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Em “Voltar” o fotógrafo Diogo Maia revisita um local que conhece bem, o Liceu Maria Amália 
Vaz de Carvalho, escola que frequentou 10 anos antes.  
 
Neste projecto o autor faz uma reflexão sobre a memória mas também sobre a 
especificidade do meio que usa, a fotografia. É através dela que ele volta a olhar para as 
salas, corredores, ginásio, carteiras e outros objectos, numa clara intenção de reinvenção das 
suas próprias memórias. 
 
As imagens caracterizam-se por um grande rigor formal, que lhes conferem uma 
objectividade, que é inundado por uma ideia de "silêncio" que se vai ouvindo ao longo do 
trabalho, tal como a luz ilumina estas salas, tornando esse mesmo olhar subjectivo e poético. 
 
A escolha do momento (férias escolares) é fundamental pois o facto deste espaço se 
encontrar vazio de pessoas, ajuda-nos ainda mais enquanto espectadores a projectarmo-nos 
nas nossas próprias memórias, estas imagens não são apenas sobre esta escola em particular, 
mas como no campo das artes nos é permitido recriar uma realidade. 
 
João Paulo Serafim 
 
 
 
 
DIOGO MAIA  
 

Diogo Maia (Lisboa 81), Licenciatura em Publicidade com Produção de Video - Art director, 
Thames Valley University, Londres; Curso sobre as várias componentes fotográficas, 
composição, iluminação técnica fotográfica e laboratório digital, Instituto Português de 
Fotografia, Lisboa; Curso de fotografia autoral da Ar.Co.  
Estágios: Carolan Media, Londres, como criativo e designer; Young&Rubicam Redcell, Lisboa. 
Colaborou como fotógrafo nas revistas GQ, Máxima e Vogue; Editor fotográfico e pós-
produtor de imagem do fotógrafo Sérgio Garcia, tendo produzido vários books de eventos 
comerciais para várias empresas e grupos, como a Jerónimo Martins e Cofina.  
Desde 2012, fotografo de produto corporativo e de arte. Colaborador ativo com algumas 
leiloeiras, como a Sotheby’s de Londres, museus, colecionadores particulares e também com 
algumas agências de comunicação e revistas.   


