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No arquivo de Patrícia Almeida existem fotografias conhecidas.  
Elas pertencem a séries que foram expostas ou publicadas, como é o caso 
das fotografias que compõem parte desta exposição. Realizadas em 2008 em 
centros de formação profissional sob encomenda do Instituto de Emprego 
e Formação Profissional, foram apresentadas uma única vez no Porto num 
contexto institucional. Este trabalho, de carácter documental, revela uma 
temática cara à autora: a observação empática de jovens adultos numa 
fase de transição. Neste caso, são aprendizes na iminência de entrar no 
mercado de trabalho e de finalizar a sua passagem para o mundo adulto. 
As fotografias evocam uma relação de cumplicidade entre a fotógrafa e os 
seus modelos e revelam um modus operandi que Patrícia Almeida praticou 
noutras séries, nomeadamente nas suas colaborações com encenadores, 
coreógrafos e performers. O que chamou a atenção da fotógrafa foi a 
posição de mãos cruzadas nas costas de futuros empregados de mesa, a 
inclinação de um corpo em cima de uma máquina, um dedo que pressiona 
o interruptor de um gerador. É a aprendizagem da coreografia dos gestos 
que pertencem especificamente a cada profissão. As poses dos modelos 
partem de indicações da fotógrafa. Ela solicita aos alunos que parem o seu 
movimento ou que o repitam. O facto dessa imagem ser “ensaiada” provoca 
um distanciamento do registo documental clássico. Poderíamos dizer que 
são fotografias realizadas “a morno” em vez de fotografias realizadas “a 
quente” como se diz habitualmente da prática fotojornalística. No entanto, 
essa semi-encenação não recorre  
a estratégias plásticas mais radicais em que a imagem é criada a partir de 
uma projecção mental ou de uma composição pictural preestabelecida, 
elege a realidade como matriz de composição.

As imagens que dão continuidade ao resto da exposição fazem parte de 
outra família de fotografias que se podem encontrar no arquivo. Pertencem 
a projectos em curso ou que nem sequer se chegaram a juntar para 
formar um projecto. São imagens soltas, aforísticas, que podem ser lidas 
como potenciais arranques de novas séries, ou ser vistas apenas como 
actos isolados que vivem e morrem na sua solidão estética. Neste arquivo 
encontram-se também cadernos com notas de intenções, fragmentos de 
reflexão, ideias soltas, listas de tarefas, o relato de um sonho. Um dia, pouco 
tempo depois de ter acordado, Patrícia lembrou--se de um sonho muito 
vívido que tinha tido durante a noite. Tentou logo reconstituí-lo procurando 
as palavras-chave a partir das quais o sonho parecia ter sido formulado. 
Reconstruir o cadavre exquis da sua estrutura. O sonho tinha um título 
ALL·U·NEED que dava nome a um centro comercial de sonhos, com jovens 
figurantes a deambular  
pelos espaços, anúncios de saldos, elevadores em andamento,  
uma discoteca, o mar.

Novas teorias têm aparecido que desafiam a interpretação freudiana  



dos sonhos. Nelas, a estranheza do sonho já não é uma consequência  
da censura que o sonhador se impõe a si próprio para esconder a  
expressão dos seus desejos ou receios. Pelo contrário, nessas teorias,  
o sonho fala directamente, sem filtro nem censura. Tão directamente que 
salta etapas. Numa conversa social, os interlocutores passam parte do 
tempo a confirmar se o outro está a compreender, a conversa progride em 
função dessa compreensão mútua. No sonho, o sonhador é o seu próprio 
interlocutor, por isso, não precisa de “explicitar” o que ele “quer dizer”, não 
precisa de relembrar as situações ou pessoas da vida real que aparecem no 
sonho ou que nelas estão indexadas. É tudo evidente, fluido, unívoco. O 
sonho é um solilóquio. O sonhador não censura nem codifica nada porque 
está a “comunicar” consigo próprio. A distorção acontece quando acorda. 
Os acontecimentos que eram tão evidentes e naturais no sonho aparecem 
agora como elipses. A distância que separa o elemento do sonho com o seu 
referente real ficou demasiado grande.  
A ponte analógica que associava esses elementos desapareceu.  
O onírico aparece assim como um conflito entre o implícito e o explícito.

Associar fotografias dispersas numa montagem (distintas tanto pelas suas 
datas de realização, como pelos temas, estilos ou técnicas) é tentar praticar 
a arte da elipse. Com a omnipresença de um risco duplo: a incompreensão 
e a redundância. A relação entre duas imagens cujo sentido é próximo 
remete-nos para uma mesma ideia, logo, cria redundância; por outro lado, 
se a relação for demasiado distante provoca incompreensão. Numa zona 
conceptualmente intermédia, as imagens comunicam sem explicitar: podem 
fazer coabitar paradoxos, entram num estado onírico.

Um arquivo não conta a história de uma vida. Não estabelece uma  
linha biográfica onde os eventos se desenvolvem à volta de um fio narrativo 
unitário. Vasculhar um arquivo é como entrar num sonho.  
De um segundo para o outro, passa-se de um espaço para o outro.  
As imagens confrontam-se sem pré-aviso. Aparecem como as gotas de 
chuva no chão: progressivamente, num plano horizontal, sem ordem nem 
direcções. Cabe a cada um ligar os pontos, recriar constelações  
e esboçar animais mitológicos ou prefigurar o destino.

David Guéniot



ALL-U-NEED 
Um centro comercial dos meus sonhos



Há elevadores. 

Vários andares. 

Há lojas de roupa, não sei se há promoções. 

Cá fora dizem que sim mas lá dentro não se vê qualquer 
indicação de preços mais baratos. 

Há qualquer coisa de estranho com os adolescentes que 
ocupam as lojas e o centro em geral (só há adolescentes).

Não tenho a certeza se são clientes. 

Parecem ter sido pagos para ocupar o espaço, contratados 
por uma empresa de casting para fazer de público, 

mas na realidade não consomem. 

São territoriais e dominam o espaço como se fosse deles. 

Há um espaço particularmente extraordinário: 
uma discoteca (sem portas) que é uma espécie de caverna 

com luzes baixas que se movimentam. 

Num dos lados, há uma janela de onde se vê o mar a bater. 

Espalhados pelos cantos escuros do espaço pouco ocupado 
estão casais, grupos estendidos a ouvir o som, 

a ver o mar, a curtir como se não houvesse mais nada. 

Parece um fim de festa. 

Noutro espaço há um bar com um grande monitor onde 
passa um jogo de futebol. 

Numa mesa comprida estão sentadas em fila um grande 
grupo de raparigas superproduzidas, que riem 

e conversam em frente ao televisor.





Patrícia Almeida (1970—2017), fotógrafa e co-fundadora da GHOST 
Editions juntamente com David-Alexandre Guéniot. Licenciou-
se em História na Universidade Nova (F.C.S.H) em Lisboa e em 
Fotografia no Goldsmiths College em Londres. Interessou-se pela 
fotografia como linguagem e território de investigação e criação 
artísticas. As suas exposições assumiram frequentemente a forma 
de instalações que trabalham com vários meios de produção 
de imagem: impressões fotográficas, livros de artistas, cartazes, 
outdoors, jornais, vídeos ou imagem projectada. Os seus projectos 
começaram frequentemente como livros ou publicações artísticas, 
um aspecto importante do seu trabalho.

Em 2009 foi nomeada para o prémio de arte contemporânea 
portuguesa Besphoto pela sua exposição e livro ‘Portobello’. 
Foi ainda membro do POC/Piece of Cake, uma rede de artistas 
europeus e norte-americanos que trabalham com fotografia 
e vídeo.
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