade. Por uma cultura
verde, uma vontade de "sensibilização de todos" para os problemas que marcam a agenda do mundo,
como adianta ao JL o diretor artístico Virgílio Ferreira, num projeto "de criação, pesquisa e discussão"

Fotografias Em cima, de Lena Dobrowolska (esq.2) e Lucas Foglia; em baixo, de Mandy Barker (à esq.í) e Dinis Santos



Maria Leonor Nunes

ti Mapear as estruturas que, no
território português, estão a tratar
as questões da "sustentabilidade e
da ecologia, ambiental e social" é

o propósito do Guia Verde que será

lançado num simpósio, na Ci.Clo
Bienal de Fotografia do Porto,
que decorre em vários espaços da
cidade, até 2 de julho. Ao todo, o

programa desta 1 3 edição da Bienal,
sob o tema Adaptação e transição,
integra 16 exposições, envolvendo

53 artistas e 11 curadores de vários
países, propondo ainda percursos,
oficinas, residências.

Coordenado pela plataforma
Ci.clo, que promove a Bienal, o
Guia Verde envolveu investigado-
res de várias áreas, científicas e

ambientais, como Gil Penha Lopes,
especialista em alterações climáti-
cas e estratégias de sustentabilida-
de, prof. da Faculdade de Ciências
de Lisboa, autor da introdução,
que estará presente no encontro,
no auditório da Biblioteca Almeida
Garrett, e terá ainda com a presença
de Tim Clark, curador e editor da
revista 1000 Words, entre outros.
Será apresentado o resultado do
trabalho do Guia, o primeiro do

género na Europa, feito em parceria
com a fundação Ásia-Europa, que
já editou publicações similares
na Austrália e em alguns países
asiáticos.

Um "momento de partilha" ,

como adianta ao JL Virgílio Ferreira

(VF), diretor artístico da Bienal.
"A ideia é perceber o chão comum
da sustentabilidade e do trabalho
artístico que está a ser feito nesse
sentido pelas diferentes estruturas,
avaliar o seu resultado e o impacto
que tem a nível da comunidade lo-
cal e mesmo global", explica ainda.
"Também compreender quais as

dificuldades que enfrentam, sempre
tendo em conta a ideia de continu-
idade" . VF salienta ainda que outro
objetivo do guia, disponibilizado
oníine gratuitamente, em inglês -
não conseguiram apoio para uma
versão em português -

, é "dar vi-
sibilidade internacional ao trabalho

que está a ser feito em Portugal a
nível ambiental".

O mapeamento assinala 16

estruturas artísticas e culturais com
esse tipo de preocupações, que
responderam ao questionário que

lhes foi proposto, embora tives-
sem sido identificadas numa fase

exploratória cerca de três dezenas.
São de natureza "multidisciplinar",
com destaque para projetos na área
do teatro e das artes performati-
vas, por exemplo as Comédias do
Minho ou o projeto Lavrar o Mar,
da coreógrafa Madalena Victorino,
na costa Vicentina. "Queremos
juntar o contributo que todos estes

projetos podem trazer à discussão
sobre as questões ambientais, no
sentido de podermos construir
um novo imaginário. Uma nova
forma de olhar os problemas e

mudanças" , sublinha o diretor da
Bienal, também ele fotógrafo. "As

artes têm essa capacidade de fazer
novas perguntas e formulações, que
podem instigar a curiosidade e a

vontade de pensar a crise que atra-
vessamos e de fazer alguma coisa

na emergência de tratarmos esses

problemas, contribuindo individual
e coletivamente para a necessidade
de mudança".

Um contributo tanto mais impor-
tante quanto se tratem de projetos
continuados e regulares com "gran-
de impacto junto das comunidades"
"Os cientistas têm um papel funda-
mental, lançando alertas e pondo
as questões na mesa, mas os artistas

podem torná-las mais percetíveis
e apetecíveis", acrescenta VF. "São

pequenas grandes contribuições
que podem criar novas iniciativas,
sinergias e alianças".

Das exposições da
Bienal destaca-se a coletiva
Stories on Earthfy Survival, no
Centro Português de Fotografia,
com obras de Claudius Schulze, Ewa
Ciechanowska & Artur Urbanski

e Katrin Koenning, entre outros, e
curadoria de Krzysztof Candrowicz,
diretor da Trienal de Fotografia de
Hamburgo, juntando "projetos foto-
gráficos, com uma grande densida-
de, desenvolvidos por vezes ao longo
de anos, em conjunto com cientis-
tas, tratando por exemplo a questão
dos plásticos nos oceanos" . Mas
também as instalações nos jardins
do Palácio de Cristal, com obras de
Cláudio Reis, João Gigante ou Maria
Oliveira, com curadoria do próprio
VF, em que se "tira a fotografia da

parede, da galeria, do museu, de um
contexto mais tradicional, para o
desafio de um espaço de passagem,
propondo-se chegar a um público
provavelmente não interessado na

fotografia, nem nestes temas".
Muitos dos projetos que podem

ser vistos são resultado de residên-
cias artísticas que a Ci.Clo lançou,
no contexto de escolas artísticas,
ou de programas de criação em que
convidou artistas nacionais e inter-
nacionais. É o caso dos trabalhos site

specific realizados para os jardins: "A

exposição que está patente no Mira
Fórum é resultado de um open call
nacional que fizemos, a que respon-
deram artistas de todo o país, de que
escolhemos dois, cujo trabalho está

patente, com curadoria de José Maia.
Procurámos ter uma diversidade de

espaços expositivos e também de
olhares de diferentes fotógrafos".

A ideia da Bienal surgiu, de resto,
a partir de anteriores programas de

criação, no domínio da fotografia,
lançados pela Ci.Clo, que desen-
volve um trabalho continuado de
investigação, criação e reflexão sobre
as mudanças culturais e ambientais,
com diversos artistas. Um deles,
numa parceria com a Trienal de

Hamburgo. Lançaram então um
open call internacional, que teve
uma resposta "incrível", mais de
uma centena de candidaturas de
fotógrafos de todos os continentes, o

que mostrou o "quanto as questões
ambientais implicam, movimentam
e sensibilizam os artistas e quan-
to a comunidade artística deseja
contribuir para esta discussão".
A experiência foi determinante.
"Motivou-nos a vontade de criar
mais condições para desenvolver
esses programas e laboratórios de

criação, mas também melhores con-
dições de visibilidade para o trabalho

que produzimos" , afirma VF.



"Passámos do formato de uma
plataforma independente que
desenvolve projetos muito perso-
nalizados, com um número restrito
de artistas, destinados a um público
mais específico, para uma Bienal

para todos os públicos, com artistas

que responderam ao desafio de
todo o mundo" . E o tema escolhido,
Adaptação e Transição, revelou-se
muito "desafiador": "Achámos que
está na agenda política, mas também
social e cultural e é muitíssimo
importante para pensarmos neste

momento, para desenvolvermos in-
vestigação e conteúdos artísticos que
possam contribuir para a sensibili-

zação de todos".
Future Scenarios, de Lena

Dobrowolska & Teo Ormond-
Skeaping, na Reitoria da
Universidade do Porto, Besós: A
Noble Ecosystem, de Duae Collective,
na Casa do Infante, e Surviving
Humanity, de Alberto Giuliani, nas
Galerias dos Paços do Concelho da
Câmara Municipal do Porto, são

outras exposições a ver. E de 23 a
28 realizar-se-á uma residência
artística no Corno de Bico, uma
reserva natural na região de Paredes
de Coura, um "contexto fantástico",
para uma cartografia por múltiplos
olhares daquela paisagem protegida.
Haverá ainda, entre outras, as ofici-
nas Descoberta e Vivência do Mundo
Natural que nos Rodeia: Do Macro ao

Micro, com percursos propostos por
Cédric Pedrosa, Joana Guedes e Rita
Cirne, a 16, no Parque da Cidade, e a

30, nos jardins do Palácio de Cristal,
Inquérito Visual ao Manifesto, com
Marta Wengorovius. .11.


