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A Leica Gallery Porto expõe, a partir de 10 de Março de 2018, pela primeira vez em Portugal, a obra da 
fotógrafa alemã Tina Trumpp. Apresentada no ambiente espaçoso e clássico da galeria, ‘Shades of Sensuality’ 
centra-se no seu trabalho em torno do nu feminino. Recorrendo a luz natural e linhas suaves, Tina Trumpp 
cria imagens delicadas e sensuais do corpo da mulher. O mistério da feminilidade é revisitado a partir de uma 
nova perspectiva – não enquanto mero objecto de desejo, mas antes com uma elegância refinada, 
evidenciando confiança, força e uma beleza deslumbrante.

Ao imergir no mundo visual de Tina Trumpp, sente-se a intensidade e a alma da artista durante os encontros 
com as suas musas. No tempo presente destas imagens sobrepõem-se os sonhos e as fantasias de quem as 
contempla. Longe de uma representação superficial, as suas fotografias remetem-nos para uma linguagem 
visual mais próxima da visão de um pintor diante do corpo feminino. George Bataille escreveria que “o 
erotismo é a aprovação da vida até na morte”. A sensualidade do nu feminino, vista por uma mulher, é 
simultaneamente sedutora e provocadora. A artista cria uma visão muito pessoal do corpo feminino num 
momento de aceso debate (quase puritano) sobre a mulher. A sua obra é um claro símbolo de amor e a forma 
como observa a feminilidade é uma encantadora ode à beleza.

Frank Paul Kistner

Para mais informações: www.tinatrumpp.com 


