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RESUMO 
Neste texto analiso o livro I Love Dick (1997/2006), escrito por Chris Kraus, enfatizando a 
crítica que a autora/personagem do livro desenvolve em relação às obras de Hannah Wilke 
e Cindy Sherman. Kraus salienta que, enquanto Wilke foi criticada e teve seu trabalho 
diminuído, Sherman foi e segue sendo aclamada. Aprofundo conceitualmente questões 
trazidas pela autora em relação a esses trabalhos e contraponho seu posicionamento ao 
conceito de autoficção de Diane Klinger e ao conceito de gênero, de Linda Nicholson. A 
intenção é elaborar de que maneira Chris Kraus constrói uma posição distinta à das artistas 
que ela problematiza, em relação ao feminismo e à sua própria obra. 
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ABSTRACT 
In this paper I examine the book I Love Dick (1997/2006), written by Chris Kraus, taking as a 
starting point her analysis of Hannah Wilke and Cindy Sherman’s works. Kraus points that, 
while Wilke was censured and had her work denigrated, Sherman has been and remains 
acclaimed. I approach issues brought up by Kraus in relation to their works, juxtaposing her 
claims to the concepts of autofiction by Diane Klinger and of gender by Linda Nicholson. 
The intention is to elaborate the ways in which Chris Kraus shapes a distinct position from 
that of the artists she criticizes, both in relation to feminism and to her own work. 
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É em torno de experiências reais1, e através do conhecimento que Chris Kraus 

adquiriu ao editar textos de outras escritoras2 que estão localizadas as arestas de I 

Love Dick.3 A narrativa parte de um jantar entre a autora, o marido Silvère 

Lotringer4 e o crítico cultural inglês Dick Hebdige. No jantar, o crítico demonstra por 

ela um interesse romântico que acaba não se desenvolvendo. Porém, ao chegar em 

casa, Kraus dá inicio a uma obsessiva escrita de cartas de amor para Dick, as quais 

acabam por se tornar reflexões que contemplam o fracasso de seus filmes, seu 

casamento em fase de término com Silvère e sua condição de não adequação no 

mundo. Além disso, Kraus expressa opiniões teórico-críticas sobre arte 

contemporânea, principalmente através das exposições de R.B. Kitaj e Eleonor 

Antin, que visita ao longo da história narrada no livro, e faz uma intensa defesa da 

artista feminista Hannah Wilke. É neste último ponto que o presente texto se 

concentra.  

Assim como todo o restante do livro, a defesa de Hannah Wilke é feita através de 

uma das cartas endereçadas a Dick. É com Dick que Kraus está falando quando 

escreve sua crítica, e não com uma publicação ou instituição. A carta, intitulada 

Monstruosidades5, aparece na segunda parte do livro, Toda carta é uma carta de 

amor, etapa em que Kraus já está separada de Lotringer. 

 

 

Frente e verso da edição de 2006 do livro I Love Dick. No verso, à esquerda, é possível observar a 
foto de Chris Kraus, que brinca com uma boneca e um boneco de plástico. 
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A carta inicia com digressões sobre o quanto eles estão próximos geograficamente, 

40 milhas (Kraus em Eagle Rock, Dick em Los Angeles), apesar dela sentir que 

estão muito distantes. Sua escrita parece associar sem amarras o que lhe sobe à 

mente. Kraus passa da menção a uma constante mudança de humor, 

solidão/otimismo, medo/ambição, ao possível significado de alguns outdoors na 

estrada. Nessa segunda parte do livro, como está separada do marido, ela se 

desloca para vários lugares diferentes, o que nos remete a uma sensação de road 

movie e sublinha o estado de consciência da personagem. O texto vai ganhando 

intensidade até que ela declara estar motivada a escrever sobre arte não somente 

porque este é um assunto que Dick entenderá, mas também porque ela acredita 

dominá-lo melhor do que ele. No parágrafo seguinte, anuncia: “[...] Estou motivada 

a escrever para ser irreprimível. Escrever para você parece ser uma causa sagrada, 

já que não há suficiente escrita irreprimível feita por mulheres. Fundi meu silêncio e 

minha repressão a todo o silêncio e repressão femininos” (p. 210). 

Não importa se for paradoxal, auto-destrutiva, espiralada, inexplicável; o que 

importa a Chris Kraus é que as mulheres se expressem publicamente, mesmo que 

ainda não saibam como fazê-lo, mesmo que isso represente compartilhar a própria 

intimidade, conceito que ela virá a questionar. A máxima feminista segundo a qual 

“o pessoal é político” é expressa por meio de situações inseridas no contexto de 

uma carta de amor. A combinação de elementos que parecia livremente associada 

vai mostrando não estar ali por acaso. 

A alternância dos universos considerados público e privado dá o tom da 

problematização que a autora vai tateando e na qual nos insere à medida que nos 

relacionamos com o texto. Não está mais claro se o que presenciamos pede um 

olhar artístico e teórico ou subjetivo e moral.  

Kraus também relata uma conversa que teve com o acadêmico Fred Dewey e com 

a artista Sabina Ott, na qual descreve da “forma mais completa possível”, a história 

“dela e de Dick”. “A história de 250 cartas e minha ‘degradação’, pulando de cabeça 

em um penhasco.” (p. 211). O risco da própria degradação é assumido por ela em 

sua arte. Diz: “Por que as mulheres devem sempre aparecer limpas? Por que todos 
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acham que as mulheres estão degradando a si mesmas quando expomos as 

condições da nossa própria degradação?” (p. 211). 

Sua fala ganha ainda mais intensidade quando diz a Dick que, enquanto ele acha 

que a neurose dela é privada e pessoal, ela acha que a história deles é “filosofia 

performada.” Enfatiza sua objeção à existência da privacidade e de suas 

motivações que transitam entre o público e o privado, justamente a distinção que 

intenta borrar, representando a sutileza e violência desse caminhar. 

O que expomos, o que escondemos e as consequências do que nos tornamos 

publicamente e intimamente ao fazermos isso são pontos colocados em 

perspectiva. Em I Love Dick, essa perspectiva é a de uma mulher apaixonada por 

um homem que a rejeita, o que faz crescer a ambigüidade6 da sua reivindicação.  

O pessoal universal em Hannah Wilke 

No parágrafo seguinte chegamos a Hannah Wilke, que descobrimos ter nascido 

Arlene Butter, em 1940, e crescido em Manhattan e Long Island. Wilke morreu de 

câncer aos 52 anos. Já no início de sua defesa, Chris Kraus utiliza adjetivos como 

consistente e prolífico para se referir ao trabalho da artista, enaltecendo o quanto de 

esforço ela depositou para desenvolver uma carreira com visibilidade. Kraus 

também cita uma das frases caras a Wilke: “Se as mulheres falharam em fazer arte 

‘universal’ porque estamos entranhadas ao pessoal, por que então não universalizar 

o pessoal e torná-lo sujeito da nossa arte?” (p. 211). 

Além disso, salienta que, antes de inserir a própria imagem em seus trabalhos, 

Wilke trabalhou com desenho, cerâmica e escultura; a cerca disso traz um 

comentário de Douglas Crimp, de 1972, falando dessa produção como “uma 

resistente e ambígua representação do tradicional imaginário feminino” (p. 211). Já 

Phyllis Derfner, no mesmo ano, vai afirmar que, embora o trabalho tenha algo de 

inteligente, é inundado por agressividade ideológica: “A ideologia é a da liberação 

da mulher. Corpos femininos têm sido mostrados, mas somente de uma maneira 

opressiva e sexista” (p. 212). Contudo, Derfner conclui que a franca e repetitiva 

apresentação da mais íntima imagem da sexualidade feminina feita pela artista 
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intenciona ser uma cura para o problema, e que ele não vê como isso poderia 

funcionar. “É chato e superficial”, afirma.  

Linda Nicholson (2000), ao discutir sobre a origem do termo gênero, quando 

diferenciado do termo sexo, delimita dois caminhos possíveis. O primeiro é quando 

os sexos feminino/masculino estão naturalmente diferenciados nos corpos. O 

gênero pertence ao domínio das distinções construídas pela cultura relacionadas ao 

masculino/feminino, apesar da base biológica. O segundo é quando a própria 

interpretação do corpo é reivindicada como construção social e histórica. Ou seja, a 

diferenciação sexual não é um testemunho da natureza, mas a existência da própria 

natureza, assim como a de seus termos, não pode ser isolada das demais esferas 

discursivas da vida social.  

A segunda fase do feminismo, conforme Nicholson, no final dos anos 1960, na qual 

é possível localizar Hannah Wilke, caracterizada-se por uma noção dualista de ser 

humano: base material da identidade (corpo), construção social do caráter humano 

(significado). A pesquisadora chama essa percepção de “noção de identidade como 

um cabide”. Como o corpo não é problematizado, acaba desempenhando esse 

papel. O que mudam são os modos pelos quais as diferentes sociedades vão 

definindo o que é esperado do comportamento e da aparência de um homem e de 

uma mulher. São jogados diferentes artefatos culturais sobre o cabide, os artefatos 

que Wilke deseja curar, conforme colocado por Phyllis Derfner.  

Se pensada através de Linda Nicholson, a dificuldade de entendimento do trabalho 

de Wilke por parte dos críticos se daria também por ela tensionar a cultura sem 

transformar visualmente o próprio corpo. Por mais que verbalize sua intimidade e 

problematize o corpo da mulher em seu discurso, não é exatamente isso que vemos 

nas imagens em que ela aparece nua. Wilke era magra e exuberante, considerada 

uma mulher extremamente bonita por seus pares. Mesmo com ares de provocação, 

que claramente fazem analogia a revistas masculinas, sua beleza se mantém 

congelada nas imagens.  

Entre os trabalhos mencionados em I Love Dick, todos relacionados ao feminismo, 

estão Gestures (1974), SOS Starification Object Series (1974–1979), Intercourse 

With... (1977) So Help me Hannah e também Intra Venus (1992), em que ela 
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registra-se em fase terminal de câncer. Neste último, sim, podemos pensar em seu 

corpo sendo problematizado visualmente, mas é um corpo doente, o que aponta 

para um outro alvo, não o de uma transformação produzida pela artista, mas sim 

sofrida por ela. 

Sua obra mais notória é a série Starification Object Series. Nela, seus autorretratos 

são mesclados à escultura e à performance. Essa combinação de itens, somada ao 

discurso da artista, é fundamental para compreender a intenção manifesta em seu 

trabalho. Chicletes são coladas ao seu corpo, emulando cicatrizes e uma pele que 

se deforma. Em seu trabalho anterior com escultura e performance, ainda sem 

fotografar o próprio corpo, Wilke produziu mini-vaginas em látex com tom rosado e 

convidou as pessoas a escolherem suas versões favoritas, pagar por elas e levar 

pra casa. Uma referência tanto à comercialização da arte quanto à objetificação da 

mulher.  

 

 

Hannah Wilke 
SOS Starification Objects Series, 1974–1979 

 

Como verbalizado pela própria artista, sua intenção era expropriar os símbolos das 

mulheres feitos por homens e então dar às mulheres um novo status, uma nova 

linguagem formal. Objetificar a si mesma ao invés de entregar-se para alguém fazer 

isso com ela, desfazer a sexualidade que dá poder às mulheres ao mesmo tempo 
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em que as objetifica. O chiclete é utilizado por ser inicialmente um objeto com forma 

que, depois de mastigado, deformado e sem gosto, é jogado fora.  

Na sequência de sua carta a Dick, Chris Kraus menciona uma crítica “positiva” ao 

trabalho de Wilke feita por James Collins, na Artforum, referente ao vídeo Gestures. 

Diz Collins:  

Eroticamente, o vídeo de Wilke foi mais bem-sucedido –excitante – 
do que a escultura. Por quê? Bem, ela aparece nele, para começo 
de conversa. O vídeo é provavelmente a melhor coisa da exposição, 
pois o fato dela estar presente nas imagens, usando somente a 
cabeça e as mãos, carrega de significado especial os gestos de 
dobrar a boca. Acariciar, bater, e amassar o rosto é interessante, 
mas os gestos de dobrar a boca são ainda mais sacanas. Porque 
ela está sensualmente quebrando uma regra cultural, e isso é uma 
das definições de erótico. Empurrar os lábios e então dobrá-los de 
volta...Usar a boca como substituta para uma vagina e a língua 
como substituta para o clitóris, na conjuntura do seu rosto, com toda 
sua história psicológica, é algo bastante forte. (COLLINS apud 
KRAUS 2006, p. 212–213) 
 

Collins finaliza acrescentando que a posição de Wilke no mundo da arte é um 

estranho paradoxo entre a sua beleza física e a sua arte séria. Para o crítico, o 

dilema estaria entre o anseio por cumprir sua sexualidade e ao mesmo tempo estar 

dentro do movimento feminista, o que traz um comovente ar de patologia. Ao passo 

que Chris Kraus aponta ser justamente essa a potência do trabalho da artista.  

Se uma mulher é a sua sexualidade, o que ela se torna sem exercê-la? Quando 

ninguém entendeu quem Hannah Wilke era, ela foi ficando sem forma e sem lugar. 

Quando perguntei7 a Chris Kraus sobre a percepção de seu próprio trabalho em 

relação à produção da artista, em referência à intensa defesa que faz no livro e em 

oposição ao trabalho de Cindy Sherman, ela relatou que houve uma época em que 

não gostava de Hannah Wilke. Tinha ouvido falar dela através de conhecidos em 

Nova York e todos a descreviam como uma pessoa arrogante, obcecada por si 

mesma e em uma carreira caracterizada por um interminável monólogo. E 

acrescentou que, em certa medida, sua condição de pária teve a ver com seu status 

no mundo da arte. Porém, quando olhou atentamente para o trabalho e para vida de 

Wilke, percebeu como tinha sido injusta. Entendeu como o trabalho era forte e 

tocante em múltiplos níveis: conceitualmente, sexualmente e pessoalmente. Já em 
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relação à produção de Cindy Sherman, Kraus afirma ser algo que existe apenas em 

um plano mais conceitual.  

O mais irônico, conforme a autora coloca no livro, da carreira de Hannah Wilke é o 

fato de suas imitadoras8, que arriscaram muito menos, terem se tornado superstars 

da arte dos anos 1980. A afirmação ferina é seguida de um comentário de Lowery 

Sims, no catálogo do New Museum, referente à obra de Sherman, dizendo que 

suas máscaras não eram menos narcisistas que o trabalho de Wilke, mas que de 

alguma maneira eram mais fáceis de digerir como arte, uma vez que disfarçavam o 

self e parodiavam o sofrimento, a dor e o prazer que são sentidos como reais na 

arte de Wilke.  

O sujeito ausente em Cindy Sherman 

Eva Respini, curadora da mostra que exibiu a obra completa de Cindy Sherman no 

MoMA, em Nova York, no ano de 2012, escreveu que as fotografias de Cindy 

Sherman não são autorretratos. O fato do corpo dela estar lá não significa que é a 

artista quem está presente nas fotografias. A presença simultânea de Sherman em 

seus trabalhos aponta para, justamente, o contrário, sua ausência. Conforme 

Respini, os retratos sinalizam a projeção de personas9 e estereótipos femininos 

entranhados em nossa cultura compartilhada. Dessa maneira, o trabalho de 

Sherman reforça e denuncia de que modo a fotografia pode ser cúmplice de um 

possível forjamento identitário.  

A artista faz parte da primeira geração americana regada a televisão e abastecida 

por programas como The Million Dollar Man, The Mary Tyler Moore Show e filmes 

de Alfred Hitchcock como Janela Indiscreta. Além da televisão, seu outro 

passatempo era se travestir. Diz Sherman: “O que eu gostava era de me parecer 

com outra pessoa – até mesmo com uma velhinha. Eu me transformava em um 

monstro, algo desse tipo, que parece muito mais divertido do que parecer com uma 

Barbie” (SHERMAN apud RESPINI, 2012, p. 14). Sua arte não lida com a 

identidade do artista, e sim com a possibilidade de forjá-la.  
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Cindy Sherman (à esquerda) e a amiga Janet Zink brincam de se transformar em velhinhas, 1966 

 

Segundo André Rouillè (2009), é possivelmente na intersecção da figura humana 

com a fotografia que a superficialidade se apresenta de forma mais intensa na arte 

dos anos 1980, que tem na obra de Cindy Sherman uma importante representante. 

A força da imagem está no aniquilamento do rosto. Em sua mutações radicais, o 

sujeito é apagado. Sherman assume mil feições e personagens, e seu corpo está 

em todas, mas a autora não é nenhuma delas.  

Seu rosto quer exprimir um ser superficial e vazio, não profundo. Quando olhamos 

para suas fotografias, não é na vida da autora em que pensamos; ela não entra em 

questão. O que importa são as escolhas apresentadas nas fotografias, que, 

passíveis de troca, já se transformam no retrato seguinte.  

Se Sherman foi alimentada pela televisão e pela cultura de massa, Chris Kraus 

antecipou o compartilhamento da vida privada que hoje é visto em blogs, redes 

sociais e youtube, na qual a lógica do autor enquanto sujeito midiático é cada vez 

mais freqüente.  

O retorno do autor e o sujeito incompleto 

O conceito de autoficção da teórica da literatura comparada Diane Klinger (2007) 

busca dar conta do paradoxo que aparece com força neste final do século XX, e no 

qual se desenvolve a narrativa de Chris Kraus: o desejo narcisista de falar de si e o 

reconhecimento da impossibilidade de exprimir uma verdade absoluta. 
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Existem três pilares argumentativos desenvolvidos por Klinger em seu conceito de 

autoficção, são eles: o sujeito que narra na autoficção não é um ser pleno, e sim 

incompleto e passível de autocriação; a autoficção não é a ficção autobiográfica, 

mas sim uma construção que opera tanto dentro da obra quanto fora dela - na vida 

de quem a constrói; a obra de autoficção também é comparável à arte da 

performance na medida em que ambas se apresentam como inacabadas, 

improvisadas, work in progress, como se o espectador assistisse ‘ao vivo’ ao 

processo. 

A autoficção enquanto denominação foi criada pelo crítico e romancista francês 

Serge Doubrowsky (1977), instigado pelos limites da noção de pacto biográfico 

desenvolvida pelo também francês Philippe Lejeune ao criar o conceito de espaço 

biográfico. No estruturalismo dos anos 1970, Lejeune estava interessado na 

temática da autobiografia, que ele considerava como “um relato retrospectivo em 

prosa que uma pessoa faz da própria existência acentuando sua vida intelectual, 

em particular a história da sua personalidade” (LEJEUNE apud ARFUCH, 2007 p. 

14). Porém, Lejeune operava com um regime de verdade, em um contexto 

discursivo acentuado pelo apagamento total da figura do autor. Sobre essa 

característica, dirá Foucault: 

A nossa cultura metamorfoseou esse tema da narrativa ou da escrita 
destinadas a conjurar a morte; a escrita está agora ligada ao 
sacrifício, ao sacrifício da própria vida; apagamento voluntário que 
não tem de ser representado nos livros, já que se cumpre na própria 
existência do escritor. [...] Mas há ainda outra coisa: esta relação da 
escrita com a morte manifesta-se também no apagamento dos 
caracteres individuais do sujeito que escreve, ele retira a todos os 
signos a sua individualidade particular, a marca do escritor não é 
mais do que a singularidade da sua ausência. (FOUCAULT, 1992, p. 
36) 

A autoficção enquanto dominação surge quando Doubrovsky decidiu extrapolar os 

limites do pacto biográfico e realizar um romance em que havia uma identidade 

comum entre autor, narrador e personagem. O livro que abarca o projeto foi 

intitulado Fils, e as cenas narradas foram consideradas fictícias. Nesse sentido, 

Doubrowsky rompe com o que operaria dentro de um regime de verdade, já que a 

autoficção não é nem autobiografia, nem romance, e sim funciona entre os dois. 

Diane Klinger parte de Doubrovsky para reformular o conceito e deixar que ele 
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transpareça os paradoxos da subjetividade presentes no discurso contemporâneo, 

no qual o retorno do autor aparece como uma importante característica.  

O trunfo de Diane Klinger é perceber o conceito de autoficção pós morte do autor e 

pós crítica filosófica do sujeito, questionando tanto a noção de verdade, quanto a 

noção de sujeito. Diz a autora: O sujeito que “retorna” nessa nova prática de 

escritura em primeira pessoa, não é mais aquele que sustenta a autobiografia: a 

linearidade da trajetória da vida estoura em benefício de uma rede de possíveis 

ficcionais” (KLINGER, 2007, p. 45). 

Para isso, é fundamental a aproximação que a autora faz do conceito de escritas de 

si, de Foucault, pois com isso adentra no debate sobre a produção de subjetividade 

relacionada com a escrita. Na perspectiva de Foucault, a escrita de si contribui 

especificamente para a formação de si, sublinhando que “a escrita opera a 

transformação da verdade em ethos” (KLINGER, 2007 p. 23). Para chegar à sua 

formulação do conceito Klinger também identifica relações entre a autoficção e o 

artista como etnógrafo, de Hal Foster (2001), e o conceito de performatividade, de 

Judith Butler (2003). 

Hal Foster propõe uma crítica pós-estruturalista do sujeito, na qual o retorno do 

autor não se opõe à crítica do sujeito, mas pelo contrário, dá continuidade a ela, 

reforçando a sua inacessibilidade. Por este viés, é possível aproximar a percepção 

de Foster do gênero performado de Butler.  

O conceito de performatividade de Judith Butler, aproximado por Klinger do conceito 

de autoficção, é também possível de ser associado ao conceito de gênero de Linda 

Nicholson. Para Butler, o gênero é uma construção performática, ou seja, uma 

construção cultural imitativa e contigente. O gênero é então percebido como um 

estilo corporal, “um ato, por assim dizer, que tanto é intencional como performativo, 

onde performativo sugere uma construção dramática e contigente de sentido” 

(BUTLER apud KLINGER, p.197). Nessa perspectiva, não existe essência interior, 

mas existem mecanismos compartilhados socialmente sendo dramatizados e 

produzindo sentido. Podemos pensar que o gênero feminino, socialmente 

construído, é emulado por Cindy Sherman e denunciado por Hannah Wilke. 
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Enquanto Sherman gostaria de poder parecer uma outra coisa que não uma Barbie 

e tinha um corpo em que o sujeito estava ausente, Hannah Wilke era um sujeito 

aprisionado por seu corpo dentro das normas de beleza estabelecidas e gostaria 

que ele tivesse um outro significado. A escrita do corpo de Sherman se aproxima do 

autor de Foucault e apaga seus caracteres individuais, enquanto a de Wilke ansia 

por compartilhar essas características, mas presa em um regime de verdade no 

ápice da crítica estruturalista do sujeito.  

Não foi à toa que Sherman obteve reconhecimento. Seu trabalho era potente e fez 

muito mais sentido naquele período. Ao mesmo tempo, é possível compreender por 

que Chris Kraus tem mais afinidade com Hannah Wilke. Ambas não separam a obra 

da vida, assumindo e exibindo a autora que está por trás, em busca de algum tipo 

de transformação.  

Nem Barbie, nem velhinha 

Embora Chris Kraus não problematize o próprio corpo, o seu texto é o seu corpo, 

que ela problematiza em sua forma  – escrevendo em primeira pessoa, misturando 

teoria e vida pessoal, inserindo-a dentro de cartas de amor que são publicadas em 

formato de livro e chamando tudo isso de ficção. Dessa maneira, ela cria uma fala 

performatizada, que possibilita encontrar novos lugares de sentido e entendimento. 

Parte da própria vida para criar uma obra considerada ficção. 

A sua prática não vem de uma curiosidade desinteressada da autora, mas sim de 

um interesse que implica em construir uma situação a ser experimentada. Os 

sentimentos que ela não consegue resolver são provocados através da experiência 

vivida ao narrar. Ao realizar seu trabalho, ela já não é mais a mesma nem 

intimamente, nem publicamente. 

Linda Nicholson defende que feminismo da diferença – aproximado aqui de Hannah 

Wilke – revelou muitos padrões sociais de gênero importantes que permitiram às 

mulheres entender as circunstâncias em que viviam. A autora concorda que as 

mulheres não parem de procurar esses padrões, entretanto, reforça que é 

necessário que eles sejam entendidos de forma mais complexa, atenta à 

historicidade em que foram revelados. É preciso procurar o que é socialmente 
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compartilhado mas ao mesmo tempo procurar os lugares onde esses padrões 

falham.   

Nicholson sugere que pensemos no sentido de ‘mulher’ do mesmo jeito que 

Wittgenstein sugeriu pensarmos o sentido de ‘jogo’: “como palavra cujo sentido não 

é encontrado através da elucidação de uma característica específica, mas através 

da elaboração de uma complexa rede de características (grifo meu)” (NICHOLSON, 

2000, p. 27). Assim, a autora coloca que essa forma de pensar evoca 

principalmente uma postura não arrogante diante de seu sentido sem ignorar 

características que exerceram papéis dominantes nessa rede por longos períodos 

de tempo. O sentido de uma palavra deve ser colocado em um contexto no qual 

exista ambigüidade e as diferentes conseqüências surjam de diferentes 

articulações.  

Ao final do capítulo Monstruosidades, Chris Kraus menciona uma conversa com o 

amigo e crítico de arte Warren Niesluchowski. Ela diz a ele: “É claro que Hannah 

Wilke se tornou uma mulher monstruosa.” Ao passo que ele responde: “Sim, ela se 

tornou. Mas o tipo errado, não um homem monstruoso como Picasso (e assim 

sucedem-se uma lista de famosos artistas homens). O problema é que ela levou 

tudo para um lado muito pessoal e seu trabalho deixou de ser arte.” (p.217) 

Kraus então explica a Niesluchowski a diferença entre mulheres monstruosas e 

homens monstruosos, dizendo que as mulheres tomam as coisas pessoalmente, 

como elas são. “Estudam fatos. Mesmo se a rejeição as faz sentir como a pessoa 

que não foi convidada para a festa, elas querem entender qual a razão.” Assim, as 

mulheres, conforme Kraus coloca, ao invés de sacrificar a própria vida no 

apagamento de seus caracteres individuais, devem intensificá-los em sua obra, 

levar o pessoal para obra e colocá-lo em uma rede de significados, bagunçando os 

sentidos da separação entre o seu pessoal e a sua arte. 

Dessa forma, é possível aproximar I love Dick do gênero de Nicholson, junto ao 

gênero de autoficção de Diane Klinger, construído através da performatividade de 

Judith Butler. Ao subverter limites da escrita, Kraus cria seu corpo com novas 

formas e confronta o espectador, fazendo ele ter de encontrar outras categorias de 

percepção e entendimento.   
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“Toda questão, uma vez que a formulada, é um paradigma e contém sua própria 

verdade interna. Temos que parar de nos divertir com questões falsas. Eu desejo 

me tornar uma mulher monstruosa também” (p. 218). A mulher monstruosa de Chris 

Kraus não é igual a um homem monstruoso como Picasso, mas certamente já não 

é a mesma que foi Hannah Wilke. 

 

                                                        
Notas 
1 Neozelandesa residente em Los Angeles, Califórnia, há mais de vinte anos, Chris Kraus se mudou para os 
Estados Unidos nos anos 1980. Formada em jornalismo, morou em Nova York com o objetivo de ser atriz, motivo 
pelo qual estudou performance. Ao longo do percurso, já morando em Los Angeles, decidiu realizar o filme 
Gravite & Grace (1996), roteirizado e dirigido por ela, que não foi bem recebido, nem aceito em festivais. Nesta 
época, Kraus era casada com o acadêmico francês Silvère Lotringer, que também morava em Los Angeles e 
atuava como professor na Universidade de Columbia.  
2 Na editora Semiotexte, Kraus criou o selo Native Agents, no qual editou e publicou principalmente mulheres 
americanas que escreviam na primeira pessoa e geralmente desenvolviam temáticas que diziam respeito a sua 
sexualidade, com um viés de pensamento que buscou aproximar da Teoria Francesa. Entre os nomes mais 
conhecidos estão Kathy Acker, Eillen Myles e Cookie Miller. 
3  É um livro de texto, sem imagens, com 277 páginas.  
4 Silvère Lotringer foi responsável pela tradução e inserção teoria feita por autores franceses no contexto norte 
americano. Seu projeto mais significativo foi a editora e revista acadêmica Semiotexte, ativa até hoje. 
(http://semiotexte.com). Nela publicou autores como Michel Foucault, Jean Baudrillard e Georges Bataille, para 
mencionar alguns nomes, principalmente pelo selo Foreign Agents, no qual atuava como coordenador editorial. 
5 No original, em inglês, Monsters. Optei por “monstruosidades” e não “monstros” por considerar importante 
manter a indefinição de gênero. Já female monsters e male monsters, de que falarei mais a frente, traduzi para 
mulher monstruosa e homem monstruoso. Como o livro ainda não foi lançado no Brasil, todas as citações 
mencionadas no texto foram traduzidas por mim. Busco privilegiar menos a tradução literal e mais o sentido do 
que, suponho, a autora está tentando dizer. 
6  É possível aproximar as estratégias de Chris Kraus a produção da artista Sophie Calle, principalmente no caso 
da obra Cuide de Você (2007). Não farei a relação neste texto, mas é possível ler uma análise potente feita por 
Anna Fisher no artigo: Parasital Polittcs and Epistolary Games: The Art of Chris Kraus and Sophie Calle. Aqui: 
http://www2.univ-paris8.fr/dela/etranger/pages/8/fisher.html 
7 Realizei uma entrevista por e-mail com Chris Kraus entre outubro e novembro de 2015. 
8 Chris Kraus sugere que Cindy Sherman teria sido fortemente influenciada por Hannah Wilke, embora não 
enaltecesse essa influencia. “The bittest irony of Hannah Wilke’s career is that her imitators who risked much 
less became art stars of the aerly 80’s” (p.216). KRAUS, Chris. I Love Dick. Los Angeles: Semiotexte, 2006 
[1997]. No catálogo sobre a exposição da obra completa de Cindy Sherman no MoMA a curadora, Eva Respini, 
afirma que Sherman menciona ter sido influenciada por Hannah Wilke mas também por Eleonor Antin e Adrian 
Piper. “The “Untitled Film Stills” are irrevocably tied to the story of performance art, and Sherman has cited the 
influence of the work of 1970s artists such as Eleonor Antin, Hannah Wilke, and Adrian Piper.” (p.22) RESPINE, 
Eva. Will the Real Cindy Sherman Please Stand Up?  In: Cindy Sherman: Catálogo MoMA, Nova York, 2012. 
9 Embora saiba da relevância dos conceitos de self e persona para minha pesquisa não os aprofundarei nessa 
comunicação, mas sim ao longo da minha dissertação de mestrado.  
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