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joSon, fotógrafo nascido nas Filipinas e
radicado em São Francisco, é o autor de
impressionantes trabalhos como ‘Salt Ponds’,
na Baía de São Francisco. Imagens que não
nos passaram despercebidas, portadoras de
uma beleza inquietante e, simultaneamente,
apaziguadora. Aproveitámos para o conhecer
melhor nesta entrevista.

Diana Neves de Carvalho

joSon, the photographer born in the Philippines
and now se!led in San Francisco is the author
behind impressive works such as ‘Salt Ponds’ in
San Francisco Bay. Images which capture our
a!ention with their perturbing, yet simultaneously
tranquilising beauty. We get to know him a bit
be!er in this interview.

ATT: Em que consiste o seu trabalho? J: No
meu trabalho gosto de transmitir o ‘espírito’
dos seres vivos, podendo tratar-se de uma flor,
de uma paisagem ou de rostos de pessoas.
Captá-los consiste, para mim, em eternizar o
processo de mudança. A beleza é uma importante
parte da transição, mas a ideia por detrás da
imagem é a base que me inspira a criar. Pode
contar-nos um pouco sobre si, partilhando a
história da sua infância passada nas Filipinas e
a sua juventude vivida num templo budista, no
Vietname? Apesar de ter nascido nas Filipinas –
sou filho de mãe filipina-chinesa e de pai afro-americano – nunca me senti verdadeiramente em
casa lá, talvez, em parte, devido à minha aparência
(lábios grossos e cabelo volumoso).
Por isso sempre estive muito distante da minha
terra natal, e encontrei paz e conforto em lugares
onde a minha imagem pouco importava. Tendo
crescido numa educação católica, as únicas vezes
em que entrava num templo budista surgiam
quando a minha avó vietnamita nos visitava. E isso
trazia-me uma profunda alegria! Dentro daquelas
paredes sentia-me seguro, longe dos julgamentos
que experienciava por ser diferente, devido à
mistura da minha etnicidade. Comecei por acreditar
tratar-se de uma espécie de chamamento para me
tornar monge e então mudei-me para o Vietname,
onde iniciei a minha longa jornada. Mesmo tendo,
depois, enveredado por outro caminho, sinto
verdadeiramente que essa experiência fez com que
me descobrisse enquanto artista. De que forma é que
a juventude como monge influenciou o seu trabalho?
Acredito que ter tido essa vivência me ajudou a
observar as coisas, mais do que simplesmente vê-las.
Aprendi, desde muito cedo, a apreender a história
de um objecto e a sua simplicidade. E foi aqui que
descobri que a natureza é uma importante fonte
de inspiração diária, quer sejamos artistas ou não.

ATT: What does your work consist of? J: Through
my work I like to convey the ‘spirit’ of living
creatures, which could be anything from a flower,
to a landscape to people’s faces. Capturing them, in
my opinion, is to eternalise the process of change.
Beauty is an important part of the transition, but
the idea behind the image is the base that inspires
me to create. Can you tell us a little bit about
yourself, sharing the story of your childhood in the
Philippines and your youth spent in a Buddhist
temple in Vietnam? Despite having been born in
the Philippines – my mother is Philippino-Chinese
and my father is Afro-American – I never felt truly
at home there, perhaps partly because of my
appearance (thick lips and full hair).
For that reason, I’ve always felt distant from my
country of birth, and I found peace and comfort in
places where my image was of little importance.
Having been brought up as a Catholic, the only
occasions when I went into a Buddhist temple was
when my Vietnamese grandmother visited us. And
this would bring me such profound happiness!
I felt so secure within those walls, far away from
the judgements I had been subject to for being
different, due to my ethnic mix. I began by believing
that this was a kind of calling for me to become a
monk and so I moved to Vietnam, where I began
the long journey. Despite later taking a different
path, I really believe that this experience is what led
me to discover myself as an artist. In what way did
your youth spent as a monk influence your work?
I believe that having gone through this experience
helped me to observe things, rather than to simply
see them. From a very early age I learnt how to
apprehend the story of an object and its simplicity.
And that was how I discovered that nature is an
important source of daily inspiration, whether or
not we are artists.
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É importante que percebamos o seu papel e como
encaixamos nela, não como um espaço vasto, mas
como algo mais intimista.
Gosto de pensar que com este meu pequeno
conhecimento, e com a minha paixão pelo que é
natural, obtenho o retorno da sua complexidade e
magnificência. Em relação ao projecto “Salt Ponds
– Paisagem terapêutica: um mundo danificado
em transição” –, o que nos pode dizer sobre ele?
As lagoas de sal da Baía de São Francisco são
incrivelmente bonitas. No ano passado fui inspirado
a criar este conjunto de trabalhos, perscrutando
do ar – por entre as nuvens e o nevoeiro da cidade
– a sua aparência bizarra e sobrenatural, e a sua
história complexa... Mais do que documentar o
redemoinho salino de cores vivas tingido pelas algas,
e emoldurado pelos diques artificiais de barro, quis
antes registar as linhas precisas e as matizes de cores
néon, à medida que estas se alteravam consoante as
estações, e a sua exposição ao calor do sol.
A minha educação budista ensinou-me a não ‘morar’
no passado, por ser algo que não conseguimos
mudar nem controlar. Contudo, quando aprofundo
mais estas cores e formas deslumbrantes das

It’s important that we understand nature’s role
and how we fit in with it, not as a vast space but as
something more intimate.
I like to think that with this little bit of knowledge
and with my passion for what is natural, that
I obtain some return from its complexity and
magnificence. Regarding the project “Salt
Ponds - Healing Landscape: A Damaged World
in Transition”, what can you tell us about it? The
salt ponds in San Francisco Bay are incredibly
beautiful. Last year I felt inspired to create this
sequence of work, scanning from above – from
between the clouds and fog of the city – their bizarre
and supernatural appearance and their complex
history... Apart from wanting to document the salty
swirls of intense colours tinted by the algae, and
framed by the artificial clay dykes, I also wanted to
register the precise lines and hues of neon colours
as these changed according to the seasons and their
exposure to the heat of the sun.
My Buddhist education taught me not to ‘live’ in
the past, since it is something that we can’t change
or control. However, when I immerse myself in
the stunning colours and shapes of the salt ponds,

lagoas de sal, inevitavelmente sou transportado
para um passado sombrio, carregado de desastres
ecológicos e culturais. E como reagir, quando algo de
tamanha beleza nasceu de um período tão sinistro
na História? Muito antes da corrida ao ouro, os
pântanos que as lagoas de sal destruíram foram,
em tempos, lar de uma maravilhosa variedade de
espécies de animais e plantas. O sal dessas mesmas
lagoas foi até usado para a manufactura de napalm,
durante os anos 60. E as memórias dos efeitos
desse horror químico no Vietname – país onde
passei a minha juventude –, voltaram em força.
Reconciliando a impressionante beleza das lagoas
actuais com esse episódio histórico, levantam-se
questões relativamente à capacidade das culturas
e religiões se adaptarem e seguirem em frente:
devemos confortar-nos no futuro com a revitalização
deste santuário da vida selvagem? Ou devemos
simplesmente disfrutar da beleza do cenário, pelo
que actualmente é?
Como seres humanos, frequentemente destruímos
e reconstruímos, esquecendo através do tempo...
O que o levou a passar um ano inteiro pendurado
num helicóptero, voando sobre águas gélidas, para
captar estas imagens? Posso dizer que não foram
só as cores ardentes e os padrões circulares das
próprias baías de sal. Eu estava a observar toda a
vida selvagem (sobretudo as aves aquáticas) no seu
regresso a esta zona, prosperando, mais uma vez,
nesta terra em transição. E este movimento tem
um significado especial para mim: como budista,
o conceito de renascimento define a forma como
crescemos, e redefine-nos simultaneamente ao
vertermos e abraçarmos o nosso passado doloroso.
Acima de tudo, a ideia de que uma paisagem inteira
possa de repente ressurgir enche-me de esperança.
É por isso que esta paisagem danificada é agora
devolvida à natureza, como um santuário da vida
selvagem. E, paralelamente, o meu ritual de regresso
a casa depois de cada vôo, funcionava como cura,
lembrando-me dos mundos que deixei para trás.

I am inevitably transported to a brooding past,
burdened with ecological and cultural disasters.
And how to react when something of such beauty
was born out of such a sinister period in history?
Well before the Gold Rush, the marshes that the salt
ponds destroyed were the habitat for a marvellous
variety of animal and plant species. The salt from
these same ponds was even used to manufacture
napalm, during the 1960s. And the memories of
the effects of this chemical horror in Vietnam – the
country where I spent my youth – came back to me
with their full impact. To reconcile the stunning
beauty of the ponds nowadays with this episode
in history, raises questions about the ability of
cultures and religions to adapt and to move on:
should we comfort ourselves in the future with the
revitalisation of this wildlife sanctuary? Or should
we simply enjoy the beauty of the setting for what it
is at the moment?
As human beings, we frequently destroy and
rebuild, forgetting the past as time goes by... What
inspired you to spend a whole year hanging from
a helicopter, flying over icy water, to capture these
images? I can say it wasn’t just the burning colours
or the circular shapes in the salt ponds themselves.
I was observing all of the wildlife (particularly the
water birds) returning to this area and once again
prospering, in this transitional landscape. And
this movement has a special meaning for me: as a
Buddhist, the concept of being reborn defines the
way in which we grow and simultaneously redefines
us as we shed and embrace our painful past. Above
all, the idea that an entire landscape can suddenly
resuscitate fills me with hope. That is why this
damaged landscape has now been returned to
nature as a sanctuary for wildlife. And parallel to
this, my ritual of returning home after each flight,
worked as a kind of cure, reminding me of the
worlds that I have left behind.
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