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1. Introducció 

 El present treball pretén fer un estudi sobre les manifestacions de l’art feminista 

durant la segona meitat del segle XX. Al llarg de la proposta es parlarà de dues etapes 

diferenciades, de les seves característiques essencials i de la importància d’aquestes 

manifestacions artístiques per el desenvolupament del feminisme, i a l’inrevés, de la 

importància de les teories feministes per a la pràctica artística. La pregunta que es 

planteja és saber si les principals motivacions de les artistes feministes de la etapa del 

anys setanta són les mateixes durant l’etapa posterior i si això afecta a les produccions 

artístiques. L’elecció del tema es deu a que, al llarg de la història de l’art, el treball de 

les dones artistes s’ha vist menyspreat i considerant inferior, i mai se l’ha valorat de la 

mateixa manera que a l’art realitzat per els homes. Per això, el ressorgiment del 

feminisme durant la segona meitat del segle XX suposa una revaloració de l’art 

executats per les dones, que entren dins el panorama artístic amb la intenció de quedar-

s’hi i crear un canvi real per aconseguir la igualtat de les dones tant als àmbits artístic, 

social i cultural.  

 A l’hora de definir l’art feminista, podem dir que es tracta de totes aquelles obres 

realitzades per dones que, independentment del tema elegit, el suport o el llenguatge 

artístic utilitzat, tenen la intenció de rompre amb els esquemes tradicionals del 

patriarcat, que reclamen la subjectivitat de la dona i el poder sobre el seu cos, com els 

estereotips i les construccions culturals sobre la identitat de les dones. 

 

 

2. Objectius i metodologia  

Un dels objectius del treball ha estat estudiar quines són les temàtiques que han 

resultat més atractives a les artistes i que, per aquest motiu, també més freqüents a cada 

una de les etapes. Una vegada resolta la qüestió, una altre objectiu ha estat comprovar 

les similituds i les diferències entre les artistes feministes d'ambdues etapes. Finalment, 

un altre objectiu és fer una síntesi que pretén establir vincles entre aquestes artistes, el 

feminisme i els estudis de gènere, de tal manera que es pugin entendre les seves 

motivacions i la seva producció plàstica.  

La metodologia del treball parteix del control bibliogràfic i identificar les 

aportacions de cada autor. També, s’han tingut en comptes quines artistes s’ha repetit 
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més i si també hi havia alguna obra més destacada. D’aquesta manera s’ha considerat a 

aquestes artistes i aquestes obres com a les més representatives, i que per tant, veurem 

en imatges. 

Un cop definits els objectius i la metodologia, s’ha plantejat una estructura que 

va des dels aspectes generals vers qüestions específiques per intentar treure’n 

conclusions. El primer apartat, El feminisme i els estudis de gènere a la segona meitat 

del segle XX, pretén contextualitzar el tema del treball; per això, s’explicaran els orígens 

i desenvolupament del feminisme, després es passarà a parlar sobre els estudis de gènere 

–que s’entén per estudis de gènere i els seus orígens etc. A partir del segon apartat es 

començaran a comentar les propostes artístiques de caire feminista. Aquest segon 

apartat, Second Wave Feminism, l’art feminista de finals dels anys seixanta i dels anys 

setanta, inclourà les motivacions que tenien les artistes, quins varen ser els temes més 

recurrents, si hi havia una sèrie de característiques formals que es repetissin en diferents 

les artistes, i una sèrie d’obres per exemplificar el que s’ha dit. El tercer apartat, titulat 

Third Wave Feminism, l’art feminista de finals dels anys vuitanta i dels anys noranta, 

seguirà la mateixa disposició que l’anterior fent referència a artistes i obres de les 

dècades posteriors. Finalment, un cop recollida la informació es farà una anàlisi per 

veure si hi ha similituds o per el contrari si hi ha moltes diferències entre les 

manifestacions artístiques dels dos períodes. Per a les referències bibliogràfiques s’ha 

seguit el document “Orientacions metodològiques per a la presentació de treballs 

acadèmics” de la Facultat de Filosofia i Lletres. 

 

 

3. Estat de la qüestió bibliogràfica 

Per respondre als objectius plantejats, s'ha fet una recerca i un anàlisis bibliogràfic 

que ha aportat les idees bàsiques i generals. Cal dir que s’ha consultat més bilbiografía 

general però que no s’ha inclòs perquè no es feien més aportacions interessants. Per 

aquest motiu, s’ha anat directament cap a una bibliografia més significativa, que tractés 

directament aspectes relatius a l’art de la dona per respondre als objectius de manera 

més acurada. Primer de tot, s'han tractat els temes sobre la identitat i la construcció del 

gènere. Hi ha alguns autors que fan breus intervencions sobre aquests aspectes, però 

resulten més apropiats els articles dedicats en la seva totalitat al tema de la qüestió del 
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gènere. Per una banda, hi ha Fifty key concepts in Gender Studies (2004), de Jane 

Pilcher i Imelda Whelehan. Es tracta d’un manual ple de conceptes relacionats amb els 

estudis de gènere, on es mostren les connexions amb els moviments feministes. Un altre 

article important és Concepto de género: reflexión (2008), de Carmen Ramíez, que fa 

un petit recorregut des dels orígens dels estudis de gènere tot explicant les relacions amb 

els moviments feministes. L’article de Cătalina Răducu, «The role of gender studies» 

(2011), aprofundeix més en les relacions entre els estudis de gènere i els estudis de la 

dona, a més de mostrar com es troben les investigacions en l’actualitat i quines 

qüestions s’hi tracten. Finalment, Nieves Ferber a «Género y sexualidad en el arte 

contemporáneo. Técnicas de feminización audiovisual» (2014), tracta el tema de les 

construccions socials i la influència dels mass media en relació a les qüestions de 

gènere. 

Algunes de les obres que s’han mencionat parlen del feminisme i les seves 

connexions amb les qüestions de gènere. Igual que en el cas anterior, també hi ha altres 

que el parlen breument, i ho fan en relació a altres temes –com la performance. Linda 

Nolchin a «Why have there been no great women artist» (1971) fa una reflexió sobre 

con¡m l’estructura patriarcal ha exclòs a la dona artista, i de la dona com a creadora i 

ojecte de representació. Amelia Jones dedica un capítol de Body art. Performing the 

subject (1998) al body art i a la performance feminista a «The rethoric of the  pose: 

Hanna Wilke and the radical feminist body art». Ens parla d’algunes de les 

reivindicacions del feminisme a través de l’obra de l’artista nord-americana Hannah 

Wilke –i també algunes altres. El arte último del siglo XX. Del postminimalismo a lo 

multicultural (2003), es un manual bàsic en el que hi ha un capítol dedicat l’art 

feminista. Jo Anna Isaak a Feminism and contemporary art. The revolutionary power of 

women’s laughter (2002) mostra la diversitat de dones artistes i els seus treballs de les 

dècades de 1980 i 1990. Juan Escudero fa un recorregut per l’art feminista dels anys 

setanta, vuitanta i noranta a «Estéticas feministas contemporáneas (o como hacer cosas 

con el cuerpo» (2003), on dona informació sobre cada època juntament amb exemples 

d’artistes. Cal tornar a parlar de Fifty key concepts in Gender Studies (2004), perquè 

també inclou conceptes relacionats amb el feminisme i la seva divisió en diferents 

períodes., Asunción Bernández a «Arte posmoderno, ¿arte feminista? Cuerpo y 

representación en la sociedad de la información» (2011) fa un anàlisis del paper que han 

jugat les dones artistes i les seves aportacions respecte la postmodernitat. Fabiane 
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Santos a «La cuarta ventana: transformando el hogar. Arte feminista y sus 

intervenciones en el ciberespacio» (2011), en relació al feminisme, fa una aportació 

interessant amb la introducció del ciberfeminisme. A «Visiones femeninas en torno al 

espacio de la obra artística y a la relación cuerpo-casa/casa-cuerpo» (2012), Lorena 

Amorós tracta el tema de la construcció de la identitat femenina dins el context 

tradicional de la casa i la dicotomia de l’espai públic i l’espai privat. Luz del Carmen 

Magaña a «Cuestión de género: algunos aspectos clave del feminismo en la creación 

artística posmoderna» (2014) en parla també dels orígens del feminisme i la seva relació 

amb la performance, incloent informació que ja s’ha dit i ampliant una mica més. 

La performance va ser el llenguatge artístic més recurrent de les dones artistes 

feministes per manifestar els seus ideals i reivindicar la seva importància dins la societat 

i el món de l’art. Jeanie Forte tracta aquest tema a «Women’s performance art: 

feminism and postmodernism» (1988), fent un anàlisis de la performance com a eina 

per assolir els objectius que pretén el feminisme, les matèries més freqüents –com el cos 

de la dona i la nuesa– i donant-nos alguns exemples. Tornant al capítol d’Amelia Jones, 

dins la performance de Wilke, també tracta els temes més recurrents i lligats al 

narcisisme, com puguin ser el cos i la subjectivitat. A Performance: a critical 

introduction (2004), de Marvin Carson es troben dos capítols que ens interessen, 

«Performance and identity» i «Cultural performance». Fa un recorregut per la 

performance feminista des dels anys seixanta fins els noranta, anomenant algunes obres 

importants d’artistes determinades. Parla també de les diferents temàtiques i inquietuds 

que han estat més recurrents i que hem vist a Forte i a Jones. A «Performance and 

identity» tracta el tema de la recerca de la identitat personal on el pes dels 

esdeveniments autobiogràfics és important. I a «Cultural performance» parla d’una altre 

tipus de performance que es duia a terme al mateix temps i que es centrava més en el 

context social i cultural. No són capítols extensos, però la informació és clara i concisa. 

Fabiane Santos (2011), com s'ha dit abans, fa una aportació interessant recollint aquelles 

performances de caire feminista enteses en temes d’espai, ciberespai i tecnologies dels 

new media. Lorena Amorós (2012) es centra en aquelles performances que tracten el 

tema de la dona en relació a la llar, exemplificant-ho amb les obres Womanhouse (1972) 

de les alumnes del programa feminista d’art de la CalArts, Aparences (1992-1996), de 

Eulalia Valldosera i The house vith the ocean view (2002), de Marina Abramovic. 
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4. El feminisme i els estudis de gènere a la segona meitat del segle XX 

 A finals del anys seixanta hi ha un auge del feminisme, acompanyat del 

sorgiment del estudis de la dona i els estudis de gènere, que es consoliden als anys 

setanta com a disciplina acadèmica. Són anàlisis que es centren en la revisió de les 

desigualtats i la opressió que la dona sofreix dins els àmbits socials, laborals, i artístics, 

i “desmuntar la lògica natural que estableix el que és ser masculí i femení” (Ferber, 

2014: 210), és a dir, investiguen quines són les construccions de gènere tradicionals per 

rompre amb elles i crear la seva pròpia identitat. 

 El feminisme s’entén com una intenció de canviar l’estatus social de la dona, 

que es creu que està sotmesa a causa del seu sexe, i per aquest motiu cerquen igualtat i 

el reconeixement de la seva identitat individual. També és important el treball de la 

divulgació i la difusió d’aquestes idees, cercant la implicació d’altres dones per tal 

d’evitar que sorgeixin barreres alhora de tenir accés als ideals feministes. “Qualsevol 

dona que decideixi anomenar-se a si mateixa feminista ho és”, per tant, el feminisme és 

capaç d’acollir a un gran nombre de perspectives i punts de vista diferents. L’objectiu 

principal del feminisme és acabar amb l’opressió que sofreixen les dones a causa de la 

seva “identitat biològica” (Pilcher & Whelehan, 2004: 48-49), un problema al que, 

durant els anys setanta i vuitanta, s’hi enfronten des de diferents punts de vista segons el 

seu context cultural i polític. Per aquest motiu, es troben diverses aproximacions a la 

teoria feministes que es poden dividir en tres categories: feminisme liberal, feminisme 

radical o cultural i feminisme socialista/marxista o materialista
1
. El liberalisme és la 

ideologia dominant a la societat occidental. Un dels elements claus del liberalisme és 

l’educació, ja que si els homes i les dones s’eduquen de manera igualitària, tindran un 

accés igual a la societat. Aquest postura és la més extensa entre les feministes, pel que la 

consideren de “sentit comú” (Pilcher & Whelehan, 2004: 49) i és aplicable a la majoria 

de les dones que s’autoproclamen feministes que volen “absorbir la dona dins l’univers 

de l’home”
2
. El feminisme radical sorgeix dels moviments relacionats amb els drets 

civils als Estats Units. Proposen la idea de que la cultura de les dones està separada i és 

diferent a la dels homes, pel que tractaran de fugir de l’opressió i la imposició masculina 

i inclinar la bàscula a favor de la dona. El feminisme socialista/marxista o materialista 

relaciona els canvis en les condicions socials de la dona amb les relacions de treball de 
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l’obrer i els mitjans de producció. Són les distincions de raça, classe i gènere les que 

provoquen l’opressió de les dones (Pilcher & Whelehan, 2004: 50; Carlson, 2004: 158). 

 Pel que fa al seu desenvolupament al llarg de la història, el feminisme s’ha 

dividit en diversos períodes relacionats amb determinats moments històrics
3
. La first 

wave, o primera ona, es situa cronològicament a la Bretanya i als Estats Units entre les 

dècades de 1880 i de 1920. La principal preocupació de les primeres feministes fou 

aconseguir la igualtat amb els homes en qüestions com la lluita per obtenir el vot, 

l’accés a l’educació i les professions, drets de propietat, etc. i millorar les seves 

condicions legals de manera general. A principis del segle XX, el sufragisme va ser la 

inquietud  i el focus d’atenció, que es va entendre com a element clau per aconseguir la 

igualtat. La primera guerra mundial va posar fi a les activitats sufragistes i va provocar 

una ruptura amb la visió tradicional de la dona, que aquesta es va veure forçada a 

ocupar els llocs de feina de l’home (Pilcher & Whelehan, 2004: 52-54). 

 La second wave –segona ona– sorgeix a finals del anys seixanta, consolidant-se 

en el context del maig del 1968, amb protestes a favor dels drets socials, civils i humans 

(Magaña, 2014: 322). Les dones es van començar a organitzar en petits grups, 

compromeses i preocupades per posar fi a l’opressió patriarcal que defineix la societat, i 

reflexionen sobre quin es el seu paper ja que la igualtat que cercaven no s’havia 

aconseguit amb l’emancipació. Un dels temes claus per el feminisme va ser el cos de la 

dona, que va provocar una reflexió sobre la percepció i la construcció de gènere. El 

Segon Sexe de Simone de Beauvoir (1949) es va convertir en un text de referència per 

les feministes modernes al qüestionar les desigualtats socials i culturals en les que es 

trobaven les dones en aquella època. Simone de Beauvoir ens mostra com el 

psicoanàlisis no reconeix el gènere femení com a subjecte, sinó que està lligat sempre a 

lo masculí i com a carència d’aquest (Pilcher & Whelehan, 2004: 144-145; Magaña, 

2014: 322-323). La vessant radical del feminisme d’aquesta època era partidària de la 

inclusió, permetent la participació de tot tipus de subgrups i minories de qualsevol 

context social i cultural –dones de classe obres, dones de raça negra, lesbianes...–, però, 

tot i així, predominava la presència de la dona blanca occidental i heterosexual. 

La third wave, la tercera etapa, estava formada per una generació de dones més 

joves que agraeixen el llegat de les feministes de l’etapa anterior però que veuen i 

reconeixen les seves mancances o limitacions: l’exclusivitat de las classe mitjana 

blanca. Defensen que el context i les condicions històriques i polítiques en les que va 
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sorgir la segona ona ja no son les mateixes, i per tant, no estan en consonància amb les 

experiències d’aquesta nova generació
4
. Això es pot entendre com que ja han superat 

l’etapa de teoritzar i reivindicar els drets de les dones, ja que des de les primeres etapes 

de la seva vida ho han viscut i ho han assumit. La tercera ona comença cap a finals dels 

anys vuitanta i els anys noranta, i guarda una estreta relació amb les tendències 

polítiques del moment. Els mass media i la cultura popular juguen un paper important 

dins la divulgació i la demostració dels seus principis. Això provoca que aquestes 

feministes tinguin una perspectiva més global i acceptin alguns principis de la segona 

ona. Es volen sentir part d’un moviment propi en la seva pròpia imatge. 

El concepte de gènere apareix dins el context de la segona ona dels anys setanta, 

i s’utilitzava com a categoria per delimitar les diferències sexuals –des de el punt de 

vista biològic– i com aquestes diferències expliquen comportaments que s’han assignat 

a lo “masculí” o a lo “femení”, convertint-ho amb una desigualtat social per mantenir el 

sistema de poder patriarcal (Pilcher & Whelehan, 2004: 56). D’aquesta manera, la gran 

majoria de feministes pretenen consolidar la idea d’igualtat entre homes i dones, i 

demostrar com el concepte de gènere es una construcció cultural que ha agafat les 

diferències biològiques com a recurs per sotmetre a la dona. Hi ha diversos estudis que 

cerquen quins van ser els processos de la construcció de gènere i quines van ser les 

causes de l’opressió i dominació cap a les dones
5
. Una de les idees més difoses es la del 

poder masculí està basat en el control de la sexualitat femenina (Ferber, 2014: 214), i es 

planteja la qüestió de si és aquesta estructura la que defineix la identitat masculina i la 

negació femenina, i si es possible rebatre aquesta idea i proposar noves alternatives
6
. 

Tornant a Simone de Beauvoir, en relació a les distincions de gènere, aquesta 

afirma que “Una no neix, sinó que es transforma, en dona”. Amb de Beauvoir es veu 

com allò masculí és considerat com allò normal, o com a “norma”, metre que lo femení 

es la seva oposició, “l’altre”. De Beauvoir diu que la feminitat només es por definir com 

a falta de lo masculí
7
. Per tant, quan es parla d’home no fa falta definir-lo, ja que està 

assumit a la societat mentre que la dona implica una sèrie de característiques diferents i 

més concretes. Alhora de definir la dona, sorgeix una corrent post estructuralista que 

rebutja els intents de definir a la dona, perquè ho entén com a forma d’estereotipar a la 

dona, i aposta per admetre la pluralitat per evitar-ho. El post estructuralisme troba que la 

majoria d’aquestes diferencies son socials i culturals, i no és bo definir dos grans grups 

perquè pot provocar estereotips als dos gèneres (Ramírez, 2008: 308-310). 
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Dins el context dels moviments socials feministes de la second wave dels anys 

setanta, es comencen a desenvolupar a l’àmbit acadèmic, els primers Women’s Studies, 

o “estudis de les dones” per donar resposta a aquelles qüestions relacionades amb els 

interessos i la identitat de la dona, i la denuncia social enfront les desigualtats de gènere. 

Es tracta d’un camp d’investigació que “conté estudis concebuts per dones, afecten a 

dones i que pertanyen a les dones” (Răducu, 2011: 18). Els estudis de les dones neixen 

com a reacció i protesta al fet que les dones i les seves contribucions havien estat 

ignorades dins l’àmbit acadèmic. Aquesta connexió entre un moviment social, el 

feminisme, i el món acadèmic va provocar diverses reaccions. Per alguns, l'“ímpetu del 

feminisme” es perd quan entra dins l’àmbit acadèmic; mentre que altres veuen una clara 

distinció entre “feminisme polític” i “feminisme acadèmic”. Amb la idea de la 

universitat com a entitat que ajuda al progrés i a la promoció dels interessos de totes les 

dones, aquestes poden aprofitar els recursos de la institució per influenciar més enllà de 

l’àmbit acadèmic mitjançant publicacions, cursos, debats, etc. convertint-se així amb 

una disciplina acadèmica legítima, i que dona suport al treball que les feministes feien 

fora (Pilcher & Whelehan, 2004: 178). 

Els primers anys del sorgiment i desenvolupament dels estudis de les dones no 

van ser fàcil, ja que les universitats no oferien cap tipus de finançament per aquestes 

activitats i conferències. Es considerava que era una disciplina que no existia, motiu per 

el qual no hi havia una especialització en aquest camp. Les primeres publicacions eren 

un testimoni de la lluita de les investigadores per imposar les dones com a subjectes i 

representants del coneixement en diferents àrees i línies d’investigació dins l’àmbit 

acadèmic, desafiant els fonaments disciplinaris de les universitats
8
. Cap els anys 

vuitanta, apareixen nous moviments de dones –com el black women movement– que 

disputen la centralitat i la universalitat de la noció de dona, predominantment blanca, de 

classe mitja i heterosexual. Aquest concepte de dona exclou a altres minores, que es 

senten alienades i reclamen les seves necessitats i interessos (Răducu, 2011: 19-21). 

També a finals de la dècada dels anys vuitanta i durant els noranta, és quan el 

terme va canviar definitivament a “estudis de gènere”, que suposava la possibilitat de 

l’estudi d’un camp més ampli per l’anàlisi d’aquells elements que fan que ens 

identifiquem com a persona masculina o femenina dins una cultura determinada, amb la 

intenció de reduir les diferències entre homes i dones en un context d’igualtat. Els 

estudis es varen centrar en les diferències entre gèneres que explicaven la dominació i 
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l’opressió masculina sobre la dona, i quines eren les relacions de poder dins les 

categories de gènere (Răducu, 2011: 21).  

 

 

5. Second Wave Feminism, l’art feminista de finals dels anys seixanta i 

dels anys setanta 

Els moviments i les noves teories feministes que sorgeixen als anys setanta 

provoquen una reacció al panorama artístic del moment. L’art es converteix en una de 

les eines principals que utilitzen les feministes a favor de la seva causa. La història de 

l’art s’ha desenvolupat al voltant del subjecte masculí, que aconsegueix una elevada i 

poderosa valoració, creant una mirada dominant masculina que fa que el ser femení es 

converteixi en sinònim de desigualtat (Forte, 1988: 217: Ferber, 2009). Les qüestions 

sobre política i identitats són bàsiques en el context artístic dels anys setanta, causant un 

gran impacte en la teoria feminista (Santos, 2011: 40). Com a resultat, durant la Second 

Wave, hi ha un desenvolupament de l’art feminista que reclama la subjectivitat 

femenina, la ruptura de conceptes i formes tradicionals, la cerca nous sectors productius 

que no estiguin limitats per la mirada masculina, i temes relacionats amb polítiques 

d’identitat i minories socials (Ferber, 2009; 2014: 210), on els discursos feministes 

tenen el paper protagonista. Les dones que poden considerar-se ser les primeres artistes 

feministes comencen a desenvolupar el seu treball durant els anys seixanta, fet que 

suposa l’aparició del subgènere que podrim anomenar “performance feminista” en el 

que les artistes feministes utilitzen la performance a com a major representant artístic i 

el cos com a suport principal, i entrant de manera radical dins el sistema dominant, 

enfrontant-se directament amb el patriarcat (Forte, 1988: 217; Magaña, 2014: 321). 

Al cinema clàssic de Hollywood, la dona representada com a objecte sexual es el 

“leitmotiv” de l’espectacle eròtic i  l’escenificació del desig masculí, metre que l’home 

no porta cap càrrega de cosificació sexual. Es l’home qui controla la narració i qui té el 

poder de la mirada de l’espectador. En el cas dels mass media, la publicitat projecta una 

imatge de la dona des d'una clara perspectiva masculina que transmet un model de dona 

desitjable associat a determinats canons de bellesa i que crea determinats models i 

estereotips (Ferber, 2014: 219-222). Es contra aquesta imatge de la dona subordinada a 

l’opressió i als desitjos de l’home contra la que lluiten les artistes feministes, i per 
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aconseguir-ho, utilitzen la naturalesa deconstructiva de la performance per demostrar 

aquesta objectivació de la dona –com a categoria culturalment construïda en relació al 

subjecte dominant masculí–  i les seves conseqüències. 

La performance es converteix en una eina per intentar cercar la seva pròpia 

identitat i rompre amb l’orde establert. Es qüestionen l’estatus de la dona en relació a la 

representació, utilitzant les condicions de les seves pròpies vides per deconstruir el 

sistema opressiu y desemmascarar-lo. D’aquesta manera, la performance feminista es 

postula com un discurs alternatiu que s’allunya de les jerarquies tradicionals construïdes 

sobre el poder i el coneixement, seu de l’opressió (Forte, 1988: 218-220). 

Una característica molt important de la performance feminista és que la dona 

passa a tenir una veu pròpia i es converteix en subjecte actiu
9
 en oposició a la 

tradicional subjectivitat masculina del patriarcat. És la negació de la dona com a 

subjecte actiu el que la performance feminista posa en primer pla i altera, fent èmfasis 

en les experiències personals i material emocional. La dona es autora, subjecte, 

directora i dissenyadora, agafa el seu propi rol com a subjecte actiu, donant la 

oportunitat a les dones de dirigir-se a una audiència sense intermediaris. S’enfrenten a 

l’ordre simbòlic reivindicant-se a elles mateixes com a subjectes actius desafiant les 

construccions patriarcals, parlant de les seves pròpies percepcions i fantasies. Aquesta 

naturalesa autobiogràfica de la performance feminista ha evidenciat la insistència de la 

dona per parlar la seva subjectivitat, apropant a l’espectador a un espai íntim, desvelant 

la quotidianitat femenina –espai privat relacionat amb l’espai públic– que fa referència a 

les seves pròpies experiències. El repte provocat per la performance autobiogràfica 

guanya força quan algunes feministes hi comencen a introduir temes sobre la sexualitat 

femenina. Per a aquestes artistes, la reivindicació de la sexualitat femenina es crucial, i 

el seu treball reclama el cos de la dona al patriarcat (Forte, 1988: 221-225; Santos, 

2011: 41).  

Aquestes artistes utilitzen el seu cos en obres on l’estereotip de bellesa es 

fusiona amb el cos com a objecte femení exposat de manera sensual per qüestionar els 

prejudicis de l’home cap a la seva manera de veure el cos femení, creant una font 

important de simbolismes i metàfores. A més, la nuesa ofereix la oportunitat a l’artista 

de frustrar les pràctiques fetitxistes i permetre a l’artista reclamar el seu cos com a 

propi. Per a algunes artistes, fer performance nues suposa la oportunitat de fer una 

crítica en profunditat a segles de pressions culturals sobre el cos. La performance 
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femenina intervé als processos de construcció del subjecte rebutjant el camí acceptat pel 

voyeurisme i el fetitxisme del cos de la dona. La performance feminista suposa 

l’anul·lació de fetitxisme, ja que l’artista i l’espectador ocupen el mateix lloc físic y 

temporal, fet que dificulta el distanciament necessari per fantasiejar de manera segura; 

per tant, anul·la el fetitxisme i el voyeurisme de la mirada de l’home perquè abandona 

“la narrativa convencional” i “exposa a l’espectador masculí”, que es converteix en un 

assumpte dins l’obra (Forte, 1988: 227-229: Magaña, 2014: 322-323). 

Abans hem parlat de la inclusió del feminisme dins l’àmbit acadèmic amb els 

estudis de dones i els estudis de gènere. L’artista Judy Chicago va ser l’encarregada de 

dur a terme l’any 1970 el primer curs d’art feminista a Fresno, Califòrnia, que 

reivindicava la història del gènere femení dins l’art. Una any més tard, funda el Feminst 

Art Program a l’Institute of Art de Los Ángeles, Cal Arts, amb la companyia de Miriam 

Schapiro, on reivindicava les creacions realitzades per dones dins la historia de l’art. 

Womanhouse (1972) és la primera exposició feminista del Feminst Art Program i que 

duen a terme a una casa abandonada a Nova York de manera col·lectiva (Magaña, 2014: 

324). Es tracta d’una sèrie d’instal·lacions i performances que varen tractar temes de 

domesticitat, la relació de la dona amb l’espai privat de la casa. Dins Womanhouse 

podem parlar de Linen Closet (Figura 1), de Sandra Orgel en la que es veu un maniquí 

que sembla travessar un armari amb roba plegada. Segons Amorós, la figura femenina 

despullada i una cama avançada pot tenir dos significats o interpretacions; per una 

banda simbolitza la casa com a reclusió i limitació del cos femení; per altre banda, que 

el maniquí estigui travessant l’armari és el desig d’emancipació de la dona per revalorar 

les activitats domèstiques de la casa. Una altre obra de la que es pot parlar es Nurturant 

Kitchen, de Susan Frazier, Vicki Hogetts y Robin Weltsch. Es tracta d’una cuina 

pintada de rosa i decorada amb motius que suggereixen ous fregits i pits femenins. Es 

tracta d’una relació psicològica amb l’espai de la casa, un anàlisis sobre les memòries 

de la infància on la cuina simbolitza la “zona de conflicte” entre la mara que nodreix i la 

filla que consumeix i debat la seva autonomia (Amorós, 2012: 75-76). 

Aquest vincle del cos amb l’espai privat de la casa ha estat treballat des d'altre 

punts de vista. Per exemple, el cas de Francesaca Woodman i la sèrie House  (1976). 

Les fotografies d’aquesta sèrie destaquen per la representació d’un cos eteri en 

desintegració amb els elements de l’espai de la casa. A una de les obres, House 3, es veu 

el seu cos distorsionat sota una finestra i com la llum es fusiona amb el seu rostre. 
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L’artista es confon amb la paret, com s’ l’hagués absorbit. Es tracta d’una metàfora de 

l’absorció del cos femení dins l’estructura de llar patriarcal, on allò femení es defineix 

en les activitats i treball domèstic, i també la idea de l’alteració de la identitat (Amorós, 

2012: 78). 

Relacionat amb l’espai privat i la intimitat, cal de parlar de l’obra Docmentación 

post-parto (1973-1979) de Mary Kelly. És una anàlisi de les relacions rituals entre 

mares i fills. Consisteix en la documentació del naixement i primera infància del seu fill 

en sis seccions del desenvolupament de l’infant –com el deslletament o el llenguatge. 

D’aquesta manera, l’artista revela i comparteix al seva intimitat, que fa que la vida 

privada es torni pública i passa a formar part de l’imaginari col·lectiu i a ser reconeguda 

com a art. Es també una manera de desafiar la idea de que en el món artístic, tenir fills i 

la relació mare-fill suposa una pèrdua de la capacitat creativa de la dona (Ferber, 2009: 

Santos, 2011 :41-42).  

 Com a forma d’autoreferenciar-se, les artistes creen obres relacionades amb elles 

mateixes en les que reivindiquen el paper de la dona com a subjecte actiu i per 

desmitificar la “tradició històrica femenina” que posava en evidència el nuu femení 

(Ferber, 2009). A Interior Scroll (1976), Carolee Schneemann es presenta despullada 

davant l’audiència amb pintura ritual al rostre i extreu un text de la seva vagina que 

llegeix en veu alta. Es tracta d’una carta d’un cineasta que li diu que ella no pot ser 

cineasta a causa de “la persistència dels sentiments”, “tècniques primitives” i “desordre 

personal” antre altres
10

. Forte diu que l’ús d’aquests termes pejoratius són d’un exemple 

de com la manera de fer femenina es desvalorada per el mon de l’art dominat per 

l’home (Forte, 1988: 222-223). Amb aquesta performance, Ferber troba un simbolisme 

del  cos femení com a font de coneixement, no només de contemplació (Ferber, 2009).  

 Una de les obres més representatives d’art feminista durant la Second Wave és 

Dinner Party (1979) (Figura 2), de Judy Chicago. Ja hem vist a Judy Chicago com a 

impulsora del Feminst Art Program, i la seva intenció com a artista és reapropiar-se de 

la feminitat i “excavar el contingut ocult universal fruit de l’experiència de les dones 

amb el seu cos"
11

 al voltant del “nucli central”, és a dir, el sexe femení. A més, també 

vol transformar el sexe femení –entès com a passiu– en actiu a través d’una composició 

dinàmica i centralitzada que fa referència a la dona com a subjecta actiu i que veu i 

desitja (Guasch, 2003: 531-534). Dinner Party consisteix en un trespol de rajoles 

triangulars amb el nom de nou-centes noranta-nou dones del passat i del present, i en 
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una taula també triangular amb trenta-nou llocs d’honor per a trenta-nou dones 

rellevants de la història de la civilització occidental. La vaixella que hi ha sobre la taula 

té forma de vulva, s’ha “ritualitzat i ofert a l’espectador en un acte de consagració y 

transsubstanciació profana” (Guasch, 2003: 535; Ferber, 2009). També inclou un 

manuscrit de cinc parts amb la interpretació del Gènesi en la que hi ha una deessa com a 

déu i una nova versió de l’Apocalipsi en la que la salvació del món es deu als valors 

femenins (Ferber, 2009). Tot i que va rebre un gran nombre de crítiques, va ser ben 

valorada per les historiadores i crítiques d’art feministes de l’època (Guasch, 2003: 

535). 

Hi ha diferents maneres en les que les artistes feministes han tractat el tema de la 

subjectivitat, però la majoria ho han fet a través del seu cos. Hannah Wilke utilitza el 

seu cos com a mitjà d’expressió i com a mitjà del que coneixem com “rhetoric of the 

pose”
12

, explorant el seu cos i utilitzant la seva feminitat per posar al descobert 

l’alienació de la dona dins la societat patriarcal (Guasch, 2003: 115). A la sèrie So Help 

Me Hannah (1978-1984) es presenta despullada, amb tacons i portant una arma, posant 

de diferents maneres i amb cites d’artistes i filòsofs masculins. Una de les fotografies 

d’aquesta performance és What Does This Represent / What Do You Represent 

(Reinhart) (Figura 3), en la que apareix asseguda al trespol d’una habitació buida, una 

arma a la ma i armes de jugueta al voltant seu. L’apropiació de frase del pintor abstracte 

americà Ad Reinhart, en aquest context, implica una amonestació a la mirada 

masculina. Ella mateixa presenta el seu cos com a objecte, “acorralada” per la mirada; 

però el desinterès i la despreocupació que projecta fa que la mirada es “rendeixi” i es 

desobjectiva. Wilke aconsegueix invertir la mirada al apropiar-se d’una frase d’homes 

intel·lectuals, i parla per ella mateixa a través del llenguatge de l’autoritat masculina, 

qüestionant la mirada (Jones, 1998: 157-159. 

L’art feminista dels anys setanta estava dominat per artistes blanques, 

heterosexuals i occidentals, que provocava que minories ètniques i sexuals quedessin un 

poc al marge del panorama artístic del moment. Adrian Piper va ser una d’aquestes 

artistes pertanyents a una minoria que va reivindicar el seu paper com a dona artista 

afroamericana. A Food for the Spirit (1971) (Figura 4) va fotografiar els seus canvis 

físics i metafísics durant un període de dejuni i de lectura de la Crítica a la raó pura, de 

Kant. Una de les fotografies conservades mostra a Piper davant un mirall, nua i amb la 

càmera sota el pit. Resulta un acte radical el fet que una dona afroamericana posi 
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despullada davant el sistema patriarcal blanc i occidental, imitant la “rhetoric of the 

pose” que s’assumeix que defineix a les dones blanques occidentals. Per tant, Piper 

capgira i descompon la idea de la “rhetoric of the pose” amb la diferencia racial (Jones, 

1998: 162-164). 

Entre el 1977 i el 1980, Cindy Sherman va dur a terme una sèrie de fotografies 

en blanc i negre titulades Untiteled Film Still, en les que l’artista es va autofotografiar 

intentant reflectir els estereotips femenins de l’època inspirant-se en els films del anys 

cinquanta. L’interès de Sherman recau en com els mitjans de masses han representat a la 

dona. Es traca de fotografies sense títol en les que podem veure el model de mestressa 

de casa, provocadora sexual, noia presumida, etc (Guasch, 2003: 504). 

 

 

6. Third Wave Feminism, l’art feminista dels anys vuitanta i noranta 

 Hem vist com des de els anys setanta, dins l’àmbit de la performance –i en 

aquest cas, de la performance feminista– hi predominen els temes que tracten sobre la 

recerca d’identitat i que sovint inclou elements autobiogràfics. A poc a poc, veim com 

es van desenvolupant temes que es preocupen menys per la identitat individual i més 

per l’entorn social i cultural en el que es troba l’individu. Durant els anys vuitanta 

l’activisme i la performance política guanyen protagonisme, agafant els interessos i 

habilitats de la dècada anterior per respondre als interessos d’aquelles comunitats o 

minories en desavantatge. Parlam d’un tipus de performance associada amb assumptes i 

recepcions socials i polítiques (Carlson, 2004: 194-195; Forte, 1988: 233).  

 Pel que fa a temes d’identitat, les pràctiques feministes abandonen els esquemes 

de dicotomia home/dona per posicionar-se de manera que es puguin desmuntar els rols 

estereotipats de la masculinitat i feminitat, fruit de fenòmens culturals, socials, racials i 

religiosos. La identitat es construeix “performativament”, és a dir, cada individu es 

construeix a partir de les relacions que manté amb els altres, els objectes que utilitza 

cada dia i les seves experiències
13

, és a dir, és el context en el que ens desenvolupam i 

les seves característiques el que ajuden a determinar la nostra identitat (Escudero, 2003: 

296-297). També es pretén donar visibilitat als processos de construcció de la identitat 

femenina, on la llar tradicional sembla entrar en crisis , en tracta el tema de la dicotomia 
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públic-privat, que ha organitzat el pensament feminista per explicar com es valora més 

lo públic quan lo privant està associat a la dona. (Amorós, 2012: 74). 

Creix el diàleg amb el món dels mass media on les artistes s’apropien d’imatges 

comercials, del cinema, etc. on el cos de la dona es mostra a través de a publicitat i 

determinat per la moda, creant un nou mecanisme de presentació o superposició. El que 

es cerca es analitzar aquestes imatges mediàtiques, i invertir els estereotips femenins 

que ha popularitzar la premsa i la publicitat de manera provocativa i crítica, ja que 

reforcen la posició de poder del patriarcat (Escudero, 2003: 297, 301-302). 

Ben entrats els anys noranta i encara vigent als nostres dies, el desenvolupament 

de la tecnologia del ciberespai i els nous mitjans proporcionen noves formes de 

comunicació i desenvolupament de les activitats de les dones: els  weblogs, espais 

virtuals en xarxa on moltes dones poden presentar el seu “jo” en la vida quotidiana a 

través de diaris íntims presentats al públic. D’aquesta manera, la dona comparteix al 

instant la seva intimitat, conflictes, experiències i el seu dia a dia amb persones 

desconegudes del ciberespai; una intimitat que mai s’havien compartit amb altres 

persones. Internet lis proporciona un ampli ventall de possibilitats, com la llibertat 

d’expressió i exposar els seus discursos personals que havien estat inhibits durant molt 

de temps. Així, les “ciberfeministes”, plantegen  la relació entre la màquina i la dona, 

fomentant una línia de debat i accions contra el discurs patriarcal i el poder hegemònic 

dins l’àmbit tecnològic (Santos, 2011: 42-43, 45-46). 

Pel que fa a l’art activista, un dels col·lectius més reconeguts dins l’àmbit 

feminista són les Guerrilla Girls (Figura 5), que duen a terme activitats polítiques i 

socials més directes. Aquest grup estava format per dones artistes anònimes que des de 

el 1985 se s’autoproclamaven “consciència del món de l’art”, i pretenen anar més allà 

de les reivindicacions feministes per incidir en una crítica cultural de caire global: posar 

en descobert el sexisme, el racisme i la falta de gent de color dins el món de l’art entre 

altres. Realitzaven pràctiques activistes a partir de les situacions de discriminació real 

que sofrien les dones enganxant cartells, realitzant conferències, muntatges fotogràfics o 

petites instal·lacions efímeres humorístiques i iròniques. Aquestes activitats anaven 

dirigides sobretot contra la política institucional, les galeries, els museus i el sistema en 

general (Guasch, 2003: 496; Carlson, 2004: 181).   

Adrian Piper, que ja hem vist a l’apartat anterior,  orienta el seu treball cap a un 

activisme involucrat en qüestions racials. Denuncia, sobretot, la violència racial a nord-
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amèrica, el racisme institucional i l’apartheid sud-africà amb obres com My Calling 

(Card) (1986), una sèrie en la que alerta a l’audiència blanca sobre la seva concepció 

d’identitat negra amb frases com “Estimat amic, són negra” entre d’altres (Guasch, 

2003: 486). Annette Messager realitza una denúncia política centrada en les relacions 

existents entre la sexualitat i el poder, en la qüestió de la identitat femenina (i també 

masculina). Mes voeux (1990) presenta un conjunt d’elements corporals aïllats penjant 

d’un fil i formant un conjunt d’imatges superposades. Aquests fragments fan al·lusió a 

fragmentació que pateixen les dones que duen a terme activitats i responsabilitats 

domèstiques, familiars i laborals. (Escudero, 2003: 298-299; Guasch, 2003: 549-551). 

Aparences (1992-1996), d’Eulalia Valldosera fa referència al vincle entre el cos 

femení i la casa i la dicotomia de l’espai públic i l’espai privat. Es una instal·lació on hi 

ha diverses habitacions que conformen una vivenda, amb diversos objectes associats a 

l’àmbit domèstic que actuen com a metàfores de l’absència dels cossos. El cos es 

construeix i es percep a través de miralls –espai que projecta les seves necessitats i 

desitjos– que utilitza com a element de dissonància o distorsió. Quan projecta les 

imatges, l’artista les fragmenta, lo que provoca una dissolució  (Amorós, 2012: 79, 81). 

En la mateixa línea però resolt de manera diferent, Marina Abramovic presenta The 

house with the ocean view (2002) (Figura 6). La casa està representada a partir d’una 

estructura que recorda a una arquitectura habitable. Per Abramovic és important el tema 

de preparació del cos per aconseguir un equilibri entre l’estat físic i mental. L’artista vol 

experimentar al voltant de la disciplina, les regles i les restriccions quotidianes del cos 

per aconseguir una purificació. Era indispensable la presència de l’artista i del públic 

durant dotze dies i dotze nits per el desenvolupament de la performance, que consisteix 

en la realització de totes les tasques quotidianes de la llar per poder purificar-se
14

. 

Abramovic presenta el seu cos de manera quasi exhibicionista i l’espectador es tractat 

com a voyeur i subjecte a qui es comunica el que forma part de l’experiència l’artista. 

També fa una denúncia de la submissió dels cossos al regim visual del capitalisme, i va 

més enllà del límits públic-privat. L’interior de la casa no significa intimitat ni 

protecció, sinó reclusió i alienació, creant un cercle viciós del que no es pot sortir. Els 

escalons estan substituïts per ganivets, evidenciant la impossibilitats de rompre amb el 

cercle quotidià i alienant (Amorós, 2012: 80-82; Santos, 2011: 42-43). Segons Amorós 

(Amorós, 2012: 82), ambdues artistes creen un espai de representació que fuig de la 

tradició i que intenta entendre l’associació del cos i la casa, utilitzant dos discursos 
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diferents: l’absència del cos de Valldosera i la capacitat del cos d’Abramovic per atreure 

la mirada del públic. 

A través dels weblogs, podem establir una relació directa amb aquests tipus de 

treballs. Jennifer Rigley va ser una de les primeres en rompre amb l’espai privat de la 

casa i utilitzar les possibilitats del ciberespai amb JenniCam.org (1996-2004) (Figura 

7). Va instal·lar una sèrie de webcams, que gravaven les vint-i-quatre hores del dia, al 

seu dormitori i les va connectar a Internet. La ser la primera en “vendre” la seva vida a 

Internet com a “experiment sociològic” ja que no li molestava que la observessin, volia 

crear “una finestra en un zoo humà”. Un altre weblog es Voyeur_web (2001), de Tina La 

Porta, que qüestiona com Internet modifica l’esfera privada. Crea una plataforma amb 

càmeres web que retransmeten en directe un espai privat. Internet funciona així com a 

ampliació dels espais delimitats físicament que han confinat a moltes dones a lo privat. 

Utilitza un plànol d’una casa real com a interfície, combinant la navegació real amb la 

fictícia per els espais connectats a través de webcams. L’espectador té una actitud de 

voyeur des de allò públic a allò privat, o és allò privat que s’apropa a allò públic. 

Finalment, podem parlar de WomEnhouse (2003), un lloc de col·laboració multi autor 

que explora les relacions domèstiques del gènere a través “d’habitacions virtuals” i 

“d’espais” domèstics. Analitzen de quina manera es construeixen els ambients 

domèstics que han ocupat un lloc a la xarxa, i reflexionen sobre la condició de la dona i 

les seves relacions amb la llar i el món exterior (Santos, 2011: 42-46, 48).  

Cindy Sherman va desenvolupar gran part de la seva obra dins la Third Wave. A 

sèries com Fairy Tales (1985), Disasters (1985) i Disgust Pictures (1986-1990) (Figura 

8), realitza un anàlisis sobre l’impacte que poden causar les imatges de temes no 

acceptats per la societat o considerats com a lacra i que tracta d’ocultar amb opulència i 

benestar –com les malformacions, sang menstrual, i trastorns alimentaris estre altres–, 

transformant el cos en lo obscè i degradant, que es considera com l’oposició a lo sublim 

i la bellesa. Presenta escenografies de lo obscè, violent i miserable. El “vel cultural” que 

porta el cos de la dona desapareix mostrant un cos sense bellesa, ordre ni sentit, i posant 

a prova els límits se resistència i tolerància se l’ordre social (Escudero, 2003: 299-300; 

Guasch, 2003: 505-508). 

Barbara Kruger és una de les artistes més destacades que critiquen les imatges 

femenines que difonen els mitjans de comunicació perquè reforcen el poder masculí. 

Kruguer s’apropia del llenguatge publicitari utilitzant les seves estratègies visuals per 
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mostrar com les dones es veuen reduïdes a un objecte de plaer i de consum. Obres com 

You are not youself (1982) i Your body is a battleground (1989) (Figura 9) denuncien la 

legislació retrògrada de promocionar els drets de la dona i destapen les estratègies dels 

mass media per produir subjectes normalitzats i adaptats a l’ordre social, ideològic i 

econòmic. Una imatge ampliada de la dona es la protagonista absoluta, i va 

acompanyada d’un text concís i directe, igual que un eslògan, plantejant temes 

importants com l’avortament, el sexisme, el racisme o la llibertat d’expressió a fi de 

desarmar la ideologia de dominació masculina (Escudero, 2003: 302-303; Guasch, 

2003: 481-483).  

 

 

7. Comparació entre el feminisme de la Second Wave i el de la Third 

Wave 

Després de veure els apartats anteriors es pot fer una petit anàlisis sobre les 

similituds i les diferències entre aquest dos grups d’artistes femenines. Començant per 

les similituds, està clar que hi ha uns punts en comú dins el feminisme que no canvien. 

Es tracta del rebuig i la ruptura amb les estructures i tradicions imposades per la societat 

patriarcal, per una banda, i en la revaloració de la dona com a subjecte actiu per l’altre. 

La dona actua, mira i desitja com a individu actiu, sense intenció de sotmetre’s a la 

voluntat dominant de l’home. El cos es converteix en els suport per excel·lència, i el 

principal objectiu serà alliberar-lo de l’objectivació de la mirada  masculina, enfrontar-

se directament contra el patriarcat i com a eina d’expressió. 

Durant els anys setanta, es veu com la performance és el llenguatge més utilitzat 

per les artistes feministes, ja que per la seva naturalesa permet a l’artista crear un discurs 

per reivindicar la seva subjectivitat i la seva identitat, normalment utilitzant recursos 

íntims i autobiogràfics. Per altre banda, durant els vuitanta i els noranta predomina 

l’interès per el context social i cultural, predominant així una preocupació per la situació 

i la representació dels col·lectius exclosos per la societat a causa de la seva raça, 

sexualitat, etc. això implica que, tot i que es seguirà utilitzant, la performance perdrà 

protagonisme com a llenguatge predominant, i altres com la fotografia agafaran el 

relleu. Una altre diferència es troba en que, en els setanta, un del temes que treballen és 

el de reivindicar, exaltar i revalorar la sexualitat femenina per definir la seva identitat. A 
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partir dels anys vuitanta es centren més en combatre, desmuntar i fer una crítica als 

estereotips i rols femenins, sobretot els construïts dins l’àmbit dels mass media i la 

publicitat. Per exemple, podem veure aquesta diferència amb What Does This Represent 

/ What Do You Represent (Reinhart) de Hanna Wilkie i Your body is a Battleground 

(1989), de Barbara Kruger. Les dues volen rompre els estereotips imposats per la 

societat dominant a la dona i convertir-la en subjecte actiu, però està clar que les dues 

utilitzen un discurs ben diferent. Mentre que Kruger s’apropia del llenguatge publicitari 

per convertir a la dona amb protagonista absoluta, Wilke es presenta a ella mateixa amb 

una actitud amb la que aconsegueix destruir la mirada de l’home. 

Un dels temes recurrents durant les dues èpoques ha estat el de les relacions 

d’identitat de la dona amb la casa o espai privat. Com hem vist, les obres dels dos 

períodes reflexionen sobre la domesticitat i el paper de la dona dins l’estructura de la 

casa patriarcal. El canvi que hi ha en aquest tema es dóna al anys noranta gràcies al nous 

mitjans, a Internet i al ciberespai, que permeten, per primera vegada, mostrar la intimitat 

com no s’havia pogut fer abans i amb total llibertat d’expressar-se. Un clar exemple del 

que s’acaba de dir es pot veure amb les obres Womenhouse  del 1972 i WomEnhouse del 

2003. Es veu clarament com la influència dels anys setanta està molt clara: els dos són 

col·lectius feministes que treballen i reflexionen sobre les relacions de la dona i l’espai 

privat de la casa. Inclús s’han apropiat del nom. 

 

 

8. Conclusions 

 No es pot negar que els moviment feministes de finals dels anys seixanta i 

principis dels setanta han creat un abans i un després, no només en la societat, sinó 

també en el camp de les arts. La seva principal lluita va ser la igualtat entre homes i 

dones a tots els nivells i l’eliminació de les construccions patriarcals. Tot i que al 

principi estava reduït a aquelles dones blanques, heterosexuals i de classe mitjana, amb 

poc temps va abarcar altres minories que es trobaven excloses, marginades i dominades 

per el sistema patriarcal. Un dels moments més significatius es quan s’introdueixen dins 

l’àmbit acadèmic els Estudis de les Dones, lligats als moviments feministes i, tot i que 

no va ser fàcil, es van autoimpulsar i es van aconseguir legitimar com a disciplina 

acadèmica, ja amb el nom d’Estudis de Gènere. 
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 L’auge del feminisme està en aquesta època, on les artistes feministes comencen 

a experimentar amb l’art i la performance maneres d’expressar les seves intencions com 

a dones feministes. Hem vist com el cos juga un paper crucial dins l’art feminista ja que 

és el suport sobre el qual treballaran diferents temes, com la recerca de la identitat, la 

relació del cos amb la casa (espai privat), la dona com a subjecte actiu, o la 

desobjectivació del cos de la dona. També utilitzen el cos i la feminitat per enfrontar-se 

directament contra el patriarcat, intentant rompre els esquemes de la mirada masculina 

del fetitxisme i el voyeurisme, presentant-se a elles mateixes com a individu actiu, 

creador, que desitja i mira. La obra més destacada d’aquesta època i que es pot utilitzar 

d’exemple per definir l’art feminista de la second wave es sense dubte Dinner Party  

(1979) de Judy Chicago que, no només reivindica i recupera figures femenines 

importants de la història, sinó també centra tot el seu discurs artístic en la imatge del 

sexe femení, la vulva, que deixa de ser un objecte contemplatiu per convertir-se en un 

“subjecte actiu” i reivindicar així la sexualitat i la identitat de la dona. 

 L’art feminista del període següent té moltes coses en comú, com els principis 

bàsics del feminisme, el cos com a suport, i temes com la relació del cos amb la casa, la 

dona com a subjecte actiu, la desobjectivació  de la dona i la recerca de la identitat. Una 

de les principals diferències és que, dins l’art feminista del anys vuitanta i noranta es 

dóna més importància a les qüestions polítiques i socials, reivindicant les minories. 

També, la gran influència del mass media a l’hora de creació d’estereotips i models 

femenins en sintonia amb les estructures patriarcals, es un dels aspectes més treballats 

per les artistes d’aquesta època, que intentaran destruir aquests estereotips. En el cas de 

Cindy Sherman, amb les seves sèries de Fairy Tales (1985), Disasters (1985) i Disgust 

Pictures (1986-1990), desafia a les construccions patriarcals mostrant elements 

desagradables, de allò lleig o allò obscè, i que són considerats “políticament 

incorrectes” i no encaixen als estereotips que la mirada masculina ha creat per veure 

quin impacte causen. I per altre banda cal destacar també Barbara Kruguer que 

s’aprofita del llenguatge de la publicitat per dur a terme la seva crítica aquest tipus 

d’imatge que difonen els mass media que redueixen la dona com a bé de consum i 

mercaderia. 

 En conclusió, està clar que els principis bàsics d’un moviment o d’una ideologia 

es mantenen al llarg dels anys, però que a mesura que es van aconseguint objectius o 

noves idees, poden aparèixer petits canvis. D’aquesta manera, malgrat que les 
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preocupacions de les artistes feministes puguin canviar a causa del context sociopolític 

en el que es troben, es pot dir que les artistes d’ambdues etapes treballen seguint les 

mateixes motivacions inicials que van conscienciar i animar a les pioneres a alçar-se 

contra el patriarcat i a recuperar la seva pròpia veu. El feminisme es un moviment que 

es segueix desenvolupant i servint als problemes que es pugui topar per el camí, i s’ha 

vist com la performance resulta ser una bona aliada contra la cultura dominant, i com 

majoria de temes en mantenen, tot i que segueixin un discurs diferent. Perquè la 

importància de l’art feminista no recau en l’època a la que pertany, sinó en les artistes, 

que de manera individual volen expressar-se i reivindicar el seu cos i la seva vida 

particular, però les seves exploracions poden relacionar-se directament amb la categoria 

comú de la  woman-ness, la feminitat relacionada amb totes les dones (Forte, 1988: 232: 

Magaña, 2014: 325). 

 

 

Notes  

                                                 
1
 Pilcher, J; Whelehan, A. Fifty key concepts in Gender Studies. SAGE Publications. London. 2004 i 

Carlson, M. «Performance and identity». Performance. A critical introduction. Routledge., New York. 

2004: ens parlen d’aquestes categories. Els dos coincideixen en la categoria de “feminisme liberal”, 

peròproposen diferents denominacions a les altre des categories. Pilcher i Whelehan utilitzen la 

denominació de “feminism radical” i “feminisme socialista o marxista” (p. 50), mentre que Carlson parla 

de “feminisme cultural” i “feminisme materialista” (p. 158). Amés, com Carlson senyala, aquestes tres 

categories poden rebre diferents denominacions depenent de l’autor, i en mostra l’exemple de Michelle 

Wandor a Carry On, Understudies (1986) que utilitza el terme “feminisme burgès” per referir-se al 

“feminisme liberal” que Carlson –i Pilcher i Whelehan– proposa. Així podem veure com es distingeixen 

tres grans categories de feminisme definides i diferenciades i que poden rebre diferents noms. 

 
2
 Jill Dolan a Feminist spectator (1988), citat dins Carlson, M. «Performance and identity… p.158 

 
3
 Pilcher, J; Whelehan, A.  Fifty key concepts… p. 52: parlen de l’analogia de l’ona –the wave analogy– 

per referir-se al patró d’auge i caiguda del feminisme, que recorda al moviment d’una ona, i que es 

desenvolupa amb el ressorgiment del feminisme als anys seixanta després d’un període de inactivitat. 

  
4
 Pilcher; Whelehan a Fifty key concepts… p. 169: senyalen que són dones que han crescut molt 

influenciades pel feminisme i que ja estan acostumades a l’existència dels estudis de la dona.  

 
5
 Ferber, N. «Género y sexualidad en el arte contemporáneo. Técnicas de feminización audiovisual» 

Dossiers feministes. No 18. 2014, p. 213: ens parla de diferents hipòtesis sobre la dominació femenina 

que han estat refutades. Una d’elles es la de la maternitat, proposada per Claude Lévi –Strauss, que 

l’atribueix al “domini cap a les dones per el seu rol de mares i cuidadores”; però Ferber diu que el vincle 

mare-fill es transmès de manera cultural, no de manera biològica. 

 
6
 Judith Butler (2001), citada a Ferber, N. «Género y sexualidad… p.214 
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7
 “One is not born, but rather becomes, a woman” (de Beauvoir 1972: 295), citat a Pilcher, J; Whelehan, 

A. Fifty key concepts… pp. 56-57 

 
8
 Răducu, C. «The role of gender studies». Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională. Year 

3. Nº7. 2011. p.20: fa referència també a l’àmbit jeràrquic, que els homes tenien més facilitats a l’hora 

d’ascendir s i per ocupar càrrecs de poder. 

 
9
 Forte, J. «Women’s performance art: feminism and postmodernism». Theatre Journal. Vol. 42, No. 2, 

1988. p. 220 an actual woman as speaking subject. 

 
10

 Forte, J. «Women’s performance art… pp. 221-222: I met a happy man / a structuralist filmmaker / –

but don’t call me that, / it’s something else I do – / he said we are fond of you / you are charming  / but 

don’t ask us / to look at your films / we cannot / there are certain films / we cannot look at / the personal 

clutter / the persistance of feelings / the hand touch sensibility / the diaristic indulgence /  

The painterly mess / the dense gestalt / the primitive techniques 

 
11

 Chicago, J; Schapiro, M. «Female Imagery». Womanspace Journal 1, estiu 1973, p. 11. Citat a Guasch, 

A. El arte último del siglo XX. Del posminimalismo a lo multicultural. Alianza, Madrid. 2003 (2000). p. 

534 

 
12

 Jones, A. «The rethoric of the  pose: Hanna Wilke and the radical feminist body art». Body art. 

Performing the subject. University of Minessota Press. Minessota. 1998. p.152: fa referencia a la 

“rhetoric of the pose”/”retòrica  de la posa” de Craig Owens alhora de parlar de les artistas que quan es 

representen a elles mateixes en relació als codis tradicionals d’objectificació de la cultura occidental, 

trastornen les estructures convencionals dels models de producció artística. 

 
13

 Ferber, N. «Arte y género…: Pel que fa a la construcció de la identitat, parla del concepte de “cos 

líquid” de Zygmunt Bauman. Bauman, a Vida líquida (2006), utilitza la metàfora de la “modernitat 

líquida” per explicar la recerca d’identitat i els seu constant “reciclatge”. La vida “líquida” fa que els 

individus i les seves vides no es puguin “solidificar” ni mantenir durant llargs períodes de temps. 

L’individu “líquid” cerca la individualitat i la singularitat, actualitzant-se de manera constant, però 

sempre sotmès a una cultura determinada. 

 
14

 Amorós, L. «Visiones femeninas en torno al espacio de la obra artística y a la relación cuerpo-

casa/casa-cuerpo». Investigaciones feministas. Vol. 3. 2012. pp. 80-81: cita a Laub (Laub, 2004: 97) per 

mostrar-nos quines varen ser les condicions que Abramovic va imposar-se: “Condición para la 

instalación: artista / La prohibición de la comida para la artista / Canciones: posibles pero impredecibles / 

La prohibición de la escritura / La prohibición de la lectura / Dormir un máximo de 7 horas al día / No 

tener limitaciones en cuanto a la posición de pie, ni en cuanto a la posición recostada / Ducharse tres 

veces al día / Permanecer en silencio. / Duración: 12 días y 12 noches. 2002 / Lugar: Sean Kelly Gallery, 

New York”  
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10.  Annex 

  
Figura 1. Sandy Orgel, Linen Closet (1972). Procedència: Amorós, Lorena. 2012. “Visiones femeninas en 

torno al espacio de la obra artística y a la relación cuerpo-casa/casa-cuerpo”. Investigaciones feministas. 

Vol. 3. p. 76 
 

 
Figura 2. Judy Chicago, Dinner Party (1979). Fragment. Tècnica: ceràmica i rajola. Mides: 14, 63 metres 

(costats del triangle). Procedència: Guasch, Anna Maria. 2003 (2000). El arte último del siglo XX. Del 

posminimalismo a lo multicultural. Alianza, Madrid. p. 533  
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Figura 3. Hannah Wilkie, What Does This Represent / What Do You Represent (Reinhart), a So Help Me 

Hannah (1978-1984). Tècnica: fotografia en blanc i negre. Mides: 60 x 40 polzades. Procedència: Ronald 

Feldman Fine Arts. Jones, Amelia. 1998. “The rethoric of the  pose: Hanna Wilke and the radical feminist 

body art”. Body art. Performing the subject. University of Minessota Press. Minessota. p. 158 

 

 
Figura 4. Adrian Piper, Food for the Spirit (1971). Tèncica: impressió en gelatina de plata. Mides: 37 x 38 

cm. Procedència: John Weber Gallery. Jones, Amelia. 1998. “The rethoric of the  pose: Hanna Wilke and 

the radical feminist body art”. Body art. Performing the subject. University of Minessota Press. 

Minessota. p. 163  
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Figura 5. Guerrilla Girls, Do women have to be naked to get into de Met. Museum? (1989). Tècnica: 

serigrafia sobre paper. Mides: 280 x 710cm. Procedència: [en xarxa] 

http://www.guerrillagirls.com/naked-through-the-ages [consulta: 29/juny/2016] 

 

  
Figura 6. Marina Abramovic, The house with the ocean view (2002). Procedència: Amorós, Lorena. 2012. 

“Visiones femeninas en torno al espacio de la obra artística y a la relación cuerpo-casa/casa-cuerpo”. 

Investigaciones feministas. Vol. 3. p. 80 

 

  
Figura 7. Jennifer Rigley, JenniCam.org (1996-2004). Procedència: Santos, Fabiane. 2011. “La cuarta 

ventana: transformando el hogar. Arte feminista y sus intervenciones en el ciberespacio”. Icono 14. Vol. 

1. p. 43 
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Figura 8. Cindy Sherman, Untiteled #179 (1987) a Disgust Pictures. Tècnica: chromogenic print. Mides: 

181 x 120,5cm. Procedència: Guasch, Anna Maria. 2003 (2000). El arte último del siglo XX. Del 

posminimalismo a lo multicultural. Alianza, Madrid. p. 506  
 

 
Figura 9. Barbara Kruger, Your body is a Battleground (1989). Tècnica: serigrafia fotografica sobre vinitl. 

Mides: 284.48 x 284.48 cm. Procedència: Escudero, Jesús Adrián. “Estéticas feministas contemporáneas 

(o como hacer cosas con el cuerpo)”. Anales de la historia del arte. Nº 13. p. 303 

 

 

11. Relació de figures:  

Figura 1. Sandy Orgel, Linen Closet (1972). Procedència: Amorós, Lorena. 2012. 

“Visiones femeninas en torno al espacio de la obra artística y a la relación cuerpo-

casa/casa-cuerpo”. Investigaciones feministas. Vol. 3. p. 76 

 

Figura 2. Judy Chicago, Dinner Party (1979). Fragment. Tècnica: ceràmica i rajola. 

Mides: 14, 63 metres (costats del tragle). Procedència: Guasch, Anna Maria. 2003 

(2000). El arte último del siglo XX. Del posminimalismo a lo multicultural. Alianza, 

Madrid. p. 533 
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(Reinhart), a So Help Me Hannah (1978-1984). Tècnica: fotografia en blanc i negre. 
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