




A invenção da fotografia em meados do século XIX 
começou por ser uma curiosidade amadora,  
um processo quase alquímico, exibido nas feiras  
do incrível mesmo ao lado da mulher barbuda  
e do homem elefante. Mas cedo a sua influência  
na cultura humana e em particular nas artes  
foi determinante. Nestas permitiu a grande  
libertação do próprio objecto artístico, passando  
da representação de algo para a apresentação  
de si mesmo e de que a arte abstracta é o grande  
salto conceptual. Depois, com Muybridge, a fotografia 
descobre o movimento e o cinema e um pouco mais 
tarde com Walter Benjamin entende-se já não só 
como reprodução de vistas parcelares do mundo,  
mas como modelo maior desta sociedade das  
imagens e do espectáculo que é a nossa.

Hoje vivemos um processo algo semelhante.  
As novas tecnologias da informação já mudam 
radicalmente as nossas vidas, mas a percepção  
geral que predomina é a de um conjunto de gadgets, 
mais ou menos úteis, mais ou menos deslumbrantes.  
Em particular no domínio da cultura e da produção 
artística a sua influência é ainda incipiente, senão 
mesmo objecto de uma rejeição em nome de uma 
pretensa singularidade criativa do humano. Mas  
é uma questão de tempo. A maioria das pessoas  
pode não se ter dado conta, mas a revolução  
artística do futuro já começou e é imparável. A arte 
anda sempre mais depressa do que a sua notícia.

É por isso que todas as experiências que  
assentem numa mudança de paradigma, em 
particular no uso que fazem das novas tecnologias, 
são bem-vindas. De que é exemplo a obra de  
João Santos, na sua manifesta vontade de superar  
a fotografia convencional e de abrir caminho a novas 
maneiras de visualizar o mundo.

Leonel Moura
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Encosto a face ao frio da janela e semicerro os olhos para ver passar  
as luzes a um ritmo que já conhecia de outras viagens. 
O pensamento tenta registar, ferindo-se na velocidade, os momentos, 
identificando-os um a um, deixando depois que se agrupem na sequência 
que nos obriga a pensar o tempo.  Se retirar ao conjunto de objectos 
que passam velozes à minha frente - como se cada um deles quizesse 
apanhar o anterior - a individualidade que lhes empresta a existência 
como objectos, chego a tocar a essência dessa viagem. 
Luzes em gestos largos, rastos de uma coreografia da dança que  
nos embriaga e nos transporta a um nivel superior de registo sensorial.
Faço-me escuro no olhar para fixar a ultima imagem e guardá-la  
na memória, para saborear cada sugestão de movimento, cada  
relampejar de cor.  Há viagens especiais.  E é uma 
viagem especial que o João Santos nos propõe. A que começa em nós, no 
nosso corpo enquanto ferramenta do movimento, enquanto morada de 
sensações.   Percebo a cidade na sua vida própria, no seu 
ritmo ora alucinante, ora comtemplativo, nos odores que especificam o 
espaço, na música agitada ou que incita ao recolhimento.  
Percorro com os olhos as paisagens uma a uma, lentamente, como se 
o tempo não fosse mais uma sequência de momentos que nos levam à 
próxima paragem.  Sento-me na beira da memória balançando as 
pernas sem medo do vazio, enquanto registo os movimentos que as cores 
me sugerem,  e aguardo pela próxima dança com o entusiasmo que a 
cidade me oferece.

João Santos utiliza a camara fotográfica como uma ferramenta de dança, 
onde o corpo, sustentáculo desse instrumento que é agora a sua extensão, 
desenha uma coreografia com as luzes da cidade, servindo-se delas  
como quem se serve de um instrumento de escrita de sensações.
Substitui-se ao movimento, decide ele a coreografia e a duração desse 
bailado atrás da objectiva. Fixa para nós, privilegiados espectadores, 
a vida, o ritmo e a pulsação da urbe, como quem toma notas de viagem 
num caderno que depois se inscreve na pele da memória para sempre.
Dubai, nas suas “City Lights”, está disponível aos nossos sentidos e ao 
nosso poder de imaginar, na Art Lounge, pelos gestos de João Santos. 
 
Carlos Neto
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Nasceu em Lisboa a 3 de Setembro de 1968.

Os seus estudos incluem Cinema e Belas Artes.  
Há dois anos e meio decidiu viver no Dubai e aí  
ficou a trabalhar.

Foi tão grande o impacto e fascínio com a energia  
do Dubai, que tentou transportar esse carácter  
mágico para a Fotografia, uma das suas inúmeras 
paixões. O City Lights é um conjunto de imagens  
do Dubai  à noite, e nas quais o artista tenta recriar  
as luzes e cores desta cidade vibrante e cosmopolita.

Era ainda um adolescente quando teve a sua 
primeira experiência com a Arte, quando foi 
convidado a criar e desenhar um logótipo para um 
centro comercial local na área da grande Lisboa. 
Foi totalmente desenhado à mão; em meados dos 
anos oitenta os computadores pessoais eram pouco 
utilizados. Posteriormente, foi publicado como 
anúncio num jornal diário. Teve também alguns 
desenhos e textos publicados em outros jornais. Mais 
tarde, estudou Pintura (Sociedade Nacional  de Belas 
Artes, Lisboa) e Fotografia (Escola Superiorde Teatro  
e Cinema, Lisboa) e ao longo dos últimos quinze anos  
a Fotografia tem sido uma constante  na sua vida. 
No inicio ele próprio as revelava, e mais recentemente 
rendeu-se ao formato digital. 

Em 1997, teve um programa de rádio de música 
Clássica (maioritariamente música Antiga) na XFM. 
O programa Sinfonia foi transmitido semanalmente 
durante cerca de 18 meses. O João Santos era o autor 
e produtor, e tambem escrevia os textos, bem como 
tinha de fazer a selecção e o line up das músicas.  
O Sinfonia tinha como imagem de marca a contagem 
de 1 a 10 do filme Europa (Lars Von Trier) na voz única 
de Max Von Sydow. Actualmente, muitas pessoas 
ainda recordam o indicativo original do Sinfonia. Além 
disso, foi o responsável pela pagina de Musica Erudita 
(artigos críticas sobre lancamentos discográficos de 
Música Clássica) na revista de musica – Voice, Lisboa. 
Mais recentemente foi finalista na escrita de um 
conto, para um livro de bolso.

Foi também mencionado três vezes na lista dos 
finalistas do concurso de mundial fotografia - World 
Amateur Photo Contest - Photo Magazine.

Actualmente trabalha no projecto City Lights 
(compreende aprox. 1000 imagens digitais de 
alta resolução) uma vez que este ainda lhe dá 
possibilidades de explorar os efeitos aleatórios dos 
vestígios de luzes e cores no espaço. Os resultados 
são mais interessantes - todo o conceito reside sobre 
a ideia de criar novas paisagens e mapas de cores, 
num vibrante conjunto de Fotografia Digital.

Ao longo do ano de 2007 City Lights foi objecto de 
três artigos em revistas locais no Dubai: em primeiro 
na What’s New Magazine, em Inglês; depois na Designs 
Magazine, em árabe; e finalmente na Friday Magazine, 
Suplemento Semanal do principal jornal diário de 
informação no Dubai - gulfnews, em Inglês.

João Santos também sabe fazer a chamada 
fotografia standard, mas acredita que é tempo para 
começar a ver o mundo através de uma perspectiva 
diferente.

O City Lights está também classificado como 
ArtBase Selection pelo rhizome (www.rhizome.org) o 
prestigiado museu online de Arte Tecnologica afiliado 
ao Novo Contemporanea, Nova Iorque. 

O Citylights está representado no Dubai pelas 
Galerias:  
The Jam Jar Gallery (www.jamjardubai.com).  
Traffic Design Gallery, (www.viatraffic.org). 

City Lights é representado em Portugal pela Galeria 
Art Lounge, Lisboa.

João Santos esteve também presente com os seus
trabalhos na 3ª edição da ArtMadrid (www.art-madrid.
com), feira de arte contemporânea, no stand da 
Galeria Art Lounge.

João Santos

_ _
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