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  FILIPE CARNEIRO é minhoto, médico cirurgião cardiotorácico no Cen-
tro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho e fotógrafo amador. Fo-
tografa o mundo e as pessoas desde há muito, procurando através de 
cursos de fotografia aperfeiçoar a sua técnica de captura da realidade.
  Tem participado em exposições coletivas e realizado exposições in-
dividuais. Tem trabalhos selecionados na Galeria FineArt-Portugal, no 
banco de imagens Fotolia, na rede social Eyeem e no “space.com". 
Várias imagens da sua autoria integram revistas e livros.
  É membro do grupo Novos Primitivos – Fotografia Química e do Photo-
book Club do Porto. É fundador da revista PELIKULA (www.issuu.com/
pelikularevista), uma publicação anual sem fins lucrativos.
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 O trabalho que Filipe Carneiro apresenta tem o hospital onde tra-
balha como cirurgião cardiotorácico por objeto. O hospital é para cada 
um de nós um lugar de temor(es) e (in)quietudes porque por natureza o 
doente está despojado de tudo quanto é para além do corpo vulnerável. 
Tememos o lugar onde a linha da vida e da morte se desenha de forma 
mais radical, o lugar onde se tecem contingências e incertezas.

 Filipe Carneiro não tem a pretensão de documentar a vida do 
seu hospital ou do seu serviço. As suas fotografias inscrevem, registam 
os quotidianos daqueles que lidam com a falha, a falência, a rutura, a 
incompletude, a dor, a doença. E a imagem que o fotógrafo nos devolve 
é a de um corpo dentro de um corpo maior que é a cidade e como corpo, 
como sistema é feito de componentes que interagem entre si, que se 
implicam, se complementam, se integram. Assim, convoca o lugar que 
pode ser o corredor, o espaço de pausa e desanuviamento, o gabinete, 
a sala de operações; convoca a tecnologia que pode ser o equipamento 
do ar condicionado, as máquinas de suporte de vida, os mecanismos 
óticos; convoca a ação no teatro das intervenções cirúrgicas em que 
todos estão implicados – médicos, enfermeiros, técnicos superiores, 
auxiliares de ação médica e administrativos.  Não hierarquiza, não dis-
crimina, não separa antes estabelece a ligação transversal entre os di-
ferentes elementos do lugar, da ação, dos atores que constituem um 
corpo, um sistema total. 

 Mas Filipe Carneiro vai mais além ao trazer retratos da comuni-
dade hospitalar dos seus heróis, dos seus amigos, dos seus pares. São 
capturas de momentos em que o retratado desconhece o registo e tam-
bém de retratos assumidos. São registos íntimos, cúmplices de homens 
e mulheres que se deram à fotografia do retratador e que tanto dizem 
sobre fotógrafo e fotografados que assim se revelam. 

 Os doentes também estão presentes de forma subliminar nas 
sombras de cabeças que esperam, fantasmáticas presenças, identi-
dades múltiplas que se foram revezando ao longo do tempo. E este 
subtil registo traz ainda mais humanidade a um trabalho em que em que 
subjazem batimentos, palpitações, ritmadas vivências como a sístole e 
a diástole.

 Esta exposição permite-nos construir uma outra representação 
da instituição hospitalar em que se celebra a vida e, por isso, só pode-
mos estar gratos ao Filipe Carneiro. 

Manuela Matos Monteiro
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