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Helena Almeida vence
BESPhoto
Artista premiada pela exposição "Pés no
Chão, Cabeça no Céu"
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Governo quer travar

Helena Almeida venceu ontem a primeira edição do prémio
BESPhoto pela exposição retrospectiva "Pés no Chão, Cabeça no
Céu", que esteve patente no Centro Cultural de Belém (CCB), em
2004.
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Cardeal que anuncia

O trabalho da artista, nascida em Lisboa em 1934, assenta sobretudo
na fotografia, que manipula com outros materiais para abordar o corpo
e a sua relação com o espaço. Na cerimónia de anúncio do prémio, que
decorreu no CCB, em Lisboa, Helena Almeida agradeceu mas
manifestou-se contra a atribuição de prémios, porque "todos os
artistas mereciam" ganhar. No CCB Helena Almeida apresenta o
vídeo inédito "A Experiência do Lugar II" e quatro imagens ampliadas a
preto e branco, de 2001, intituladas "A Experiência do Lugar I". Este
ano, a artista representará Portugal na Bienal de Artes Visuais em
Veneza, em Itália. O presidente da administração do CCB, Fraústo da
Silva, elogiou a criação do prémio BESPhoto, por ter sido atribuído
"num ano de crise" e por surgir no âmbito de uma "colaboração
indispensável com o Banco Espírito Santo". Ricardo Salgado, da
Administração do BES, sublinhou por seu lado que o prémio BESPhoto
põe em prática o "espírito de contribuir para a dinamização da
arte contemporânea em Portugal e no exterior". No anúncio
estiveram presentes várias personalidades, entre as quais a ministra da
Cultura, Maria João Bustorff, o director do museu de Serralves, João
Fernandes, e a comissária da representação de Portugal na Bienal de
Artes Plásticas de Veneza, Isabel Carlos. O Prémio BESPhoto, de
carácter anual e no valor de 15 mil euros, resulta de uma parceria
entre o Centro Cultural de Belém e o Banco Espírito Santo. O júri que
nomeou os quatro artistas para a primeira edição do prémio era
constituído por Alexandra Pinho (BES), Delfim Sardo (CCB), Emília
Tavares (Museu do Chiado), João Fernandes (Fundação de Serralves) e
Sérgio Mah (LisboaPhoto). Após apreciação dos trabalhos expostos, o
vencedor foi escolhido por um outro júri, composto por Alexandra
Pinho, Delfim Sardo, Luísa Costa Dias (Arquivo Fotográfico de Lisboa),
Régis Durand (Galerie National du Jeu de Paume) e Rosa Olivares
(revista Exit). Além de Helena Almeida, os outros três nomeados foram
Nuno Cera, João Tabarra e Vítor Pomar.
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