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RESUMO 
Este artigo tem por objetivo pensar o corpo feminino pelo viés da arte feminista e suas 
conquistas desde o final do século XX, de maneira a permear meu trabalho artístico atual 
com as questões levantadas neste contexto.  
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ABSTRACT  
This article proposes to think the female body through the eyes of the feminist art and its 
achievements since the end of the 20th century, as to permeate my current artistic work with 
the topics raised in such context. 
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Como artista, escolhi trabalhar com minha própria imagem, sobre meu próprio corpo, 

pesquisando questões de identidade, suas modificações a partir de interações com 

outas pessoas, sua ficção e sua verdade. Meu trabalho artístico não aborda 

diretamente as questões do feminismo, mas usar o (meu) corpo feminino é uma 

maneira de trazer, inevitavelmente, à tona esse assunto. De acordo com Jayne Wark 

(2006)(1956 –), ao comentar a visão de Brandotti, o corpo é local primário de 

intersecção entre o biológico, o social, o material e o simbólico. De que maneira 

estaria eu então, através de meu corpo, navegando nas discussões sobre o 

feminino, o corpo e o feminismo? Preciso voltar no tempo, para antes das 

discussões feministas na arte pós-moderna ou contemporânea, e observar de que 

maneira o corpo feminino era visualizado pelos artistas modernos. 

Griselda Pollock comenta, em seu A modernidade e seus espaços de feminilidade 

(2011), que os grandes artistas, aqueles que foram canonizados como precursores 

da arte moderna, são todos homens. Toda a arte produzida nesse período seria 

então uma representação de sua visualização do mundo e, mais especificamente, 

sua visualização do corpo feminino.  

A figura do flaneur é lembrada pela autora através de Charles Baudelaire (1821–

1867). Este seria um incógnito na multidão, que observa e age como se fosse 

soberano sobre as imagens produzidas pelo mundo. Nesse contexto, a presença 

masculina é predominante, pois as mulheres da época não puderam se beneficiar 

dessa possibilidade, visto que havia apenas duas figuras dominantes da mulher: a 

mulher respeitável e seu oposto. Ao descrever os trabalhos de Constantin Guys 

(1802–1892), Pollock (2011, p. 60) comenta que    

Nos parques, as mulheres respeitáveis acompanhadas por damas de 
companhia ou pelos seus maridos passeiam descorporizadas, 
fundindo-se com as suas roupas, pois a indumentária define a sua 
classe e significado social. Em espaços identificados com o consumo 
sexual, visual e efetivo, os corpos evidenciam-se, expostos e 
exibindo-se ao olhar, enquanto os adornos servem para revelar uma 
anatomia sexualizada.  

A mulher respeitável precisa ser transparente como o flaneur; contudo, não pode 

olhar: sua respeitabilidade pode ser “maculada pelo mero contato visual, pois o olhar 

estava diretamente ligado ao conhecimento” (POLLOCK, 2011, p. 65). No entanto, a 
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despudorada era por si só corpo, material de observação e desejo, chamando a 

atenção demais para si para ser permitida flanar pela sociedade moderna. A mulher 

e sua imagem estavam, portanto, a serviço do homem: tanto como símbolo de seu 

próprio pudor, de status, um objeto do lar; quanto como objeto sexual promotor do 

poder masculino, ressaltado pela liberdade do olhar e da ação, do poder aquisitivo 

execido sobre a compra da mulher como objeto sexual assim como objeto da arte. 

Para complementar esse pensamento, trago Whitney Chadwick (2007), que observa, 

em seu livro Women, art, and society, que o mito inicial modernista arranca suas 

inovações de um ataque erótico ao feminino:  

[...] as prostitutas de Manet e Picasso, as “primitivas” de Gauguin, os 
nus  de Matisse, os objetos do Surrealismo. Artistas modernos desde 
Renoir (“eu pinto com meu pau”) a Picasso (“a pintura, isto é fazer 
amor de fato”) colaboraram em fusionar o sexual e o artístico ao 
equalizar a criação artística com a energia sexual masculina, 
apresentando as mulheres como indefesas e sexualmente 
subjugadas (CHADWICK, 2007, p. 279). 

O corpo feminino estava, naquele momento, sendo deturpado para o prazer do 

homem. As imagens produzidas pelos artistas da época utilizavam a figura feminina 

como objeto, em posição passiva, como forma de controle e exploração, fator este 

que se refletia/era refletido na sociedade, de cuja construção, no período, ou poucas 

mulheres participavam. As mulheres que lutavam por sua participação tanto na 

política quanto nas artes no início do século XX, eram, de acordo com Chadwick 

(2007), marginalizadas, e para tentar lutar contra esse processo, viraram seus 

trabalhos para um olhar feminino do corpo feminino. 

 
Corpo reivindicado 

O corpo feminino, constantemente associado por produtores de conhecimento como 

ligado ao corpo e à natureza, afastava as mulheres de uma conexão com o 

espiritual, enquanto o homem era elevado a um status quase “religioso” de 

experiência espiritual (WARK, 2011; WOLFF, 2011). De acordo com Janet Wolff 

(2011), a ação de impossibilitar a elevação do trabalho da mulher artista à grande 

arte e, ao mesmo tempo, objetificar seu corpo trazendo-o ao nível do “reles humano” 

é uma maneira de controlar através deste corpo, que não consegue escapar dos 

regimes de representação que os produzem como projeção dos desejos masculinos. 
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A autora coloca ainda que, nessa situação, usar o corpo feminino para discutir o 

feminismo é potencialmente problemático. Existe a possibilidade de que a intenção 

da artista se perca ao inserir uma imagem sobre o corpo pelo olhar da mulher: que 

esse trabalho seja reapropriado por um sistema que obedece ao olhar masculino. 

Mas o que dizer dos trabalhos que utilizam o corpo para desafiar aquilo que o 

homem considera como sexualmente desejável? Trazer à realidade o corpo feminino 

é uma das ferramentas que Wolff (2011) expõe como maneira de retomada do corpo 

feminino sobre os domínios do homem: a diversidade de formas e tamanhos, as 

funções físicas que exerce e que são esquecidas em prol da eternização de um 

corpo sob constante serviço do sexo masculino. 

Contudo, o próprio cuidado que a autora sublinha ao se expor o corpo da mulher nos 

remete a um alinhamento com um sistema social. Existe então uma força externa 

agindo sobre o corpo natural, transformando-o em um objeto utópico em prol de um 

determinado grupo. Pollock (2011, p. 59) afirma que o signo M*U*L*H*E*R é uma 

produção, uma ficção, uma “configuração de significados e fantasias”. Como apoio, 

está a teoria de Simone de Beauvoir (1908–1986), utilizada também por Judith 

Butler (2011, p. 70) ao explicitar que o gênero  

[...] não é de modo algum uma identidade estável ou um local de 
ação do qual provém vários atos; é antes uma identidade 
tenuemente construída no tempo – uma identidade instituída através 
de uma repetição estilizada de atos. Além disso, o gênero é instituído 
pela estilização do corpo e, por isso, deve ser compreendido como o 
modo mundano como os gestos corporais, os movimentos, e as 
encenações de vários tipos constituem a ilusão de um eu 
permanente definido pelo gênero.  

Não existiria, nesse pensamento, uma identidade fixa, mas sim um conjunto de 

regras socialmente impostas ao corpo que, obedecidas à risca, formariam o gênero 

feminino ou masculino. A autora defende que não há eu, que este eu é também uma 

criação de interioridade construída e regulamentada. O corpo, para ela, é uma  

[...] contínua e incessante materialização de possibilidades. Não 
somos simplesmente um corpo, mas, num sentido verdadeiramente 
essencial, fazemos o nosso corpo, e fazemo-lo diferentemente tanto 
dos nossos contemporâneos, como dos nossos antecessores e 
sucessores (BUTLER, 2011, p. 72).  
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Essa visão é problematizada por Laura Gillman (2010), que comenta a identidade 

desunificada como impossibilidade de existência da categoria “mulher”. Uma vez 

que não existe absolutamente nada no corpo, apenas performatização, a identidade 

“mulher” já não seria mais uma verdade, o que poderia retirar força do movimento 

feminista. Existe sim, para a autora, uma realidade que só quem possui o corpo 

feminino vive e compartilha. É preciso, para ela, ver as diferenças dentro do próprio 

movimento, é claro, entre escolhas de feminino e diferenças de vivência e 

experiência, sobre o que é ser mulher (como no caso das feministas negras, que 

possuem uma vivência historicamente pautada pela diferença). Contudo, não é 

possível negar que existam experiências compartilhadas em relação a esses 

diferentes grupos.  

Suas ideias passam também pela desconstrução da identidade como opressiva. 

Identidade seria, para ela, uma ferramenta não só de produção de significado e 

decisões, mas também de ação política. As identidades não seriam fixas ou 

reguladoras, como propõe Butler, mas sim ligadas a seres orgânicos que existem 

extradiscursivamente e que, assim como em qualquer ser orgânico que existe no 

mundo natural, são passíveis de mudança (GILLMAN, 2010). O caráter híbrido de 

comportamento da identidade seria, nesse cenário, um facilitador do movimento 

feminista como unidade de luta por modificações tanto quanto um recurso pessoal e 

libertador das garras do sistema opressor masculino.  

Ainda sobre esse assunto, Wark (2006) comenta que foi marca na arte dos anos 70 

a utilização do corpo pelas feministas como reivindicação de sua própria imagem 

para suas próprias causas, centradas em experiências pessoais. Cita ainda que as 

artistas do período foram criticadas pelas artistas dos anos 80 (antiessencialistas) 

por serem supostamente ingênuas e reiterarem o processo de prisão da mulher às 

questões essencialistas do corpo (a autora coloca que Pollock, nesse cenário, se 

vira contra o corpo e a favor de trabalhos mais distanciados deste). E assim as 

feministas da terceira onda teriam criticado as artistas dos anos 80 por dispensarem 

as discussões do corpo conquistadas pelos anos 70. O que importa aqui é que a 

autora defende que essas culpas históricas são contraproducentes e que ambos os 

momentos são relevantes para compreendermos a complexidade das 
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problematizações que podem ser colocadas sobre a visão de feminino e do que 

consiste ser mulher.  

Nessas disputas de décadas, a autora sublinha que, nos anos 70, o corpo era 

ferramenta de fuga da objetificação, um corpo que tentava fugir da sexualização 

imposta pelo olhar masculino. Nos anos 80, a liberação sexual como opção para a 

mulher serviu de base para se discutir outra prisão, a da “recatada”: a utilização do 

prazer explícito como liberação do corpo de um discurso moralista, sendo essa 

utilização baseada na imitação sarcástica dos processos masculinos de 

sexualização que a autora cita serem defendidos por Luce Irigaray como armas para 

expor a relação da mulher com as imposições masculinas. De acordo com Wark 

(2006), enquanto as primeiras autoras se baseavam em Beauvoir para afirmar uma 

igualdade total em relação aos homens, Irigaray defende que tal igualdade 

consistiria em trazer a mulher para o sistema masculino de pensamento e prática e 

adaptá-la a ele, o que a longo prazo não funcionaria. De acordo com Irigaray, a 

diferença sexual deve ser mantida em sua especificidade, porém redefinida como 

positiva (WARK, 2006).  

Para Wark (2006), o corpo é, dentro desse escopo da arte, uma presença constante: 

seja defendido, seja afastado, seja explícito, seja utópico, seja realista. A grande 

questão do feminismo em relação a esse corpo é defender o controle das mulheres 

sobre ele nos domínios legais, políticos, médicos e culturais. O corpo inicialmente 

colocado como pessoal, como veículo de autodescoberta, vira corpo político, corpo 

crítico e, como Barbara Kruger intitula um dos seus trabalhos,  “campo de batalha”. 

 
Entre artistas e corpos 

O corpo, nestas condições, já não está mais a serviço de uma sexualização 

específica, mas, como afirma Alison Rowley (2005, p. 125), é “o corpo feminino 

criativo ativo examinado na prática do corpo da „mulher‟”. A partir dessa afirmação, 

pretendo analisar as obras de algumas artistas (não necessariamente em ordem 

cronológica) que se refiram ao corpo feminino e a sua identidade, para permear as 

questões que levantam como possíveis pontos de convergência e questionamento 

em meu trabalho.  
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Figura 1 - Martha Rosler (1943–)  

Vital Statistics of a Citizen, Simply Obtained, 1977 
Black and White video, 38min. 

Fonte: Video Data Bank. 

 

Trago a primeira artista, Martha Rosler (1943–), para pontuar as discussões sobre os 

padrões corporais que a artista levanta em seu trabalho Vital statistic of a citizen, 

simply obtained (Figura 1). Wark (2006, p. 194) comenta que a preocupação da 

artista tem sido “mostrar a inadequação de todos os sistemas de representação não 

só como construtos do mundo da arte, mas também como um discurso social”. Em 

um trabalho que remete à participação da ciência na manutenção de padrões sociais 

e ideais míticos, a artista é registrada em relação a medidas consideradas normais e 

avaliada em sua adequação/inadequação perante os padrões definidos de corpo. É 

um trabalho bastante ilustrativo das discussões sobre o corpo feminino na sociedade 

atual, na qual o corpo é exposto na mídia e aprovado até por profissionais da ciência 

como medida de padronização.  

O corpo padronizado é justamente o que Orlan (1947–) critica em seus trabalhos 

envolvendo cirurgia plástica (Figura 2). O procedimento é utilizado na maioria das 

vezes como a possibilidade de uma mulher normal se encaixar nos padrões 

machistas sexualizados e padronizados, colocar-se nas mãos de um médico, talvez 
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homem, passar por procedimentos para ter um corpo mais sexualizado, um rosto 

mais delicado. De acordo com Michelle Hirschhorn (2005), o que Orlan faz é retirar 

desse processo a onipotência do cirurgião, assim como os padrões de beleza 

estabelecidos para o masculino neste momento da história. Ao ficar acordada 

durante as cirurgias, Orlan participa, evoca para si as decisões e a presença na 

ação, torna-se criadora e criatura. Mais do que isso, a artista escolhe imagens da 

arte clássica que já foram padrões de beleza, imagens de mulheres que considera 

exemplares e performa uma “antropofagia” da beleza em seu próprio rosto.   

 

Figura 2 - Orlan (1947–)  
Omnipresence, 1993  

Cibachrome, Diasec Vacuum sealed, 110 x 165 cm 
 Seventh operation/surgical performance, New York, La Deuxieme Bouche  

Fonte: <Orlan.eu> 

 

Seus trabalhos estão muito ligados à crença de Orlan de que não há um “eu” 

metafísico descolado do corpo. A mente estaria ligada diretamente a esse corpo 

como um software ligado a outro, o software do corpo já defasado, e o software 

criativo da mente à frente e buscando maneiras de trazer seu corpo para as 

possibilidades da mente. A artista comenta que  
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[...] sempre se sentiu distanciada de seu corpo, não no sentido de um 
problema psicológico, mas sim como uma sensação de 
estranhamento e infamiliaridade ao confrontar sua imagem no 
espelho. Ela acredita que a maioria das pessoas experienciam esta 
sensação, isto é, esta lacuna entre quem eles sentem que são e o 
que sua imagem diz que são. Porque ela trabalhou tanto com 
imagens de seu corpo de diferentes maneiras, ela é algo indiferente 
à imagem produzida por seu corpo. [...] Então para ela o corpo não é 
“separado”, mas de certa maneira é algo um pouco distanciado, algo 
no qual ela possa trabalhar. (HIRSCHHORN, 2005, p. 162). 

O corpo é algo a que estaríamos presos, mas que já não faria parte intrínseca de 

nós. Existe um distanciamento entre a identidade e o corpo que Orlan tenta 

reaproximar, mas ao invés de levar sua identidade até o corpo, puxa e molda o 

corpo em direção a sua identidade. Hirschhorn (2005, p. 149) coloca que o trabalho 

da artista  

[...] levanta questionamentos importantes em relação à identidade, 
taboos sociais contra a abertura do corpo, o dualismo corpo/mente, a 
relação seguidamente cáustica entre mulheres e tecnologia, os 
limites da arte e da linguagem, a dor física, representações do 
grotesco feminino, os mitos da feminilidade, os domínios do público e 
do privado, o longo legado da colonização que a medicina ocidental 
exerceu sobre o corpo feminino, como também a relação histórica 
entre arte e vida que é inerente dentro da tradição da performance de 
vanguarda através do século vinte. 

É esculpir na própria carne, esculpir um ideal de identidade descentralizado dos 

ideais socialmente projetados, é arte de si sobre si e em si.  

E agora partimos de um trabalho sobre um corpo, e de um trabalho sobre o corpo, 

para chegarmos àquilo que o corpo tem potencial de carregar. Enquanto Orlan 

considera o corpo uma tecnologia ultrapassada, Eleanor Antin (1935–) expõe 

justamente as suas diferentes possibilidades, considerando que ele pode receber 

outras identidades ao invés de refletir, imperfeita ou perfeitamente, uma só.  

A artista une sua história pessoal com personas que observa no teatro: o rei, a 

estrela de cinema negra, a bailarina e a enfermeira. Wark (2006) comenta que a 

obra de Antin é um híbrido entre autobiografia e ficção, em que as idas e vindas no 

presente e no passado, assim como o uso de ironia e autozombaria, servem como 

estratégia para habitar, mas nunca completamente ser essas personas, tornando 

difusas as distinções arte/vida, ficção/realidade, agir/ser. A autora observa que as 
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artistas da época de Antin estavam interessadas em problematizar a identidade 

como fixa e singular, quando alterar o corpo se torna desnecessário, pois se explicita 

a criação livre sobre esse mesmo corpo. É preciso considerar que o trabalho de 

Orlan vem uma década depois, com o grande boom das cirurgias plásticas; contudo, 

as considerações de Antin podem valer como contraponto ao trabalho de Orlan: a 

criação do corpo versus a criação da(s) identidade(s) que o habita(m).  

 
Figura 3 – Eleanor Antin (1935–) 

My Kingdom is the Right Size, de The King of Solana Beach, 1975 
Fotodocumentação de performance de rua em Solana Beach, Califórnia 

Fonte: <kemperartmuseum.wustl.edu> 

 

Suas personas variam entre transformar-se em um homem - ferramenta que usa 

para criticar o capitalismo (Figura 3), representar os clichês da mulher através da 

enfermeira e da bailarina ou até mesmo, como propõe Wark (2006), expô-la ao 

tratamento recebido pelas minorias por meio do caráter falso de se “transformar” 

incompletamente em negra, apesar de esta ser sua persona menos trabalhada (e 

mais criticada, com certa razão). A artista vive suas personagens, dança em 

apresentações, veste-se de rei e fala com seus súditos sem nunca permitir tornar-se 

essas personas de verdade. Somada a outros exemplos – como o de Lynn 

Hershman (1941–), que cria Roberta Bretmore, uma persona que possui todas as 

documentações necessárias para existir no sistema e que, de acordo com a própria 
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artista, passa a assumir vida própria (WARK, 2006), ou Jenny Saville (1970), que 

trata suas pinturas de “autorretrato” como “ela”, comentando que essas obras já não 

são mais a artista –, Eleanor Antin demonstra que outras vidas podem surgir de um 

mesmo corpo, completas ou incompletas, ligadas à  sua criadora ou desligadas dela.  

 
If I were a woman, what sort of women would I be? 

Nas séries de Haas e Explorações (Figuras 4 e 5), tenho como proposta trabalhar a 

interação de convidados com determinada área de meu corpo, como maneira de 

revelar as relações de identidade e seus possíveis resultados. Escolhi a cabeça 

como suporte, principal localização do que as pessoas consideram ser o cerne de si 

mesmas: sua cabeça, sua face, seus olhos. Limpo o terreno raspando meu cabelo, 

grande significador: sou mulher, escolho um cabelo específico que fala com minhas 

ideias sobre ser mulher; ao raspar o cabelo, estou retirando da equação minhas 

decisões sobre quem sou. Por fim, depois que cada um colocou ali um pouco das 

suas escolhas e decidiu a maneira de registrá-las, trago essas imagens de volta a 

mim, descrevendo a experiência do processo. Posso escolher “não ser” naquele 

momento, mas não posso nunca dizer que não vivi aquele momento. Os trabalhos 

são apresentados em conjunto, o que importa é ressaltar como o outro age sobre 

mim, o outro como tudo o que está fora de mim.  



 

 
KULCZYNSKI, Natasha Ulbrich. O corpo como campo de batalha: o corpo na arte feminista do séc.XX e suas 
reverberações em meu trabalho artístico, In Encontro da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes 
Plásticas, 26o, 2017, Campinas. Anais do 26o Encontro da Anpap. Campinas: Pontifícia Universidade Católica 
de Campinas, 2017. p.3946-3960. 

3957 

 
Figura 4 – Natasha Kulczynski  

Exploração #2 deHaas #5 (série com a colaboração de Angela Venturella Alves) deHaas #4 deHaas 
#1 deHaas #3 deHaas #2 Exploração #7 (com a colaboração de Michel Degas e Emmanuel Rambo 

dos Santos) Exploração #4 (com a colaboração de Cínthia Raymundo) Exploração #1 (com a 
colaboração de Vicente Gomes Pinto), 2015 

Arquivo pessoal da autora. 

 

Ao tomar minha própria imagem e limpá-la daquilo que escolhi ser, limpo também 

aquilo que me foi dado pelas circunstâncias: uma mulher precisa sempre ter cabelo. 

É uma maneira de escapar das objetificações e das homogeneizações provocadas 

pelo construto social. Tomar meu corpo para mim como maneira de poder construí-lo 

e, ainda assim, escolher entregá-lo para outros, é dizer que eu sei que meu corpo é 

meu, mas seria mentira dizer que não é construído socialmente.  
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Figura 5 – Natasha Kulczynski  

Série Explorações, #10 (com a colaboração de Antônio Vázques e Ana Cândida), #2, #16 (com a 
colaboração de Jane Ulbrich), #15 (com a colaboração de Gisele Ramires), #1 (com a colaboração de 

Vicente Pinto), #7 (com a colaboração de Emmanuel Rambo dos Santos e Michel Degas), 2015 

Arquivo pessoal da autora. 

 

Exerço aqui uma tomada de posição: existe a meu ver uma essência do “eu”, uma 

essência que nunca escapa ao corpo. Ao mesmo tempo, as possibilidades da 

identidade são tantas que me pergunto: quem seria eu se eu quisesse ser outra? 

Poderia eu ser outra? Sou eu várias em várias circunstâncias? Ou não sou eu 

quando sou outras? A identidade é ou não é opressiva, é ou não é ficção? Acredito 

que a identidade seja um pouco de cada,  são ações, mas ações que existem antes 

em planejamento, que representam uma idéia de si. E ao usar Luigi Pirandello, em 

seu Um, nenhum, cem mil, como referência para meus questionamentos, assumo 

ainda existir uma identidade metafísica, não a que sou eu, mas uma identidade que 

vive no entremeio entre mim e o outro, entre quem eu acho que sou e quem o outro 

percebe, e é nesse espaço que moram minhas personas, entre o que eu decidi e o 

que o espectador percebeu. Não são eu, são variações possíveis de mim. 

Mas mesmo que essas muitas identidades surjam, estão todas elas, 

invariavelmente, ligadas ao corpo o qual compartilham. Um corpo modificado, já não 
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considerado padrão, um corpo preparado para essa recepção. Quebro com o corpo 

padronizado de Martha Rosler, mas de certa maneira meu corpo é padrão para 

todas essas identidades. Modifico meu corpo como Orlan (embora não de maneira 

tão radical) sem, no entanto, rejeitar minha estrutura como parte de minha 

identidade, como aquilo que torna todas essas identidades possíveis. Crio personas 

como Eleanor Antin; contudo, não por meio de estereótipos percebidos por minha 

própria identidade, mas sim pela relação com o outro, talvez uma maneira de confiar 

que existam por aí outros modelos de interação social que não necessariamente os 

modelos masculinos vigentes; talvez para assumir que a minha experiência como 

mulher dentro desses modelos, inegavelmente, afeta a minha experiência de “ser”. 

O que interessa no fim do dia é que não estou sozinha, tenho várias de mim me 

acompanhando e várias de mim acompanhando os outros.  

 
Considerações finais 

Minhas discussões não são voltadas, necessariamente, para o feminismo; o foco 

está nas teorias da identidade pós-moderna e sua fragmentação, mas este texto é 

uma tentativa de trazer à tona a questão do corpo feminino dentro de meu trabalho. 

A minha experiência como mulher e a experiência de várias teóricas e artistas que 

está intrinsecamente presente em meu trabalho fazem parte do assunto que escolhi, 

fazem parte da pós-modernidade. E como Wark (2006) traz, citando Lucy Lippard 

(1937–): a arte feminista não é um estilo nem um movimento, mas sim um sistema 

de valores, uma estratégia revolucionária, um modo de vida. 

Posso ter nascido em um momento e contexto em que as conquistas dessas 

grandes artistas e teóricas já conseguiram perfurar, pelo menos em parte, seu 

caminho até a vida cotidiana de algumas (ainda poucas) mulheres. Mas este 

trabalho, além de pensar as maneiras pelas quais minhas obras são afetadas pelos 

pensamentos críticos e distintos apresentados aqui, não deixa de ser também um 

agradecimento a essas mulheres pela oportunidade de, através de seus textos e 

obras, permitirem-me dizer que meu trabalho sobre o corpo não é necessariamente 

um trabalho sobre o feminismo, apesar de feminista, que não é necessariamente a 

luta para libertação de um corpo, mas um corpo já libertado para ao menos explorar 

e tentar (re)construir suas relações com o mundo. 
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