
RAMIFICAÇÕES
As árvores morrem de pé

Uma exposição de Nuno Beja

Inauguração: 03 de Dezembro, pelas 23h
Local: Salão Nobre, Teatro Politeama

O fotógrafo Nuno Beja apresenta o seu mais recente projecto fotográfico Ramificações, sobre a peça teatral As 
Árvores Morrem de Pé, encenada por Filipe La Féria e em cena no Teatro Politeama. 

No âmbito da comemoração da 100ª representação da peça As Árvores Morrem de Pé, a inauguração da 
exposição terá lugar no dia 03 de Dezembro, pelas 23h, no Salão Nobre, Teatro Politeama, e reúne cerca de 40 
obras fotográficas de Nuno Beja.  

O Design de Exposição ficou a cargo de Joana da Matta que conceptualizou um arquivo cénico, num jogo de 
estruturas modulares, apelando à curiosidade pela procura, pela descoberta, pelo vasculhar da história. 

RAMIFICAÇÕES - As histórias do arquivo de memórias, as histórias que coexistem e que se vão formando 
dentro da própria história. Na origem, o texto dramático - o tronco; segue-se o encenador, que recria uma nova 
história- o florescer de um ramo; juntam-se todos os intervenientes, actores, assistentes, técnicos, figurinistas... 
que reflectem, agem, interferem, re-recriam - os ramos. Criam-se múltiplos de histórias por contar, por 
revelar. Desmultiplicam-se as memórias que deslizam até novas histórias, tornando-se ínfimas e incessantes 
ramificações.

A inauguração da exposição conta com o patrocínio da marca Bacalhôa Vinhos de Portugal. 

NUNO BEJA

Nuno Beja nasceu em 1982, em Lisboa. 
Em 2004 ingressa no curso de Fotografia do IADE. Em 2006, torna-se assistente do fotógrafo Carlos Ramos, sócio- 
fundador do estúdio de Fotografia de Moda Um Ponto Quatro. Desde então, desenvolve trabalho na área de Fotografia 
de Moda, fotografando para diversas revistas da área e marcas nacionais, como Chocolate, Amoreiras Fashion Life, Moz, 
Urso Tigre, Bainha de Copas, Goldmud, Alexandra Moura, entre outras.  
Em 2010, juntamente com Carlos Ramos e Paulo Andrade, fotografa os vestidos e jóias da fadista Amália para o catálogo 
da exposição Amália, Coração Independente, realizada no Museu Berardo. 
Foi galardoado com o prémio Jovens Criadores, por dois anos consecutivos, na categoria de Fotografia, integrando as 
Mostras Nacionais Jovens Criadores 2012 e 2013, assim como os catalogos de exposição das mesmas, com os projectos 
Happiness e Sensibilidade. 
Em 2014, inicia o projecto fotográfico SOURIRE INTEMPOREL, em parceria com a maquilhadora Antónia Rosa, 
apresentando-o publicamente em exposição integrante da 43ª edição Moda Lisboa. 
Paralelamente, Nuno Beja tem vindo a desenvolver diversos projectos fotográficos em parceria com as companhias 
teatrais nacionais, nomeadamente Teatro Comuna e Teatro Politeama, apresentando-se regularmente em exposições 
individuais. 

Links:
https://www.facebook.com/events/1158613877552165/    |     www.nunobeja.com
Contactos: 
Nuno Beja
   bejanuno@hotmail.com
   (+351) 911198830
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Joana da Matta
   joanadamatta@gmail.com
   (+351) 916150660
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