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Projeto mostra como as mulheres se relacionam com véus
islâmicos
queminova on 23 de janeiro de 2015 às 20:04
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A relação entre liberdade, beleza e véus islâmicos. É disso que se trata a
série "Rostos da Liberdade", da fotógrafa Alexandra KremerKhomassouridze, do Azerbaijão, país localizado na Ásia.
A série retrata 50 mulheres de países, históricos e profissões diferentes,
explorando suas percepções de identidade em relação ao uso de hijabs,
véus geralmente usados por mulheres muçulmanas. As imagens farão parte
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de uma exposição que acontecerá em Londres, no Reino Unido, a partir de
fevereiro.
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Cada mulher retratada aparece nas fotos com e sem hijab. "Essa exposição
é o meu jeito de interpretar e explorar essas diferenças --a de usar um hijab
e a liberdade de não usar--", explicou a fotógrafa em entrevista ao BBC.
"Algumas de minhas modelos choraram e disseram que nunca mais usariam
o véu. Outras falaram o oposto, que sempre usariam o véu".
A fotógrafa, que atualmente mora na França, conta que o projeto surgiu
quando ela voltou a cidade de Baku, no Azerbaijão, em 2011. "Quando
deixei o Azerbaijão, há 22 anos, o hijab estava em declínio, principalmente
entre as mulheres mais jovens. Elas preferiam usar jeans e minissaias como
um sinal de que estavam adotando uma nova ideologia de
multiculturalismo", diz a artista.
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"Quando voltei, duas década depois, me surpreendi em ver jovens do país
optando por usar o véu. Senti como se estivesse descobrindo uma nova
Baku, cheia de contrastes interessantes onde a liberdade pode parecer
diferente para pessoas diferentes", concluiu Alexandra.
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