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Este projeto tem quase duas décadas e já celebrou a beleza de muitas mulheres em
estado de graça. Na sociedade contemporânea, em que a indústria publicitária
promove uma feminilidade estereotipada, de corpos manipulados para a perfeição e
para os jogos do consumo, parece-me importante inscrevermos outra história.
A nível filosófico, o corpo grávido configura uma identidade dupla, além da
fragmentação racional(ista), que concebe o sujeito como indivíduo separado do
outro e do mundo — uma mulher grávida são duas pessoas. “Corpo vivo” celebra a
experiência de comunidade que a gravidez representa, no reconhecimento dos elos

que a todos unem.
A nível espiritual, este é um convite para repensar a herança judaico-cristã que
enforma o Ocidente, separando a maternidade da experiência da sexualidade (a
Virgem Mãe engravidou por uma pomba). “Corpo vivo” recupera o legado das
civilizações matriarcais, em que a Grande Deusa é representada com formas
voluptuosas.
Inspirada pela iconografia da Vénus Mãe, (re)criei com estas mulheres uma série de
retratos que mostram, em simultâneo, a sensualidade da mulher mãe e o poder da
maternidade, enquanto processo criativo, dádiva. O desafio das sessões “Corpo vivo”
é a mulher mostrar-se como corpo erótico, poderoso, fértil.
Alio à fotografia uma componente ritual, para marcar esta fase mágica na vida de
uma mulher. Junto a artista à terapeuta e à yoguini, num convite de celebração e
intimidade — um mudra, um poema, leitura de um oráculo, partilha de estórias,
medos, alegrias, bênçãos, dádiva a um olhar unido.
As sessões (cerca de 2h) normalmente decorrem em casa da grávida, num contexto
familiar e tranquilo. As fotografias podem envolver nudez ou não: és tu quem decide.
Ficarás com uma seleção de 20 imagens digitais de alta qualidade.
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