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RESUMO 
O nu feminino é elemento fundamental na história da arte do Ocidente e  faz parte de um 
suposto olhar universal da arte até o século XX. A baixa visibilidade de artistas mulheres no 
mundo arte apesar da maciça presença do corpo feminino nos museus demonstra a 
estrutura de uma sociedade marcada pela repressão. A comunicação parte do 
questionamento desse olhar universal da arte e analisa a conjuntura dos anos 1960 e 1970, 
momento no qual o corpo tornou-se cerne da mudança de valores defendidos pelas 
mulheres; ele deixa de ser objeto para ser via de  contestação do poder patriarcal.  
 
PALAVRAS-CHAVE 
corpo; feminismo; arte. 
 
 
ABSTRACT 
The femin nude is an important element in the ocidental history of art  and it is part of  a 
presumed universal look of art untill the 20th century. The low visibility of women artists in 
the art world and the heavy presence of the feminin body in the museums express a 
repression related to  the  social structure.  The article questions this universal look and 
anylizes the scenario of the sixties and seventies, defining moment in which the body 
became mechanism of social change and a way to enforce women’s rights; it was no longer 
an object but a way to overcome the patriarchal power .  
 
KEYWORDS 
body; feminism; art. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

3198 CORPO E MULHER – DO NU OBJETIVIDADO À NUDEZ DAS FEMINISTAS DOS ANOS 1960–70  
Viviane Matesco / UFF 
Simpósio 7 – Políticas do corpo como lugares de poder na arte 

 

Como bem demonstra o famoso cartaz do grupo Guerrila Girls Do women have to be 

naked to get into the Met. Museum ?, as mulheres estão no museu como objetos, 

uma vez que são raras as obras por elas realizadas presentes nas coleções. A baixa 

visibilidade de artistas mulheres no mundo da arte até meados do século XX é 

inquestionável.   

 
Coletivo Guerrila Girls Do women have to be naked to get into the Met. Museum?,1989 

Impressão offset 
Centro Georges Pompidou, Paris, França 

 

A arte realizada pelas mulheres teve sempre que atestar sua especificidade, 

enquanto aquela considerada “universal”, pretendida pelos homens, supostamente 

não seria afetada pela diferença de sexo?1 Nesse sentido, não é surpresa a dúvida e 

constante indagação se existiria uma arte feminina ou ainda um ponto de vista 

feminino, em resumo se fazer arte significa a mesma coisa para homens e mulheres. 

Não há dúvida que a experiência da mulher na sociedade é inteiramente diversa da 

masculina e isso tem implicações: a condição de procriar e de amamentar, além dos 

condicionamentos culturais influenciam o olhar. Por outro lado, se analisarmos os 

trabalhos das artistas apenas pelas supostas características femininas, certamente 

incorreremos em erros. Desse modo, qualidades como a delicadeza, o decorativo  

formam identidades enganosas que podem ser verificados  em diversos artistas 

como em  Paul Klee e Matisse respectivamente. Por que diante de trabalhos de 

artistas mulheres, temos que perguntar o que eles têm de femininos? E por que não 

fazemos a mesma coisa com os homens? Bernard Marcadé2 defende a tese de que 

essa feminilidade que os homens querem a todo custo ver exibido seria ‘a projeção 

fantasmática de sua própria feminilidade, que eles não querem aceitar’. Rotular uma 

arte feminina fortalece identidades e facilita estereótipos. O importante talvez fosse 

discutir como essa questão é vivenciada pelos artistas de uma maneira mais fluida3; 

a ideia de uma arte definida pela identidade feminina reduz muito o espectro de 
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questões que se pretenda pensar, fecha canais para que possa aparecer a diferença 

e de certa maneira  aponta uma excepcionalidade que perpetua sua repressão.  

Mais importante do que procurar essa especificidade é refletir como o papel do 

corpo e especificamente a repressão e a liberação da sexualidade significam um 

divisor de águas para pensar a relação entre arte e mulher e isso explica porque a 

questão feminista e não do feminino se impõe. O corpo feminino é elemento 

fundamental na história da arte do Ocidente, configura um elemento central para um 

olhar supostamente universal da arte até meados do século XX, portanto, a tarefa 

necessária é questionar esse pressuposto e examinar como o corpo torna-se cerne 

da reversão de valores defendidos pelas mulheres na conjuntura das décadas de 

1960 e 1970: é por intermédio da relação corpo e arte que elas rompem com uma 

repressão milenar e se colocam em posição de luta. Isto porque a representação da 

mulher na arte confunde-se com a própria repressão feminina: pudor, bondade, 

piedade são as expressões permitidas às mulheres até o século XIX, o nu é 

monopólio de deusas e ninfas não sendo extensivo às cenas cotidianas. 

O nu como imagem da humanidade evidenciava valores supostamente universais, 

no entanto, mesmo neste gênero há uma diferença entre o masculino e feminino. O 

nu constitui o gênero artístico-metafísico por excelência, criado na Grécia em  

momento no qual a própria imagem de corpo pode ser pensada. Por isso, o corpo é 

idealizado, modelizado e julgado por princípios externos a ele, transcendentes, mais 

pensados do que vividos. É precisamente por causa dessa vontade obstinada do 

homem de dar forma visível ao humano que o nu seria o signo distintivo da 

sociedade ocidental, de sua metafísica milenar à procura de uma imagem sensível 

do ideal. Para Jean-Luc Nancy4, o nu não representava um corpo, mas a ideia 

abstrata da humanidade, no entanto essa universalidade é problemática, pois supõe 

ponto de vista masculino. A sexualidade dos corpos e, sobretudo do corpo feminino 

sempre foi uma questão para o nu. Mesmo em sua origem grega, a nudez masculina 

e a feminina não tinham o mesmo estatuto: enquanto os jovens participavam dos 

jogos nus, as mulheres vestiam-se; enquanto a nudez de Apolo participava de seu 

caráter divino, Afrodite foi envelopada em drapeados. Os nus femininos são raros 

antes de Praxítele, e a fama de sua escultura Afrodite de Cnide evidencia o 

problema; Afrodite está de pé, nua, uma das mãos colocada diante de seu sexo, a 
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outra segurando uma veste sobre um vaso à esquerda da deusa.5 A irresistível 

atração que a escultura exercia espalhou-se por toda a Antiguidade, o que pode se 

aferido pelos relatos ressaltando sua irresistível beleza como se ela fosse de carne, 

a própria encarnação do desejo físico: uma força afrodisíaca.6 É interessante 

observar como a própria história da arte constrói seu discurso a partir da 

desqualificação do desejo e da sexualidade da mulher. Desse modo, Kenneth Clark7 

denuncia a mediocridade da qualidade das suas cópias, sobretudo as Vênus do 

Capitólio e de Médici muito difundidas no Renascimento, pois teriam degenerado o 

nu clássico ao lhe emprestar caráter carnal. Desde os tempos mais recuados a arte 

europeia e seu discurso histórico esforçaram-se em conferir ao nu feminino uma 

forma graças à qual Vênus deixaria de ser vulgar para tornar-se celeste.8 Essa 

historiografia é refutada por Georges Didi-Huberman em Ouvrir Vênus, Nudité, revê, 

cruauté9 denuncia o idealismo neovasariano que funda a proeminência do desenho 

pelo enquadramento do desejo e de tudo que se relaciona à fenomenologia do corpo 

e da carne. A partir da obra O Nascimento de Vênus, de Botticelli, Didi-Huberman 

analisa como a história da arte humanista isola o nu de sua nudez por intermédio de 

uma cadeia discursiva de fontes. Demonstra como na conjuntura do Quattrocento a 

imagem da nudez forma um conjunto impuro, inquieto muito distante de idealidade 

estável e apaziguada.10   

Por que essa interdição milenar à nudez e especificamente àquela feminina? Ora, o 

pecado mora ao lado, na mulher... “A nudez na nossa cultura é inseparável de uma 

assinatura teológica”, afirma Agamben.11 A criança  não sente vergonha e seu corpo 

nu é considerado puro. A nudez não é um ser ou uma qualidade: é sempre uma 

relação. Teólogos como São Tomas de Aquino explicaram que o que é visível diante 

de nós- a natureza dos corpos- só deveria ser visto como portando o traço de uma 

semelhança perdida, a semelhança a Deus perdida no pecado. A transgressão 

causada por Eva introduziu a noção que o corpo é a sede dos pecados da carne. A 

nudez sem vergonha deve ser então coberta. Com o pecado original (causado por 

uma mulher),  o homem (ser universal) perde a graça: fica nu.12  

A importância de problematizar a universalidade do gênero nu e de acentuar a 

sublimação da sexualidade da mulher tanto na representação, como no discurso da 

história da arte tem duplo intuito: enfatizar como a presença da mulher na arte 
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europeia é majoritariamente centrada em sua ‘objetificação’ e demonstrar como a 

questão da sexualidade impõe limites. A partir do descompasso no mundo das artes 

entre a abundância do objeto-corpo feminino e a rala presença da produção das 

mulheres compreende-se a importância estratégica da nudez como arma das 

artistas feministas dos anos 1960/70. Repressão feminina, então, é sinônima da 

repressão a seu corpo e a sua possibilidade de prazer. Da representação idealizada 

e desencarnada até século XIX, passando pelas revelações transgressoras do 

movimento surrealista até às investigações da body art delineia-se um processo que 

muda o estatuto do feminino na arte. Deve-se ressaltar que embora no surrealismo a 

questão da sexualidade adquira um meio artístico de expressão, a mulher continua 

sendo aí objeto. Apesar da participação de artistas mulheres, a musa surreal 

fortalece a idealização feminina. A mulher é tratada como um estereótipo perfeito 

que aproximariam os homens de seus desejos: como um objeto do prazer  libertador  

para se chegar ao inconsciente, ao maravilhoso.13 É a femme-enfant (mulher-

criança) ingênua que serve de instrumento para experimentação e 

autoconhecimento do homem, visão que podemos observar na Boneca de Hans 

Bellmer: uma mulher ao mesmo tempo duplicada e fragmentada, construída para 

manifestar o desejo do seu criador.14 Não é mero acaso, a oposição de Louise de 

Bourgeois que apesar de convidada nunca aceitou participar do movimento por 

considerá-lo a versão artística do falocentrismo freudiano. Tudo girava em torno do 

complexo de castração, da visibilidade do Falo e da ideologia da falta: a ideia de que 

as mulheres estariam em situação de déficit visual pelo suposto defeito de 

visibilidade de seus órgãos sexuais.  
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Hans Belmmer  
Boneca (Torso), 1935/1965 

Alumínio pintado s/ base em couro, 63,5 x 30, 7 x 30, 5 cm (tiragem de 8 peças) 
Tate Gallery, Londres 

 

Em 1964 Robert Morris apresenta Site quadro vivo do Olympia, de Manet, em que 

Carolee Schneemann é progressivamente desnudada. Na ação Degradação de Vênus, 

realizada em 1963, Ottto Muel visava destruir a imagem do ser humano jogando lama 

sobre uma jovem nua e a envolvendo em tecido mergulhado em dejetos. O cenário 

artístico da segunda metade do século XX acentua a crise da visão antropocêntrica e da 

sublimação do corpo, que aparece em ações, em performances, vídeos e fotografias – o 

que revela uma mudança significativa nas formas de sua percepção. Os artistas exploram 

sua temporalidade, contingência e instabilidade, abordando-o como conteúdo, tela, pincel 

ou imagem.  Os happenings, a body art e as performances ocasionam uma tensão entre 

corpo literal e imagem; o  reconhecimento da corporalidade do sujeito, a percepção que 

nossa experiência e nossa presença se tornaram cruciais questionam a noção de um 

corpo enquadrado, distanciado pela perspectiva: a ressurreição da carne implica a quebra 

da moldura e a intenção é quebrar o especular para afirmação de um corpo primário.15  

Também o processo de liberação sexual, impulsionado pelas teorias psicanalíticas muda 

a posição da mulher, sua relação com o corpo, seu estatuto na sociedade. Na década de 

1960 surgem importantes fatos que transformam os valores e códigos da sociedade 

patriarcal; a pílula anticoncepcional dissocia o sexo da função de gerar filhos, os 

movimentos feministas eclodem em várias partes do mundo, novos comportamentos e 

posicionamentos políticos fazem do período um exemplo de contestação. 
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Nos Estados Unidos, desenvolve-se no final dos anos 1960 e início dos 1970 uma 

teoria e uma arte feminista que situa a sexualidade feminina como o componente 

definidor das experiências e identidades da mulher vivendo numa cultura patriarcal. 

Formam uma coalizão para combater o patriarcalismo na assumpção que as 

mulheres dividem experiências sociais, culturais e pessoais.  Para Amelia Jones16, as 

feministas apresentam a experiência da mulher como essencial ou biologicamente 

determinada; daí a identidade feminina ser simbolizada por formas evocativas da 

experiência corporal da mulher. A utilização da forma da vulva como metáfora do poder 

sexual feminino tenta ganhar força para resistir à dominação masculina. Diversos 

trabalhos são realizados em torno das experiências pessoais femininas como 

menstruação, procriação, maternidade, amamentação, domesticidade, violência, 

intimidade, erotismo. Postura bem diferente será adotada pelo feminismo pós-

estruturalista dos anos 1980 que desloca a prática artística de uma noção biológica da 

feminilidade para um fenômeno inscrito culturalmente.17 São artistas militantes embora 

não defendam uma natureza feminina, objetivam evidenciar os processos de dominação 

masculina nas instituições, como observamos nos trabalhos de Barbara Kruger, Cindy 

Sherman, Sherrie Levine e Jenny Holzer.  

Pela importância que o corpo assume na postura ‘proto-feminista’ de algumas 

artistas das décadas de 1960 e 1970, vamos enfatizar essa linha de feminismo, 

focalizando  algumas artistas como Carolee Scheemann e Ana Mendieta, Hannah 

Wilke,  Valie Export, Gina Pane entre outras. Nessa conjuntura, a ênfase no nos 

rituais da vida e nas funções orgânicas visava contrariar o tradicional rebaixamento 

do corpo na sociedade burguesa. O happening foi difundido nos meios de massa 

como figura de liberdade, tornou-se parte das maciças convulsões políticas e 

culturais do decênio. Como afirma Sally Bannes18, os artistas não pretenderam 

refletir passivamente a sociedade em que viviam: tentaram mudá-la, produzindo uma 

nova cultura. A incorporação do corpo pela arte nos significava uma subversão dos 

tabus e interditos, e fazia do espectador testemunha de uma transgressão, de 

arranjo agressivo e crítico das regras sociais, religiosas, como nos trabalhos dos 

acionistas vienenses. Também nos artistas do Fluxus, os trabalhos eram centrados 

nos atos do cotidiano, imitando e desnaturalizando a vida por meio de ações 

repetitivas. A expressão Body Art surge apenas em 1969, embora, muitos artistas já 

estivessem trabalhando nesse sentido desde o início da década, como aqueles do 
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Accionismo Vienense e Carolee Sheeneman. A ênfase em funções orgânicas como 

vomitar, urinar, defecar, ejacular, sangrar visava à restauração da situação 

primordial do corpo por meio de atos diretos e elementares. A doença, a morte, a 

sexualidade eram tratadas com crueza, pois os artistas consideravam o corpo como 

o centro das relações existenciais e potência de liberdade: uma força primitiva, uma 

maneira orgiástica, como observamos nos trabalhos de Schneemann e Kusama.19  

Qual é seria então o significado do nu nesse novo contexto? O gesto que desnuda 

pontua a revelação do pudor e da indecência transgressiva: a tensão na qual a 

nudez coloca o corpo com ele mesmo. É esse o sentido do trabalho de artistas que 

enfrentaram a experiência simultânea da interdição e transgressão. Aqui se 

concentra a energia do erotismo, nos ensina Bataille.20 A transgressão suspende a 

interdição sem suprimi-la; daí o gozo. “O nu expõe essa duplicidade: o pudor que 

retém e a obscenidade que solta, um não vive sem o outro. Daí ser necessário ver o 

nu e o desnudar do ver como um encontro tramado entre o corpo e o mundo”.21   

O papel inaugural no questionamento da relação corpo e repressão da mulher é fato 

incontestável quando olhamos em retrospecto o trabalho de Carolee Schneemann. Sua 

obra desenvolve-se antes do momento da afirmação do feminismo, bem como de 

críticos, departamentos de história da arte e de toda uma vertente de pensamento a 

partir dessa abordagem. A artista desenvolve alguns happenings na década de 1960 

nas quais lida com o registro do corpo marcado pela mesma questão. Em Eye Body 

(1963) constrói um ambiente de painéis com espelhos e objetos que interagiam com 

seu corpo nu transformado em território de imagem dessacralizada.  Apresentada várias 

vezes (Paris, Londres, Nova Yorque em 1964), Meat Joy  é um rito erótico com sentido 

comunitário, apontando a dimensão coletiva da existência sexual; como uma 

celebração da carne, Schneemann  usa o sangue de carcaças de animais para 

lambuzar os corpos dos participantes. O corpo autêntico, a ênfase no naturalismo era 

via de subverter a secular submissão feminina. O corpo verdadeiro, não idealizado, fora 

esquecido na arte, daí a primazia da experiência corporal. Para os artistas, o corpo era 

meio novo e lugar onde se devia transformar a condição do indivíduo alienado para a de 

um homem livre e autônomo.22   

Performance emblemática de Carolee Schneeman, Interior Scroll  foi apresentada 

três vezes: em 1975 em East Hampton (Nova York), em 1977 no Festival de Cinema 
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de Telluride no Colorado, e em 1995 dentro de uma caverna como ‘Interior Scroll – 

the Cave’.23 Realizada com solenidade de uma ação ritualística, a artista nua depois 

de cobrir o corpo e o rosto com pinceladas de tinta, retira vagarosamente uma fita de 

papel da vagina na medida em que  lê para o público seu conteúdo extraído do seu 

próprio livro Cézanne, She was a great painter. A ação manifesta posicionamento 

sobre o papel feminino na arte e, também, sobre os estereótipos do olhar masculino. 

Interior Scroll chama atenção para o fato da não visibilidade da genital feminina ser 

interpretado como falta pelo pensamento falocêntrico. Dar uma imagem contundente 

da imposição desse discurso significa subverter condicionamento tradicional. Uma 

das vozes mais importantes do pensamento feminista, Amelia Jones24 argumenta 

que a body art supõe o deslocamento da fantasia do sujeito modernista fixado, 

normativo e centrado e significa desafio ao machismo, racismo, colonialismo, 

classicismo e heterossexualismo subjacente a essa fantasia.  

 

Carolee Schneeman 
Interior Scroll, 1975 

 

Dez anos separam Meat Joy e Interior Scroll, período em que se observa a diluição 

do happening, a hegemonia da expressão body art e o aparecimento da 

performance ligada a processos conceituais. O alcance e importância de Interior 

Scroll  deve ser compreendido na conjuntura revolucionária na qual a ação agressiva 

e ativista do artista consegue ir contra a cultura dominante. Semelhante 
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contundência tiveram os trabalhos de Valie Export no final da década de 1960; tanto  

Pânico Genital  quanto Cinema Tátil  lidam com a provocação pública ao expor uma 

dimensão privada e uma exploração do corpo feminino. Pânico Genital (1968) foi uma 

ação realizada em um cinema de arte em Munique onde havia uma mostra de filmes 

experimentais.25 Vestindo calças com o fundo removido, a artista andava pelas filas de 

poltronas expondo sua genitália nas faces dos espectadores. Posteriormente, Export 

produziu uma série de com seis cartazes que se encontram na coleção do museu  Tate 

Modern (Londres). Também no ano de 1968 começou a realizar Cinema Tátil (as ações 

foram feitas durante três anos em 10 cidades europeias), trabalho no qual veste uma 

caixa de madeira com um dos lados coberto por uma cortina e convida as pessoas a 

interagir com os seus seios. Próximo a Cinema Tátil, mas sem o mesmo grau 

transgressivo O beijo da artista (1975) de Orlan reedita a mesma questão em tom 

infantil em uma performance realizada durante a Fiac em Paris; nela uma foto em 

escala real do torso da artista é transformada em máquina de caça níquel e após inserir 

uma moeda na zona genital, o espectador podia ter um beijo concedido pela artista que 

ficava em pé atrás do manequim.26  

                                    
Valie Export 

Action Pants Genital panic, 1968 [detalhe de série de seis cartazes] 
Tate Modern, Londres 
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Valie Export  

Cinema tátil, 1968 
Centro Georges Pompidou, Paris, França 

 

Ao longo dos anos 70, a performance afirma-se como meio que pesquisa novos 

modos de significação nos quais a imagem desempenha fator preponderante. A 

distância imposta pelo vídeo ou fotografia faz-se fundamental, uma vez que o corpo se 

torna um meio entre outros. Na década de 1960 o corpo era o material da arte apenas 

enquanto durava o gesto, o acontecimento, e fotografias e filmes foram usados para 

documentar esse momento transitório. A relação entre ação e imagem adquire novo 

caráter a partir dos processos conceituais, pois ao invés de registros, muitos trabalhos 

passaram a ser concebidos enquanto imagem. O caráter dramático das ações e 

happenings cede lugar a instalações cênicas, nas quais o corpo atua como um dos 

elementos que pode ou não ser associado a outros, como o vídeo ou outros meios 

eletrônicos. O trabalho de Ana Mendieta já supõe essa outra conjuntura. Sem entrar na 

discussão polêmica de sua morte (1948–1985), procuraremos mostrar como seu ativismo 

significou uma denúncia da violência contra a mulher.  
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Ana Mendieta 

Cena de estupro, 1973 
 

Em 1978 Mendieta se junta ao coletivo feminista A.I.R Gallery (Artists In Residence) 

em Nova York, a primeira galeria para mulheres no país, momento que permitiu um 

contato mais estreito com o movimento feminista.  Nos primeiros trabalhos 

Impressões no corpo, documenta em fotografia uma série onde pressiona o próprio 

corpo em material plástico distorcendo-o. Em Suando Sangue (1973), é filmada 

enquanto sangue escorre por seu rosto. O uso do sangue já estava presente em 

Morte da Galinha, performance de 1972 na qual fica em pé nua em frente de uma 

parede branca segurando uma galinha decapitada na medida em que o sangue se 

espalhava por seu corpo. Sua obra é perpassada por sua origem, pelo catolicismo 

de sua família, bem como pelos rituais afrodescendente de Cuba. Quando foge do 

novo regime instalado na ilha, vai morar em Iowa/EUA onde estuda Arte. Impactada 

por um estupro seguido de assassinato no campus universitário, Mendieta realiza 

Cena de estupro (1973); recria em seu apartamento a cena claramente realizada a 

partir do pressuposto da imagem.  Realizou em torno de 80 pequenos filmes super – 

8, como  Sem título, (Marcas do Corpo) de 1974, com duração de 1 minuto no qual 

executa um desenho na parede com suas próprias mãos e com sangue (Se 

compararmos com o trabalho de Klein fica evidente neste a objetificação feminina).  

Nas séries de Silhuetas relaciona o contorno de seu corpo – com os braços 

levantados como ramos de árvores – às formas de desenhos rupestres e de deusas 

primitivas, evocando temas como feminilidade, fertilidade, morte e renascimento com 
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referência clara à cultura latina. Embora esses trabalhos sejam performativos e 

efêmeros sendo realizados a partir da manipulação da terra e outros materiais, 

sempre tiveram a preocupação com o registro seja em fotografia ou vídeo. 

Hannah Wilke (1940–1993) merece destaque como uma artista cujo trabalho envolve o 

ativismo feminista, utilizando de maneira agressiva  imagens de nudez expondo a própria  

vagina, apresentada também por intermédio de materiais como barro, chiclete de mascar, 

látex, borracha. Em outra série (starification object ) utiliza a fotografia e cartões com o 

corpo tomado por esses elementos. Denominava os trabalhos de autorretratos 

performativos uma vez que pressupunham o registro da câmara. Fiel a sua trajetória 

documenta as transformações do corpo e de sua genitália durante o período que 

enfrentou um câncer e tratamentos como quimioterapia. 

 
Hanna Wilke 

What does this represent (pink), 1978 
 

Apesar de italiana, Gina Pane fazia parte do grupo francês e é ela quem escolhe a 

expressão ‘art corporel’ para o manifesto que François Pluchart escreveria em 1974. 

Nesse manifesto, Pluchart afirma que a singularidade da arte corporal é focalizar o 

corpo tal como a sociedade vive, oculta, exprime ou rejeita – daí os trabalhos com sexo, 

prazer, sofrimento, morte e travestimento. Para os franceses é fundamental que os 

trabalhos lidem com o corpo biológico, objeto de prazer e sofrimento. Em Psyche 

(1974), Pane ajoelha-se diante de um espelho, metodicamente aplica maquiagem em 

sua face e então corta com uma lâmina pequenas linhas abaixo de suas sobrancelhas. 
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A artista afirmava querer criar uma linguagem através desses ferimentos; atacando seu 

corpo confronta sua própria vulnerabilidade com a das mulheres em geral.  

 
Gina Pane 

Psyche, 1974 

Os franceses não são os únicos a defender  uma especificidade dos trabalhos com o 

corpo nas décadas de 1960 e 1970, essa discussão prolonga-se até hoje, pois implica a 

afirmação da Body Art. Amélia Jones, em Body Art versus Performance aponta os 

trabalhos de Kusama, Carolee Schneemann e Hannah Wilke centrados na exploração 

das capacidades do corpo, como uma vertente que se distinguiria da performance.27 No 

entanto, o aspecto heroico e transgressivo do corpo autêntico marca da arte feminista 

daquelas décadas se diluiu mediante outras práticas e, como já mencionamos, por 

intermédio de outro enquadramento; o feminismo torna-se uma disciplina, uma 

abordagem teórica e um nicho artístico com um grau maior de institucionalização.  

Atualmente a nudez não enfrenta a carga repressiva de outrora, já não há uma 

dimensão de interdito a ultrapassar nem gozo da violação. Em uma sociedade na 

qual o corpo é construído e cultuado, o gozo é narcísico. Aqui a nudez não delimita 

fronteiras no cenário artístico: cede espaço para novas modalidades de infração ou 

torna-se fórmula repetitiva que busca o estereótipo da contestação  dos anos 1960. 

                                                             
Notas 
1 DE DUVE, Thiery. “ Feminité de Luciano Fabro” In Femininmasculin- le sex de l’art. Paris, Gallimard/ Centro 
Pompidou, 1995, p. 344. 
2 MARCADÉ, Bernard.  ‘Le devenir femme de l’art’ In  Feminmasculin, ibid,  p. 34. 
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3 ROLNIK, Suely. ‘Guerra dos Gêneros, Guerra aos Gêneros’ In Sexualidade,  Rio de Janeiro, Revista Item – 4, 
novembro de 1996.  
4 NANCY, Jean-Luc e FERRARI, Frederico. Nus Sommes (La peau des images). Bruxellas: Yves Gevaert, 2002, 
p.17. 
5 A escultura realizada em torno de 350 a.c., só é conhecida por intermédio de cópias romanas e de objetos 
como moedas, estatuetas de mármore, bronze, argila. Como seu conhecimento é construção realizada a partir 
de sua repercussão, suas cópias variam a partir do momento em que foi interpretado. A Vênus Colonna 
apresenta serenidade mais próxima do projeto de Praxítele; já a Vênus de Belvedere reinterpretada no período 
helenístico é mais terrestre, com erotização profana.  Ver PRAXÍTELE, Paris: Musée du Louvre, 2007. 
6 Plínio conta que Praxítele havia feito duas Afrodites, uma com drapeado, a outra nua, e as propôs pelo mesmo 
preço às pessoas da cidade de Cós, que escolheram o modelo drapeado por ser mais pudica; os habitantes da 
cidade de Cnide adquiriram a outra estátua, PLINE L’ANCIEN. Historie naturelle. Paris :Gallimard, 1999,  Livre 
XXXVI, p. 369.   
7 CLARK, Kenneth. Lê nu. Paris: Hachette Littératures, 1998, p. 19. 
88  IIdd..,,  iibbiidd..,,  pp..  111177..  
9 DIDI-HUBERMAN, Georges. Ouvrir Vênus. Nudité, rêve, cruauté. Paris: Gallimard, 1999, p. 11. 
10 Vênus ou Afrodite é a deusa do amor associada ao desejo sexual entre os mortais. Nascida numa esfera 
mitológica de crueldade, do sexo cortado do Céu, Vênus não é entidade pura, pois apresenta duplicidade 
estrutural: é dividida entre deusa celeste e vulgar. Platão já distingue entre a deusa celestial e a popular, sendo 
esta última ligada ao fato de que os homens vulgares amam muito mais o corpo do que alma. PLATÃO. 
Diálogos/Platão Banquete. São Paulo: Nova Cultura, 1991, (Os Pensadores) p. 15.    
11 AGAMBEN, Giorgio. Nudez. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2014, p. 91.  
12 Id., ibid., p.77 a 129.  
13 BRADLEY, Fiona. ‘Mulheres no Surrealismo’. Surrealismo. São Paulo, Cosac & Naify, 1999, p. 46.  
14 O número 6 da revista Minotaure, de 1935 traz as fotografias de uma boneca que Hans Bellmer construiu em 
madeira e papier mâché e depois fotografou em partes. As versões posteriores das bonecas acentuam o sistema 
operatório através do qual Bellmer desenvolve os princípios de uma anatomia metamórfica visionária; isolar uma 
parte, desmembrar, mutilar, depois desarticular e reatircular diferentemente, combinar ao infinito as montagens 
corporais possíveis. Ver HANS Bellmer, Anatomie du désir. Paris: Gallimard/ Centre Pompidou, 2006. 
15 Ver VILLAÇA, Nízia. ‘A Multiplicação dos Corpos na comunicação artística: representação e antropologia ’In 
Metacorpos, São Paulo: Paço das Artes, 2003, p.69. 
16  JONES, A. Body splits In WARR, Tracy. (Ed.). The Artist’s Body. Londres: Phaidon, 2000, p. 15. 
17  A ideia de construção social é marcada pela teoria de Judith Butler que faz uma critica ao modelo binário 
mediante uma desnaturalização do gênero. Butler dissolve a dicotomia entre sexo e gênero ao situar a inscrição 
cultural como elemento instrumental de definições. Ver BUTLER, J. Problema de Gênero. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 2003. 
18BANNES, Sally. O Corpo no poder. In Greenwich Village 1963: Avant-Garde Perfomance e Corpo Efervescente 
Rio de Janeiro: Rocco, 1999.  
19 PEARL, Lydie. Corpos, sexe et art. Dimension symbolique. Paris: L’Harmattan, 2001, p. 48. 
20 BATAILLE, Georges. O erotismo São Paulo: Arx, 2004. 
21 NANCY, J.L. e FERRARI F., op.cit., p. 7. 
22  JONES, A. Body splits In WARR, Tracy. (Ed.).  Op. cit., p. 20. 
23 SCHNEEMANN, Carolee. Imaging her erotics: Carolee Schneemann: essas, interviews, projects. Cambridge, 
Massachusetts: The Mit. Press, 2003. 
24 JONES, A.  “ Presença in Absentia: a experiência da performance como documentação In Performatus, Ano 1 | 
Nº 6 | Set 2013. 
25 Há relatos que teria sido em um cinema pornô, mas a artista nunca confirmou essa versão.  
26 ELLES; mulheres artistas na coleção do Centro Pompidou. Rio de Janeiro: CCBB, 2013. 
27JONES, A. Body Art/Performing the subject. Mineapolis: University of Minnesota Press, 1998, p 12. Ver também 
NORMAN, Sally Jane. Le Body Art, du conceptuel au rituel ou le leurre de la présence” In ASLAN, Odette. Le 
corps en jeu. Paris: CNRS éditions, 1993. 
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