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Este projecto foi desenvolvido durante o ano 2013, e está integrado no 
prémio Europeu 1000 Words Award, organizado pela 1000 Words 
Photography (UK), em colaboração com a Cobertura Photo (Espanha), 
Atelier Visu (França), e em associação com a Magnum Photos. 

O projeto foi financiado pela Direção-Geral das Artes.

ENQUADRAMENTO



Breve descrição 

Becoming / Devir é um conceito que vem da filosofia que considera 
a mudança em si mesmo como processo e passagem de um estado 
para outro. Refere-se à transformação e mudanças do modo de ser, 
o acontecer e o ir sendo. A mudança é inevitável e uma parte essencial 
do mundo.

Este projecto é sobre emigração, em particular de Portugal para o 
Norte da Europa.  Procurei representar ideias de identidade híbrida, 
explorando conceitos do “Terceiro Espaço”, do “Velho e do Novo”, 
a polaridade de viver entre culturas, idiomas, paisagens e fronteiras 
estrangeiras. Segundo alguns académicos o “Terceiro Espaço” é uma 
interacção e articulação com duas ou mais línguas e culturas. 
O “Velho e o Novo” são estados de ser, e de negociações entre o
social, nacionalidade, espaços geográficos e linguísticos. 

Os emigrantes são Seres em deslocação neste novo contexto sócio 
e geocultural, e estão localizados no território entre o "Velho” que 
faz parte deles (memórias, língua, cultura, território), e do “Novo” 
(o estrangeiro, que se está tornando parte deles). Esses estados de 
velho e novo, ocorrem no mesmo espaço e ao mesmo tempo. 
Os emigrantes são convidados a transformar a sua identidade, 
renegociando-a de acordo com situações novas e em constante 
mudança. O meu objectivo foi explorar fotograficamente estas 
intersecções complexas, acentuando o que identifico como 
sentimentos e ideias de diferença ou estranheza, a memória, a 
identidade e mobilidade.



Programa

A exposição itinerante terá lugar em diversos concelhos nacionais 
de norte a sul do país, com uma componente formativa especialmente 
dirigida a escolas e ainda a um público especializado. Neste sentido 
estão já programadas sete exposições a nível nacional a realizar 
maioritariamente em 2014, com as seguintes instituições: Museu 
do Douro; Museu da Luz, no Alentejo; Encontros da Imagem, em 
Braga; Porto (local a definir);  Centro Cultural Adriano Moreira, 
Bragança; Lisboa (local a definir); Museu de Portimão, no Algarve. 
Para lá das atividades em território nacional, este projeto está 
integrado numa exposição colectiva “The Other European Travellers”, 
cujo o tema é sobre a Emigração do Sul da Europa para o Norte da 
Europa, e durante 2014 e 2015 passará por algumas cidades 
Europeias. Até à data estão confirmados os seguintes locais: Centro 
de Artes de Sevilla, Espanha; Flowers Gallery, Londres; Festival Voci 
di Foto, Itália; Atelier de Visu Gallery, Marselha, França.



Publicação 

O livro foi publicado pela Linha Editorial Scopio, com textos de Tim 
Clark, Pedro Leão Neto, Álvaro Domingues e Virgílio Borges Pereira.

A Linha Editorial Scopio está estruturada através de diversas colecções 
relacionada com a Fotografia Documental e Artística, pertencente ao 
grupo de investigação CCRE que está integrado no Centro de I&D da 
Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto chamado CEAU.

Excertos do texto do Tim Clark (versão traduzida):

“Este novo trabalho do fotógrafo português Virgílio Ferreira, intitulado Ser e Devir, alicerçado num método 
fotográfico simbólico e literário, é uma meditação de caráter subjetivo e imaterial sobre as vidas e ambientes 
de vários trabalhadores emigrantes portugueses que atravessam a Europa, tendo deixado o  seu país natal 
para começar uma vida nova numa terra nova, principalmente por razões económicas.”

“Estas fotografias, quietas mas intensas, mostram-nos indiscutivelmente figuras, mas que  são sistematicamente 
diluídas, ora focadas, ora desfocadas, em fundos extensos, enquanto, outras vezes, a representação dá lugar a 
manchas ou se situa, simplesmente, no limite da visibilidade. As imagens de Ferreira apresentam-se fluidas, soltas 
e transitórias, tal como os sujeitos que retrata. Jogam com traços difusos, obstruções e camadas de luz recortada para 
nos encerrar em momentos em que elementos do passado e do futuro se amalgamam com o presente.”

“Num certo sentido, as fotografias de Ser e Devir afiguram-se mais como uma coleção de provérbios dirigidos 
para certas verdades universais. Qualquer coisa está aqui a acontecer que anuncia uma união dos opostos, 
uma tese do fluxo universal que, no fundo, realça o quanto as coisas, no devir do tempo, são e não são o 
mesmo. O agora é o então: o que veio antes, vem depois.” (Tim Clark, 2014)



Notas do Editor Pedro Leão Neto:  

“Being and Becoming / Ser e Devir” de Virgílio Ferreira, publicado na Linha Editorial scopio, resulta de 
um projecto fotográfico onde o documental e o artístico se cruzam de forma significativa, criando uma poesia 
moderna própria, questionando de forma crítica e imaginativa o nosso momento atual e, neste caso em 
particular, a diáspora portuguesa no mundo. 

A natureza enigmática das imagens, bem como as duplas exposições, composições finais e dípticos libertos das 
convenções rígidas do realismo e da composição fotográfica tradicional, criam uma narrativa visual ficcional 
muito pessoal sobre os nossos territórios, o nosso tempo e o sentido da vida do ser humano neste mundo. 

A série de Virgílio Ferreira confirma assim essa ideia muito contemporânea de ambiguidade e reflexão sobre 
a nossa sociedade pós-moderna ou contemporânea. O seu trabalho desafia assim certezas com um conjunto 
de imagens que criam, ao mesmo tempo, um documentário social e uma narrativa visual artística, abordando 
o universo migratório português de uma forma metafórica e indeterminada; é uma obra de arte social aberta, 
em que cada um de nós é livre de criar a sua história, revelando mais do que aquilo que é apenas real, 
fazendo-nos sentir e compreender de uma forma muito pessoal e poética como a diáspora portuguesa e a 
vida fazem parte de um mundo global.” ( Pedro Leão Neto, 2014)

Excerto do texto do Álvaro Domingues: 

“Neste seu trabalho fotográfico, Virgílio Ferreira propõe-nos uma abordagem instável à questão da identidade 
– um exercício permanente de construção -, focando-se na condição do migrante na Europa. A questão não 
podia ser mais pertinente nos tempos que correm. Desde a tragédia de Lampedusa e dos migrantes clandestinos 
do Norte de África, às pulsões nacionalistas da Catalunha, à hegemonia alemã ou ao todo poderoso reino 
da linguagem da finança, não se percebe nada da mística da unidade na diversidade de uma Europa do 
Atlântico aos Urais.”.... (Alvaro Domingues, 2014)



 Projecto financiado por:

Virgílio Ferreira nasceu no Porto e recentemente concluiu um Mestrado de fotografia na Universidade de Brighton. O seu trabalho tem sido exposto na Europa, 
Médio Oriente, Estados Unidos e Sudeste Asiático. Com destaque Hight House Gallery, (UK); Format Festival (UK); Centro Português de Fotografia, (Porto); 
Photo LA and Photo Miami, (USA); Ofoto Gallery (Xangai); Empty Quarter Gallery (Dubai); Galeria Módulo (Lisboa); Royal Academy of Arts (Londres); Museu 
da Imagem (Braga); The Southeast Museum of Photography,(USA); Fotofestiwal Lodz (Polónia); BAC Festival, Centre of Contemporary Culture of Barcelona; 
2º FotoFestivals Mannheim, (Alemanha); Stichinng Bep (Amsterdão); Berllaymont (Bruxelas); Pipfestival (China); Rencontres de la Photographie d' Arles; 
Encontros da Imagem (Braga).

Até à data publicou quatro projetos em livro: Being and Becoming, edição Scopio; “Daily Pilgrims”, edição de autor; Nós e os outros, edição Centro Português 
de Fotografia; Rainbow, Colecção Arte Contemporânea Portuguesa, edição Mimesis. É de Salientar a periodicidade de publicações internacionais em revistas, 
Photo-Art Blogs e webzines, como é o exemplo da European Photography; 1000 Words Photography; Lens Culture; Katalog Museet for Fotokunst Brandts; 
Hey, Hot Shot; Eye Curious; Mrs Deane; Heading East; Exposure Compensation e Artephotographica.

Desde 2005 que tem vindo a ser reconhecido com alguns prémios internacionais, nomeadamente: Prémio Europeu 1000 Words Award; Prémio Internacional 
de Fotografia DST - Encontros da Imagem. Também foi nomeado para o Hanhnemuhle Anniversary Photo Award na Alemanha e semi-finalista do Foundation 
HSBC pour la Photographie, Paris.

Representado em várias colecções Públicas e Privadas, incluindo Colecção Nacional de Fotografia, CPF/MC; the Southeast Museum of Photography, USA;
Hahnemuhle Anniversary Collection, Alemanha; Encontros da Imagem; Lodz Art Center, Polónia e Universidade de Coimbra
www.virgilioferreira.com 

Para obter mais informação relativa ao desenvolvimento da Exposição, Livro e Actividades de formação, não hesite em contactar-nos.
Telefone > 919748386  •  Email > vf@virgilioferreira.com

Outras publicações 

E por último mas não menos importante, o projecto foi recentemente 
publicado na revista londrina dedicada a fotografia contemporânea - 
1000 Words Photography, com um ensaio do editor-in-chefe Tim Clark. 
Está igualmente prevista uma exposição coletiva com a curadoria da 
1000 Words, a realizar em junho 2014 na Flowers Gallery em Londres.

Por favor consulte > www.1000wordsmag.com


