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ZONA é um projecto de edição do fotógrafo Nuno Moreira realizado entre Tóquio e Lisboa, 
tendo como base uma performance pensada exclusivamente para o registo das cerca de 30 
imagens resultantes deste livro de artista. ZONA é a segunda monografia do autor (depois 
de "State of Mind", 2013), que acaba de ser editada numa edição de luxo limitada a 300 
exemplares que irá estar disponível na Ermida Nossa Senhora da Conceição.  
 
Com uma base assumidamente conceptual as fotografias exploram medos, sonhos e 
paisagens interiores, partindo de um estudo sobre a psique humana e uma procura em 
representar de forma concreta os recantos do inconsciente. As fotos fazem-se acompanhar 
por textos do escritor José Luís Peixoto em três línguas: Português, Inglês e Japonês.  
 
ZONA é um livro com duas narrativas que se vão cruzando e completando durante um 
processo cruzado de leituras: imagem e texto funcionam de forma paralela podendo 
também ser lidas de forma completamente independente; o resultado é um livro silencioso, 
negro e com imagens repletas de uma qualidade cinemática. 
 
Sobre Nuno Moreira 

Nasceu em 1982 em Lisboa e desenvolve actividade independente enquanto artista gráfico 
e fotógrafo. 

Estudou Cinema mas trabalhou sempre como designer, fotógrafo e professor 
especializando-se nas áreas de direcção de arte e edição editorial. 
Desenvolve trabalho artístico desde 2006 expondo com regularidade em Portugal e 
internacionalmente projectos de fotografia, colagem e instalações de cariz multidisciplinar. 
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"ZONA" is the latest book project by Portuguese photographer Nuno Moreira done between 
Tokyo and Lisbon.  
"ZONA" is a project that emerged directly from faded memories and notes from the authors 
dream-diary. After many sketches the project grew into a photographic documentation of 
different interior landscapes and situations. The culmination is an artist book with 30 images 
that will be available at Ermida Nossa Senhora da Conceição. 
  
ZONA explores both a mental and physical space - an attempt to represent the unconscious 
mind and the symbolic nature of archetypes. Always, with a heavy dose of poetry involved. 
The narrative of this series follows a live-performance and is somewhat similar to a dream 
experience – one feels both familiarity, intimacy and strangeness. The result is a sensuous, 
quiet and dark book, delivering images with a memorable cinematic quality. 
 
Comprised of photographs and exclusive texts written by José Luís Peixoto in Portuguese, 
English and Japanese "ZONA" comes in a beautiful cloth-bound limited edition of 300 
copies. 
 
About Nuno Moreira  
 
Independent visual artist working with graphic design and photography. 
Born in 1982 in Lisbon, Nuno studied Cinema but always worked as photographer, educator 
and designer. 
As a multidisciplinary artist Nuno has exhibited solo and in group shows regularly since 2006 
in galleries around the world. 
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