bar-se immerses en totes aquestes contradiccioni han de fer front amb una a h a
de molt específica: la seua condició d'opressió determinada pel sexe. Si a@ es
plasma o no en una obra diferent, ho veurem més tard.
En principi, hauríem de tenir en compte tots aquells problemes que té la
dona per la simple condició de ser-ho: experimenten una socialització diferent.
El primer problema que hauria d'atacar el reformador social és el problema de
l'educació. Fins ara tot el que fa la dona ho fa a estones perdudes. És, doncs,

' Llicenciada en Filosofia. Universitat de Valencia
1 Anne Delbée: Camille Chudel. Barcelona, Circe, 1989;phg. 94

.Fins aquest segle la pintura, i més clarament el dibuix, forrnaven pa
cació que tota senyoreta que es vanara de ser-ho havia de rebre. D'aquesta

avien d'esborrar mai de la seua~mentel camí cap a la cuina.

,

,

Aquesta situació de la dona s'anava fent cada volta més crítica amb la ded

agradable que un estudi seriós i a més costós. .
A les dones molt rarament se'ls permetia la llibertat de formar-se independenment conceptes previs sobre el seu futur i tampoc se'ls estimulava a fer-ho.
~ ealtra
r part les obligacions familiars significaven molt sovint per a les propies
dones «un accés a treball artístic retardat o moltes voltes interromputn. Evident-

provocat la falta de capacitat crítieir una dona és una habitació pro-

raó és senzilla: com ja hem assenyalat anteriorment, b fa reliativ~m
e temps es considerava l'art com un shnple passatemps de la dona,
m una professió. La societat es malfiava davant &una dona escultora o pi
i li exigia molt més del que!feia als.homes. Davant

societat, perque aquesta continuament.1

r de fadrina vella. 1
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dones artistes estaven relacionades amb homes que també ho eren. Aquesta
passió pel mestre es converteix en un dels problemes psicologics més notables
al que les dones s'enfronten, perque els fa veure I'home corn el model a seguir,
pero sobre tot corn 'el model a amar.
teixen
Totes aquestes especials circumstancies vitals de les do
sobre el desenvolupament personal i el treball de les artistes, i no es poden deixar al marge de les interpretacions i juís de les seues creacions. La dona esta expressant a través de l'art un món a partir de la forma en que ha aprés a veureho. Les dones expressen el que són (o el que els han fet ser) tant corn el que
desitgen ser (moltes voltes ser homes). Les dones es projecten moltes voltes a
través del que consideren millor, superior (els valors masculins), i ho fan propi,
encara que quasi sempre de forma inconscient.
No obstant, per a Eli Bartal aquestes dificultats no ens duen a la creenla que
és possible descobrir amb una primera ullada les característiques del que és
i'«art fernenís. El que és important és veure-ho corn un procés social global amb
característiques específiques, diferents. Es precís entendre-ho en la seua especificitat, perb corn a procés histbrico-social.
El més important per a entendre I'existencia, perb també la falta d'art femení:, és analitzar les condicions reals en que s'ha prodult, distribuit i consumit
dins d'un espai i un temps determinats.
En aquest sentit, per a la majoria de les tebriques de l'estetica feminista, l'art
feminista és una creació amb un contingut polític diferent a altres i s'enfronta
per aixb, amb els valors de la ideologia dominant.
Per a Eli Bartas davant aquestes reflexions caben preguntes com:
1.-¿Existeix un art femení, cpropi de les dones»?,és a dir: hi ha trets característics en les seues obres que li donen una peculiar identitat al llarg del segles?
Aquests trets podrien ser sensibilitat, intuició, menys agressivitat, etc.
L'escriptora Simone de Beauvoir mostra, quant a a@, un rebuit total a qualsevol noció de natura o essencia de la dona, i ho concreta én la seva famosa
frase: «No es naix dona, arriba una a ser-hod
2.- És convenient una Estetica feminista militant? Es a dir, una reflexió filosbfica sobre l'art efectuat prenent consciencia de que s'incideix sobre ell corn a
dona?
' El que pareix clar és que al voltant del problema de l'art i la dona hi ha un
discurs essencialista, és a dir, es té la idea de la dona corn una essencia ontológica. A la dona li correspondrien una serie de característiques «permanents»
per la mateixa condició de ser dona, i aquest fet s'expressaria en i'art.
Pera encara que poguerem recopilar un inventari complet de la producció
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de les dones i volguerem descobrir a partir d'aquest que és allb tipicament femení, podríem fer-ho? Pensem que no. Per les següents raons:
-El que trobaríen seria un munt de trets determínats per la posiáó de les
dones en la societat i els valors que aqueixa societat atribueix a la diferencia sexual.
Per a Gisela BreitlinI7tot l'art de dones que es fa públic actualment ha de ser
vist corn una selecció de tot e1 trebaii; selecció feta per all6 que el comerg de
l'art, dominat pels homes, considera «femení»,i per tant exclos de l'art real.
-Trobaríem una diferencia que es defineix a través de la historia i que canvia amb ella, pero aquesta suposada diferencia no ens serveix per esbrínar si
cosa essencialment femenina.
existeix alguna
Pero en la practica, en estudiar l'art de les dones, el que en un prinápi comenqa corn una descripció de fenbmens histbrics s'acaba convertint en afirmacions essencialistes i s'oblida que el que apareix corn genuinament femení en
l'art és transitori, i que una part d'aqo es defineix en relació amb el que es valora
corn a masculí. D'aquesta manera el que ha sigut imposat a les dones per unes
condicions socials opressives o pels prejudicis no ha de formar part de la nostra
definició de l'art de les dones.
Aqb no vol dir que les dones hagen de renunciar del seu genere. La TEORIA
E s T ~ I c AFEMINISTA ha d'insistir que totes les investigacions sobre l'art han
d'estar profundament diferenciades quant al genere. Desgraciadament moites
dones reaccionen contra a&, perque durant segles les dones s'han vist confrontades amb un art aparentrnent neutral en quant al genere, pero en realitat masculí i el seu treball ha sigut menyspreat corn art de dones:
«Durant segles, s'ha permés a les dones practicar corn a amaters les belles
arts, mentres els seus rnarits es dedicaven a la tasca de crear una soaetat en que
es negava a l'art de les dones qualsevol funció reguladora, i on no tenia més
que un estatus de decora~ió.»~,-, -.
. . .Y.. - - ..
Per que hi haja ara més «toleran>iá» deuen mostrar delibéradament que
s'esta pintant, escrivint o fent cine corn a dones?
Per a Silvia Bovenschen9aqb és una greu pregunta i opina que es corre el perill queel que hi ha de pejoratiu en el teme «art de dones», enfront de l'hipotetic
i positiu «art dlhomes»,faqa que les dones rebutgen la seua condiaó de ser-ho.
El que hem d'atacar és que es vulga diferenciar l'art de les dones per una
serie de característiques essencialistes. Si es pot distingir sera per h manera en
que representen el món en que viuen, per estar atacades pels mateixos problemes que pel fet de ser dona es troben obligades a patir.
-

m+-.

. Y .

7 Gisela Breitlin: «Lenguaje, silencio y discurso del arte: sobre las convenciones del lenguaje y la
autoconciencia femenina», en Ecker, Gisela: Estética feminista. Barcelona, Icaria, 1986; pag. 227229
8 Julita Buckner: «Mujerestras la cámara*, en Ecker: Op. cit.(7);pAg. 142
9 Silvia ~ovenschen:«¿Existeuna estética feminista?»,en Ecker, Gisela: Op. cit.-0.

eta el mateix significat hauria de dir «sóc home que pinta»?

stema de valors.

Estats Units el fenomen polític més imporetanta ha estat representat pel continu creixe-
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sones dedicades a aquestes activitats para-artístiques: d
per l'ascens d'una burgesia que comprava obres d'art, que
atendrer per ells mateixos. Acb provocara que l'art passe a convai5.r= m ~ n n n
mitja de guanyar-se la vida, deixant de ser el passatenaps d"mburg&,
No obstant aixb, no és fins al segle XD( que ens trobem &van&
vesdadi
ra obsesió d'agrupar l'art fet per dones pel simpe fet de ser-h. En am!xadper
les prbpies artistes, l'art femhista no és el mateix que I'art f h I S& mtt d
dones que es declaren ferninistes i amb reivindicacions pi1Etiqw d3bñ~ituWM a
cietat «humana» o com una defensa de qualitats i experikncb .c<
«femenines».
S'ha anat perdent el tbpic que el feminisme és un conent que i ' m m p d
«coses de dones»; a partir de l'opressió femenina, a partir d'm-S
cmmm
ta d'un grup subaltern, construeix una visió del món, dleconv01mp aannai ELBE&
dologia i una teoria per dur a terme una practica traficfonnadora &
de poder opressiva i explotadora.
Avui dia, prop del 30-40% dels creadors artistics cón dones*
publicada el 1975 en «Künctler-Report~,'~
mostra que cap no tk !amm&m5a &
ser inferior als homes. Malgrat aixb convé reflexionar sobre alikk &esmtistes són dignes de menys
xen posicions tan punteres.
Les dones dedicades pr
&
r g d
teixos problemes que fa cent anys. Del 40 al 50% de les casades mB
nuar amb la seua creació per raons de les seues tasques f e La perjudicada posició de les artistes en el mercat artístic i h po&-sicions i compres de les galeries indiquen que encara ami &S &büi par a dikm
col.locar-se en igualtat de drets en el món artístic
Com a conclusió direm que encara que avui en dj, les m f i ~
&
e ~ i @ t t B adkmñmiie.k
guen dones, no es pot derivar d'aqb que
es reconega
continua parlant d'ella i es continua agrupant tant a les exripbms amma Ees mkm------- -= "
z ~-,W
&F ~
tistes, en general, en un grup a part. ?$
&
:;
+!p
&
?:
Perb si ens contentern amb afllma~'46eien l'art de dones s'0pe6~wma
litat diferent, encara que impossible de definir, per qui? m n k u m ñi&mb&~~t:
finir-la?
És acceptat per les dones que necessitem una esteitica
na, encara que per arribar a la primera hem de re
minista perque implica un compromís arnb el s
quest temps per a seguir buscant. D'aquesta m
fet per dones perque conten darrera d'elles amb una
clou consideracions molt complexes: econ6miquest
polítics, implicacions d'estereotips..
12 R. Fohrebeck y A.J.Wiesan: Künstler-Report, Munich, Vien& 1975

.

.:. .
,,.< .

a->>.'

.,i\J:raY
i

Asparkía

TA, feminista perque és militant. Són moltes les persones que pensen que darrere de l'argumentació que no hi ha dones i homes, sinó simplement ésser humans, hi ha un desig d'ignorar i ocultar les diferencies. Pensar el contrari seria
passar per alt milers d'anys d'histbria patriarcal i de processos de socialització.
Les dones, encara es troben immerses en un món artistic fet, governat i dirigit pels homes. Arribar en aquest món dLesteticamasculina als mateixos llocs
que ells, seria una solució? seria una resposta? o tan sols seria justament el que
els homes ens deixen fer? Si a principis de segle el pensament general era que
«les dones podem fer tant com els homes», a m i en dia la qüestió és: ~Volemfer
tantes coses com ells?

¿VOLEM FER LES MATEIXES COSES?

Gisela Breitlin13 opina que dins d'un clima cultural creat pels homes, les
dones sempre se sentiran desarrelades del seu context histbric, fent incomprensible el seu treball.
1és que encara que avui dia les galeristes més prestigioses siguen dones, no
es pot dir el mateix dels crítics, homes majorithriament, els quals manegen en
gran part tots el rerafons del mercat artistic actual. Les dones per tant, continuen treballant dins d'un camp artistic fonamentalment m a s d .
Tal volta siga aquesta la raó per la qual se li continua exigint a la dona un
pudor barroer, molt burgés, amb un predomini de formes passades, tenyides
ara no ja amb els aires de la Il.lustració, sinó amb els d'una burgesia suposament intel-lectual.

