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Nossa Senhora da Amazônia
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Aos 23 anos, a designer amazonense Lara Denys assumiu uma grande responsabilidade: a de
desenhar a imagem da Nossa Senhora da Amazônia. Nascida em uma família tradicionalmente
católica, Lara venceu um concurso nacional para a criação da figura da Virgem. A jovem teve o
projeto aprovado pelo Vaticano. Com traços caboclos, Nossa Senhora da Amazônia ganhará agora
um Santuário em frente ao Rio Negro, no formato de uma canoa, principal transporte dos povos
amazônicos.
A designer contou que, antes de produzir a imagem, estudou arte sacra e a fisionomia do caboclo.
"Pesquisei em livros e vi até como indígenas carregam bebês. Queria que o traje fosse mais indígena,
mas precisava cobrir todo o corpo da Nossa Senhora, para não incitar sexualidade. Planejei cada
detalhe", disse.
A roupa de Maria, por exemplo, é de tom terracota, que remete às terras amazônidas e demonstra a
humildade da Virgem.
O vestido da Nossa Senhora traz ainda uma simples estampa baseada na arte dos indígenas
Waimiri-Atroari. O manto ganhou um tom mais escuro que o tradicional azul celeste. Lara decidiu
manter o véu na cor branca por representar a pureza da mãe de Jesus Cristo, que aparece nos
braços da Nossa Senhora também com traços caboclos. "Ele é um verdadeiro curumim", descreveu.
A Nossa Senhora da Amazônia aparece ainda na figura em cima de uma vitória-régia. Segundo Lara,
a planta foi escolhida por ser uma das espécies mais conhecidas e bonitas da região. "Além disso, a
vitória-régia é forte, cresce em solo infértil, e suporta até 40 quilos. Quando a flor nasce, sempre no
escuro, exala um perfume único. Ela é então a base da Nossa Senhora, que aparece como a
verdadeira flor da vitória-régia", ressaltou. Ao redor da Virgem Maria, orquídeas brancas,
tradicionais da Amazônia, foram estrategicamente posicionadas. De acordo com a criadora da
imagem, as flores representam o feminino.
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