
“Monchique” - Helena Gonçalves  

26 Junho /  15 Agosto 2012  

Galerie Fotogragic, Praga 

Nesta sua primeira exposição em Praga, Helena Gonçalves, uma jovem fotógrafa portuguesa, apresenta 

«Monchique» que consiste numa série de fotografias captadas na Serra de Monchique, no Algarve onde a 

fotógrafa nasceu, após os dramáticos incêndios que assolaram esta região a Sul de Portugal nos anos 2004 e 

2005. 

Nesta exposição, Helena Gonçalves apresenta um conjunto de 12 fotografias de longa exposição, cada uma 

representando um mês do ano, captadas à noite, com recurso a um foco de luz dura através do qual a artista vai 

revelando os cenários e os elementos da própria Natureza, que constituem a acção. A luz, o tempo, o que é 

revelado e o que se esconde na imensidão do negro são questões que Helena Gonçalves tem vindo a explorar 

desde 2003. 

A exposição «Monchique» insere-se no projecto curatorial de Ana Matos (PT) e Mar. Marcela Strakova (CZ), 

iniciado em 2010, e que este ano aborda a temática «Ambiente. Urbano / Não Urbano». 

Esta exposição é uma parceria entre a Galeria das Salgadeiras e a Galeria FotoGrafic (Praga, República Checa). 
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“Monchique” - Helena Gonçalves   

26 June /  15 August 2012  

Galerie Fotogragic, Prague 

In this first exhibition in Prague, Helena Gonçalves, a young Portuguese photographer, presents the 

«Monchique» series that consistsin photos taken in the Monchique Mountains, situated in Algarve where the 

photographer was born, after the dramatic forest fires that devastated this specific region to the South of 

Portugal in 2004 and 2005. 

In this exhibition, Helena Gonçalves presents a series of 12 photos of long exposure, each one representing a 

month of the year, captured during the night, with resource to a spotlight of hard light through which the artist 

reveals the sceneries and elements of the Nature itself, which make up the action. The light, the time, what is 

revealed and what is hidden in the immensity of the darkness, are questions which Helena Gonçalves has been 

exploring since 2003. 

The «Monchique» exhibition integrates the curatorial project of Ana Matos (PT) and Marcela Strakova (CZ), 

which started in 2010 and this year deals with the subject matter of the «Environment. Urban/Not Urban».
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