
EM CASA
exposição coletiva de fotografia mobile

MIRA Mobile Prize ‘21

/ Mosteiro de Salzedas

24 JUL - 31 OUT 2021

EM CASA
exposição coletiva de fotografia mobile

MIRA Mobile Prize ‘21

/ Mosteiro de Salzedas

24 JUL - 31 OUT 2021

Curadoria
Manuela Matos Monteiro e João Lafuente

Curadoria
Manuela Matos Monteiro e João Lafuente



Em casa | www.miramobileprize.com

A casa foi sempre um espaço fundamental das nossas vidas mas a 
pandemia tornou-a o centro das nossas existências. Deixou de ser o 
lugar para onde se regressa depois do trabalho e das aulas para ser 
o lugar onde se está sempre, tendo-se transformado no escritório, na 
escola, no ginásio...  
A resposta ao tema Em casa na 11ª edição do concurso internacional 
MIRA Mobile Prize revelou-nos de que modo este espaço está a ser 
encarado nos cinco continentes. As 50 fotografias da shortlist que 
agora se expõem dão-nos uma imagem plural de como os seus au-
tores veem a casa: um escape, um santuário, uma prisão, uma fonte 
de descoberta e também de frustração. Recebemos milhares de fo-
tografias e constatámos que as janelas são claramente a imagem que 
prevalece: essas aberturas, esses olhos das casas representam as 
saudades que todos sentimos da vida solta e livre no espaço aberto.

Gianluca Ricoveri – vencedor da 11ª edição do MIRA Mobile Prize
Mónica Brandão – fotógrafa portuguesa mais bem classificada

Agnieszka Gietkowska | Alon Goldsmith | Anna Witkowska | Antonieta 
Monteiro | António Jota Gonçalves | Arina Francke | Armineh Hovane-
sian | Augusto Lemos | Aung Ko Latt | Ayanava Sil | Becky Menzies 
| Catherine Caddigan | Clarisse Debout | Dale Botha | Dália Santos | 
Eliza Badoiu | Eoin ONeill | Fiona Christian | Glenn Homann | Heather 
McAlister | Helge Jorgensen | Isabel Nolasco | Jorge Pedra | Katya 
Rosenzweig | Leandro Selister | Linda Hollier| Lorenka Campos | Lu-
cia Melo | Luis Domingos | Luis Rodriguez | Mal McCann | Manuela-
Vaz Marian Seid Rubin | Mary Jane Rosenfeld | Mary Joy Ganitano | 
Mirosław Radomski | Nicole Christophe | Pati John | Paula Veloso | Pier 
Luigi Dodi | Rita Moniz | Roger Guetta | Salomé Carvalho | Sara Sel-
dowitz | Sarah Bichachi | Shubham Pati | Tetê Schmidt | Vera Carlotto
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