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Em seu primeiro livro, Lígia Fernandes escolheu a 
mulher, com todas suas complexidades, como fio 
condutor desse projeto. Esperanças, frustrações, dores 
de amores, abusos e caminhos de superação estão 
contidos em suas imagens. O que pode parecer um
livro autobiográfico é, na verdade, o retrato das questões 
mais fundamentais para a mulher contemporânea que 
ainda vive numa sociedade machista ancorada nos 
conceitos mais retrogrados do século passado. Numa 
construção subjetiva, a fotógrafa traz com delicadeza  
assuntos essenciais como opressão, aborto, submissão 
e violência em contraponto a caminhos que podem 
levar ao equilíbrio. Caderno de Impressões é um retrato 
sutil e crítico do universo feminino e seus anceios.

Valdemir Cunha
Editor

Anotações



Tem sempre presente, que a pele se 
enruga, que o cabelo se torna branco, que 
os dias se convertem em anos, mas o mais 
importante não muda! Tua força interior 
e tuas convicções não têm idade. Atrás de 
cada trunfo, há outro desafio. Enquanto 
estiveres viva, sente-te viva. Se sentes 
saudades do que fazias, torna a fazê-
lo. Não vivas de fotografias amareladas. 
Continua, apesar de todos esperarem que 
abandones. Não deixes que se enferruje o 
ferro que há em ti! (...) Nunca te detenhas! 

Camille Claudel
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