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Expozi]ia de la galeria Anaid a pus \n discu]ie,
pentru prima dat` \n România, relevan]a
feminismului \n arta contemporan` interna]ional`. 

nele dintre lucr`rile care
au fost prezentate \n
cadrul expozi]iei „Per-
spective“ au p`rut destul

de [ocante unui public cu gusturi
conformiste [i prea pu]in familiarizat
cu manifest`rile artistice ale feminis-
mului, cum este cel din România: o
femeie cu fa]a \nf`[urat` \n f\[ii din
piele de porc \nmuiate \n propriul ei
s\nge (Ryoko Suzuki/Japonia), o
femeie travestit` (Monica Mayer
/Mexic), femei care-[i inscrip]io-

neaz` pe spate numele unor homosexuali uci[i
(Mary Coble/SUA), care vorbesc despre
traumele avortului (Emily Laliberté/Canada) sau
care cerceteaz` anatomia clitorisului \n stare de
excita]ie folosind scanarea cu rezonan]̀  magnet-
ic` (Su Tomessen/Olanda). Treisprezece artiste
din spa]ii culturale diferite au vorbit despre proble-
mele cu care se confrunt̀  femeile \n spa]iul privat [i
\n cel public, contur\nd astfel perspective diferite
ale feminismului, ce au ca punct de plecare expe-
rien]e extrem de personale. Curatorul expozi]iei,
Olivia Ni]i[, a declarat c` „arta feminist` prop-
une un discurs critic la adresa ignoran]ei”,
explic\nd c` \n România fenomenul nu este
cunoscut dec\t la nivel academic, manifest`rile
artistice ale feminismului (care au marcat direc]ii
conceptuale [i estetice valoroase \n anii ’60-
’70 \n Occident) fiind ignorate. Dac` v` \ntre-
ba]i ce nevoie (mai) avem de feminism, bro[ura
care \nso]e[te catalogul expozi]iei prezint`
c\teva date din domeniul educa]iei, muncii,
politicii [i culturii, care demonstreaz` c` feminis-
mul nu este \nc` o b`t`lie c\[tigat`. 

O discu]ie cu Marilena Preda Sânc, artista din
România care a expus \n cadrul expozi]iei, ne

l`mure[te \ns` c` feminismul \n zilele noastre nu
trebuie s  ̀fie neap`rat  un bau-bau \nsp ìm\nt̀ tor
[i agresiv. Lucrarea sa, intitulat` „Diva“, este
poate cea mai „cuminte” [i vorbe[te despre „ritu-
alul cosmetiz`rii propriei imagini, practic`
fireasc` inclus` \n mecanismul aglomerat al exis-
ten]ei zilnice”, dup` cum m`rturise[te artista. Diva
este femeia obi[nuit̀ , f̀ r  ̀v\rst̀ , care lupt̀  pentru
a ]ine pasul cu vremurile [i rutina impus` de
canoanele unei societ`]i \n care frumuse]ea pare
a fi valoarea suprem`. Marilena Preda Sânc nu
este o militant`, dar feminismul este o preocupare
fireasc` [i permanent` a sa. Este vorba, \ns`,
despre un feminism neagresiv, mai degrab  ̀intro-
spectiv, care poate fi observat \nc` de la primele
sale lucr`ri din anii ’80 (interven]ii pe fotografii ale
propriului corp) [i mai apoi, \n anii ’90, c\nd,
raport\ndu-se la noul context, lucr`rile ei au
\nceput s` pun` problema distrugerii mediului.
Pentru artista român`, feminismul \nseamn` ar-
monie, egalitate, un loc pe care femeile \l au deja
[i care trebuie considerat firesc – la fel cum
discu]iile \n jurul acestei problematici trebuie pur-
tate la modul firesc [i con[tient. 

Iat` c\teva din statement-urile cu care artistele
din proiectul „Perspective“ \[i \nso]esc lucr`rile:
„A te na[te femeie \nseamn` s` p`strezi un
secret \n inima ta, un secret care poate fi \mp`r-
t`[it doar de alte femei” (Emily Laliberté), „S\nt
l`l\ie de felul meu [i \mi ap`r dreptul de a fi a[a!”
(Monica Mayer), „Dac` a avea balls este
apogeul pe care \l poate atinge o persoan`
curajoas`, \nseamn` c` [i eu fac parte din
aceast` categorie” (Su Tomessen). {i am putea
s` amintim, drept \ncheiere, cuvintele lui Simone
de Beauvoir, figur` de marc` a feminismului:
„Femeie nu te na[ti, ci devii”.    n
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