Registros e leveza e doçura
O Estúdio Chai Mariano Fotografias apresenta a exposição “Acalanto – Amor
traduzido em imagens” no Shopping Itaguaçu, de 22 de julho e 20 de agosto.
Com inspiração no estilo newborn, as imagens traduzem a delicadeza dos
primeiros dias ou meses de vida.
“Os registros de bebês entre 10 dias de vida e 12 meses é um trabalho que
envolve muito sentimento, carinho e segurança, sendo necessário lidar com
toda a emoção do momento”, explica a fotógrafa Chai Mariano.
A mostra, composta por 15 fotografias de bebês, comemora o primeiro ano de
atividades do estúdio e deverá encantar quem passar pelo espaço instalado
entre as lojas Renner e Camicado, no Piso Coqueiros.
O estilo newborn teve início com o trabalho da australiana Anne Geddes, na
década de 1990, sendo atualmente bastante difundido nos Estados unidos,
Canadá e Austrália. No Brasil, começou a ter visibilidade mais recentemente.
Chai explica que o ideal é fotografar os recém-nascidos entre 5 e 15 dias, pois
esse é o período em que seu sono é mais profundo, além de apresentarem
uma facilidade maior para que sejam colocados nas posições adequadas.
Mesmo com a facilidade de se fazer registros caseiros, tem crescido a busca
por profissionais para produzir as imagens dos bebês. O diferencial se deve
aos cuidados muito específicos para trabalhar com os recém-nascidos,
processos técnicos e acessórios especiais utilizados.
“Na fotografia newborn há técnicas de manuseio baseadas em estudos da
anatomia e do comportamento dos bebês. O ensaio tem duração de
aproximadamente 3 horas e durante todo o período em que o bebê se encontra
no estúdio a temperatura é mantida em 28 graus”, conta a fotógrafa.
Chai Salienta que existe uma Associação Brasileira de Fotógrafos de Recémnascidos, cuja missão é promover e apoiar as boas práticas na fotografia de
recém-nascidos.
“Ser reconhecida como uma profissional que respeita as normas de segurança
e ética na fotografia de newborn não tem preço. Atualmente são aprovados
apenas 153 fotógrafos no Brasil, sendo nove em Santa Catarina, três em
Florianópolis e uma em São José, que sou eu” – afirma.

Serviço
O quê: exposição Acalanto – Amor traduzido em imagens, do Estúdio Chai
Mariano Fotografias
Onde: Shopping Itaguaçu (Av. Gerôncio Thives, nº 1079, São José), Piso
Coqueiros, entre as lojas Renner e Camicado
Abertura: dia 22 de julho, às 19h30min
Quando: de 22 de julho e 20 de agosto
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