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1.       INTRODUCCIÓN

Dende fai anos levo dedicando o meu tempo e ganas á revisión 
do contexto no que se desenvolve a muller e os colectivos sociais 
que foron excluidos e discriminados ao longo da historia. O tema 
de estudo da investigación na que me centro é o feminismo, e as 
cuestións que aluden ao xénero e a identidade no campo das artes.

O resultado deste traballo de investigación xurde da necesidade que 
ao longo dos últimos anos sentín, ao estar totalmente involucrada nos 
estudos feministas. Neste camiño pretendo plantexar unha reflexión 
acerca da realidade actual na que se encontra a arte feminista e as 
prácticas artísticas que se desligan da predominante arte realizado 
polo home branco de clase media, occidental e heterosexual. 
Abríndome camiño pouco a pouco, pretendo plantexar unha serie 
de reflexións que axuden a visibilizar a desigualdade existente, 
aínda cando nalgúns sectores se tena crenza de ter todo gañado, e 
afírmase que loitar pola igualdade da mulleré cousa de reiteracions 
innecesarias.  Desafortunadamente nada máis lexos da realidade, 
xa quea crise, e a crecente onda de conservadurismo por parte dos 
novos gobernos, fai que a situación para a muller e para tódalas 
persoas que se saen da práctica dominante normativizada, se esté 
volvendo cada vez máis discriminatoria e precaria.

“Para mí, ser artista no es sólo hacer cosas bonitas o que la gente 
te dé palmaditas en la espalda; es una especie de comunicación, un 
mensaje”1

1 Grosenick, Uta. Mujeres artistas de los siglos XX y XXI. Ed. 
Taschen. Madrid, 2001.p.103.

Esta frase plasma dunha maneira moi explícita o que eu entendo 
por arte.  O compendio de obras que me conmoven e das pezas que 
realizo, teñen en común que se desligan directamente dun sentido 
únicamente estético, tal e como a cita de Tracey Emin proclama, 
sempre buscando o diálogo crítico co espectador.

Fig. 1. Tarcey Emin. My Bed. 1998.

No traballo de investigación fago unha revisión contextual dos 
momentos claves do movemento social feminista dende a práctica 
artística, tamén acerca dos traballos de xénero e a subordinación 
infrinxida as mulleres, tan presentes como reais na construción da 
cultura e a sociedade, e visibéis na práctica da arte.

No proceso de creación un dos puntos clave para o meu proxecto foi 
a importancia de xogar coa comunicación, coa linguaxe. Información 
que se traslada, se extrapola, se subverte.
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Consecuente co mundo e súas problemáticas sociais, a arte que 
realizo é fruto dunhas ganas insaciables por aportar, en maior ou 
menor medida, solucións, que visibilicen o invisible, que choquen 
co modelo establecido, que pretenden gañar a utopía. É unha loita 
positiva, dende dentro.

A partir, tanto da investigación, como da práctica artística, a miña 
proposta será levar a cabo unha análise e una reflexión, sobre as 
estratexias de cambio e resistencia que se poden realizar dende 
a arte. Para iso farase unha revisión dos antecedentes de ditas 
prácticas no pasado,  ata chegar á actualidade, reexaminando, 
dende os colectivos artísticos feministas que xurdiron nos anos 
sesenta, ata as prácticas postfeministas actuais.

1.1.      CONTEXTO

Esta inmersión na práctica artística dende as disidencias feministas, 
é consecuente cos acontecementos que me rodean, e coa súa 
simultaneidade no tempo. A arte sempre foi reflexo do momento 
histórico, e non se pode obviar o entorno no que é concibido.

Parece mentira que me encontre escribíndono contexto donde 
o meu país, que goza por ser europeo de supostas liberdades e 
logros feministas, leve ao Parlamento unha reforma absolutamente 
retrógrada, e endurecedora da lei do aborto, vixente dende 
o ano 1985, e ademáis, se aprobe sen problemas, porque a 
dereita ten unha maioríaparlamentaria pertinente para respaldar 
cualqueraatrocidade, a pesar de que esperen ao término das 
eleccións europeas, para formalizala entrada en vigor da nova lei, 
e así, non perder moitos votos electorales. Medida que faido corpo 
privado da muller, un público control autoritario.

miña marabillosa Europa, cada vez máis neoliberal, cada vez máis
heteropatriarcal. O contexto Vivo na contemporánea realidade onde
tres xóvenes rusas da banda Pussy Riot son condeadas ao encerro
penitenciario por un tribunal ruso, condeadas por cantar a «Oración
Punk»: «Virgin Mary, Mother of Gog, put Putin away (bis). Virgin Mary, 
Mother of God, become a feminist»2Virxe María, madre de Deus, 
líbranos de Putin (bis). Virxen María, madre de Deus, convértete en 
feminista). Sen olvidar, que o réxime político de Putin atenta contra 
a liberdade de expresión, ademáis de condear a cualquera persoa 
que exprese unha orientación sexual que non sexa a heterosexual, 
outorgando unha vulnerabilidade insostible ás persoas que non 
encaixan no canon normativizado, situación que lamentablemente 
xa se cobrou varias mortes. E todo isto sen sairme da da crise, 
tampouco axuda en absoluto a mellorar as cuestións igualitarias 
da muller, nin dos colectivos discriminados, polo contrario, pon en 
perigoa súa sempre tambaleante situación.

2 http://elpais.com/elpais/2013/12/06/gente/1386353121_885182.
html

Fig. 2. Pussy Riot. 2012.
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“Un creador hoy, para ser y estar en armonía con su contemporaneidad, 
necesita de la tecnología, precisa utilizar tecnología como 
herramienta, como medio.”3 Imposible obviar que vivimos na era 
dixital, que permitiu dar voz e cabida a tódalas  opinións posibles, 
ademáis de conferir difusión, a velocidade estratosférica de cualquera 
acontecemento, sendo unha das mellores ferramentas para 
propulsar os Movementos máis significativos da nosa época, como 
no 15M que xurde en España, Occupy Wall Street en Nova York ou 
Eu son 132en México, que a pesar de ter orixes en lugares concretos, 
fansecorrentes absolutamente universais nuns segundos. Como no 
caso de Pussy Riot, que trala súa condea, xurdiu un fenómeno sen 
precedentes, de protestas a favor da liberación das compoñentes do 
grupo punk. E todo gracias as novas comunicacións que se xeneran 
a través de internet, e asplataformas das redes sociais,capaces de 
por en perigo a estabilidade de cualquera goberno.

“No una comunidad regulada por los efectos de identidad, sino meras 
comunidades fluctuantes reguladas tan sólo por la instantánea y 
efímera expresión de la diferencia. Desde esta perspectiva, y en la 
medida en que una utopía es necesaria para dibujar un horizonte, la 
web puede ser un espacio privilegiado para diseñar nuestro futuro. 
En la matriz digital el organismo cibernético tiene una posibilidad 
de rescribir las relaciones estereotipadas de la identidad, el género, 
y la sexualidad que permitan en un futuro reestructurar personas, 
derechos y responsabilidades. La red como un sueño de una 
urbanización dispersa. Redes de resistencia que urbanizan lo real. 
Detrás de ellas se esconde el deseo de enfrentar la comunidad 
que viene”4 Como Ana Martínez-Collado ben apunta, a rede é a 
resistencia que está permitindo o cambio, que acolla a diversidade, 
que está reestructurando o mundo e as súas relacións. 

3 José Ramón Alcalá: El blog de Alcalá. Iconografías digitales y 
nuevos imaginarios en época de colisíon cultural. [en línea] Abril 2014. 
Dispoñible na web: http://joseramonalcala.blogspot.com/
4 Martínez-Collado, Ana. Tendenci@s: perspectivas feministas en el 
arte actual. Murcia: CendeaC, 2005. P.294.

Estamos a vivir un momento histórico, no que os cambios son 
abruptos e a estabilidade tambaléase en tódolos sentidos, pero 
sempre penso que non hai mellor momento que unha crise para 
acoller novos imaxinarios, crear alternativas de resistencia, e sobre
todo, para aprender que o futuro é un campo no que podemos ser
nós mesmos os que o cultivemos. En xeral, está xurdindo un 
movemento universal que se move cun interés común de desacordo 
hacia o modelo neoliberal capitalista que nos impuxeron sen 
opción a réplica, que está dando orixe á unión do colectivo para 
forxar un futuro con novos dereitos sociais, seguindo a utopía sen 
descanso, porque se hai algo que debemos agradecer á nova era 
da información dixital, é que nos ensinou que non estamos solos na
batalla.

Fig. 3. Movimiento 15M. Puerta del Sol, Madrid. 2011.
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1.1.1.     MOMENTOS CLAVES DO MOVEMENTO 
SOCIAL FEMINISTA, UN ESTUDO DENDE AS ARTES.

Dende a aparición do feminismo, na súa vertente tanto teórica como 
de movemento social, foi unha das tendencias de maior incidencia 
sobre a creación artística, e a pesar de que é a partir dos anos 
60 cando máis se establece a práctica feminista na arte, hai que 
remontarse moito antes para encontrar as primeiras relacións entre 
arte e feminismo. A miña intención foi a de facer unha visualización 
puntual dalgunhas das obras de arte de crítica feminista,porque son 
tan numerosas que evidentemente, non teñen todas cabida neste 
espazo reducido.

É asombroso como dende as orixes das orixes, a desigualdade 
que sufre a muller pode contarse en datos tan concretos coma 
as do propio nacemento da palabra feminismo, referencia que 
eu personalmente, e  supoño que isto lle ocurrirá a maioría,  
figurémonos xurdindo en Francia co albor das revoltas sociais. Sen 
embargo, fai moi pouco descubrín para a miña sorpresa que non 
era a cousa tan idílica. Na conferencia de Beatriz Preciado para 
o Museo Reina Sofía,¿La muerte de la clínica?5, con entusiasmo 
fíxonos rir ao mostrar o retorcido da súaorixe, que data do ano 1871, 
cando un médico francés chamado Faneau de La Cour, denominou 
feminismo aos homes que debido ás secuelas da tuberculose 
perdían virilidade. Polo que él considerou que o feminismo era unha 
patoloxía de desvirilización do home. Eo término un ano despois foi 
retomado polo fillo de Alexandro Dumas para, de maneira ofensiva, 
descualificar aos homes que apoiaran a causa das ciudadanas en 
termos de igualdade legal e política. Moito despois, a comezos do 
século XX é o momento en que as mulleres sufraxistas se apropian 
do termo descualificar para retomalo, autodefiníndose feministas, 

5 Beatriz Preciado. ¿ La muerte de la clínica? Museo Reina 
Sofía. Data de consulta: 20 de abril de 2013. Dispoñible en: http://www.
livestream.com/museoreinasofia/video?clipId=pla_0d6981a0-90f5-4960-
a27a-64610eee2f71

e reformular o seu significado, facendo dun descualificativo unha 
arma propia de loita.

A muller foi excluida do mundo da arte ata datas moi recentes, 
pero iso non quere dicir que non existiran mulleres creando. Tiñan 
como en casi tódolos campos o acceso restrinxido, por pertencer 
ao xénero feminino. “Prácticamente hasta entrado el siglo XX es 
difícil encontrar pintoras que sobresalgan por realizar un trabajo 
que transgreda la norma. Hubo pintoras de cámara, paisajistas, 
retratistas…,pero casi todas se pueden adscribir al movimiento 
o momento sin que hayan provocado sobresaltos o al menos 
pequeños revulsivos. Por suerte las excepciones son brillantes”6. 
Como apunta Olvido Gara, coñecida como a cantante Alaska, as 
creadoras que naquela época concibiron as súas obras fóra da 
norma dominante, deron como resultado pezas xeniales que moitos 
anos despois foron retomadas no estudio, como o marabilloso cadro 
de Artemisa Gentileschi, Susana e i Vecchoni (Susana e os vellos) 
realizado no ano 1610. 

6 Gara, Olvido. Transgresoras. Barcelona: Ediciones Martínez Roca, 
2003.p. 136.

Fig. 4. Artemisa Gentileschi, 
Susana e i Vecchoni. 1610.

Na pintura podemos ver como 
Susana, que se encontra núa 
rehúsa dos “vellos” que a 
están incomodando. Todo un 
precedente feminista naquella 
época. É un cadro que pon de 
manifesto como a artista a pesar 
do contexto misóxino da época, 
utiliza unha independencia 
persoal e innovadora para crear 
personaxes femininos con moita 
forza, que son capaces decidir 
por sí mesmos. Son mulleres con 
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coraxe que se resisten a ser dominadas pola moral do discurso 
machista que se atribuía á muller daquella época. “El ejemplo más 
destacado de la nueva interpretación que Artemisia Gentileschi hace 
de los temas al uso, y sobre el que más se ha escrito por variadas 
razones, es el cuadro de Susana y los viejos, en el que la pintora 
logra transmitir de un modo patente la angustia de la protagonista 
ante el acoso a que está siendo sometida”.7 

A finais do século dezanove e principios do século vinte, xurdiu o 
considerado movemento feminista sufraxista, que se centrou na 
reclamación do dereito da muller ao voto, e a igualdade de acceso da 
muller á educación. O feminismo tamén apoia a causa de abolición 
da escravitude, e sucédense as protestas para conseguilo. 

Unha das artistas que aínda non centra toda a súa creación artística 
no feminismo, pero que sí realizou unha das obras que a min máis 
impacto me xerou, é o cadro Unos cuantos piquetitos, de Frida Kahlo, 
realizado en 1935. A artista realizou a pintura a causa dun suceso 
que leu nun diario: un home asasinou bestialmente a súa muller a 
puñaladas, e éste ao ser detido, dixo como excusa que solo foran 
“uns cantos piquetitos”. Neste caso Frida Kahlo pareceu adiantarse 
as artistas que posteriormente a partir dos anos 70, utilizarán os 
fluidos do corpo feminino como presencia nas súas obras.

O movemento ten que ver co contexto social, a revolución do 69, 
e a reclamación dos dereitos da liberdade de expresión, que vai 
ligada coa declaración de reclamo da sexualidade non normativa. 
Denúnciase a representación da muller como suxeito cosificado 
e estereotipado, e comeza a visibilidade da muller como artista, 
fundindo os límites entre o privado e o público, o persoal e o político. 
Na arte feminista aparecen as accións realizadas co corpo, e os 
temas de interese partirán dende a maternidade, a ruptura co canon 
establecido. A arte comeza a tomar parte activa na denuncia social. 
Enmarcado no contexto encóntrase a obra de Valie Export que 
aborda a creación dende unha nova visión da representación do 

7 Trigueros, Ma. Teresa. Arte y feminismo. Donostia-San Sebastián: 
Nerea, 2008.p. 15.

corpo e a mujer, rompendo os roles predeterminados, rexeitando 
as construccións occidentais, e facendo latente o machismo 
enmascarado nas representacións artísticas. 

É a partir dos anos noventa cando a complexidade da identidade 
se expande, e aparece o denominado postfeminismo. “La primera 
complicación surge respecto al uso del prefijo post incorporado 
recientemente al de feminismo. […] se comienza a dejar atrás 
el discurso feminista como discurso de clase y se asume una 
identificación más universalista de su problemática como 
problemática de expresión de la «otredad»; o dicho de otra manera: 
se hace explícita la multiplicidad de significados y formas que conlleva 
la existencia de lo femenino pera reivindicar la noción de identidad 

Fig. 5. Frida Kahlo. Unos cuantos piquetitos. 1935. Pintura.
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femenina como una identidad múltiple y plural que se sustituye 
ficcionalmente, a partir de estrategias narrativas y existenciales”. 8 
“El cyborg es una criatura en un mundo prstgenérico”.9

A obra do colectivo O.R.G.I.A trata das cuestións de xénero, sexo 
e a sexualidade dende un posicionamiento Queer. “Se trata de una 
identidad fluctuante, inestable y bastarda, que transita a su antojo y 
en base a sus posibilidades por diferentes disciplinas metodológicas 
sin importarle el reto que ello pueda suponer. En definitiva O.R.G.I.A 
es un espacio heterotópico en el que cuando se entra, las leyes, los 
tiempos, y los placeres son marcados por el propio ser amorfo que 
se conforma.”10

8 Martínez-Collado, Ana.  Tendenci@s : perspectivas feministas en 
el arte actual. Murcia: CendeaC, 2005. P.204.
9 Haraway, Donna J. Ciencia, cyborgs y mujeres : la reinvención de 
la naturaleza. Madrid: Cátedra, 1995. p. 255.

10 O.R.G.I.A http://besameelintro.blogspot.com.es/. [En línea] 2014

Fig. 7. O.R.G.I.A. Follarse la ciudad. El ataque de autierótica: la oscuridad 
se cierne sobre Barcelona. Vol 1. 2009. Técnica mixta sobre papel.

Fig. 6. Valie Export. Acciones de Pantalón: Pánico genital. 1969.
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1.2.   ANTECEDETES

Actualmente na miña investigación e práctica artística traballo 
subordinada a unha realidade que me conmove, pero ese tipo de 
interés estivo aí dende moito antes. 
Interésame especialmente a linguaxe performática, e son máis 
as mulleres que traballan neste ámbito, con temáticas, coma a 
identidade, o corpo e a denuncia. Coma é o exemplo de Ana Mendieta 
ou Regina José Galindo, artistas as que teño especial admiración, 
e nas cales me inspirei para realizar unha performance de denuncia 
na cidade de Cuernavaca, México. Esta acción nace do contexto 
de violencia hacia a muller que é tan acusado en México, onde os 
Feminicidios11  sucedían continuamente, e o acoso visual hacia a 
miña persoa como obxeto sexual, repetíase constantemente, sendo 
unha situación de hostigamento visual insostible, é por iso que 
no centro da cidade, nuhna rúa moi transitada, visto o meu corpo 
escribindo unha frase repetidas veces: Tu mirada. 

11 En México, desafortunadamente, moitas mulleres son maltratadas, 
violadas e asasinadas, a estos crimes atroces nese país, denomínaselles 
feminicidios.

En Superpuestos, a idea de traballo de dobre exposición, comeza 
coa intención de superpoñer persoas sobre sí mesmas, unha 
primeira imaxe co corpo nú e a seguinte con roupa, para conseguir 
así un efecto de transparencia do corpo, pero según avanzou o 
proxecto, o traballo foi consolidándose ata chegar a mesturar nun 
mesmo corpo, a parte frontal e traseira do mesmo, e fusionar o sexo 
masculino co feminino, para contraer unha nova identidade. O noso 
comportamento hacia o exterior, continuamente sofre represions 
e modificacions, para sentirnos adaptados, ou máis ben, non 
excluidos. O corpo é clasificado respecto ás directrices políticas e 
sociais que establecen a normalidade, ocorre así un encasillamento 
no binomio home/muller, olvidando a multiplicidade de persoas que 
somos. Superpostos superponnos, olvidando a norma, deixando de 
lado o encasillamento.

Fig. 8. Tu mirada. Cuernavaca, México. 2012. Performance.

Fig. 9. Serie Superpuestos. 2011. Fotografía analóxica.
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Podería non parar de citar referentes que dende a miña nenez fixeron 
de min o resultado de encontrarme agora cun enorme desexo de 
transformar por vía da comunicación artística, ao mundo que me 
rodea. Sempre sentín a necesidade de denuncialas inxustizas que 
me conmoven, e coñecer a outra verdade, que non sempre é a que 
conta a historia, nin a televisión, nin os periódicos, fontes que na 
miña casa sempre foron abundantes, pero que nunca me pareceron 
nin obxetivas, nin verdadeiras, agora moito despóis, e sendo unha 
persoa con máis formación, teño claro que ese instinto, non é senón 
a realidade de que neste mundo hai unha gran minoría que non 
tiveron nin voz, nin voto.

2.   OBXETIVOS

“La historia de la oposición de los hombres a la emancipación de las 
mujeres es más interesante quizá que el relato de la emancipación 
misma”12 Escribe Virginia Woolf, reflexionando sobre tódolos 
contratempos que de unha maneira ou outra, se levan a cabo para 
que a muller siga ocupando o seu papel outorgado, nada relevante, 
e así non poñer en perigo a figura dominante do home, xunto con 
tódolos beneficios que lle proporciona dito status. Este feito, que 
Virginia Woolf puntualiza e denuncia en 1929, non se  superou, e 
proba diso é votar un simple vistazo ao mundo no que vivimos, cun 
sentido crítico, como Virginie Despentes evidencia no seu último 
libro Teoría King Kong. Ámbalas autoras, son reflexivas co modelo 
dominante de patriarcado, e as consecuencias directas que produce 
nas súas vidas, onde escriben dende un punto de vista totalmente 
subxetivo e basando tódalas súas teorías en acontecementos que 
sufriron na súa propia pel. Eu tomo como modelo de creación o 
mesmo punto de partida, e dende un prisma totalmente persoal 
penso a creación da arte coma un arma de empoderamento, cuxo 
obxetivo é o de xerar unha visión totalmente crítica da realidade 
social, sempre usando a xenialidade que permite a linguaxe da arte, 
transformando unha denuncia nunha obra artística, no seu dobre 
constante: a de orixinar novos imaxinarios, e a de evidenciar un feito 
discriminatorio.

O obxetivo do TFM é reflexionar sobre aqueles traballos que 
son referentes  feministas, ademáis de evidenciar tódolos 
acontecementos concernentes a súa creación, demostrando as 
difíciles circunstancias que aluden á desigualdade de oportunidades 
á hora de insertarse no campo artístico, sendo o  cuestionamiento 
da súa profesionalidade e validez, unha constante no traballo de 
mulleres que utilizan o feminismo, a identidade e o xénero como 
tema principal nas súas creacións.

12  Woolf, Virginia. Una habitación propia. Barcelona: Editorial Seix 
Barral, 2009. P.77.
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“Hay que tener en cuenta que la categoría de sexo y la institución 
naturalizada de la heterosexualidad son constructos, «fetiches» o 
fantasías socialmente instaurados y socialmente reglamentados; no 
en categorías naturales, sino políticas (categorías que demuestran 
que apelar a lo «natural» en esos contextos es siempre político).”13

Ademais de chegar ás conclusions sobre a investigación feminista 
levada a cabo, o consecuente obxetivo foi a creación de obras no 
mesmo ámbito, fruto do cal, resultaron cinco pezas que se enmarcan 
no contexto actual da muller, e o seu papel na arte. 

3.   METODOLOXÍA

No proceso de creación, foi clave completar e profundizar nos estudos 
teóricos, que para min, nunca van desligados da práctica artística, 
senón que son un conxunto adherido, é un proceso continuo.

O primeiro paso do desenrolo do Traballo de Fin de Máster, foi a 
revisión do traballo persoal realizado anteriormente, e os alcances 
resultantes no proceso de investigación ata ese momento. A partir 
de ahí, comencei a xerar unha continuidade na liña de investigación, 
decidindo que estivera máis centrada nos estudos feministas, polo 
que a realización das obras desenrolouse en dita temática.

As fontes documentais son claves para o avance no meu proxecto, 
dende a revisión filosófica, á indagación nos procesos resultantes 
da creación por parte dos grandes profesionais do campo artístico 
en materia de xénero, facendo incursións no visionado de obra de 
artistas, que son referentes necesarios.
Os documentais, catálogos e exposicións máis trascendentais foron 

13 Butler, Judith. El género en disputa: el feminismo y la subversión 
de la identidad. Madrid: Paidós, 2007. P.250.

primordiais no meu traballo de investigación. Dende documentais 
como ¡Women art revolution14, que fai unha revisión historiográfica 
dende o comezo da muller no campo artístico, ata a importancia 
de coñecer a realidade artística da muller na actualidade. Como o 
exemplo da plataforma M.A.V.(Mulleres nas Artes Visuais)15, que 
ademais de ter un observatorio onde se ofrecen datos obxetivos 
da situación real das mulleres no sistema artístico español, tamén 
ofrecen un espacio de reunión para as mulleres artistas, así 
mesmo de traballar para a implantación de políticas igualitarias, 
sendo o festival Miradas de Mulleres un dos seus grandes éxitos,  
posibilitando o visionado de obras de artistas que de outro modo 
non sería posible.

É totalmente necesario ser conscente de todo o material anterior 
existente con respecto á materia de traballo na que investigo, pero 
igual de primordial é ser consecuente coa contemporaneidade, por 
iso, dedico especial atención ás creacións actuais, ás conferencias, 
exposicións e textos críticos que simultáneamente se levan a cabo. 
Todo isto é un campo de cultivo indispensable para a progresión 
do meu traballo, que deu como resultado ademáis da investigación 
teórica, un resultado de cinco obras artísticas, con temática 
contemporánea.

14 http://www.womenartrevolution.com/
15 http://www.mav.org.es
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3.1   PROCESOS ARTÍSTICOS DENDE A 
PERSPECTIVA DE XÉNERO.

“Quiero por tanto defender la importancia de la teoría, a pesar de que 
históricamente ha estado centrada en el varón, y de las exclusiones 
que actúan en nombre de ella. La importancia, en primer lugar, de 
la teoría en el sentido más general, como conocimiento: porque 
ofrece una explicación del mundo social y específicamente de su 
estructuración con arreglo al género. La importancia, asimismo, de 
la teoría como crítica: es decir, como análisis más sistemático de 
cómo las divisiones de género han sido construidas y mantenidas 
históricamente y en la actualidad”.16 Tal e como Katy Deeswell 
establece, o xénero é unha construción social, sobre a cal se 
escribiron infinidade de teorías que se desligan da centralización 
masculina que predominou históricamente, coma o discurso da 
filósofa Judith Butler, que establece que non hai dous xéneros, e 
o binomio que nos ensinaron ao longo dos anos, no é nin máis nin 
menos que un constructo rexido por unha serie de pautas culturales 
históricas e lingüísticas, e considera que cada persoa responde a 
un xénero performativo, e segue uns roles que o anteceden. Butler 
asenta que  a  disciplina dun individuo é en tanto ao pautado a súa 
condición históricamente construida, desfacendo así o xénero home-
muller coma única realidade posible, e permitindo unha multiplicidade 
xenérica.  “¿Existe un género que las personas tienen, o se trata 
de un atributo esencial que una persona es, como lo expresa la 
pregunta: «¿De qué género eres? »? Cuando las teóricas feministas 
argumentan que el género es la interpretación cultural del sexo o 
que el género se construye culturalmente, ¿Cuál es el mecanismo 
de esa construcción? Si el género se construye, ¿podría construirse 
de distinta manera, o acaso su construcción conlleva alguna forma 
de determinismo social que niegue la posibilidad de que el agente 
actúe y cambie?”17

16 Deepwell, Katy. Nueva crítica feminist del arte. Estrategias críticas. 
Madrid: Ediciones Cátedra, S.A., 1998. pp. 49 e 50.
17 Butler, Judith. El género en disputa : el feminismo y la subversión 
de la identidad. Madrid: Paidós, 2007.p. 56.

A arte faise cómplice visible de que a heteronormatividade non 
é a única resposta posible, e o xénero tamén encontra disputa 
e aloxamento no campo artístico. “¿Femenino? ¿Masculino? 
Depende de los casos. Neutro es el único género que me conviene 
siempre”18 A cita de Clauda Cahun deixa claro, que o seu traballo e 
a súa persoa son toda unha transgresión, e máis tendo en conta que 
naceu no século dezanove. Eu sempre tiven como modelo as súas 
fotografías, e sobre todo os seus grandes escritos e o precedente 
que foi, arriscando a converterse na persoa que desexou ser, sen 
ningún tipo de prexuizo. Claude Cahun, a partir das súas fotografías, 
fai unha caricatura dos estereotipos masculino e feminino, e así nega 
a posibilidade de unha clasificación xenérica, e o encasillamento no 
binarismo como única alternativa.

18  Saldaña, Diana, “Claude Cahun, el tercer género o la identidad 
poliforma”, Revista Arte, Individuo y Sociedad, Vol 14, 2002.

Fig. 11, y 12. Claude Cahun. Autorretrato. 1927.
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A súa proposta non é soamente a de retratarse en múltiples 
posibilidades xenéricas, senón en levar á práctica unha androxinia 
reveladora e totalmente radical na súa época. Como podemos ver no 
seu Autorretrato, de 1928, rompe co canon, e adquere unha identidade 
propia. Non é para menos que hoxe en día sexa considerada unha 
persoa visionaria e adiantada a súa época, sendo o paradigma das 
novas identidades actuais. “Según Cahun el resultado de esto sería 
una liberación profunda, que establecería a la vez un auténtico 
diálogo entre el inconsciente humano y el azar de la experiencia 
cotidiana.”19 As súas imáxes son todo un descubrimento, a pesar 
de encontrarse albergadas no marco contextual do liberal París nos 
anos vinte. As súas imáxes enmárcanse na corrente surrealista, 
tendo contacto coas persoas máis recoñecidas da vangarda 
parisina. A súa sexualidade non pasou inadvertida e como lesbiana 
activista, e manifestante resistente da ocupación nazi, foi detida 
e tivo que instalarse na Isla de Jersei para sobrevivir á Segunda 
Guerra Mundial. 

19  Ibid., p .215.

Os cuento, é unha performance realizada na miña propia habitación 
onde resido en Pontevedra durante o curso de este Máster, a acción 
comeza cunha sobrecarga de prendas e complementos, que pouco 
a pouco van desprendéndose do corpo ao tempo que se conta a 
historia da relación existente entre a prenda e a miña propia persoa. 
Os sucesos son elixidos intencioadamente para xerar un autorretrato 
onde quedan latentes partes fundamentais da miña ideoloxía 
e condición de feminista, crítica coas desigualdades. A acción 
termina cando se chega ao momento actual, cando xa non queda 
ningunha prenda da que desprenderse. Na historia, narráronse, 
dende anécdotas cotidiáns de relación coa prenda que me quito, ata 
cuestións políticas referentes a miña sexualidade como lesbiana, e 
o meu condicionamento por este feito.

Fig. 13. Una identidad. 2012. Fotografía dixital. Fig. 14. Una identidad. 2012. Fotografía digital.
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3.1.1   O SUXEITO NORMALIZADO. TEORÍA 
QUEER, IDENTIDAD E XÉNERO.

“La naturaleza humana es un efecto de tecnología social que 
reproduce en los cuerpos, los espacios y los discursos la ecuación 
naturaleza=heterosexualidad. El sistema heterosexual es un 
aparato social de producción de feminidad y masculinidad que opera 
por división y fragmentación del cuerpo: recorta órganos y genera 
zonas de alta intensidad sensitiva y motriz (visual, táctil, olfativa…) 
que después identifica como centros naturales y anatómicos de la 
diferencia sexual.”20

Comecei a ler libros de teoría de xénero que cambiaron e apoiaron 
moitas das miñas crenzas e valores. Beatriz Preciado con libros como 
Testo yonqui, ou o seu Manifiesto contrasexual, revolven a miña 
conciencia, dándome ánimo, despertando o entusiasmo dunha boa 
maneira, para comprender a construcción do xénero, o que supón 
un punto e aparte, no meu pensamento actual. É así como chego 
a dar coa Teoría Queer, que sostén que os binarismos de home 
e muller son construccións sociais, e que, polo tanto, non existen, 
papeis determinados biolóxicamente inscritos na natureza humana, 
polo tanto o xénero non existe, invéntase, créase a conciencia ao 
longo da historia, como tampouco hai categorías universais como a 
heterosexualidade ou a homosexualidade. É dicir, compréndese que 
tódalas identidades relativas á sexualidade, xénero e orientación 
sexual son igualmente insólitas, xa que son un produto social e 
histórico.
“Cuando hablamos de identidad de género femenino, el propósito 
no es el de defender que lo femenino se exprese en unos signos 
externos, sino el de señalar que se es totalmente producido 
por ellos: la experiencia de lo femenino es por excelencia una 
experiencia de ontologización débil, digamos, de todo sujeto, de 
toda identidad. Ella no preexiste y se «expresa» en unos signos, 
apariencias o máscaras: sino que se produce en ellos -y justamente 

20 Preciado, Beatriz. Manifiesto contrasexual. Barcelona: Anagrama, 
2011.p.17.

como específica conciencia de que nada hay detrás.”21 

Un exemplo do cuestionamento do suxeito fóra do rol normalizado é 
o traballo fotográfico de Diane Arbus, que representa o normal como 
monstruoso: cando fotografía a dor, encóntrao en persoas normais. 
Provoca que a xente presuntamente normal apareza como insólita. 
Rompe a composición, sitúa ao personaxe no centro. A súa mirada 
sempre é directa, con tensión e forza. Tamén fai o proceso inverso 
retrata a persoas que socialmente quedaron excluidas e quedan 
fóra do estimado normal. Para ela non existe o momento decisivo, 
21 Martínez-Collado, Ana.  Tendenci@s : perspectivas feministas en 
el arte actual. Murcia: CendeaC, 2005. P.212.

Fig. Diane Arbus. Joven con rulos en casa. 1966.
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traballa en continuo espazo temporal e obliga aos retratados a que 
sexan conscentes de que están sendo retratados. Busca unha 
mirada nova, pasando do tedio á fascinación.

María Llopis produxo unha peza de videoarte que leva por título La 
bestia e que trata sobre este aspecto de suxeito non estandarizado. 
No video aparece a propia artista paseando tranquilamente por 
un xardín, ata que de pronto comeza a comportarse como si un 
animal se apoderara dela, comeza a quitarse a roupa, gruñe, fai 
xestos ameazantes, incontrolables, ata que se calma, e ruborízase 
o verse reflexada nesa situación, e comeza o proceso inverso, para 
volver a ser unha persoa civilizada, comedida. Cuestionando a 
ficción da realidade, os estereotipos construidos e representados. A 
actitude subversiva e a disciplinada chocan para polemizar os roles 
establecidos.

Sarah Lucas se incluirá a sí mesma en moias das súas obras, 
fotografiándose en poses que se consideran propias do xénero 
masculino: sentada coas pernas abertas, vestida con chaqueta 
de pel e lentes de sol…“En muchos de sus trabajos, muestra la 

mirada masculina escudriñando a la mujer que desea o a la mujer 
como objeto de deseo y, en este proceso, exagera hasta tal punto el 
machismo que se desenmascara en la mirada, que la propia artista 
parece disfrutar claramente del juego entre la mirada y el objeto 
llamativo de la mirada”22, escribiu Raimar Stange no apartado que 
se dedica a esta artista no libro Mujeres artistas de los siglos XX y 
XXI. 

Noutras ocasións Sarah Lucas recurre a composicións que remiten ás 
naturezas mortas, pero nas que os elementos vexetais (cogombros, 
melóns, ovos) adquiren unha connotación equívoca relacionada co 
sexo ou, sería mellor dicir, co sexismo e a súa denuncia. O traballo 
de Sarah Lucas interésame na medida na que o xénero entra a 
formar unha importancia absoluta na súa obra. As miñas imaxes de 
retratos son o reflexo dunha identidade de xénero, e sobre todo do 
conflicto visual que se xenera, coma se pode ver na obra Homenaje 
a Sarah Lucas.

22 Grosenick, Uta. Mujeres artistas de los siglos XX y XXI. Ed. 
Madrid:  Taschen, 2011. p. 27.

Fig. María Llopis. La bestia. Viedeo. 2005.

Fig. 17. Sarah Lucas. Chicken Knickers. 2000.
Fig. 18. Serie Homenaje a Sarah Lucas. 2014.
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3.2   FEMINISMO, CRÍTICA CULTURAL E 
RESISTENCIA POLÍTICA DENDE AS ARTES VISUAIS.

A dualidade público e privado foi destruida polo movemento político 
das mulleres de finais dos anos sesenta, que repetiron ata a 
saciedade, incansables, o coñecido grito: “Lo personal es político”23, 
frase popularizada e sacada do ensaio que en 1969, co mesmo título 
publicou Carol Hanisch. Dende entón non é en van que se cuestione 
sempre a politización do ámbito doméstico, a casa foi obxeto de 
mira, ao igual co corpo.
Dende que a conciencia da muller en tanto que suxeito oprimido 
e apropiado, faise patente, comezan a darse voz ás obras de arte 
que manifestan a realidade de este feito. “Tenemos que intentar 
entender filosóficamente (políticamente) estos conceptos de 
«sujeto» y «conciencia de clase» y cómo funcionan en relación con 
nuestra historia. Cuando descubrimos que las mujeres son objeto 
de opresión y apropiación, en el momento exacto en que somos 
capaces de reconocer esto, nos convertimos en sujetos cognitivos, 
por medio de una operación de abstracción. La conciencia de la 
opresión no es sólo una reacción (una lucha) contra la opresión: 
supone también una total reevaluación conceptual del mundo social, 
su total reorganización con nuevos conceptos, desarrollados desde 
el punto de vista de la opresión.”24

Son moitos os exemplos da arte que tratan esta problemática, en tanto 
ao privado e ao público, e as relacións de poder que se establecen 
na desfeita dicotomía dos térmos, digo desfeita porque dende que 
se fixo consciencia de que o privado e persoal é político xa non 
pode haber volta atrás. Unha das artistas que máis claramente fala 
da construcción do corpo e a súa relación cos espacios públicos e 
privados é Itziar Okariz, coa súa obra máis coñecida e quizais a máis 

23 Hanisch, Carol. The personal is political. 1969.
24 Wittig, Monique. El pensamiento heterosexual y otros ensayos. 
Barcelona: Egales, 2006. p. 41.

polémica: Mear en espacios públicos o privados, onde Itziar dende 
o ano 2000 realiza accións en espazos considerados públicos, nos 
que de pe a artista mexa. Esta acción é repetida e levada a cabo en 
distintos lugares, utilizando sempre a mesma acción. A subversión 
que se consegue con ese xesto considerado masculino, rompe a 
construcción de xénero e o tabú que se establece únicamente para 
as mulleres, que teñen que realizar o acto de mexar, no espazo 
privado e sentadas. 

A intromisión do estado e a politización do corpo non é cousa 
do pasado, non hai maior exemplo de iso que a aprobación do 
Anteproxecto a finais de 2013 en España,  da nova lei do aborto, 
denominada Protección de la Vida del Concebido y los Derechos 
de la Mujer Embarazada.  Convertindo á nova lei nunha das máis 
restrictivas de Europa. O útero de cada muller, pasa a ser obxeto 
de dominio público. En consecuencia xurdiron numerosas mostras 
de rexeitamento, que propiciou multitudinarias manifestacións, e un 
descontento xeneralizado. As presións que tanto nacional, como 
internacionalmente se están facendo para que o goberno deteña a 
implantación do Anteproxecto, provocou que se esté alargando de 
maneira anodina a práctica legal da reforma, ademáis de coincidir 
coa campaña electoral ás Eleccións Europeas, e en cuxo caso 

Fig. 18. Itziar Okaritz. Mear en espacios públicos o privados. 2000.
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non beneficia de ningunha das maneiras, a imaxe tan machista do 
goberno.
Sen poder deixar de lado unha medida que afecta directamente á 
privacidade do meu corpo, e as decisións que podo tomar acerca dél, 
nace a obra Destructora, cuxa finalidade é destruir como se nunca 
existese o texto: Protección de la Vida del Concebido y los Derechos 
de la Mujer Embarazada. A peza está constituida por unha máquina 
destrutora de papel, que implantada na parede, permite a todo o 
que o desee meter as follas do Anteproxecto e así eliminar todo 
rastro de memoria, realizando un borrón na historia máis recente. 
O título emerxe da alusión á concreta máquina destrutora de papel, 
así como á propia lei que é considerada dañina e destrutora,  e por 
otra banda se refire á inherente acción realizada pola persoa que 
tritura as copias, converténdose nun suxeito destrutor. Os cúmulos 
de papel en forma de tiras que aumentan e aumentan, xeneran 
unha poética visual comparable ás ganas de suprimila presenza de 
políticas capitalistas restrictivas nos nosos corpos, desaloxando a 
indesexable irrupción pública, no espazo privado da muller.

É curioso como a concienciación de que os nosos corpos nos 
pertencen emerxe en accións concretas, como a que se levou a 
cabo en diversas cidades, onde mulleres con nome e apelidos, 
solicitaron no Rexistro da Propiedade,  coma se de un inmoble se 
tratase, o seu propio corpo, en protesta coa nova lei do aborto.

“El cuerpo de las mujeres contiene dentro de sí un espacio público, 
por cuya jurisdicción se disputan no sólo los poderes religiosos 
y políticos, sino también las industrias médicas, farmacéuticas 
y agroalimentarias. De ahí que, como bien señala la historiadora 
Joan Scott las mujeres hayan estado durante largo tiempo en una 
situación de “ciudadanía paradójica”: si como cuerpos humanos 
pertenecen a la comunidad democrática de ciudadanos libres, como 
cuerpos con úteros potencialmente gestantes, pierden su autonomía 
y pasan a ser objeto de una intensa vigilancia y tutela política. Cada 
mujer lleva dentro de sí un laboratorio del Estado-Nación de cuya 
gestión depende la pureza de la etnia nacional.”25 A proposta da 
reforma da lei puxo sobre a mesa, o debate da propiedade privada 
do corpo, ademais da xestión política da reproductividade, todo elo 
25 Preciado, Beatriz. Huelga de úteros. Periódico Público. 29 xaneiro 
2014. Dispoñible en: http://www.caffereggio.net/2014/01/29/huelga-de-
uteros-de-beatriz-preciado-en-publico/

Fig. 19, 20 y 21. 
Destructora. Papel e destructora
de papel. 2014.

Fig. 22 y 23. Destructora. Papel e destructora
de papel. 2014.
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no contexto dunha economía neoliberal e un abuso de poder, onde 
as accións se concretan sen someterse a referéndum público.
É lóxico que os museos se fixeran partidarios de xerar debates acerca 
da nova medida, e as cuestións críticas que se plantexan sobre a 
propiedade política do corpo. Como por exemplo, o Seminario 
Cuerpos Inapropiables. Propiedad, expropiación y políticas de lo 
«común»26, que o Museo de Arte Contemporánea de Barcelona 
albergou recentemente. Ao igual, que a pronunciación de activistas 
coñecidas como Silvia Federici, quen toma partido denunciando as 
inxustizas ca nova reforma acarrea, deixando absolutamente en 
desprotección á muller, que se ve privada do dereito de decisión 
sobre a reproductividade do seu corpo, máis aínda cando nos 
encontramos cunhas circunstancias de crise económica, e de 
recortes exacerbados nos servizos públicos. “El capitalismo siempre 
ha necesitado controlar el cuerpo de las mujeres porque es un 
sistema de explotación que privilegia el trabajo como fuente de su 
riqueza de acumulación”.27

3.3.   FILOSOFÍA FEMINISTA, A LINGUAXE E A 
COMUNICACIÓN COMO ARMA DE PODER.

A linguaxe, ao longo da historia establécese coma unha das armas 
de maior poder, e no campo da arte, tamén se fixo acopio da palabra 
e o texto para constituir obras de resistencia á hexemonía dominante. 
Sou conscente da forza que ten a linguaxe para subordinar e excluir 
ás mulleres. “El lenguaje es una de las prácticas e instituciones 
concretas y contingentes mantenidas por la elección de los 
individuos y, por lo tanto, debilitadas por las acciones colectivas 
de los individuos que las eligen. La ficción lingüística del  «sexo», 
sostiene, es una categoría producida y extendida por el sistema de 

26 http://www.macba.cat/es/pei-abierto-cuerpos-inapropiables
27 Silvia Federici. 2014. [En línea] http://www.eldiario.es/norte/
euskadi/cuerpo-mujer-ultima-frontera-capitalismo_0_260374735.html

heterosexualidad obligatoria en un intento por ceñir la producción de 
identidades sobre el eje del deseo heterosexual”.28

Artistas como Jenny Holzer deron a prioridade á palabra nas súas 
creacións. A súa obra no texto abarca moi diversos formatos, 
dende a cercanía dunha camiseta, ata carteis luminosos con luces 
de neon de enormes dimensións, nos edificios máis coñecidos de 
Nova York. A artista ten obras comprometidas co feminismo e cos 
dereitos sociais coma Sex Muerder (Asesinato sexual) realizado en 
1994, onde escribiu directamente sobre a pel de varias mulleres coa 
intención de chamar a atención sobre a especial violencia que estas 
sofrían na guerra de Bosnia.

Obras coma a de Barara kruguer, son exemplos de cómo a 
linguaxe pode utilizarse como arma de loita feminista, e alcanzar 
o empuxe necesario para descompoñer dende o campo da arte, 
as estruturas que perpetúan a construción dunha ficción de muller, 
que é vista dende a linguaxe ao relego dunha posición subordinada. 
A obra «Your Body is Battlerground », (O teu corpo é un campo 
de batalla), realizada como resposta ás campañas conservadoras 
contra o aborto, deixa claro a importancia do uso da linguaxe, nesta 
impactante frase, móstrase que é tan importante o texto como a imaxe 
á que complementa. A frase sobreponse a un rostro de muller xoven 
dividido en dúas partes simétricas: por un lado vemos o positivo da 
28 Butler, Judith. El género en disputa : el feminismo y la subversión 
de la identidad. Madrid: Paidós, 2007.p. 87.

Fig. 24. Jenny Holzer.
Sex Muerder.
Pintura sobre pel. 1994.
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fotografía e do outro, o negativo. “Por una parte, la necesidad de 
autorrepresentación de las mujeres y, por la otra, el peligro de que 
estas imágenes se confundan con las representaciones sexistas más 
comunes en la historia de la producción de imágenes.”29  Barbara 
kruguer utiliza a subversión como medio de resposta a linguaxe 
sexista que os medios de comunicación utilizan. Apropiándose 
da propia linguaxe visual cas campañas publicitarias usan como 
propaganda, ela descomponno para reformulalo cunha intención 
totalmente feminista, deixando patente a desafortunada visión que 
se fai da muller nos medios de masas. 

É interesante a reflexión que Nancy Spector fai sobre a creación de 
Barba kruguer “A distinción entre masculino, e femenino depende 
da oposición cualitativa entre ausencia e presencia: a muller 
29 Trigueros, Ma. Teresa.  Arte y feminismo. Donostia-San Sebastián: 
Nerea, 2008.p. 71.

inscribiuse visualmente pola súa carencia esencial de falo, o que 
Lacan lle asignou unha función privilexiada na formación da orde 
social, serviu aparentemente como significante da adquisición 
de subxetividade, a entrada na linguaxe, e a participación na lei. 
Ás mulleres, xa que non teñen acceso ó sistema de significaión, 
négaselle-la súa calidade de suxeitos; non teñen intrumentalidade 
dentro do proceso de represenatción, son simplemente o seu 
obxecto.”30  A muller encóntrase reglada á subordinación, no poder 
que lexisla a representación da mesma dentro da orde dominante 
de construcción social que privilexia a visión patriarcal. Según 
Barbara Kruger, os medios de comunicación fan que os seres 
humanos vivan a vida a través dunha experiencia allea dictada por 
parámetros alienantes e alleos ao pensamento que cada quen pode 
chegar a ter.

O colectivo Guerrilla Girls leva anos visibilizando e dando a coñecer 
as problemáticas e situación discriminada que teñen as mulleres 
na institución arte. O traballo de Guerrilla Girls é denunciar esta 
situación dende os seus inicios en 1985, ano no que na neoiorquina 
cidade comezan as súas accións. Dende o anonimato Guerrilla 
Girls aparece nas súas aparicións públicas cunhas máscaras de 
gorilas, utilizando o nome de célebres mulleres falecidas, por dous 
motivos, por un lado, gardar o seu anonimato e polo outro honorar 
a aportación desas mulleres ao mundo. Guerrilla Girls denuncia 
permanente da posición subordinada da muller no mundo da arte, e 
faino utilizando a estatística e o humor. As súas accións exténdense 
ao ámbito do cine, o político e a cultura pop. A financiación do 
colectivo comeza con pequenas aportacións de artistas, que 
posteriormente aumentarán coa venda de carteis, camisetas, libros, 
organización de conferencias, presentacións e talleres. Podería 
dicirse que non entran no sistema normal da arte, e non traballan 
con ningunha galería.
Xabier Arakistain, feminista, crítico e comisario de arte, organizou 
unha exposición retrospectiva do colectivo Guerrilla Girls no museo 
30 Spector, Nancy. Felix Gonzalez-Torres. Catálogo da mostra 
Félix González-Torres.  Santiago de Compostela: Centro Galego de Arte 
Contemporánea, 1995. p. 6.

Fig. 25. Barbara Kruguer. Your body is a battleground. 1989.
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Alhondida de Bilbao, comprendendo a necesidade de mostrar un 
traballo artístico, que leva anos visibilizando a cruel realidade á que 
se enfrentan tódalas persoas que non encaixan no perfil adecuado 
para o mercado artístico, para deixalo claro, todas aquelas que 
non son homes, de clase media-alta, occidentais e heterosexuais. 
A mostra compara carteis realizados por Guerrilla Girls, onde, con 
datos concretos, pódese observar ca participación da muller artista 
nos museos é cada vez un tanto por cento inferior a anos anteriores, 
coma ocorre en grandes museos moi transitados coma o MOMA 
de Nova York. “Hace poco escuchaba a Amelia Valcárcel definir 
el espejismo de la igualdad como la ilusión que vivimos, tanto las 
mujeres como los hombres en las sociedades contemporáneas, 
según la cual mujeres y hombres somos iguales en capacidades y 
lo somos también en oportunidades. Si bien lo primero es cierto, lo 
segundo es radical-mente falso. Las estadísticas no dejan ninguna 
duda, las mujeres siguen subordinadas en todos y cada uno de los 
diferentes campos de actividad y además, como muy bien señalas, 
el arte es uno de los campos que peores cifras arrojan, aunque 
tendemos a creer lo contrario. Primero porque asociamos arte con 
vanguardia, no sólo estética sino también social.”31 

31 Xabier Arakistain. Entrevista Artecontexto. 2014 [En línea] 
Dispoñible en: http://www.arakis.info/pdf/artecontexto-n33.pdf

Seguindo o traballo de artistas como as citadas anteriormente, 
realizo a obra Pronombres Personales, onde cambio o xénero 
masculino dos pronomes polo feminino, rompendo así a segunda 
e subalterna posición do xénero feminino na linguaxe. Esta obra 
nace en consecuencia da discriminación pasiva que sofre a muller. 
A linguaxe é unha das principais ferramentas de construcción de 
xénero, neste caso, o castelán na súa estrutura máis básica fai ao 
xénero masculino fundamental na súa gramática. Os pronomes 
personais son aprendidos de maneira mecánica e reiterante sen ser 
cuestionados; yo, tú, él, nosotros… A peza descompón o mecanismo 
aceptado como natural da linguaxe, e subvirte a súa estrutura, 
priorizando o xénero feminino.Fig. 26. Guerrilla Girls. Do women have to be naked to get into the Met. 

Musseum? Cartel. 2005.

Fig. 27. Pronombres Personales. Impresión dixital. 2013.
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 “Si el género mismo se naturaliza mediante las normas gramaticales, 
como sostiene Monique Wittig, entonces la alteración del género 
en el nivel epistémico más fundamental estará dirigida, en parte, 
por la negación de la gramática en la que produce el género”.32 
É importante a mecánica coa que asumimos a normalidade das 
estruturas establecidas, Pronombres Personales non pretende 
implantar uns pronomes con xénero feminino, senón evidenciar 
que o xénero que rixe como norma na prioridade da linguaxe é o 
masculino. 

3.4.    DISCRIMINACIÓN  E EXCLUSIÓN NA 
ARTE DAS PRÁCTICAS ARTÍSTICAS FEMINISTAS E 
FEMININAS.

A práctica da arte por parte das mulleres e en especial as que fixeron 
obras de carácter feminista ao que quedan adscritas á plástica 
feminina é de notable discriminación, cousa que non é algo do 
pasado, senón que é un feito que segue sucedendo. Os exemplos 
dos devires nesta cuestión son tan cuantiosos que non podería máis 
que escribir varias enciclopedias. Se nos poñemos a facer un repaso 
histórico, e da igual o ámbito da arte ao que te dediques, tanto si é 
literatura, cine, ou cualquera rama das artes, a exclusión perseguiu 
as mulleres feministas, ou a aquelas que usaban unha linguaxe 
totalmente revolucionaria. O caso de Virginie Despentes é un de 
tantos que podo citar, cando a escritora e directora de cine, levou no 
ano 2000 á gran pantalla a película Baise moi, traducida ao español 
como Fóllame, baseada na novela que co mesmo título un ano 
antes escribiu e publicou, organizouse todo un revolo en Francia, e 
foi censurada en numerosos países, na película podemos ver como 
dúas mulleres marxinadas pola sociedade, se unen para emprender 
un camiño xuntas, onde as altas dosis de sexo e violencia marcan 

32 Butler, Judith. El género en disputa: el feminismo y la subversión 
de la identidad. Madrid: Paidós, 2007.p. 23.

cada paso, feito nada inusual no cine dirixido por homes, pero todo 
un despropósito si se trata dunha muller a que dirixe o Film.“Cuando 
los hombres ponen en escena personajes femeninos, rara vez suele 
ser para intentar comprender sus vivencias o lo que ellas sienten 
como mujeres. Es más bien para poner en escena su sensibilidad 
de hombres en un cuerpo de mujer.”33 “Después viene la película. La 
prohibición. La verdadera censura, evidentemente, no pasa por los 
textos legales. Es más bien un consejo que te dan. Y se aseguran de 
que te enteres bien. Hay que impedir que tres actrices porno y una 
exputa hagan una película sobre la violación. Incluso si se trata de un 
pequeño presupuesto, de una película de género, incluso si es una 
parodia. Es importante. Cualquiera diría que estamos amenazando 
la seguridad del Estado. No se puede hacer una película sobre una 
violación colectiva en la que las víctimas no lloriquean en el hombro 
de los tíos que las vengarán”34

33 Despentes, Virginie. Teoría King Kong. Barcelona: Editorial 
Melusina, 2007. Pág. 39. 
34 Ibid., p. 101.

Fig. 28. Virginie Despentes. Baise moi. Película. 2000.
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No terreo da arte xurde como necesaria unha perspectiva crítica, 
para reivindicar o espazo das mulleres na arte. Linda Nochlin en 
1971 tras ser consciente desa devastadora realidade, ponse 
a traballar na tarefa de dar visibilidade e rescatar a tódalas 
creadoras que foran esquecidas, e como resultado orixínase a 
primeira exposición de mulleres artistas, Women Artists 1550-1950, 
organizada pola propia Linda Nochlin e Ann Sutherland Harris. “Por 
lo tanto, las mujeres y su situación en las artes y en otros campos de 
actividad, no son problemas que se deban ver a través de los ojos 
de la élite masculina dominante que tiene el poder en sus manos. 
Por el contrario, las mujeres deben concebirse a sí mismas como 
sujetos, sino realmente, al menos potencialmente iguales y deben 
estar dispuestas a afrontar los hechos que determinan su situación 
sin rodeo.”35

Unha obra que non podo deixar de mencionar en canto a provocación 
de indignación en tódolos sentidos, foi a xa paradigmática The 
Dinner Party (A cea), 1974, 1979, de Judy Chicago. É unha obra en 
homenaxe á colectivización das creadoras. Na realización da peza 
participaron un gran número de mulleres e varios homes durante 
o periodo de seis anos. A peza era unha enorme mesa en forma 
de triángulo equilátero, signo de igualdade, e á vez signo primitivo 
da feminidade, cada un dos lados do triángulo está composto 
por trece manteis co nome de cada invitada á cea, e por platos 
de porcelana decorados a modo diferente con formas vaxinais. O 
centro do triángulo está cuberto por azulexos que recollen o nome 
de personalidades femininas, ata chegar ás 999 invitadas, formando 
así toda unha xenealoxía. A obra de Judy Chicago causou tal 
repulsión nalgunos sectores, que foi víctima de todo un escándalo 
que chegou incluso ao parlamento para solicitar a retirada da obra, 
no documental ¡Women art Revolution a propia autora da obra 
conta sorprendida cómo sucedeu todo ese revolo, que sorprendeu 
en modo sobremaneira ás propias participantes, sen poder dar 
crédito de cómo unha representación de formas vaxinais poidera 
35 Nochlin, Linda. “¿Por qué no ha habido grande mujeres artistas?” 
Parassols, Josep, and Pablo Burillo. Amazonas del arte nuevo : Maria 
Blanchard, Anna Boch, Louise Breslau. Madrid: Fundación Mapfre, Instituto 
de Cultura, 2008.p. 285.

sela causa como para que un grupo de homes tomaran literalmente 
a xustiza polas súas mans.36

“Desde el arte se pueden cuestionar las relaciones entre la cultura y 
las distintas formas de poder, desarrollando estrategias que permitan 
sobrevivir al margen de lo establecido. Nacer mujer u hombre no 
influye en el talento de cada uno. Pero ciertamente nacer mujer, en 
una sociedad patriarcal y hasta hace bien poco inquisitorial, puede 
influir en la proyección que se le quiere dar a la expresión artística. 
O no. La opción queda en el libre albedrío de cada una.”37 
36 Hershman leeson, Lynn.!Women art revolution. [Documental] 
Canada,Hotwire productions, 2010.
37 Gara, Olvido. Transgresoras. Barcelona: Ediciones Martínez Roca, 
2003.p. 110.

Fig. 29 Judy chicago. The Dinner Party. (1974-1979) Instalación. , Brooklyn 
Museum, Nueva York.
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No meu caso, sí sería a elección á hora de retomala práctica artística 
dende a perspectiva da crítica hacia o que se considera ser muller 
e as consecuencias que iso conleva. Como a frase xa célebre de 
Simone de Beauvoir  “La mujer no nace: llega una a serlo”38, eu non 
nacín feminista, pero cheguei a selo. E en resposta nace a obra El 
feminismo apesta. No mundo da arte, tanto o académico, como no 
profesional, a discriminación hacia a muller é unha constante. Vin 
florecer as máis penosas críticas destructivas, sobre todo por parte 
de féminas feminizadas, para desmontar cualquera traballo que 
teña un cariz  feminista.  Dende insultar a alumnas porque non se 
someten á imposición dun corpo feminizado, ata a desaprobación 
por parte dun profesor de fotografía a todo traballo fotográfico que 
fale de problemáticas de minorías, e incluso, escoitar menosprezos 
do mesmo educador a creacións de artistas cunha bagaxe difícil de 
cuestionar no ámbito artístico, como é o caso de Ana Mendieta ou 
Cindy Sherman. 

El feminismo Apesta, é unha obra que resulta da comprobación 
de que un gran sector da poboación ten grandes prexuicios polas 
persoas que se posicionan como feministas, chegando a causar 
discriminacións inaceptables. Este feito é unha constante en 
tódolos ámbitos da poboación, e iso animoume a crear unha obra 
colaborativa. El feminismo Apesta é unha peza que recolle audios con 
relatos de tódalas persoas que nalgunha situación na súa vida foron 
excluidas e marxinadas pola súa condición feminista. No proxecto 
participaron persoas sen ter en conta a súa condición sexual, racial 
ou social. Foi moi interesante comezar con este proxecto, que 
seguirá crecendo, puden comparala visión de profesores mexicanos, 
activistas arxentinas, alumnas españolas, e unha variedade moi 
grande de historias que merecen ser escoitadas, sobre todo para 
poñer de manifesto unha realidade que non se paliou, posto que 
aínda non hai equidade entre sexos, e tampouco se comprende 
en moitos sectores a posición política como feministas, que é 
asociada en ocasións como pertencente únicamente á muller, e sen 
embargo, o feminismo non é cousa de mulleres, nin de homes, é 
38 Beauvoir, Simone de.  El segundo sexo. Buenos Aires: Editorial La 
Pléyade,1981.p. 13.

a declaración de intencións para conseguila igualdade en tódolos 
sentidos da muller e dos sectores da poboación que históricamente 
foron discriminados. “El problema para el arte y feminismo ha sido 
no sólo el de encontrar un lugar, sino el de darle una forma propia, 
construir una imagen o deconstruir una imagen dada”.39

“Mi experiencia como profesor en clase es que mis alumnos 
creen que el feminismo es un extremo como el machismo, y que 
los hombres están sujetos a una imagen imponente de la mujer, 
y son víctimas por ejemplo de la caballerosidad, y de los servicios 
que los hombres prestan a las mujeres, sin darse cuenta de que 
realmente es el sistema del machismo lo que genera ese tipo de 
conductas tanto en hombres como en mujeres, puesto que también 
existen mujeres machistas. En un sentido general la posición de ser 
feminista es un cuestionamiento diario.”40 Lucio Rogelio audio para 
a obra  El feminismo Apesta. 2014.
39 Martínez-Collado, Ana. Tendenci@s : perspectivas feministas en el 
arte actual. Murcia: CendeaC, 2005. p. 11.
40 Rogelio, Lucio.  El feminismo apesta. 2014. Arquivo de audios.

Fig. 30. El feminismo Apesta. 2014. Instalación.
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4.   ESTRATEXIA EXPOSITIVA

Ao centrar toda a creación artística en obras feministas que tratan 
a cuestión de xénero, dúas foron as estratexias que tiven en conta 
para a formalización das obras no contexto expositivo: por un lado, 
a intención primaria tiña que ser a de visibilizar e denunciar unha 
situación real de discriminación, polo tanto, a cuestión do contido 
debía ser moi clara, e contundente. Por outro lado, a atención  
centrouse no feito de chamar a atención do espectador, un exemplo 
moi obvio de esta estratexia é a obra El feminismo Apesta, onde 
ademais do rexistro dos audios, o título busca unha clara provocación. 

“Además de esas opciones y estrategias, el logro fundamental de 
esos nuevos museos fue el de hacer visibles las obras de artistas 
minorizados, y el de inscribirlas en el arte contemporáneo. Esos 
museos, que sólo acogen obras producidas por artistas minorizados 
por su sexo o su pertenencia étnica, cuestionan la pretensión de 
globalidad de los grandes museos de arte contemporáneo”.41 É 
complexo introducir obras de denuncia, moi críticas e de contido 
feminista nos grandes museos de arte contemporánea, aínda 
hoxe, tal e como Lourdes Méndez expresa, hai todo un proceso 
de restricción para a entrada de obras pertencentes a artistas 
minorizadas. 

Un dos mecanismos de unión entre as diversas pezas é a linguaxe. 
O texto preséntase en varias obras, coa intención de xerar un 
enlace que predomine na estética global das creacións. Na obra 
Destructora, é importante a acumulación de tiras de papel impreso, 
resultando unha estética de gran atractivo a pesar de que o discurso 
sea o prioritario, e o obxetivo sexa mostrar o rexeitamento á nova 
implantación do Anteproxecto que endurece a vixente Lei do Aborto. 

Como dicía Maureen Paley, “Siempre he creído que las mujeres 
hacían obras extraordinariamente poderosas y que había que 
incluirlas en los programas de exposición. Y esto no es así porque 
fuera indiferente a la cuestión de género o porque fuera mujer. Pronto 
me averigüé que muchos de los otros marchantes de Londres, mis 
coetáneos del sector privado, no pensaban desde luego que fuera 
así y tampoco se reflejó en modo alguno en los programas.”42 Non 
todo é campo de rosas, e os circuitos da arte teñen un gran problema 
ao deixar de lado a inclusión de mulleres creadoras artísticas.

41 Méndez, Lourdes. Antropología del campo artístico : del arte 
primitivo [...] al contemporáneo. Madrid: Síntesis, 2008. p. 211.
42 Deepwell, Katy. Nueva crítica feminist del arte. Estrategias críticas. 
Madrid: Ediciones Cátedra, S.A., 1998. P 176.

Fig. 31. 
Destructora. 2014.
Instalación.
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5.   CONCLUSIÓNS

Ao longo deste traballo de investigación, puden observar cómo 
dende a crítica feminista e de xénero, a arte foi capaz de xerar 
unha linguaxe propia con multiplicidade de vertentes, que visibilizan 
as relacións de poder e dominación que impiden a igualdade real 
sexual, racial e social.

Unha das cuestións sobre as que cheguei á conclusión na 
investigación, é do paralelismo que se establece na historia da arte 
dende unha mirada actual, a momentos moi concretos da historia 
do pasado, deixando claro, que si existe unha arte feminista hoxe 
en día, implica que a necesidade de tal presenza, ten que ver coa 
clara evidencia de que non se conseguiu paliar as desigualdades 
existentes previamente. No caso da arte, foron moi visibles  
exemplos como a obra de Guerrilla Girls, que a pesar do paso dos 
anos, os seus recontos reais en galerías e museos, avergoñan 
con estatísticas demoledoras, onde as cifras de incremento 
de participación de mulleres dentro de esas institucións están 
disminuindo cuantiosamente, fruto entre outras cousas, da crise 
económica.

Sosterse na vida cunha ollada crítica hacia as construccións 
sociais, non é nada fácil. Ter a consciencia de que se está no 
camiño, é unha verdadeira arma de liberación. Á muller se lle 
exixe uns paradigmas discriminatorios, como a explotación visual 
da súa imaxe, a presión por encaixar no canon establecido, posuir  
instinto maternal, ser cuidadora, traballadora sexual, e un sinfín de  
traballos non remunerados ao servizo dunha heterosexualidade 
que é un concepto ante todo económico. A muller entendida así 
como mercancía e produción, reglada coa repetición de impostos 
convencionais culturais. Non se pode obviar que a ascensión do 
capitalismo está directamente asociada á institucionalización da 
heterosexualidade como xestión da muller, e todo o que incumbe a 

súa figura servicial non remunerada. Como “no mujer”43, posto que 
non me defino en función do heteropatriarcado capitalista, loito pola 
desaparición da desigualdade que sofre o meu xénero. Obviar este 
cruel comercio sería una incongruencia.

O feminismo é unha revolución, é un cambio de estruturas 
moralmente insostibles, é o desexo dun futuro onde nos se fale de 
xénero, posto que non exista una diferenciación entre persoas, que 
é o que somos, e tampouco se encontren diferenzas de raza ou 
de clase social. Feminismo, é o máis marabilloso que me ocorreu 
ao longo da miña historia persoal. E aproveitar ese sentimiento 
tan forte para dinamitar na medida do posible as inxustizas de “ser 
muller” é o meu obxetivo a toda unha vida. Poder usar a linguaxe 
da arte para lograr transmitir todos esos sentimentos, é unha sorte 
absolutamente extraordinaria.

“En suma, el arte de castigar, en el régimen del poder disciplinario, 
no tiende ni a la expiación ni aun exactamente a la represión. 
Utiliza estas tácticas: referir los actos, establecer comparaciones, 
diferenciar a los individuos, definir qué es lo anormal y qué lo normal. 
La penalidad perfecta que atraviesa todos los puntos, y controla todos 
los instantes de las instituciones disciplinarias, compara, diferencia, 
jerarquiza, homogeniza, excluye. En una palabra, normaliza.”44

43 Deixar claro, que fago acepción de no mujer, porque non me 
correspondo cos estereotipos que dende o heteropatriarcado se determinan 
para o meu suposto xénero, e porque declárome incondicional da Teoría 
Queer, onde non hai xéneros, senón construccions sociais.
44 Foucault, Michel. Vigilar y castigar. El nacimiento de la prisión. 
México: Editorial Siglo XXI, 1996. P.122.
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