
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facultat de Filosofia i Lletres 

 

Memòria del Treball de Fi de Grau 

 

Art i gènere en les propostes plàstiques 
contemporànies nord-americanes. El cas de 

Barbara Kruger. 
 

Catalina Mayol Salas 
 

Grau d’Història de l’Art 
 

Any acadèmic 2016-2017 

 

 

 

 

 

 

DNI de l’alumne: 78219785-M 
 
Treball tutelat per Maria Josep Mulet Gutiérrez 
 
 

S'autoritza la Universitat a incloure aquest treball en el Repositori 
Institucional per a la seva consulta en accés obert i difusió en línia, 
amb finalitats exclusivament acadèmiques i d'investigació 

Autor Tutor 

Sí No Sí No 

 Xx  xx  

 
 
 

Paraules clau del treball: art contemporani, gènere, feminisme, crítica representació, Barbara 
Kruger 

 



2 

 

 

 

Sumari 
 

 

 

1. Introducció ................................................................................................................... 3 

2. Objectius i metodologia ............................................................................................... 4 

3. Estat de la qüestió. ....................................................................................................... 5 

4. El context en les pràctiques artístiques de gènere nord-americà des de 1960. ............ 7 

4.1. El cos investit com a lloc de resistència. .................................................................. 7 

4.2. La fragmentació del cos ......................................................................................... 11 

4.3.La brutalitat del cos sexuat ...................................................................................... 15 

5. Barbara Kruger .......................................................................................................... 18 

5.1 El joc de l’apropiacionisme. Una eina per desemmascarar la desigualtat. ........ 18 

5.2 Deconstrucció visual i discursiva, eina de combat. ............................................ 21 

5.3 Sortir al carrer, mimetitzar-se amb les lògiques del mercat. .............................. 23 

5.4 El repte de les institucions. ................................................................................. 25 

6 Conclusions ............................................................................................................... 27 

7 Bibliografia ................................................................................................................ 30 

Relació de Figures............................................................................................................. 33 

Annexe .............................................................................................................................. 34 

 



3 

 

1. Introducció  

 Dins la línia temàtica “Art i gènere en les propostes plàstiques contemporànies” el 

següent treball es centrarà en l’art feminista nord-americà englobat entre les dècades dels 

seixanta fins a finals dels anys noranta del segle XX. S’observarà especialment la 

producció de Barbara Kruger, com a superació de les teories essencialistes, paradigma 

dins la corrent posestructuralista i precedent del feminisme posessencialista.  

El moviment feminista nord-americà, en sintonia amb els moviments contra-

cultura que denunciaven els valors universalistes imposats, analitzà el que significava ser 

dona i artista en una cultura patriarcal1.  

 Amb posterioritat a la guerra de Vietnam (1965-1973) i les conseqüents 

tendències crítiques, es donarà una onada social conservadora que comportarà l’arribada 

al poder de Ronald Reagan que es perllongarà entre 1981 i 1989.  Serà aleshores quan 

artistes i intel·lectuals progressistes dissenyaran estratègies comunes centrades en 

analitzar l’entrecreuament d’institucions i les seves representacions (art i identitat sexual, 

vida social, economia política, etc.). La qüestió de gènere serà un dels temes més 

treballats en aquest context2.  

 En l’àmbit artístic les feministes reivindiquen l’art com a pràctica ideològica. Així 

el seu art haurà de tenir per objectiu convulsionar l’stablishment a partir de la dimensió 

crítica per tal de canviar les estructures repressives del discurs masculí.  

  El present treball s’estructura a partir d'un conjunt d’objectius a assolir, un 

plantejament metodològic i un estat de la qüestió sobre les principals tendències de 

gènere a nord-amèrica fins a centrar-nos en el cas específic de Barbara Kruger amb el que 

s’aprofundirà en els conceptes abans exposats que es trobin presents en la seva producció 

a fi d’arribar a unes conclusions que posin en sintonia les seves obres amb el discurs les 

de les artistes predecessores i posteriors. La intenció és assolir les competències 

estipulades en la guia docent del Treball Final de Grau i seguir les orientacions 

metodològiques pel que fa a la presentació de treballs acadèmics. 

                                                 
1 Ferrer, Mathilde, et. al. (2010) Grupos Movimientos y tendencias del arte contemporáneo desde 

1945. La marca editora. 1era ed. Buenos Aires. pàg. 40 
2 Guasch, Ana Maria (2000). El arte último del siglo XX. Del Posminimalismo a lo multicultural. 

Alianza Editorial. Madrid. pàg 40. 
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 S’ha optat per aquest tipus de treball atès que el tema de la qüestió de gènere es 

troba encara bategant com una problemàtica a l’actualitat. Si bé cal tenir en compte que la 

perspectiva que s’ofereixi en el mateix serà centrada en les problemàtiques de les dones 

artistes occidentals de la segona meitat del segle passat. Això significa que, a l’actualitat, 

algunes d’aquestes problemàtiques s’han solucionat, o bé han mutat, o bé es mantenen 

enquistades dins un sistema que segueix essent patriarcal i capitalista. Si bé cal tenir en 

compte que la qüestió de gènere avui en dia es troba dimensionada en el marc dels estudis 

lèsbics, gay, transsexual, bisexual i intersexual (LGTBI), però en el context al que ens 

referim es centra especialment en el cas de la dona.   

 

2. Objectius i metodologia 

 Els objectius que persegueix aquest treball són, en primer lloc, adquirir un 

coneixement sobre les propostes de gènere contemporànies en el context nord-americà. 

En aquest sentit s’atorgarà importància al context com a eix vertebrador. En segon lloc 

plantejar el com treballen el valor de gènere i el punt de vista de la dona les artistes en el 

discurs artístic contemporani, entre d’elles, Barbara Kruger. En tercer lloc, esbrinar quin 

lloc ocupa la artista dins l’art contemporani de la segona meitat de segle XX. Finalment, 

aprofundir en les seves obres més significatives per tal d’esbrinar fins a quin punt la seva 

obra esdevé significativa en el context esmentat. Per a aquesta finalitat es tractaran les 

principals interpretacions i anàlisis que s’han fet de la seva obra.  

 Per aprofundir en el tema ha resultat necessari ampliar la investigació als diferents 

elements que formen part del discurs. Es tracta d’un tema complex perquè d’una banda 

s’estan tractant qüestions molt recents, que pertanyen a les darreres dècades del segle 

passat, i que avui en dia encara són objecte de debat. La manca de perspectiva històrica 

implica, en nombroses ocasions, que no es puguin localitzar interpretacions tancades. I de 

l’altra, es tracten conceptes molt transversals el que genera certa dispersió bibliogràfica. 

S’ha de tenir en compte que interactuen múltiples visions filosòfiques, a les que s’hi 

sumen les problemàtiques del context i la pròpia de gènere. El fet de que el gran gruix 

bibliogràfic es trobi essencialment en llengua anglesa també ha resultat un handicap a 

l’hora d’afavorir la comprensió lectora.  
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 S’ha realitzat una aproximació àmplia a la qüestió de gènere a partir de 

bibliografia general (història de l’art contemporani i de les tendències de la segona meitat 

del s.XX així com articles científics i de divulgació). Aquestes primeres lectures han 

servit per vincular la qüestió artística de gènere als corrents feministes occidentals 

sorgides a partir de la dècada dels seixanta, així com per observar com aquestes es 

desenvolupen primordialment als països anglosaxons (Estats Units i Anglaterra), i 

posteriorment continuen el seu auge a França i Alemanya. En segon lloc s’ha aprofundit 

en aquelles publicacions que tracten la qüestió de l’art feminista als Estats Units, ja que 

aquest serà un marc prolífic on el camp teòric i la praxis artística es generen de manera 

simultània recollint, a més, les tendències europees. Finalment s’han consultat aquelles 

publicacions que tracten la trajectòria artística de Barbara Kruger (destacant especialment 

els articles d’investigació, atesa la escassa quantitat de publicacions monogràfiques i 

catàlegs sobre l’artista, especialment en espanyol o català). A través d’aquestes s’ha 

observat la vinculació de l’obra de Kruger amb el context enunciat, i s’ha pogut doncs 

posar en valor la seva producció. 

 

3. Estat de la qüestió. 

 Podem distingir tres etapes diferenciades del pensament feminista nord-americà 

que influiran de manera primordial en l’art de gènere. Durant els anys seixanta i setanta 

es desenvoluparà la corrent essencialista. Aquesta va a la recerca de la experiència 

personal de la dona per arribar a l’apropiació d’una suposada identitat femenina.  Així, el 

món femení esdevé una eina reivindicativa, amb una estètica pròpia i feminista. Cal tenir 

en compte que ens trobem en un moment que Hal Foster qualifica històricament com la fi 

de la modernitat, on es configuraran les noves formes de pensament social3. Hi destaquen 

les aportacions pràctiques en el camp de l’art feminista de Judy Chicago (1939), amb 

obres com Dinner Party (1979), on la vagina esdevé el nucli central de identificació 

activa de la feminitat; de Miriam Schapiro (1923), pionera en programes feministes 

d’educació artística; o els nombrosos textos crítics de Linda Nochlin i Lucy R. Lippard. 

També les principals revistes de pensament i art feminista: Feminist Art Journal (1972-

                                                 
3 Foster, Hal (1985). La posmodernidad (1era ed. 1983). Kairos. Barcelona. 
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1978); Heresies: A feminist publication on art and politics (1977); o High Performance 

(1978)4. 

 Serà a partir dels anys 80 que el pensament teòric feminista transgredirà la barrera 

limitadora del concepte de masculí i el seu antagònic femení. La generació nord-

americana dels vuitanta orienta la seva posició cap al camp del discurs crític. Rozsika 

Parker, Griselda Pollok i Laura Mulvey reflexionen sobre la vertadera construcció de la 

feminitat, desvinculant aquesta del cos i per tant, dels rols de gènere. Apareixerà A 

Magazine of Women Culture (1980). En el camp de la creació artística crítica hi 

destaquen artistes com Mary Kelley, Silvia Kolbowski, Barbara Kruger, Cindy Sherman i 

Sherrie Levine, entre d'altres. Les seves produccions s’engloben sota el concepte de l’art 

postfeminista, un art que elabora una reflexió crítica sobre el gènere i supera la 

reivindicació sexual de les essencialistes. Aquesta corrent, manté que l’ús de la 

iconografia sexual pot reforçar els estereotips patriarcals de la dona. Cal tenir en compte 

que aquesta nova corrent feminista troba les seves bases teòriques en l’estructuralisme 

francès, especialment en Jacques Lacan5. El seu paper resultarà fonamental en el rebuig a 

l’enteniment biològic de la feminitat, deixant doncs els genitals com a eina acreditadora 

d’identitat i no com a referent identitari.  Per a Lacan, com per a Bertolt Brecht, la dona 

ha de distanciar-se del seu cos per esquivar la qüestió biològica i apropar-se a una 

identificació cultural i ideològica. Amelia Jones6 recull i expandeix aquests postulats; a 

partir d’una reformulació de la psicoanàlisi freudiana entén les representacions del cos de 

la dona com una peça de joc en el camp de fetitxisme falocèntric, on el cos femení és vist 

sols com a faltat de fal·lus. Destaca especialment el paper de Craig Owens, qui qüestiona, 

amb nombrosos articles a la magazine October (1976) els sistemes de representació 

essencialistes a partir de les artistes esmentades, i distingeix les seves produccions com a 

un nou art feminista,  en sintonia amb la narrativa de J. F. Lyotard7, la ideologia de L. 

Althusser8 i les definicions del subjecte lancantià. Serà a partir d’aquests postulats teòrics 

                                                 
4 Guasch, A.M, op.cit. pàg.471-473. 
5 Lacan, J. (2006). El Seminario, llibre 10, La angustia(1era ed. 1963).Paidós. Buenos Aires.   
6 Jones, Amelia.(1994). Postmodernism and the end-gendering of Marcel Duchamp. Cambridge 

University press. Cambridge.  
7  Lyotard, Jean François (1998). La condición postmoderna (1era ed. 1987). Cátedra. Madrid.  
8 Althusser, Lois.(1974). Ideología y aparatos ideológicos del Estado(1era ed. 1970). Nueva 

Visión. Buenos Aires.  
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que, durant la dècada dels anys 90 apareixerà la visió postessencialista, encapçalada per 

pensadores com Julia Kristeva9 o artistes com Zoe Leonard, Jana Sterback, Suzan Etkin, 

etc. que recuperarà la representació dels genitals femenins però d’una manera radical, a 

partir de comportaments transgressors, per arribar al punt de la anomenada monstruosa 

feminitat. 

 A l’actualitat trobem especialment dues maneres de tractar i enfocar la qüestió de 

gènere nord-americana al llarg de les dècades esmentades. D’una banda la historiografia 

tendeix a realitzar grans compendis on s’hi enuncien els postulats teòrics i pràctics 

imperants a cada moment, en la historiografia espanyola hi destaca la figura consagrada 

de Ana María Guasch10. D’altra banda, hi ha una forta tendència que, des del camp de la 

estètica, observa, revisa i critica els postulats feministes nord-americans. Genera especial 

interès atès que hi podem localitzar un ric diàleg entre europa i nord-amèrica que també 

es nodreix dels postulats postcolonialistes, en aquest sentit hi destaquen teòriques 

transgressores com J. Butler11 o Beatriz Preciado12, però aquestes excedeixen el camp que 

ens interessa en aquest treball.  

 

4. El context en les pràctiques artístiques de gènere nord-americà des de 1960.  
 

4.1. El cos investit com a lloc de resistència.  

 Les pràctiques artístiques vinculades a la qüestió de gènere des de meitat de la 

dècada dels seixanta i al llarg dels setanta han estat observades com un fenomen de caire 

grupal, impregnat per les proclames col·lectivistes del maig del 68. A aquest aspecte s’hi 

ha de sumar una nova distinció entre el prototipus d’artista vinculat a aquest tipus de 

pràctiques. Així podem distingir els anomenats “artistes polítics”, entesos com els que fan 

crítica a partir de problemàtiques vinculades amb la societat des d’una perspectiva 

passiva, front a un nou tipus d’ “artistes activistes”, que s’impliquen i desemmascaren les 

                                                 
9 Kristeva, Julia (1982).  Powers of horror. An essay of abjection (1era ed. 1980). Columbia 

University Press. Nova York.  
10 Guasch, Ana M., op. cit. 
11 Butler, Judith (2007). El género en disputa: el feminismo y la subversión de la identidad. 

Paidós. Barcelona.  
12 Preciado, Beatriz (2008). Testo yonqui. Espasa Calpe. Madrid. 
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contradiccions del sistema socioeconòmic13.  

 Aquesta nova manera d’entendre l’art serà comuna en aquells col·lectius 

contracultura que es postulin com a antimilitaristes, antiracistes, pro drets humans, 

feministes, etc. En el camp de l’art de gènere o art feminista – entesa una qüestió i l’altra 

de manera indivisible des d’aleshores – hi destacarà especialment el focus de Nova York, 

on a inicis dels setanta apareixen els primers grups estructurats com Ad Hoc Comitee, 

Woment Artists in Revolution (WAR), Women’s Liberation Art Group, Art Workers 

Coalition (AWC), i el Lesbian Art Collectif FLAC així com el primer periòdic per a 

dones artistes Feminists Art Journal. També a Califòrnia es fundarà al 1972 el Los 

Angeles Council of Woman Artists (LACWAC) i el primer Feminist Art Program a l’Arts 

Institute de la Womanhouse14, per Miriam Schapiro i Judy Chicago15.  

 Tots ells presenten en comú la ubicació de l’art en el discurs polític, entenent que 

aquest podia transcendir la acció simbòlica per convergir en una acció real i efectiva. Es 

tracta de col·lectius que entenen el procés de creació dins del context social, destacant 

així la qüestió de gènere en l’àmbit professional de l’artista, i denuncien per tant la 

exclusió de les dones dels museus i galeries d’art. A més a més, a nivell teòric suposarà 

una revisió històrica del concepte de creació, el que implicarà necessàriament una 

reinterpretació de la història de l’art on es posin en valor nous conceptes com les 

emocions, les experiències individuals o íntimes, front als inamovibles de geni o 

d’originalitat. El 1971 Linda Nochlin proclamava que “les dones no tenen història perquè 

no estan dins ella” 16, reivindicant que fins aleshores no hi havia estudis històrics on el 

pensament i sentir femení hagués estat visibilitzat, fet que havia servit per desprestigiar la 

tasca professional de la dona dins el camp de l’art, entre molts d’altres.17  

 La pregunta central a la que s'enfrontaran els i les artistes que conformen aquest 

context serà: quina és la naturalesa comuna entre totes les dones? I la resposta es trobarà 

                                                 
13 Lippard, Lucy R. (1984)  «Trojan Horses: Activist Art and Power» a Arte después de la 

modernidad: Nuevos planteamientos en torno a la representación. Akal Madrid. Pàg 343-363. 
14 Una mansió abandonada de Hollywood  on es distribuïren 21 habitacions d'estudiants durant 

dos mesos. La casa tingués més de 10.000 visitants abans de ser enderrocada. 
15 Ferrer, Mathilde, et at., op.cit. Pàg. 41.  
16 Ibid, Pàg. 41.  
17 Nochlin, Linda (1994). «Why Have There Been No Great Women Artists? (1era ed. 1978)» a 

The body in pieces: the fragment as a metaphor of modernity. Thames and Hudson. London. 

Pàg 56-64. 
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en el cos, especialment en el sexe. Així, el jo femení es situarà com a única font de 

coneixement i serà la indagació en el cos i en els seus impulsos primaris la principal via 

d'exploració. És per això que a nivell metodològic l’art col·laboratiu i la performance 

seran formes predominantment feministes en tant que són especialment útils per 

transcendir l’àmbit individualista. Les multitudinàries performances de Suzanne Lazy a 

Los Angeles, les obres de col·laboració multicultural de Tomi Arai a Nova York o els 

projectes de les muralistes de San Francisco seran, entre d’altres, exemples d’aquesta 

nova mentalitat que trenca amb la tradicional associació del món femení a les àrees de la 

privacitat i l’entorn domèstic18.  

   Judy Chicago es donarà a conèixer per els seus primers treballs enfocats a 

recuperar la memòria col·lectiva de les dones, com a eina per arribar a la experiència 

directa de la feminitat. Destaca la instal·lació The Dinner Party (1974-1979) al Museu 

d'Art Modern de Sant Francisco. Seguint els postulats de W. Benjamin19 davant la 

reproductibilitat tècnica tan sols resta obert el front de denuncia social i el de combat 

polític. Així disposarà tretze copes, coberts, mantells i plats de ceràmica xinesa, 

d'aparença rosada i bulbosa amb el nom d'algun personatge femení famós al voltant d'una 

gran taula en forma triangular. La elecció de la forma serà conscient, la concavitat es 

relaciona amb l'úter, amb el sexe femení que s'enfronta així a la iconografia falocèntrica i 

remet al mite del matriarcat20. Trobem en aquesta instal·lació l'origen del terme, encunyat 

per Amelia Jones, cunt-art21 o art-cony, que s'usarà per englobar totes aquelles artistes 

que descarreguen el pas de la seva producció sobre la imatgeria vaginal22. Cal tenir en 

                                                 
18 Martin Prada, Juan Luis (2000). «Arte feminista y esencialismo» a Cao, Marian L.F.(ed.) 

Creación artística y mujeres. Recuperar la memòria. Ed. Narcea. Madrid. Pàg. 147-165.  
19  Benjamin, Walter (2003) .La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica(1era ed. 

1936). Itaca. México. 
20 Explorar el concepte de matriarcat obeeix a la intenció de substituir l’estereotip masculí per el 

femení, i es troba fortament vinculat a la recuperació de la imatge de la deessa materna. Gloria 

Feman publicarà a Heresies: a feminist publication on art and polítics l’article “The Great 

Godess”(1978), on parla de l’us de l’arquetip de la Gran Deesa Mare com a mitjà per restaurar 

l’esperit natural de la dona i conferir-li energia a través de la internalització dels esperit sagrats 

de la Terra. (Martin Prada, Jauan L. op.cit. Pàg 153). 
21 En anglès el terme cunt és usat amb la interjecció you cunt!, la qual té un reraforns ofensiu i 

actúa com a alienador de l’anatomia femenina. Aquest terme, adoptat per les artistes, tracta de 

ser invertit, operant com a celebrador de la identitat femenina.  
22 Jones Amelia (2005). «The sexual politics of dinner party.» a Reclaiming Demale Agency: 

Feminist Art History After Postmodernism. Ed. Norma. California. Pàg 409-427.  
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compte que a través de les formes de representació essencialment femenines el que es 

treballa és una estètica fonamentada sota el concepte de diferència23.  En una línia 

comuna, Nancy Spero treballarà durant els mateixos anys Torture of Women, denunciant 

els ultratges que les dones han patit com a conseqüència de la guerra de Vietnam i 

associant-los a les marginacions patides per les dones en l’escena artística24. Les seves 

produccions posteriors es vincularan molt als textos d’Antonin Artaud el qual defineix 

amb una veu “molt histèrica, molt neuròtica (...) i això és quelcom amb el que [les dones] 

podem identificar-nos”25 

 Miriam Schapiro també insistirà en el nucli central de la vagina com a focus 

d'identitat.  Recorrerà també a materials (fils, teles, ceràmiques...), activitats (filar, 

cosir...) i temes (decoratius, orientals...) prototípicament femenins per a crear peces que 

denominarà femmage26. L’essencialisme de la dècada dels setanta desenvoluparà aquesta 

vessant interessada en l’ús de l’artesania del teixit per erosionar la barrera entre el 

denominat High-art i les arts menors per trobar un camí cap a l’art polític.  A Anatomia 

d'un quimono (1976) aborda temes de la seva vida quotidiana a partir de peces realitzades 

exclussivament per dones27. Judy Kozloff també s’endinsarà dins el mateix cap 

d’exploració, però centrant-se en tècniques artesanals islàmiques, per escapar – d’igual 

manera que Schapiro – dels patrons decoratius hegemònics d’occident. També destaca 

Jackie Windsor, qui confronta l’ús da materials artesanals als industrials. Aquesta 

tendència artesanalista rebrà el nom de Pattern and Decoration, malgrat que a la dècada 

posterior serà fortament criticada per antihistòrica atès que desvirtuava el sentit cultural 

originari de les pràctiques artesanes28.  

   Serà també durant la dècada dels setanta que Marta Rosler (1943) inciarà els 

                                                 
23 Martin Prada, Juan L. op. cit. Pàg 147-165. 
24 Guasch, Ana M. op. cit. Pàg 474 
25 Declaracions de Nancy Spero que esmenta Prada Martín, Juan L. op.cit. Pàg 147-165. 
26 El terme femmage es refereix a la combinació de pintura i fàbrica en composicions amb un 

tema o significat que pertanyi a les dones, prenent la seva imatgeria i iconografia 

primàriament de la esfera cultural femenina. El femmage per a Schapiro té un valor 

col·laboratiu en tant que la seva producció implica la vinculació amb altres dones artistes a les 

que pretén reubicar dins del marc de la genealogia de la història de l'art. 
27 Escudero, Jesús Adrián (2003). «Estéticas feministas contemporáneas (o de cómo hacer cosas 

con el cuerpo)». Anales de historia del arte. Nº 13. 287-305. [en xarxa]. 

http://revistas.ucm.es/index.php/ANHA/article/view/ANHA0303110287A> [consulta: 

29/06/2017] 
28 Martin Prada, J. L. op.cit. Pàg 147-165. 
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seus treballs dins del camp de l’activisme usant tot tipus de tècniques (fotografia, 

filmacions, perfomance, text, etc). La qüestió de gènere hi serà present en moltes de les 

seves obres, com Semiotics of the Kitchen (1975) on explora les vies estètiques del video 

com a llenguatge per a denunciar que el que passa dins la cuina –un espai 

preeminentment femení-  és tan sols un fetitxe a no ser que s’usi per alliberar a la dona de 

la tirania de l’activitat domèstica29.  

 Si bé ens trobem davant unes obres que idealitzen el sexe femení des d’una 

perspectiva essencialista aquests valors entraran en crisi a finals de la dècada dels setanta 

en el camp de les ciències socials. Serà aleshores quan el concepte de sexe anatòmic 

resulti qüestionat en tant que no esdevé neutral sinó una construcció sociocultural que 

respon a diversos interessos i poders30. El cos aleshores es fragmentarà en resposta als 

nombrosos problemes socials que l’envolten.31 

 

4.2. La fragmentació del cos 

 Durant la dècada dels vuitanta la diferència sexual serà entesa en el marc de 

l’alteritat. Amb l’esmentada influència del posestructuralisme les artistes nord-

americanes es concentraran en la tasca de trencar amb els rols estereotipats de 

masculinitat i feminitat, si abans imperava la noció de diferència, ara imperarà la 

d’igualtat. La diferència biològica, essencialista, els hi resulta insuficient atès que no 

aborda la problemàtica dels processos de construcció i legitimació del poder masculí32. 

Aquestes artistes aniran desplaçant la reivindicació sexual per la reflexió de gènere, 

subvertint les identitats socialment preestablertes i normativament fixades en l’imaginari 

                                                 
29 Guasch, Ana M op.cit. Pàg. 526 
30 Adorno, T.; Horkheimer, Max (2009) Dialéctica de la Ilustración: fragmentos filosóficos (1era 

ed. 1969). Trotta. Madrid.  
31 Una actitud en sintonia amb els postulats de l’Escola de Frankfurt, especialment a les crítiques 

d’Adorno  a la industria cultural i la cultura de masses. 
32 Al 1976 ja declarava Simone de Beavoir, entrevisatada per Alice Schwarzer per Der Spiegel: 

“És bo que les dones ja no s’avergonyeixin del seu cos (...) però no hem d’atribuir una 

importància intrínseca a aquest fet o pensar que el cos femení ens donarà una nova visió del 

món. Aquesta idea és tonta i absurda. Això equivaldria a un contrapenis. Les dones que pensen 

d’aquesta manera (...) estan jugant al joc dels homes.”  
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col·lectiu33. El sexe, desproveït de qualsevol valor ontològic, serà una formació 

imaginària que produeix realitat i per tant, significat cultural34. Acceptat l’axioma de 

Beauvior “una no neix, sinó que arriba a ser dona”, no hi ha identitat més enllà de les 

expressions de gènere, i aquesta es construeix de manera performativa35. 

 En l’escena artística es criticaran els conceptes de representació, de geni, aura i 

d’obra d’art de manera oberta, potenciant a més el diàleg amb el món dels massmedia. La 

mort del plaer i la distància respecte de la materialitat del cos passaran a ser eixos 

fonamentals de la producció artística crítica. La deslegitimació del plaer s’intensificarà en 

el camp de les arts visuals atès que al llarg de la història s’hi ha reproduït una visió 

eròtica marculina. Laura Mulvey amb Plaer visual en la narració cinematogràfica36 i 

Griselda Pollock amb Inscripciones en lo femenino37 instaven a les artistes a resistir-se de 

reproduir el plaer visual i enfocar-se, per contra, entorn al text.  

   Artistes com Cindy Sherman, Barbara Kruger, Jenny Holzer, Nan Goldin o 

Sherrie Levine deixaran de banda les imatges de la realitat o fruit de la imaginació per 

treballar amb altres apropiades directament de la propaganda, el cinema, la televisió o la 

mateixa història de l’art. Serà en aquest context que cobraran especial importància els 

nous suports artístics (film, fotografia, vídeo, etc.). Aquestes artistes enalteixen el valor 

anònim de la imatge i introdueixen com a model de realitat la simulació, la ficció, la 

aparença o la hiperrealitat.38  

 Cal tenir en compte que els sistemes de representació són interpretats aleshores 

com a fenòmens culturals i analitzats des d’una perspectiva semiòtica, on la obra esdevé 

un signe que opera materialment com a significant i esdevé significat en tant que és 

                                                 
33 Owens, Craig. (1998). «El discurso de los otros: las feministas y el postmodernismo (1era ed.. 

1983)» Dins Hal Foster et al. (eds.). La posmodernidad (1era ed. 1983). Kairós. Barcelona. Pàg 

93-121  
34 Respecte del sexe, Noemi Schor a This essentialism wich is not one. Coming to grips with 

irigaray diu que l’ús que en fa l’essencialisme condueix cap a l’ordre patriarcal,en tant que aquest 

ha invocat tradicionalment les diferències anatòmiques i fisiològiques “per legitimar la perdua de 

poder sociopolític de la dona”.A Prada Martín, Juan L. op.cit., Pàg 147-165 
35 Nuñez, Maria (2000).« El debate igualdad/diferencia en la pràctica artística» a Cao, Marian 

L.F. (ed) Creación artística y mujeres. Recuperar la memòria. Ed. Narcea. Madrid. Pàg165-

177 
36 Mulvey, Laura (1989). Visual and other pleasures (1era ed. 1975). Indiana University. Indiana. 
37 Pollock, Griselda (1996).«Inscripciones en lo femenino» a Arte y cuestiones de género: una 

travesía por el siglo XX. Juan Vicente Aliaga. Guipúzcoa. Pàg 109-115. 
38 Escudero, Jesús A. op.cit pàg 291-295.  
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observada. Si bé les artistes feministes consideren que aquestes construccions estructurals 

queden orfes de subjectes culturals.39 Seran les corrents extralingüístiques les que 

inclouran el subjecte cultural, entès com a públic (divers) i l’artista/col·lectiu creador, en 

el joc de l’obra d’art com a objecte signficant que esdevé múltiples significats a mida que 

interactua amb aquest40. El discurs artístic es generarà doncs a partir del punt de vista que 

qüestiona les relacions amagades entre sexualitat, mercaderia i representació en l’ordre 

facilista41. El paper de l’artista passarà de productor d’objectes a manipulador d’aquests, i 

l’ espectador serà alliberat del seu paper passiu per a convertir-se en interpretador de 

missatges.42 Tot plegat obeeix al propòsit, gestat prematurament a la dècada anterior, de 

la feminització de la cultura.   

 Així aquestes artistes/activistes exploren els límits entre art i vida, entre ficció i 

realitat, interroguen les seves categories, autonomia, universalitat o credibilitat43. L’art 

esdevindrà un signe social vinculat a una estructura de sistema que produeix valors.44 

Resulten cridaners en aquest sentit els nusos masculins d’artistes com Alice Neel (John 

Perrault, 1972) o Sylvia Sleigh (el baño turco, 1973) en que s’inverteixen els rols de la 

mirada i persegueixen invertir les relacions socials de poder preestablertes45 

 Roszika Parker i Griselda Pollok46 revisen els postulats essencialistes així com la 

relativa eficàcia de les teories marxistes i psicoanalítiques de la vertadera construcció de 

la feminitat, qüestionen l’ús d’imatges sexuals o de tècniques artesanals socialment 

considerades femenines. Sostenen que emprar aquesta iconografia, present en les obres 

dels setanta, no escapa als estereotips patriarcals de gènere i reubica de nou a la dona com 

a objecte sexual i sostenidor de la llar. En aquest sentit, es serveixen de la obra de Mary 

Kelley post-partum document en tant que el consideren exponent d’un feminisme radical 

                                                 
39 Bourdieu, Pierre,(1997). Razones prácticas.Sobre la teoría de la acción (1era ed. 1994). 

Anagrama, Barcelona.pàg. 55.  
40  Tot seguint la tesi proposada a Eco Umberto (1990) Obra Abierta (1era ed. 1962). Editorial 

Ariel. Barcelona. 
41 Ferrer, Mathilde, et.at., op.cit pàg 46.. 
42 Guasch, Ana M. op.cit. Pàg 476 
43 Ferrer, Mathilde, et et., op.cit. Pàg 43 
44 Foster, Hal (1985) Recording Art Spectacle and Cultural Politics. Bay Press. Seattle. Pàg 17-

29.  
45 Nuñez, Maria. op.cit. Pàg 165-177. 
46 Foster, Hal; Parker, Roszika; Pollock, Griselda.(1982). Old Mistresses: Women, art and 

ideology. Pantheon Books. Nova York.  
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que enllaça amb les teories de Lacan47. Cindy Sherman treballarà tant a Untitled Film 

Skills (1977-1980), com a Centerfolds (1981) i a Fashion (1983-1984) les imatges que es 

reprodueixen al cinema, la literatura o la publicitat sexista, denunciant els estereotips 

d’un cos femení atractiu, submís i sensual exposat a la mirada i desitjos masculins. 

Posteriorment, en les sèries fotogràfiques Fairy Tales (1985), Disasters (1986-1990) o 

Sex Pictures (1992) treballarà amb imatges de residus – com vòmits d’anorèxiques, sang 

menstrual, xeringues, preservatius usats, pròtesis, fragments de maniquins, postures 

pornogràfiques, etc.– que la societat rebutja i que tracta d’amagar. A partir d’aquestes 

instantànies sublimarà el cos, que es plasma absent de bellesa, ordre o sentit. El cos 

esdevindrà allò abjecte, que provoca un estat de crisi sobre els valors de gènere 

preestablerts en l’ordre social. Serà aquest també un tema que inspirarà a Julia Kristeva 

en els seus assajos sobre els cossos i la abjecció48. Ambdues entenen aquesta pràctica de 

l’horror com una eina estratègica per subvertir els estereotips popularitzats a través dels 

massmedia.  

 Així ens trobem davant unes artistes que comencen a explorar la feminitat no tan 

sols en clau d’opressió. El subjecte, l’individu sobre el que treballen, no reflecteix les 

normes socials existents ni és un resultat de l’activitat solitària, sino que es construeix a 

partir d’un joc de relacions intersubjectives a través de l’alteritat49. És a partir d’aquest 

mètode que s’escapa a la oposició home-dona i al seu fals plantejament d’universalisme.  

Barbara Kruger seguirà una estratègia semblant en tant que critica les imatges femenines 

que es difonen en els mitjans de comunicació. A pòsters com You are not yourself (1982) 

o Your body is a battleground (1989)(Fig. 6) emperò, es serveix subtilment del mateix 

llenguatge de les imatges que critica per reflectir la vertadera condició de les dones en 

una societat que les redueix a simple esquer de consum, objecte de plaer, mercaderia. En 

la mateixa línia es troba la sèrie Truismos (1977-1982), de Jenny Holzer on les 

protagonistes absolutes són les dones i la crítica a un sistema capitalista totalment aliè a 

la vertadera situació social, emfatitzant-se amb missatges que, imitant el sistema 

publicitari, esdevenen directes i concisos. La mateixa estratègia sembla seguir Lynda 

                                                 
47 Guasch, Ana M. op.cit. pàg 540 
48 Kristeva, Julia. pp.cit. (1982)   
49 Jones, Amelia. (1997). «Tracing the subject with Cindy Sherman» Dins Amada Cruz et al. 

(eds). Cindy Sherman: Retrospective. Thames and Hudson. New York. Pàg. 33-49.  
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Benglis quan publica a la revista Artforum (1974) una imatge d’ella despullada però 

tapant-se els genitals amb un gegantesc penis de làtex, en actitud bel·ligerant. El que 

resulta especialment interessant de dita imatge és que Benglis pagà per a la seva 

publicació com anunci, de la mateixa manera que Jenny Holzer pagava per exposar els 

seus missatges amb ròtuls lluminosos al carrer.50 Totes elles saben que, com preconitza 

McLuhan, el mitjà és el missatge, i cerquen estratègies per subvertir el sistema a partir de 

les eines del propi sistema.  

 Com es pot observar, ens trobem davant unes artistes activistes que, coincideixen 

amb les anteriors en tant que assumeixen una actitud d’inconformisme social i 

d’innovació estètica. Però, la diferència és que aborden un nou tractament del cos i 

exigint a l’espectador un posicionament nou provocat pel desplaçament d’allò que és 

real/essencial o imaginari i recentrat la seva pròpia interpretació activa. Serà des 

d’aquesta nova postura que es podrà arribar a la transgressió, subversió o crítica que 

impregnarà la posterior generació d’artistes feministes51. 

 

 

4.3.La brutalitat del cos sexuat 

 Durant els anys noranta els discursos teòrics de les posestructuralistes seran 

titllats de poc efectius i llunyans. Durant aquesta època s’intenta recuperar els discursos 

essencialistes però amb una mirada que es trobava inevitablement condicionada per les 

experiències de la dècada anterior. Un dels punts claus de les posessencialistes serà la 

recuperació de la noció de diferència, redefinint-la de manera positiva52.  

 La exposició Bad Girls organitzada a Nova York  per Marcia Tucker, continuant 

amb una versió anterior britànica, aglutinà més de cent artistes i col·lectius. Aquests, per 

mitjà de vídeos, performances, còmics, dibuixos i caricatures, etc. plantejaven la qüestió 

de l’autorepresentació de la dona per canviar el seu estatus social i reivindicaven el dret 

al plaer per a definir el que un és.53 Ens trobem doncs davant un intent d’associar la 

diferenciació a la experiència de les relacions de les dones amb els seus cossos; el que 

                                                 
50 Nuñez,Maria. op.cit.. Pàg 165-177 
51 Escudero, Jesus A. op.cit. Pàg 291-295. 
52 Nuñez, Maria. op.cit. Pàg 165-177. 
53 Guasch, Ana M. op.cit. Pàg 545 
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resultava revolucionari en tant que implicava la creació d’un imaginari, una iconografia, 

una cultura visual, etc. alternativa, fruit de l’apoderament femení en el món de les arts 

visuals.  

 D’altra banda, també sorgeix una corrent que pretén establir un diàleg entre el 

minimalisme masculí i el minimalisme feminista, recuperant les estratègies formals de la 

dècada dels anys seixanta.  Aquesta manera d’entendre el concepte de gènere es solidifica 

en la exposició Sense and sensibility. Women artists an Minimalists in the Nineties 

(1994), comissariada per Lynn Zelevansky al Museum of Modern Art de Nova York. Es 

pot observar com des de la dècada dels anys noranta el discurs i la praxis feminista troben 

bona acollida en les institucions museístiques. En aquest sentit una exposició clau és 

Inside The Visible. An elliptical traverse of 20th century art, in, of, and from the feminism 

(1996) que presentà una lectura provocadora sobre el gènere i les diferents modalitats 

d’identitat. La figura de Judy Chicago serà reivindicada com a paradigma de 

l’essencialisme, i es posaran de nou en valor el concepte d’allò vulvar, de la experiència 

femenina i el seu valor universalitzador, la feminització de la modernitat i el valor de la 

dona en la història54.  

 Les artistes posessencialistes rebutjen la praxis posestructuralista vers les 

estètiques del cos, en tant que opera amb veladures o metàfores per a construir la imatge 

la dona55. Elles, per contra, mostren el cos femení en la seva feminitat més extrema.  Kiki 

Smith juga amb els tabús femenins, com el pel púbic per a definir el cos femení. Zoe 

Léonard  n’és un exemple amb la sèrie de fotografies de genitals Vagina (1992) que es 

contraposaven visualment a retrats de mitjan cos, de dones elegants i pudoroses del segle 

XVIII, a la Documenta de Kassel del mateix any. Si bé, cal tenir en compte que es servia 

dels estereotips estètics femenins del segle XVIII per denunciar la feminitat, tal i com 

usaven estratègicament moltes de les posestructuralistes de la dècada anterior. D’igual 

manera la veladura que pretenien evitar també hi és present en artistes com Suzan Etkin 

que treballa amb peces de vestir per representar el cos femení. També trobem artistes que 

escapen dels valors sexuals  com a elements identificadors de la dona, aprofundint en les 

estètiques del cos de la quotidianitat, tal és el cas de Janine Antoni que es serveix de la 

                                                 
54 Loc.cit. 
55 Martin Prada, Jose L op.cit. Pàg 161 
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boca i les seves accions com a eina escultòrica. D’altres, sense renunciar als paradigmes 

essencialistes, obren el debat sobre aquest recuperant la fragmentació de cossos abjectes, 

com Sue Williams a La teva suau essència (1992)56.  

 Un altre aspecte que destaca de manera important és la denúncia violenta de les 

diferències de gènere en les produccions dels noranta. Si bé pretenen un discurs educatiu, 

conscienciador, i en certa mesura institucional a favor de la dona; la provocació radical 

serà un element que acompanyi dit discurs. Ida Applebroog a k-mart IV (1985) representa 

a un home psicòtic que enarbora un ganivet en el lloc del penis, realitzant un 

paral·lelisme sobre els dos.  

 També es recuperarà de les essencialistes la idea de maternitat com a valor 

universalment femení. Si bé als seixanta es vinculava la maternitat amb el matriarcat i 

amb les deesses de la fertilitat, ara la maternitat esdevé eina de revolució estructural. 

Kristeva teoritza sobre la maternitat com a sostracció del concepte fàl·lic57 el cos 

embarassat escapa a la estètica de les representacions occidentals al llarg de la història. El 

cos de la dona embarassada escapa als cànons masculins, es presenta inestable, polimorf 

que es vincula amb la visceralitat58.  

 Les posessencialistes obren el camí especialment en l’àmbit de les institucions de 

l’art, establint un camp de debat obert, on s’estudia des de la teoria a la historiografia, 

especialment de les dècades anteriors. Es tractarà d’un precedent del parafeminisme 

actual, que obrirà camí també a noves tendències que escapen el camp del gènere  entès 

fins aleshores com a relatiu a la dona, com la teoria queer abanderada per Judith Butler59.  

                                                 
56 Jones, Amelia (2008). «¿Cerrando el círculo? 1970 – 2008. El regreso del arte feminista» 

ExitBook Magazine, nº 9, pàp. 8 - 15. 
57 Clement C; Kristeva J (2000). Lo femenino y lo sagrado (1era ed. 1998). Ed. Cátedra. Madrid.   
58  Nuñez, Maria, op.cit. Pàg 165-177. 
59 Febrer, Nieves (2012) «Arte de género: cuerpos profanados y fenómenos andróginos» a 

Observaciones Filosóficas nº 34. [en xarxa: 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3252256] [data de consulta: 27/06/2017] 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3252256
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5. Barbara Kruger  

 

5.1 El joc de l’apropiacionisme. Una eina per desemmascarar la desigualtat.  

 Barbara Kruger neix al 1945 a l’estat de New Jersey. Procedent d’una família de 

classe mitja americana, inicià la seva formació a la Parson Design School al 1965, allà 

entrarà en contacte amb la fotògrafa Diane Arbus i amb el dissenyador gràfic Martin 

Israel, qui li obrirà les portes a la revista de moda Madmoiselle on treballarà amb Condé 

Nast i serà nomenada dissenyadora en cap un any més tard. Durant la pròxima dècada 

Kruger treballarà com a fotògrafa i dissenyadora gràfica a revistes com House&Garden, 

Aperture o Vogue60, alhora  que va despertant el seu interès per la poesia.   

 Durant aquestes dècades les seves incursions dins el món del disseny i la 

publicitat la posaran en contacte amb el treball dels artistes plàstics del moment i amb la 

seva simbologia. El 1976 iniciarà el primer de tres cursos acadèmics a la universitat de 

Berckeley, fet que determinarà un punt d’inflexió en la seva obra. Si fins aleshores la 

relació de Kruger amb el disseny i la publicitat era d’observadora, ara començarà a servir-

se de les eines de la creació publicitària per fer visible la retòrica del consum de masses. 

Fruit d’aquests pensaments publicarà al 1978 el seu primer assaig, Picture/Readings. En 

aquest text reflexiona sobre els espais públics, servint-se de fotografies arquitectòniques 

pròpies, i analitza la seva repercussió social. A partir d’aleshores, es servirà de manera 

sistemàtica de l’ús de la paraula conjuntament amb la imatge, elaborant un vocabulari 

plàstic que la acompanyarà fins als seus treballs madurs.  

 En plena efervescència reflexiva, Kruger llegirà autors com R.. Barthes, W. 

Benjamin, Foucault, J. Kristeva o Lacan, i s’aproximarà a la semiòtica i al pensament 

posestructuralista. 

  Colaborarà en múltiples ocasions amb Cindy Sherman, Sherrie Levine o Richard 

Prince sota el col·lectiu The Women’s Artists, comissariant exposicions relacionades amb 

el paper  de la dona dins el món dels mitjans, el cinema o la publicitat, enfocades des 

d’una perspectiva semiòtica que reflexiona sobre signe i significant.  

                                                 
60 Val, Alejandra (2012) “«I shop, therefore I am: Barbara Kruger» a Cuestiones de género: de la 

igualdad y la diferencia, nº7. Pàg-315-325.  
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 Els seus primers treballs daten de 1969 i consisteixen en grans parets teixides amb 

fil, lluentons, plomes i cintes que ja es vinculen a aspectes relacionats amb la feminitat. 

Començarà a exposar individualment a partir de 1973 a Nova York, a  espais com 

l’Artists Space o la Fischbach Gallery. I la seva obra serà inclosa dins la Biennal de 

Whitney al mateix any. S’iniciarà en reflexions orientades a qüestionar les diferències de 

valoració que existien entre art i artesania.  

 El 1976, coincidint amb la seva entrada a Berkeley, es prendrà un any de descans 

per replantejar-se la seva obra. Reflexionarà sobre com l’home és un individu sotmès a la 

societat i com aquesta es troba dominada per els mitjans de comunicació. Serà aleshores 

quan també entrarà en contacte amb els postulats de Douglas Crimp sobre 

apropiacionisme i simulacre en la fotografia, i flanquejada per aquesta teoria anirà 

reutilitzant texts i imatges de la dècada dels quaranta i cinquanta – àlbums de fotografia, 

prospectes, manuals d’instruccions, etc.– als que afegirà textos propis, sempre en tons 

vermells o negres, i sempre amb la tipografia Future Bold Italic, associada al cartellisme 

industrial. Es servirà de la tècnica del collage com a mitjà per tractar temes controvertits, 

com la religió, el poder, els estereotips, etc. i que sempre mantenen una relació de tensió 

amb la qüestió de gènere. La seva intenció serà posar de manifest el poder que s’exerceix 

per mitjà del llenguatge així com els efectes de la mirada sobre el cos femení, és a dir, el 

control d’allò real per una pluralitat de signes61.  

 Cal tenir en compte que Kruger coneixia el llenguatge publicitari. Explorarà el 

llenguatge visual dels pòsters, els cartells de cinema, les imatges d’anuncis de productes, 

etc. i es servirà d’aquestes convencions gràfiques. D’altra banda també investigarà les 

possibilitats del color com a eina d’èmfasi visual. Treballarà amb missatges concisos, 

amb textos superposats que acusen de manera corrosiva els models del discurs 

dominant62. Així, es servirà d’aquest llenguatge per criticar la societat de consum, usant 

pronoms directes amb els que interpel·larà a l’espectador.  

 Si fins aleshores Kruger també es servia d’imatges pròpies, des de 1979 prendrà la 

radical decisió de prescindir totalment de fotografies de la seva autoria. Considerarà que a 

partir de la recuperació d’imatges de consum popular pot desenvolupar un mètode de 

                                                 
61 Gasch, Ana M. op.cit..Pàg 480.  
62 Linker, Kate (2011). «Representación y sexualidad» a Mallis Brian (ed) Arte después de la 

modernidad. Nuevos planteamientos en torno a la representación. Akal. Madrid. Pàg 417-419.  
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desconstrucció dels missatges latents que aquestes introduïren en el seu context 

original.63 

 A la dècada dels vuitanta donarà a conèixer les seves característiques peces en 

blanc i negre combinades amb text, amb obres com Your Gaze Hits the Side of my Face 

(1980), on es serveix del rostre d’una escultura clàssica de marbre per posar de manifest 

la importància que la cultura occidental atorga als sentits com el tacte, així com la 

representació estàtica de la dona en la història de l’art. A Perfect (1981) presenta el tors 

d’una dona en actitud orant, amb la paraula perfect blasonada al llarg de la vora inferior 

de la imatge. Així s’inaugura en un llarg camí de crítica sobre la religió, la sexualitat i el 

poder en el camp del gènere.  

 La relació que crea Kruger entre l’art, la política, la filosofia i la antropologia és 

torna encara més aparent amb l’anàlisi en We won’t play nature to your culture (1983) 

(Fig. 1), una serigrafia fotogràfica en blanc i negre del primer pla d’una dona estesa 

enterra, amb els ulls ocults per dues fulles de l’arbre. Superposant-se a aquesta imatge és 

llegeix el text citat. La relació entre la imatge (apropiada de la publicitat) i el text és 

doble: d’una banda la inserció de les paraules we won’t suposa un element disruptiu que 

s’oposa a la imatge d’una dona en actitud passiva, i no pas subversiva; de l’altra la 

organització compositiva crea una dualitat entre les paraules nature i culture, emfatitzada 

per l’augment de mesures i els colors invertits de les lletres, així com les línies que 

s’estableixen entre aquestes. El fet de que posi l’accent en aquestes paraules es deu a la 

seva intenció de destacar la diferència entre el gènere femení i masculí, els quals estan 

vinculats respectivament als conceptes de naturalesa i cultura, i associats amb el pronom 

we entès com a subjecte femení i your al masculí.64  

 Cal assenyalar que a la majoria de les obres de Kruger l’assignació de gènere que 

s’associa als pronoms “jo” i “nosaltres” es refereix al gènere femení, mentre “ells” o “el 

seu” es refereixen al gènere masculí. El fet de que l’artista no especifiqui les persones a 

les quals van dirigides els pronoms fa que l’espectador pugui jugar amb si mateix com a 

                                                 
63 Conkelton, Sheryl. (1991). «Los últimos veinticinco años» a DDAA (ed.) Fotografía 

americana del siglo XX. Fundació La Caixa. Barcelona.Pàg 132 
64 Alves, Lina; Morethy, Maria de Fátima (2011). «Ativismo artístico: enajamento político e 

questoes de genero na obra de Barbara Kruger» a Estudios Feministas. Florianopolis. Maio-

agosto 2011. Pàg 389-400. 
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referent. Es tracta de dispositius que s’articulen de manera cognitiva per l’espectador i 

defineixen la seva posició com a individu front al text o la obra. Kruger recorda haver 

arribat a aquest aspecte un dia que parlava amb el seu company Johny Carson. Segons 

ella narra, estaven bromejant, i fou escoltant les bromes de Carson quan ella se n’adonà 

del paper que ocupava com a receptora i la identificació que rebia com a subjecte en la 

narració de l’acudit. Fou també aleshores que se n’adonà no tan sols de les possibilitats 

del subjecte actiu, sinó també de que la majoria de discursos, al cinema o als mitjans de 

masses, tenen veu masculina. Des d’aquell moment Kruger tingué clar que necessitava 

elaborar un discurs amb veu femenina.  

 També podem relacionar aquesta peça amb el  text de Sherry B. Ortner “ És la 

dona per a l’home, així com la naturalesa és a la cultura?”.65 Ortner assenyala que la 

vinculació de la dona a la natura es determina per la funció particular del cos femení, la 

maternitat. Rebutjant aquest determinisme biològic, la diferència relacional ha d’estar 

compresa dins un sistema de valors culturalment definit. Sosté que dita associació 

correspon a una relació de poder entre els gèneres, i que es vincula al fet de que la cultura 

es considera superior a la natura ja que la primera es percep com una transcendència i 

control de la segona. Aquesta idea també s’observarà a obres d’altres autors, Do women 

have to be naked to get into the Metropolitan Museum?(1989) de Guerrilla Girls (1985, 

que reflexiona sobre la manca d’artistes dones en els museus contemporanis i la 

proliferació de representacions nues que per contra s’hi poden trobar. Això ens permet 

valorar de quina manera la dona s’ha presentat com un objecte cultural adormit, com un 

element passiu, objecte de l’acció contemplativa per part d’aquells que sostenen la 

mirada cultural activa.  

 

 

5.2 Deconstrucció visual i discursiva, eina de combat. 

 Kruger reflexionarà sobre la dona com a objecte de desig, en línia amb la tesi de 

L. Mulvey, que en 1975, com s’ha esmentat, publica les seves teories sobre la mirada 

masculina occidental en el cinema. El 1982 presenta We have received orders not to move 

                                                 
65 Ortner, Sherry B. (1996). Making Gender .The Politics and Erotics of Culture. Boston: Beacon 

Press. Pàg.96 
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(Fig. 2), on apareix la figura d’una dona asseguda, amb el cos emmarcat de pues. Es 

tracta d’una dona exposada, com fan les representacions populars, com a silenciosa figura 

estereotipada que fixa la mirada masculina. El seu treball ja comença a destacar, i durant 

el mateix any representarà als Estats Units a la Biennal de Venècia. En la mateixa línia es 

troba I’m your reservoir of poses (1983), on es contrasta el text amb la imatge d’una dona 

tapada per un capell. S’adreça a aquella audiència femenina que està absent, alhora que 

va definint el seu treball com un intent de donar la benvinguda a l’espectador femení 

dins la audiència masculina66. L’obra, i un recull d’altres anteriors, estarà present a la 

seva primera exposició individual a l’Institut d’Arts Contemporànies de Londres.  

 Continuarà amb peces com You are not yourself (1984), on un mirall trencat 

mostra diversos rostres femenins manipulats i irreconeixibles. Es tracta d’un exercici de 

fragmentació del cos, de la imatge, que va a la recerca de l’experiència del subjecte front 

a la imatge per a definir noves subjectivitats67. Cal tenir en compte que la teoria 

cinematogràfica deixarà empremta en les reflexions de Kruger, se n’adona que el cinema 

es troba impregnat de perspectiva masculina en tant que el representa forma part d’un joc 

gairebé voyeurista i on la veu del narrador es correspon amb una veu autoritàriament 

masculina. Els seus missatges, com ja s’ha dit, s’adreçaran al púbic en veu femenina, de 

manera enèrgica i desestabilitzadora, i sovint recorrent a l’humor en clau d’ironia o 

sarcasme, per trencar amb els processos d’identificació del subjecte de caire masculí. 

Farà cunya entre la imatge i el seu referent a partir d’aquesta eina semiòtica, i s’orientarà 

curiosament cap a un discurs en favor de la proliferació de les sensacions i sentits68.  

 A We don’t need another hero (Fig. 3), de 1985, es pot veure a un infant que 

mostra la seva força física a una nina. Es tracta d’un rebuig explícit a la violència i la 

fortalesa, dues qualitats que la artista atribueix al món masculí i que considera 

innecessàries. Treballa sobre l’estereotip de masculinitat a la infància, evidenciant que es 

tracta d’un procés partidista que reflecteix els interessos de la societat patriarcal, de 

manera que les imatges es dirigeixen a reforçar els comportaments de dit estereotip. Al 

                                                 
66 Isaac, Jo Ana (1996). Feminism & contemporary art. Ed Routledge. London.Pàg 46 
67 Sosa, Rozana (2015). «El abandono de los medios tradicionales de representación: los Nuevos 

códigos expresivos utilizados por las mujeres artistes» a Cuestiones de género: de la igualdad 

y la diferencia.nº 10. Pàg 468.  
68  Linker, Kate. op.cit Pàg 417-419. 
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igual que a Money can buy your Love (1985), Kruger adopta els missatges imperants en 

la societat masculina, especialment aquells que victimitzen a la dona a través de la cultura 

de masses. Es tracta d’un acte ben conscient d’ apropiacionisme discursiu, com a dona 

ella es sent “obligada a robar el llenguatge”69 .  

 

 

5.3 Sortir al carrer, mimetitzar-se amb les lògiques del mercat.  

 El 1987 presenta I shop therefore I am (Fig.4) una crítica contra la ostentació de la 

riquesa. Jugant amb la màxima descartiana de Penso, llavors existeixo, elaborarà un 

collage d’una mà en primer pla subjecta a un cartell amb la irònica frase, a fi de 

desacreditar l’estil de vida americà consumista. En aquest cas la crítica va dirigida a la 

compra indiscriminada de productes, una activitat ociosa vinculada a la dona de família.  

El text es superposa sobre la imatge, amb lletres cridaneres en vermell i emmarcades en 

un perímetre blanc que actua a mode d’anunci seductor. Aquest dispositiu formal és un 

recurs que es troba present gairebé en tota la producció de l’artista i que obeeix a una 

estratègia orientada a construir, deconstruir i subvertir la posició de la dona en el 

patriarcat70.  

 Serà el moment en que traurà les seves obres al carrer,  introduirà els seus 

missatges en espais públics com estacions de tren, metro, parcs, edificis municipals, 

autopistes, etc., en un desig d’alterar tot allò que sembla inamovible71. Entra en el camp 

de joc on s’ubiquen els missatges consumistes. Així com les seves obres més 

primerenques eren de caire psicoanalític, ara ja ens trobem davant una producció més 

focalitzada en el capitalisme consumista, que sempre es dirigeix a la complexa 

interconnexió entre gènere i mercat.  També es decantarà per un format major, amb la 

intenció de que les seves peces adquireixin unes dimensions amenaçadores72. Combinarà 

les peces de gran format amb altres produccions que es filtren dins les encletxes del 

sistema de mercat, com poden ser bosses o camisetes, arribant així a un públic major i 

                                                 
69 Isaac, Jo A. op.cit. Pàg 44.  
70 Linker, Kate. op.cit Pàg 417-419. 
71 Alves, Lina; Morethy, Mari F. op.cit. Pàg 389-400. 
72 Linker, Kate. op.cit Pàg 417-419. 
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divers.73 Es tracta d’un perfeccionament estratègic en el  marc de l’agit-prop74, els seus 

treballs rigorosament formats funcionen a qualsevol escala i confonen les fronteres entre 

art i comerç.  

 A I’m not triying to sell you anithing (1986) elaborarà tot un discurs que serà 

projectat en un gegantí panell d’anuncis emplaçat a les avingudes de Times Square. El 

text denunciarà la vinculació entre la guerra i els subjectes masculins. Així, es servirà 

d’un mitjà totalment publicitari per enviar un missatge que a totes llums escapa 

d’interessos de consum.   

 Al 1989 produirà una de les seves obres més conegudes, Your body is a 

Battleground (1989), on ens parlarà del cos, dels seus drets i de diferència sexual. Aquest 

cartell es dissenyà com a pòster per una protesta pública pro-abortista a Washington DC, i 

esdevindrà un emblema dels moviments feministes a finals dels vuitanta. Per la 

preparació de l’obra, la artista s’apropia d’una fotografia en blanc i negre d’una cara 

femenina, probablement la obté d’una vella revista. Dividirà a meitat del rostre a partir 

d’un recurs de negativització de la meitat dreta, creant així una línia divisòria imaginària 

a causa del contrast. La imatge es superposa amb rectangles vermells segmentats que 

enquadren en horitzontal el missatge. Kruger insta als espectadors a reflexionar sobre les 

implicacions de la prohibició de l’avortament, i a expressar o a reconsiderar les seves 

opinions. Per mitjà de la divisió del rostre també denuncia la creença de que la dona 

necessita ser completada per una altra meitat, entesa aquesta o bé com amor, o bé com a 

maternitat. A l’any següent aplicarà el mateix text sobre un rostre femení amb expressió 

de desesperació. Dissenyarà la exposició d’aquest treball sobre una tanca publicitària que 

irònicament es situava devora una altra que contenia missatges pro-vida juntament amb 

un fetus de vuit mesos d’embaràs75. L’emplaçament no fou casual, i la intenció era la de 

captar la atenció de l’espectador, declarava que volia atrapar-lo,  (...) que connecti amb el 

missatge des del qüestioanment, per això em dirigeixo directament a ell amb els meus 

                                                 
73 López, Mar (2012). Nuevos paradigmos comunicacionales. La publicidad de Guerrilla. 

Universitat Abad Oliva. Barcelona. Pàg 19   
74 Kruger entén l’agit-prop en clau marxista, en tan que entén que la propaganda intervé sobre la 

ment passiva de l’espectador i que és a través de missatges agitadors que es desperta la 

consciència activa d’aquest.  
75 Alves, Lina; Morethy, Maria F. op.cit. Pàg 389-400.  
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missatges, però alhora també m’identifico amb l’espectador76.  

 Els anys noranta suposaran per a ella un gir en la seva obra amb canvis més 

tècnics i de realització que no pas de contingut. Deixà de banda, en part, les seves 

intervencions al carrer atès que aquestes sovint eren reemplaçades a centres expositius, 

perdent així part el seu caràcter subversiu.   

 Al 1990 publicarà It’s a small world but not if you have to clean it (Fig. 5). Pren la 

imatge de Thomas Hoepker, publicada als anys seixanta. Aquesta serà objecte de litigis 

per drets d’autor, que es resoldran a inicis del 2000 atorgant la raó a Kruger i reconeixent 

la seva acció apropiacionista de la imatge des de l’esfera pública a la que pertany. Dit 

reconeixement suposarà implicar valors socials, i per tant col·lectius, per sobre dels 

valors individuals dels drets d’autor, i en darrera instància suposarà un reconeixement al 

discurs teòrics de Kruger dins un àmbit que transcendeix la teoria estètica i que es 

materialitza en la ciència social77. En contrapartida cal esmentar el cas de Sumpreme, es 

tracta d’una peça de 1994 que pren el logo d’una marca d’skateboard. Poc temps després, 

la imatge fou reapropiada per una empresa de moda, qui li afegí el terme bitch al darrera. 

En aquest cas veiem com el sistema comercial s’apropia no tan sols del missatge sinó 

també de la tècnica de Kruger per a reformular i desarticular el seu pes reivindicatiu.  

 Al 1994 publicarà Remote Control: Power, Cultures and the World, on  no fa cap 

tipus de distinció entre el costat poètic i polític del llenguatge, i ironitza la manera en que 

la televisió i el cinema nord-americà utilitzen la nostàlgia per reconstruir el passat, i per 

recuperar per tant valors decimonònics.  

 

 

5.4 El repte de les institucions. 

 Serà durant la segona meitat dels anys noranta i inicis de la dècada següent que 

començarà a realitzar instal·lacions de gran format i a galeries d’art, amb l’objectiu 

d’atacar a l’espectador per la força de les imatges i textos. Ampliarà el seu projecte 

estètic, creant instal·lacions públiques no tan sols a espais museístics sinó també de caire 

municipal, com estacions de trens i parcs, o transport públic.  

                                                 
76 Entrevista feta per Heller, Steven (1999). Back Talking. Krause Publications. Pàg 344-346.  
77 Ebony, David (2002) «Kruger Case Explained» a Art in America. July. Pàg 47.  
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 La galeria Mary Boone serà un dels espais que es vincularan a l’artista en aquesta 

etapa. Si bé mantindrà l’ús de la mateixa tipografia, colors i textos, introduirà missatges 

més elaborats a fi d’intensificar les seves tensions amb el públic.  En aquest sentit destaca 

les instal·lacions Twelve (2004) o The Global Shrink (2010) (Fig. 7) que juguen amb el 

video/audio i la representació digital respectivament. En aquesta darrera podem observar 

una interessant escena on es dóna una conversa entre un home i una dona, aquest manté 

una monòleg narcisista sobre ell mateix mentre que la dona es veu reduïda a un simple 

receptor passiu78.  

 Kruger ha rebut crítiques que qüestionaven la seva participació a galeries d’art 

mitjançant obres de discurs anti-consumista. Autors com Donald Kuspit catalogaren les 

exposicions de Kruger a Mary Boone amb termes com degenerada, degradada, etc. En un 

sentit similar anirien crítiques com les de Nancy Grimes l’acusava d’haver sobrepassat 

certa línia comercial. En resposta Kruger organitzà una nova exposició a Mary Boone a 

mitjans noranta amb peces que no es podien vendre perquè s’havien imprès directament 

sobre les parets de la galeria79.  

 És un fet que Kruger és una artista consolidada i reconeguda institucionalment. 

En són mostra les dues exposicions individuals sobre la seva trajectòria al Museu d’Art 

Contemporani de Los Angeles (1999) i l’altra al Palazzo della Papesse del Centre d’Art 

Contemporani de Siena (2002). Així com els nombrosos reconeixements que ha tengut a 

la seva trajectòria, entre els que destaquen el MOCA Award del Contemporary Art 

Museum de Los Ángeles (2001) i el Lleó d’Or de la Biennal de Venècia (2005).  

 Per concloure la seva empremta en les institucions cal fer menció al caràcter 

docent de Kruger, qui s’inicia a la dècada del 2010 amb un programa de formació 

independent al Whitney Museum, i cinc anys després passarà a treballar com a professora 

en la Universitat de Califòrnia.  

                                                 
78 Valdez, Sarah (2010). «Barbara Kruger at Mary Boone» a Art in America. September. Pàg 135 
79 Isaac, Jo A. op.cit. Pàg 43. 
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6 Conclusions 

 Barbara Kruger, és una artista multidisciplinar que s’ha servit de la seva obra 

gràfica i audiovisual per a fer crítica de gènere, vinculada a altres aspectes com la raça o 

la cultura al llarg de tota la seva trajectòria creativa. En aquest sentit és hereva de les 

pràctiques essencialistes dels seixanta en tant que, si bé no va a la recerca d’una essència 

única de la dona, sí que reconeix la seva diferent presència en els múltiples espais de la 

realitat. En aquest sentit, Kruger considera que la realitat està controlada per codis, 

especialment dictats per els mitjans i la publicitat.  

 De la mateixa manera, es serveix del valor del plaer. Si bé s’allibera de la 

concepció del plaer lligada al sexe, cultiva aquest plaer en les seves representacions a 

partir de l’estímul intel·lectual en forma d’ironies, sarcasmes... El que fa l’artista no és 

renunciar a la qüestió del plaer, sinó treballar-la amb emmascarament, amb veladura 

visual per transcendir al camp conceptual. En aquest sentit, les corrents posessencialistes 

tal vegada retornaran al plaer sexual, però serà gràcies a passes  com les conceptuals 

exercides per Kruger que la noció de plaer es construirà de múltiples formes –sexuals o 

no– durant la dècada dels noranta i arribarà a postures més fluides amb el tombant de 

segle.  

 Un altre aspecte interessant del treball de Kruger és el seu vessant urbana. Amb 

les seves intervencions a l’espai públic no tan sols entra en joc amb les lògiques del 

mercat. Kruger és conscient de què el carrer és un expositor multitudinari on pot 

comunicar-se tant amb l’individu com amb el col·lectiu. Es troba per tant iniciant una 

corrent que prendrà molta força als anys noranta en tant que s’acabaran considerant les 

intervencions urbanes com a actes de reapropiament de l’espai públic. Si bé les 

essencialistes portaven l’àmbit privat a la esfera pública, Kruger iniciarà aquest trasllat 

d’una manera material alhora que simbòlica.  

 Sens dubte, l’objectiu que persegueix la artista en les seves peces és la d’instar a 

l’espectador a tenir una crítica activa front als estereotips socials. És aquesta, tal vegada, 

la vessant que més repercuteix en les pràctiques artístiques de les seves posteriors. Kruger 

elaborà una teoria sòlida rera la seva praxis artística que sintetitzava i materialitzava els 

postulats semiòtics, posestructuralistes i sociològics d’avantguarda. La seva forma de 

treballar sobre el llenguatge, es presenta a més, comprensible i propera per al gran públic. 
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Kruger situa amb mestressa al subjecte receptor en un camp imprecís amb el joc de 

l’alteritat, el que li serveix per fer que aquest es qüestioni en seu lloc dominant o bé es 

pugui apropiar d’un discurs empoderador. Es tracta d’una solució que no hauria estat 

possible si Kruger no hagués sabut dominar el llenguatge del sistema al que s’enfronta. 

La vigència de la seva teoria no va transcendir tan sols a les corrents posessencialistes 

sinó que actualment és una de les estratègies més comunes en totes aquelles praxis 

artístiques que s’orienten a convulsionar el sistema en que s’ubiquen. Si les 

posestructuralistes foren titllades d’opaques per les generacions posteriors, sense dubte 

Kruger escapa a aquesta condemna ja que ens ofereix una refinada fórmula on la opacitat 

actua com a eina estratègica i no com a finalitat.  

 Per a concloure, no podem deixar de banda certs aspectes que posen l’obra de 

Kruger en tensió front a la seva realitat. D’una banda la accessibilitat de la seva obra, i el 

seu valor de simulacre vers el món de la publicitat ha provocat que part del seu imaginari 

i la seva iconografia hagi estat fagocitada pel mercat de consum. Si bé és cert que Kruger 

adopta la estratègia de servir-se del mercat com a altaveu, resulta complicat establir fins a 

quin punt les seves obres impreses sobre samarretes o bosses de mà escapen al rol del 

merchandising i es converteixen en artefactes subversius. D’altra banda, no deixa de ser 

irònic que la lògica les seves peces s’articuli per mitjà de la contraposició home/dona, 

naturalesa/cultura, imatge/missatge, individu/fragmentació, etc. Ens trobem davant una 

metodologia que pretén fugir de les dicotomies essencialistes, però per a fer-ho 

inevitablement s’ha de servir de les mateixes. La nostra artista resol aquesta problemàtica 

de nou amb un enginy semàntic destacable, atès que el que fa és situar els termes en la 

indefinició. Si, a mode d’exemple, el concepte de la imatge es contraposa amb el del text, 

s’aconsegueix que ambdós perdin fermesa en els seus significat provocant el dubte en el 

subjecte que hi extreu el significant. Tal vegada Kruger s’anticipa de nou, en aquest 

sentit, als postulats diferenciadors que recuperen les posessencialistes, doncs sembla 

haver entès que la dona que es reconeix en la seva diferència és la que es pot permetre 

reconsiderar la seva essència.  
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 També es critica de la seva producció que hagi estat fagocitada per la societat de 

consum80 .  

 Encara que avui en dia hi ha artistes que produeixen art feminista amb fortes 

referències al que es féu durant la dècada dels setanta i vuitanta als Estats Units, l’art 

feminista de finals dels vuitanta produí una fragmentació que ha generat diàlegs i noves 

teories posfeministes. Artistes com Kruger propiciaren una transformació que reestructurà 

el nou idioma de la representació femenina, actualment dirigit des d’una perspectiva més 

alliberadora que escapa als estàndards bàsics sexistes. La aportació clau de Kruger per a 

aquest llenguatge és que aborda de manera sintètica i oportuna qüestions generals de gran 

densitat i les transforma en símbols de fàcil comprensió per a una àmplia audiència.  

Kruger aborda els estereotips com un instrument de poder. A través de la superposició 

d’aquests es conformen els processos socials de les relacions humanes, entre els que 

s’inclou la dominació. Ella es servirà d’estereotips com a recursos, per a generar 

reflexions i preguntes enfocades a combatre la discriminació de gènere81.  

                                                 
80 Val, Alejandra. op.cit. Pàg 315-325. 
81 Alves, Lina; Morethy, Maria F. op.cit. Pàg 389-400. 



30 

 

7 Bibliografia 

 

Adorno, T.; Horkheimer, Max (2009). Dialéctica de la Ilustración: fragmentos 

filosóficos(1era ed. 1969). Trotta. Madrid. 

 

Althusser, Lois (1974). Ideología y aparatos ideológicos del Estado(1era ed. 1970). 

Nueva Visión. Buenos Aires. 

 

Alves, Lina; Morethy, Maria de Fátima (2011). «Ativismo artístico: engajamento 

político e questoes de genero na obra de Barbara Kruger» a Estudios Feministas. 

Florianopolis. Maio-agosto 2011. Pàg 389-400. 

 

Benjamin, Walter (2003). La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica 

(1era ed. 1936). Itaca. México. 

 

Bourdieu, Pierre (1997). Razones prácticas. Sobre la teoría de la acción (1era ed. 

1994). Anagrama. Barcelona. 

 

Butler, Judith.(2007). El género en disputa: el feminismo y la subversión de la 

identidad. Paidós. Barcelona.  

 

Clement C; Kristeva J (2000). Lo femenino y lo sagrado (1era ed. 1998). Cátedra. 

Madrid.   

  

Conkelton, Sheryl (1991). «Los últimos veinticinco años» a DDA(ed) Fotografía 

americana del siglo XX. Fundació La Caixa. Barcelona. Pàg 132 

 

Ebony, David (2002). «Kruger Case Explained» a Art in America. July. Pàg 47. 

 

Eco, Umberto (1990). Obra Abierta (1era ed 1962). Ariel. Barcelona. 

 

Escudero, Jesús Adrián (2003). «Estéticas feministas contemporáneas (o de cómo 

hacer cosas con el cuerpo)». Anales de historia del arte. Nº 13. 287-305. [en xarxa]. 

http://revistas.ucm.es/index.php/ANHA/article/view/ANHA0303110287A> 

[consulta: 29/06/2017] 

 

Febrer, Nieves (2012). «Arte de género: cuerpos profanados y fenómenos 

andróginos» a Observaciones Filosóficas nº 34. [en xarxa: 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3252256.] [data de consulta: 

29/06/2017] 

 

Ferrer, Mathilde, et. al. (2010). Grupos Movimientos y tendencias del arte 

contemporáneo desde 1945. La marca editora. Buenos Aires. 

 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3252256


31 

 

Foster, Hal; Parker, Roszika;  Pollock, Griselda.(1982).  Old Mistresses: Women, art 

and ideology. Pantheon Books. Nova York. 

 

Foster, Hal (1985). La posmodernidad (1era ed. 1983). Kairos. Barcelona  

 

  (1985)b. Recording Art Spectacle and Cultural Politics. Bay Press.  

  Seattle. Pàg 17-29.  

 

Guasch, Ana Maria (2000). El arte último del siglo XX. Del Posminimalismo a lo 

multicultural. Alianza. Madrid.  

 

Heller, Steven (1999). Back Talking. Krause Publications. Pàg 344-346. 

 

Isaac, Jo Ana (1996). Feminism & contemporary art. Routledge. London.  

 

Jones, Amelia.(1994). Postmodernism and the end-gendering of Marcel Duchamp. 

Cambridge University press. Cambridge. 

 

- (1997). «Tracing the subject with Cindy Sherman» Dins Amada Cruz 

et  al. (eds). Cindy Sherman: Retrospective. Thames and Hudson. 

New York. Pàg. 33-49. 

 

- (2005).«The sexual politics of dinner party(1era ed. 1996)» a 

Reclaiming Demale  Agency: Feminist Art History After 

Postmodernism. Norma.California. Pàg 409-427. 

 

- (2008). «¿Cerrando el círculo? 1970 – 2008. El regreso del arte 

feminista» ExitBook Magazine, nº 9, Pàg. 8 - 15. 

 

Kristeva, Julia (1982). Powers of horror. An essay of abjection (1era ed. 1980). 

Columbia University Press. Nova York.  

 

Lacan, J. (2006). El Seminario, llibre 10, La angustia (1era ed. 1963). Paidós. 

Buenos Aires.  

 

Linker, Kate (2011). «Representación y sexualidad» a Mallis Brian (ed) Arte 

después de la modernidad. Nuevos planteamientos en torno a la representación. 

Akal. Madrid. Pàg 417-419. 

 

Lyotard, Jean François (1998). La condición postmoderna (1era ed. 1987). 

Cátedra. Madrid. 

 

Lippard, Lucy R. (1984).  «Trojan Horses: Activist Art and Power» a Arte 

después de la modernidad: Nuevos planteamientos en torno a la representación. 

Akal. Madrid. 

 



32 

 

López, Mar (2012). Nuevos paradigmos comunicacionales. La publicidad de 

Guerrilla. Universitat Abad Oliva. Barcelona. Pàg 19. 

 

Martin Prada, Juan Luis (2000). «Arte feminista y esencialismo» a Cao, Marian 

L.F.(ed.) Creación artística y mujeres. Recuperar la memòria. Narcea. Madrid. 

Pàg. 147-165. 

 

Mulvey, Laura (1989). Visual and other pleasures (1era ed.1975). Indiana 

University. Indiana. 

 

Nochlin, Linda (1994). «Why Have There Been No Great Women Artists? (1era 

ed. 1971)» a The body in pieces: the fragment as a metaphor of modernity. 

Thames and Hudson. London. Pàg 56-64. 

 

Nuñez, Maria (2000).« El debate igualdad/diferencia en la pràctica artística» a 

Cao, Marian L.F. (ed) Creación artística y mujeres. Recuperar la memòria. 

Narcea. Madrid. Pàg 165-177. 

 

Ortner, Sherry B. (1996). Making Gender .The Politics and Erotics of Culture. 

Boston: Beacon Press. Pàg.96. 

 

Owens, Craig. (1998). «El discurso de los otros: las feministas y el 

postmodernisme (1era ed. 1983)»  Dins Hal Foster et al. (eds.). La 

posmodernidad. Kairós. Barcelona. 93-121. 

  

Preciado, Beatriz (2008). Testo yonqui. Espasa Calpe. Madrid. 

 

Pollock, Griselda (1996). «Inscripciones en lo femenino» a Arte y cuestiones de 

género: una travesía por el siglo XX. Juan Vicente Aliaga. Guipúzcoa. Pàg 109-

115. 

 

Sosa, Rozana (2015). «El abandono de los medios tradicionales de representación: 

los Nuevos códigos expresivos utilizados por las mujeres artistes» a Cuestiones de 

género: de la igualdad y la diferencia. nº 10. Pàg 468. 

 

Val, Alejandra (2012). «I shop, therefore I am: Barbara Kruger» a Cuestiones de 

género: de la igualdad y la diferencia, nº 7. Pàg-315-325 

 

Valdez, Sarah (2010). «Barbara Kruger at Mary Boone» a Art in America. 

September. Pàg 135 



33 

 

Relació de Figures82 
 

Figura 1. Barbara Kruger. We won’t play nature to your culture (1983). Collage, 

fotografia en blanc i negre. 73 x 49 cm.  

Figura 2. Barbara Kruger.  We have receiver orders not to move (1982). Collage, 

fotografia en blanc i negre. 71 x 49 cm.  

Figura 1. Barbara Kruger. We don't need another hero (1985). Collage, fotografia en 

blanc i negre. 27.6 x 53.1 cm. 

Figura 2. Barbara Kruger. I shop therefore I am (1987). Collage, fotografia en blanc i 

negres. 43.9 x 27.3 cm.  

Figura 3. Barbara Kruger. It's a small world but not if you have to clean it (1990).Collage, 

fotografia en blanc i negre. 36.3 x 26.1 cm. 

Figura 4. Barbara Kruger. Your body is a battlegound (1989). Collage, fotografia en blanc 

i negre. 28.4 x 28.4 cm.  

Figura 5. Barbara Kruger. The global shrink (2010). Instal·lació digital. 

                                                 
82 Totes les figures han estat obtingudes de l’adreça oficial de Barbara Kruger: www.barbarakruger.com. 

http://www.barbarakruger.com/
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Annexe 

 

 

 
Figura 6. Barbara Kruger. We won't play nature to your culture. 

 

 

 
Figura 7. Barbara Kruger. We have received orders not to move. 
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Figura 8. Barbara Kruger We don't need another hero. 

 

 

 

 

 
Figura 9. Barbara Kruger. I shop therefore I am. 
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Figura 10. Barbara Kruger.  It's a small world but not if you have to clean it. 

 

 
Figura 11. Barbara Kruger. Your body is a battlegound. 
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Figura 12.Barbara Kruger. The global shrink. 


