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Viagem 
ao prazer 
sexual 
feminino 
Marta Crawford preten-
de promover uma expe-
riência pedagógica, pro-
vocadora e irreverente 
através de obras de artis-
tas como Paula Rego e Ju-
lião Sarmento. 

A exposição Amor Veneris -
Viagem ao Prazer Sexual Fe-
minino foi inaugurada ontem, no 
Palácio dos Anjos em Algés, sob a 
curadoria da sexóloga Marta Cra-
wford e de Fabrícia Valente. É a 
primeira exposição do MUSEX -
Museu Pedagógico do Sexo e tem 
o apoio do Município de Oeiras. 
A exposição, pioneira em Portu-
gal, enaltece o tema Amor Vene-
ris (clitóris), numa perspetiva ar-
tística e científica. O objetivo é 
promover uma experiência peda-
gógica, provocadora e irreverente. 
Amor Veneris - Viagem ao Pra-
zer Sexual Feminino pretende 
levar o público a refletir sobre a 
pertinência do tema do prazer se-
xual feminino, além de explorar 
outros pontos fundamentais, 
como o consentimento e o não 
consentimento, a violência sexual 
sobre as mulheres, a resposta se-
xual feminina, entre outros con-
ceitos indissociáveis à vivência 
da sexualidade. 

«É urgente que se fale sobre o 
direito ao prazer e sobre o im-
pacto que a violação dos direi-
tos sexuais tem sobre ele. Esta 
exposição é também uma forma 
de dar voz às mulheres e, por ou-
tro lado, é uma afirmação da im-
portância do consentimento mú-
tuo e do que isso representa», diz 
Marta Crawford, autora do proje-
to e curadora da exposição, que 
conta com cenografia d'Os Espa-
cialistas e obras de Paula Rego, Ju-
lião Sarmento, Jamie McCartney, 
Polly Nor, Soph ia Wallace, Ana Ro-
cha de Sousa, entre outros. Serão 
também apresentadas obras inédi-
tas de Ana Pérez-Quiroga, Ana Ro-
cha de Sousa, Error-43 e da perfu-
mista Cláudia Camacho. Os bilhe-
tes estão disponíveis no local e na 
Ticketline. A exposição pode ser vi-
sitada até 30 de dezembro. 


