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O PROJETO

SALUT AU MONDE! é um programa de exposições 

de fotografia contemporânea e documental que 

procura celebrar a diversidade através de trabalhos 

de autores emergentes de distintos lugares do 

mundo, de latitudes e longitudes tão distantes entre 

si como são as suas aproximações ao meio 

fotográ fico.

O projeto SALUT AU MONDE! está inspirado 

no poema de Walt Whitman com o mesmo nome e 

resulta do desejo de olhar para fora para descobrir 

aqueles que, a priori, nos são estranhos e entrarmos 

nos seus universos privados. Numa altura em que se

constroem muros para nos protegermos dos outros, 

SALUT AU MONDE! deseja abrir-se para aqueles 

que di ficilmente podem entrar na nossa zona de 

conforto e abraçar a diferença.

SALUT AU MONDE! é uma iniciativa curatorial

de Pablo Berástegui, produtor cultural com uma 

longa carreira em Espanha liderando projetos 

emblemáticos como o Festival PHotoEspaña, 

Matadero Madrid ou San Sebastián 2016 Capital 

Europeia da Cultura-, que tem o seu epicentro na 

cidade do Porto, no Espaço SP620 (Rua de Santos 

Pousada 620).
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A SUA FILOSOFIA

Em paralelo com a exibição de alguns dos mais 

entusiasmantes artistas do mundo, SALUT AU 

MONDE! aspira oferecer alternativas ao modelo 

tradicional de galeria de arte e reivindicar o trabalho 

dos/as criadores/as através de condições justas 

(entre as que se incluien tanto a produção das suas 

obras nas melhores qualidades possíveis como a 

remuneração dos direitos de exibição). 

O projeto quer ademais propor novos modos 

de artistas e público se relacionarem. Como exemplo

de tal, e em colaboração com os/as 

fotógrafos/fotógrafas convidados/as, oferecerá a 

possibilidade de edições especiais mais acessíveis 

em preço. 

Trabalha também para favorecer a 

compreensão do contexto dos trabalhos através de 

diversas atividades, nomeadamente a organização 

de um programa de visitas pedagógicas com a 

participação da mediadora e artista Melissa 

Rodrigues.
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O PROJETO PEDAGÓGICO

Pensar a contemporaneidade, contradições, 

paradoxos e paradigmas da nossa Época, 

pensarmo-nos e ao nosso lugar no mundo, 

questionar, observar, abrir novas perspetivas, 

estabelecer diferentes possibilidades de relação com

as imagens, a arte e com os outros. Reenquadrar e 

reeducar o Olhar, reposicionar o foco sobre aquilo ou

aqueles a que consideramos o/os outro/s, são alguns

dos objetivos do Programa de Visita-Conversa do 

projeto Salut Au Monde!

Para além destes, pretendemos também e 

através do Projeto Pedagógico:

 Divulgar a fotografia contemporânea e 

documental junto de um público jovem; 

 Criar espaços de encontro e discussão em 

torno do trabalho de artistas contemporâneos 

provenientes de vários contextos sociais e 

culturais, que têm a fotografia como meio de 

observar, contemplar e inquirir a 

contemporaneidade; 

 Pensar as questões de alteridade através da 

prática fotográfica;

 Fomentar o Pensamento Crítico e o interesse 

por fotografia contemporânea e documental;

 Aproximar artistas e públicos, por meio de 

Encontros, Conversas e outras atividades.

Público-alvo: Jovens de 15-19 anos. 

Número máximo de participantes por Visita: 25

Duração: A Visita-Conversa têm uma duração de 

entre 45 a 60 minutos. 

As visitas são gratuitas.
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AS BIOGRAFÍAS DA EQUIPA

Melissa Rodrigues. Especializada em Performance 

(pós-graduação) pela Faculdade de Belas Artes, 

Universidade do Porto, e licenciada em Antropologia 

pela FCSH – UNL. Integrou a Formação Intensiva 

Acompanhada em Artes Performativas pelo Centro 

em Movimento de Lisboa. Interessada em educação 

não-formal e artística, trabalhou em projetos de Arte 

na Comunidade e Educação Pela Arte, como através

da Associação MOVEA, em Escolas Públicas no 

Concelho da Amadora, periferia de Lisboa. Foi 

monitora no Serviço Educativo do Museu do Oriente 

em Lisboa.

Atualmente vive no Porto, onde trabalha como

freelancer nas áreas da educação artística no 

Serviço Educativo do Museu de Arte Contemporânea

de Serralves; A Oficina. Educação e Mediação 

Cultural, em Guimarães; no ESPAÇO SP620 (projeto

Salut Au Monde!) e em projetos colaborativos e 

interdisciplinares que relacionam arte, 

experimentação e ativismo.

Performer, arte-educadora, ativista, feminista, 

membro do Núcleo Anti-Racista do Porto, em junho 

de 2019 integrou a equipa do RAMPA Porto, 

Associação Cultural.
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Pablo Berástegui desenvolveu uma sólida carreira 

como produtor cultural na Espanha, trabalhando em 

diferentes áreas, principalmente em projetos de 

grande porte e com um denominador comum: o 

resultado da colaboração de inúmeras entidades.

Como exemplo, vale mencionar diferentes 

projetos e, em particular, aquele desenvolvido como 

Diretor Geral da Donostia San Sebastián 2016 

Capital Europeia da Cultura, entre outubro de 2014 e

junho de 2017, o projeto mais ambicioso em que ele 

está envolvido desde Ele começará sua carreira 

como gerente de projetos culturais.

Foi também diretor do Festival Internacional 

de Fotografia e Artes Visuais PHotoEspaña, entre 

2002 e 2006, além de quatro edições de La noche 

en blanco, correspondentes aos anos de 2007 a 

2010. Em 2008, foi nomeado Coordenador Geral do 

Matadero Madrid, um novo centro de criação 

contemporânea da cidade, onde trabalhou até 

dezembro de 2012, quando foi convidado a assumir 

a redefinição e lançamento de outro dos grandes 

projetos culturais da capital, o Centro Conde Duque, 

obra à qual se dedicou em 2013, para deixar Madrid 

e realizar o projeto Pausa, um programa de 

residência para artistas, pensadores ou poetas em 

áreas rurais.

Atualmente, Pablo Berástegui reside entre 

Madrid e Porto, onde dirige o Projeto Salut au 

monde!, um programa de exposições de fotografia 

contemporânea focado em explorar quem são os 

Outros -quem a priori não se assemelha à ideia que 

temos de nós mesmos- e celebrar a diferença.
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A VISITA

O projeto “Out-of-the-Way” (Fora do caminho) foi 

criado nos territórios longínquos do extremo norte da

Rússia, onde ainda vive a família paterna de 

Anosova rodeada por uma natureza intacta e uns 

modos de vida não muito diferentes daqueles dos 

antepassados que colonizaram a região da Sibéria 

há três séculos.

Em 2015 Anosova viajou pela primeira vez 

para estes confins com o intuito de explorar o 

microcosmos em que vivem, que está quase 

completamente isolado do mundo exterior. Num 

ambiente onde a civilização moderna di ficilmente 

penetra, a cidade mais próxima fica a 300 km e a 

conexão de transportes funciona apenas no inverno, 

Anosova desenvolveu durante quatro anos um 

trabalho que explora o isolamento e os limites, temas

que marcam o seu percurso profissional. 

A viagem só terminou no passado mês de 

outubro. 

Visitas: dias 2, 3, 9, 10, 16, 17 de dezembro e nos 

dias 6, 7, 13 e 14 de janeiro.

Horário: das 10h às 13 h – das 15 às 18h

As Visitas-Conversa têm uma duração de entre 

45 a 60 minutos. 

As marcações podem ser feitas através do email:

salutaumonde.pedagogico@gmail.com

NOTA: É preciso a marcação prévia com a 

antecedência de 1 semana em relação à data da 

Visita.
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A ARTISTA

Elena Anosova é uma artista visual que trabalha 

com fotogra fia documentaria e artística, vídeo, 

arquivo e instalações. Originalmente originária da 

região de Baikal (Rússia, Sibéria), atualmente reside 

em Moscovo e Irkutsk. Ela é membro da MAPS 

Images, um laboratório criativo e agência de fotos.

A parte mais importante do seu trabalho 

profissional é dedicada a projetos pessoais de longo 

prazo, centrados em vidas em instituições fechadas, 

pequenas comunidades e isolamento. 

Ela ensina artes visuais em Moscovo e São 

Petersburgo em diversas instituições como a Escola 

de Arte Rodchenko, onde ela se graduou. O seu 

trabalho tem sido publicado em todo o mundo, 

incluindo a National Geographic (EUA).
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