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“Emotional Landscapes” é um projecto fotográfico que aborda vivências  humanas no enquadramento 
urbano da cidade de Nova Iorque ao longo de mais de duas décadas, desde o início dos anos 90 até 
hoje. 

Tenta documentar ao longo deste tempo, o lado humano , as rotinas  no espaço e no dia a dia  de uma 
cidade,  presente naquele que é  também,  um universo que extravasa para o imaginário cinematográfico 
e literário colectivo. 

 É um trabalho que vai buscar à perspectiva humana a verticalidade esmagadora do espaço, procurando 
na aleatoriedade do registo fotográfico, sem guião, não calculado , o  imprevisto e o real  (nele não 
intervindo),  a verdade de um quotidiano que é afinal igual a tantas outras cidades e geografias . 

Antes do museu da imagem em movimento de Leiria, outras montagens desta exposição tiveram lugar em 
2014 n’ A Pequema Galeria em Lisboa e na cidade de Natal, nordeste do Brasil, Galeria do Teatro da 
Cultura Popular em 2015, com curadoria de Sónia Figueiredo. 
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Enterprise , 2012 
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Closer, 2012 





White garden, 2008 





Memories, 1993 





Ground Zero, 2001 
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Everybody, 1993 





Bucolic, 2012 





Don’t Walk 1996 





Mornind at 34St W (I)  1999 
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