
tións de xénero; as cales abarcaron
dende as demandas políticas, sociais
e culturais amparadas na órbita do
feminismo, até as insulsas exposicións
de conxunto, que máis que conxunto
de mulleres artistas parecían fotos de
familia onde sempre estaban todas e
sempre as mesmas. Ambos os casos
non botaban ningún tipo de luz sobre
o traballo das artistas, xa que non mes-
turaban o desenvolvemento profesional
coa súa responsabilidade crítica á repre-
sentatividade social que o propio siste-
ma deixa á muller. Por outra banda, a
crítica da arte enfrontábase, á vez que
se entrecruzaba, á súa posta en escena:
mentres un sector da crítica non detectaba un
exceso de politización dunha arte que estaba ao
servizo de proclamas feministas —convertidas
estas nun ininterrompido slogan de posmoderna
factura—, concorría outro sector que nin sequera
se cuestionaba a posibilidade ou pertinencia dun
traballo artístico desenvolvido dende a esfera
e/ou mirada da muller.

As propias artistas tamén se vían coa auga ao
pescozo; a situación non era para menos. Un
amplo grupo politízase, a sabendas de que des-
mantelaba un segmento importante do seu dis-
curso artístico para simular un compromiso crítico
e así coller unha corrente de contaxio con proxec-
tos que viñan de contornas específicas (funda-
mentalmente de ámbito anglosaxón) para des-
pois, con sorte, converterse en referentes ou en
entidades de construción e/ou pensamento simi-
lar ao que se deu nos lugares de orixe. Pola con-
tra, outra esfera mostrábase ensimesmada coa
retórica do poder das representacións e reprodu-

Iniciando secuencia A crítica e a historiografía
da arte a miúdo obviaron o traballo de artistas
que detiveron a súa mirada en cuestións nas que
parecía ou era pertinente afondar. O esquece-
mento sempre se xustificou por unha inadecuada
temática respecto do que se propoñía como argu-
mento para a representación. Estas continuas
desatencións foron xerando un profundo males-
tar dentro das diferentes comunidades de artistas
que, por cuestións de incorrección artística, eran
sistematicamente esquecidas e marxinadas. Un
malestar que enquistou paulatinamente un con-
xunto de expresións que inevitabelmente forman
parte do noso ámbito cultural, pero que aínda se
sitúan dentro da cara oculta dos mecanismos de
representación. Todo iso ofrécenos un territorio
aínda inestábel, cargado de conflitos en plena
formación, con altibaixos, e en cuxa superficie un
pode facilmente caer. Seguramente a caída se
producirá no exercicio de exploración, pero ao
mesmo tempo será necesaria, xa que considero
que é pertinente reiniciar unha mirada.

Antes de empezar a mirar, sería apropiado
intentar construír un mapa do lugar, algo que sen
dúbida se mostrará borroso se propoñemos que o
lugar en cuestión sexa o traballo realizado por
mulleres artistas. Seguramente, tal proposición xa
xerou certas desconfianzas (por non dicir reticen-
cias) pola clasificación de xénero estabelecida. Se
dixese: «…propoñemos que o lugar en cuestión
sexa o traballo realizado por artistas…», segura-
mente a porcentaxe de artistas mulleres que se
instalaron na nosa memoria asociativa á activida-
de citada sería menor a un 3% 1. De aí a necesi-
dade de nomear un segmento da paisaxe pouco
coñecido. Unha segunda observación sería a lóxi-
ca e interminábel lista de exposicións sobre cues-

cía unha serie de estereotipos de cultura que ían
dende a énfase nunha sensibilidade especial, até
o reforzamento dunha instrumentalización galan-
te e garatuxeira das temáticas, as construcións, e
sobre todo as visións, pero todas elas auspiciadas
e partícipes do territorio prestado baixo estereoti-
pos de repugnante tradicionalidade.

Dentro das dúas polarizacións das condutas e
compromisos das artistas, atópanse

individualidades que participan
dun compromiso crítico
coa súa propia condición
de muller dentro do contex-
to cultural, pero que disol-
ven o ton propagandístico, e
ás veces autopromocional,
nun complexo sistema de
substitucións de carácter meta-
fórico que, de forma contida,
entran dentro da linguaxe da
arte para desestabilizar os princi-
pios de continuidade e rol social.
As artistas (dinme) son ante todo
artistas, xa que son —e xustamen-
te porque o saben— mulleres.
Creo que esta afirmación comparti-
da non debe levantar nin cellas nin
suspicacias, senón todo o contrario,
pois propón o desexo de ampliar
unha complexa forma de coñece-
mento que necesita de todas e de
todos para desenvolver contornas
heurísticas. Unha linguaxe á que, de
momento e a falta dun nome mellor,
chamamos arte.

Pensamento feminista e pensamento
artístico Dende unha certa veneración ás

iconas e aos campos explorados pola arte,
o traballo de Chelo Matesanz caracterízase,

de forma xeral, por un áxil entrecruzamento
de categorías artísticas xunto a un vasto terri-

torio de temáticas, que van dende os estereotipos
da muller, o feminismo postesencialista, a violen-
cia de xénero, o travestismo, até a sexualización
dos xéneros artísticos; asemade, denuncian
dende a práctica artística, unha politización racial
e de xénero insinuada a través da literatura infan-

substitutos metafóricos
Unha exploración a través 

da obra de Chelo Matesanz
Juan Carlos Román
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til e que subliña o grao de perversión que se cons-
titúe na súa iconografía. Estes ingredientes son á
súa vez mesturados cun continuado humor que
ás veces mostra o seu lado máis perverso, irónico
e quínico2. Estas derivacións afástanse das teorías
sensíbeis que mostran un alto grao de excitación
anímica, e que se fan patentes ao mostrar a
bágoa e os sentidos táctiles agudizados. O femi-
nino como categoría periférica do pensamento
romántico posiciónase como marco de sensibili-
dade sobreactuada e contribúe a edificar un con-
xunto de tópicos que definen os rangos sensíbeis
e produtivos da contorna feminina, ao tempo
que, como reacción, se fundamenta un pensa-
mento crítico xerado dende o propio seo catego-
rial. Os parámetros do feminismo fronte á sensi-
bilidade feminina veñen mostrar o rexeitamento
ao carácter axiomático que produce o tópico máis
edulcorado.

O traballo artístico de Chelo Matesanz viría,
polo tanto, a representar o carácter crítico fronte
aos tradicionais sistemas categoriais de implica-
ción da muller no ámbito social, utilizando para
iso as ferramentas do humor quínico e a ironía.
Tal enunciación non parte dunha defensa apostó-
lica dos principios feministas nin do interese polí-
tico e/ou activista por parte da artista, senón do
uso correcto e concreto da súa actividade como
artista. Unha actividade que tampouco entra den-
tro do debate entre os usos e abusos do proce-
dente en termos artísticos, nin en se esa activida-
de é xustamente a máis apropiada para denunciar
ou reafirmar un desexo, anhelo ou vontade polí-
tica. Xa que iniciar este debate sería como esta-
belecer o grao de borrosidade entre dous pará-
metros que, á súa vez, estarían polarizados pola
compoñente política da arte ou pola súa soa e
única independencia epistemolóxica. A soa enun-
ciación dos debates estabelecería o grao de impli-
cación ou de permeabilidade do chamado
«mundo da arte» ás cuestións sociais derivadas
das políticas de xénero; algo que ao cabo consi-
dero solucionado dentro dos mecanismos de
actuación e de significación do traballo de Chelo
Matesanz. A razón maniféstase dende a propia
hexemonía da arte como espazo de pensamento
e de síntese representacional, non simplemente
como mecanismo de comunicabilidade expansiva

e de protesta lexitimada. A arte para Chelo Mate-
sanz non é un entrecruzamento coa vida, nin
sequera unha forma de saboreala, senón —pode-
riamos dicir— un mecanismo produtivo de verda-
des, ou polo menos de revelacións. Xa non cre-
mos na vida, nin en Deus, nin sequera en Nietzs-
che, xa que cando lle falan do triplo K3, é dicir,
Koons, Kippenberger e Kelley, sempre pensa que
o cinismo ou o reino dos imbéciles non tiveron a
mesma sorte ca con Ignatius J. Reilly en La conju-
ra de los necios.

Se nos remitimos ao seu traballo de finais dos
oitenta, as obras opoñíanse abertamente ás
correntes que ensaiaban os discursos de sensibili-
dade decimonónica auspiciados baixo o escuro
seminario do esteticamente correcto. A opción
constituíase como un glosario de estereotipos
sobre a imaxe da muller, pero tal imaxe non se
materializaba dende unha formalización acorda-
da, senón que caricaturizaba aínda máis ese dis-
frace. O traballo de finais dos setenta e principios
dos oitenta de C. Sherman estaría próximo na
construción crítica, pero sería oposto pola súa
lóxica temporal. A obra de Chelo Matesanz des-
envolveu unha serie de traballos nos que aparecía
a imaxe da muller sintetizada nun debuxo e que
recordaban as imaxes dos fármacos ou ungüen-
tos para a pel. Nestas imaxes, á muller bríndase-
lle o remedio para solucionar a súa traxedia (a de
ser muller?): dende locións para solucionar o
cheiro dos pés, xa que ninguén quere bailar con
ela, ou unha goma de borrar para eliminar as
múltiples engurras dun rostro avellentado, até
mascaras para o mal alento. Un conxunto de ico-
nas que estereotipan unhas necesidades dunha
muller totalmente debuxada pola sociedade. Pola
contra, en Sherman existe unha escenificación do
real para mostrar o grao de realismo, xa afastado
de todo ilusionismo, pero dende o relato. En
series como Disgust Pictures ou Disasters, Sher-
man representa as imaxes xa coñecidas da espe-
cificidade biolóxica feminina, xunto á anorexia
como mal menor para un esforzo de mímese das
imaxes que as (e nos) representan. No entanto, o
traballo de Chelo Matesanz parece criticar o
absurdo do propio estereotipo, xa que como tal
se repite e reproduce como exemplo para un
comportamento dirixido.

Una limosnita por

favor. Óleo,

bronce, saíña e

madeira. Cortesía:

Galería adhoc.
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titutos do propio corpo da muller até unha relec-
tura dos modelos iconográficos relativos á litera-
tura infantil. Nesta translación, as temáticas e os
intereses non son illados, nin tan sequera distan-
tes entre eles, senón que fortalecen un discurso
que complementa e vai máis aló das propias con-
sideracións artísticas e políticas que se teñen
como individuo. O enxeño cáustico tería a súa
máxima expresión na exposición Dor e Pracer
(1992); nela presentábanse pezas e imaxes fortes,
acedas e até crueis. No texto da exposición,
Miguel Zugaza7 analizaba o alcance e o grao de
significación dentro da nosa fragmentada e bom-
bardeada mirada: «Entre todas estas imaxes terrí-
beis, Chelo séntese especialmente sensibilizada
polas agresións traumáticas e culturais soporta-
das polo corpo, en especial pola crueldade asaña-
da co corpo infantil… O carro para a nena muti-
lada Irene, a colección de membros infantís do
Pederasta, constitúense en mensaxes directas,
desmoralizada da realidade» .

Pero se houbese que mergullarse naquela
exposición para atopar a maior dor ou o desexa-
do pracer, deberíame dirixir a dúas pezas funda-
mentais: Unha esmola, por favor e Faltábame
medio metro. A primeira obra mostra o mane-
quín dunha nena pequena, só medio corpo e

tas e louzás, cos nosos peitos ben ergueitos e tur-
xescentes a comer canapés, comentar caracterís-
ticas e, se cadra, que o amor libre e desinteresa-
do chame aos nosos corazóns solitarios… Quero
amar un mozo musculoso e comprensivo; muscu-
loso para que mova as miñas pesadas esculturas
e comprensivo para que escoite os meus
laios…»6.

O desgarro e afastamento das prácticas artísti-
cas desenvolvidas polas súas contemporáneas
xerou, tanto en Chelo Matesanz coma en artistas
próximas a ela, unha absoluta radicalización das
condutas e formulacións artísticas. Porén, as pro-
posicións, así como as imaxes que as artistas mos-
traban, transformáronse en armas que a crítica da
arte desarmaba ou usaba ao seu antollo, e ás
veces cun final fatídico para a portadora e/ou
autora, xa que o golpe, sexa para dar ou para
recibir, sempre se materializaba a través do
obxecto artístico. Os traballos críticos non corren
a mesma sorte ca outros que veñen ocultar a
ausencia de problemas dentro do ámbito artísti-
co, cultural e/ou social.

Malia situarse nunha contorna cultural e artís-
tica desfavorábel, o traballo de Chelo Matesanz
foi trasladándose paulatinamente dende a consi-
deración crítica e mordaz a través do uso de subs-

actuaba como soporte dun letreiro que rezaba a
frase que servía como título á instalación. Nunha
sala contigua, as paredes aparecían forradas por
fotocopias de artistas vascas pertencentes a expo-
sicións de itinerancia promocional. O crítico local,
Xavier Sainz de Gorbea, articulaba o interese da
instalación e analizaba: «…o universo da muller é
contemplado mediante a relación estabelecida
entre a perspectiva da arte feita por pintoras e á
luz dos hábitos e comportamentos sociais relacio-
nados co sexo… Pero non só evidencia unha
perspectiva de visión, senón que manifesta unha
metáfora sobre a arte. Algo sempre en loita per-
manente entre a certeza do posíbel e o ideal do
inalcanzábel, entre o que é e o que se espera,
entre a imaxe allea exterior e como un se ve...».

Pola contra, a artista publicaba un breve texto
a modo de conversación entre mulleres que tiñan
que articular a súa feminidade para un evento
artístico: «…Que emoción! Esta tarde hai inaugu-
ración. Que roupa poño? Desempoo o vestido da
miña avoa e combínoo coa bixutaría da que non
me dá alerxia, porque teño unhas bostelas… Que
non se note que imos ‘preparadas’. Píntome raia
ou vou ao natural? Estou desexando que chegue
a hora… Teño unha fame… É unha exposición
marabillosa. Conceptual, creo. Vaiamos conten-

En Grandes Ideas para un Estilo Propio (1991),
Chelo Matesanz perverte e critica o estilo impe-
rante nas prácticas artísticas desenvolvidas por
mulleres. Daba «solucións» ás mulleres con «pro-
blemas»4, coma se se tratase dun consello publi-
citario dun produto milagroso, axudaba ás pro-
gres a deixar de selo e dinamitaba o discurso do
natural e o vivencial como afastamento do carác-
ter social e cultural que necesitaba a articulación
arte e muller. Con sobrada ironía adoitaba dicir:
«Tanto gozo do humano produce humanidade, e
iso obviamente cheira mal».

O seu humor quínico volve destapar o conven-
cionalismo das imaxes e tamén a súa fácil asimi-
lación por un exército clonado de seudoirmáns.
Esa crítica ás súas contemporáneas5 ten un
momento álxido na presentación da exposición
Por Amor á Arte (1991). Nesa exposición, Chelo
Matesanz arremete contra a continuidade e a
necidade que desborda a práctica artística dos
seus colegas; pero a crítica é tamén para o ámbi-
to que rodea, promove e protexe un traballo con-
vencional e aburrido. A sala do Ateneo de Balma-
seda mostraba dúas instalacións. O espazo cen-
tral estaba cercado por cadeas douradas, e no
centro aparecían dúas bonecas inchábeis enfron-
tadas e penetradas polo pau dunha fregona, o cal

dende o chan... mirando ao ceo
Chelo Matesanz

Entre os bobos, o baleiro parécese á pro-

fundidade. Para o que é vulgar, a profundi-

dade é incomprensíbel. De aí vén quizais a

admiración do pobo por todo o que non

comprende. 

H. BALZAC

Todos os que nos dedicamos á crea-
ción artística, coñecemos moi ben a
sensación sen carga, de abismo, de
medo en certo sentido, que padece-
mos cando entramos no estudio coa
idea de facer algo. O difícil que é dar
o primeiro paso e os recursos que
cada un utilizamos para facelo.
Unhas veces empezamos polo que
temos moi claro e despois contem-
plamos que o sentido que desexamos
transmitir non se produce, xa que o
primeiro espectador de calquera obra
de arte é o propio autor… Outras
veces repasamos o noso pasado, a

nosa contorna, para atopar pistas,
respostas... que despois, case por
encantamento, se van unindo e arti-
culando para construír obxectos. A
miúdo, tamén de xeito non de todo
consciente, incidimos en algo que
sempre estivo aí e vaise manifestan-
do con variadas aparencias.

No meu caso, ese algo que sem-
pre estivo aí dende o principio foi o
procedemento da costura, que come-
zou formando parte do meu reperto-
rio, primeiro dun xeito casual e prag-
mático, como un «pegado de confian-
za», e posteriormente foise conver-

tendo no alicerce, por unha banda, e
o cabalo de batalla, por outra, de
case todo o meu traballo plástico.

***
A costura é un modo de facer as cou-
sas, non é un posicionamento político.
Cando unha «forma de facer algo»
aparece por primeira vez, mírase, pró-
base; pasamos dende a sorpresa polo
descubrimento até a súa utilización
para transmitir mensaxes codificadas.
Estabelecemos unha relación de tipo-
loxías sintácticas que nos explican o
seu funcionamento... Máis adiante,
cando se coñece, xa acaba formando
parte da familia; non se lle dá tanta
importancia, é un elemento máis…

Porén, tras este último paso, vén o
kitsch, entendido na súa acepción

máis sintética como unha reprodu-
ción ou imitación da superficie das
cousas, do simular ou aparentar, e
así atopámonos coa banalización
deses modos de facer. Pensando nun
exemplo similar, véñenme ao pensa-
mento algunhas casas que se fan
aquí, en Galiza (aínda que supoño
que noutros lugares tamén), esas que
nas fachadas poñen delgadas lámi-
nas de granito sobre os ladrillos para
aparentar que a superficie na súa
totalidade foi construída con este
material. O obxectivo neste caso
sería a ostentación, parecer rico, e,
no da arte, ideoloxía e pensamento
artístico, parecer artista.

***

A arte non se fai cos temas. Os
temas atópanse, xorden... Louise
Bourgeois atopa o feminismo facen-
do escultura.

***
A min pásame algo parecido a Eins-
tein cando di: «Se a miña teoría da
relatividade é exacta, os alemáns
dirán que son alemán e os franceses,
que son cidadán do mundo, pero se
non é así, os franceses dirán que son
alemán e os alemáns, que son
xudeu». 

Recentemente lino en Google
como cita do día, e vén moi a conto
de moitas cousas que penso sobre o
traballo que realizo, xa que, se se
observa, por pór un exemplo, o de
principios dos noventa, vemos que



tectora do fogar e da muller, e que ten, ademais,
unha serie de innumerábeis vantaxes que por
extensión poden adaptarse ás prácticas artísticas.
No eloxio da costura, Chelo Matesanz dinos «o
pouco que estragan mans e uñas, a diferenza da
pintura ou doutros procedementos artísticos máis
incómodos, tales como a soldadura, o bricolaxe,
o modelado en barro, o gravado, etc. Por outra
banda, falar do relaxante desta actividade e, o
máis importante de todo, que á vez que realizas
un traballo manual, podes desenvolver outros
sentidos, dando renda solta a esa fantasía infan-
til que tanto din caracteriza o noso sexo8».

O discurso desenvolvido faise partícipe do pen-
samento postesencialista. Artistas como Colette
Whitten, Janine Antoni ou Zoé Léonard contribú-
en a mostrar o corpo feminino como un espazo
contemporáneo, onde os seus límites reforzan a
construción crítica cara á institución de xénero.
Nesta extensión sitúanse traballos como As artis-
tas xa non son progres (1991), e posteriormente
a serie Para Marfisa (1994).

Na primeira peza, un biombo e un vestido con-
feccionado con tules e floriñas articulan unha
imaxe estereotipada de privacidade, enigma e
misterio na posta en escena da muller. O vestido
convértese en máscara política sobre as artes do

dentro das esferas de privacida-
de, xunto a dulcificadas e, á súa
vez, ambiguas situacións fami-
liares. Nun texto introdutorio á
exposición Sauvage pour
homme (1994-95), Mar Villaes-
pesa considera «…que as obras
de Chelo Matesanz substitúen
a liña do debuxo por pespunto;
malia realizar composicións
lineais, non se poden ler como
tales senón como creación de
marcos —de bastidores— onde
se entretecen significados que
articulan relacións complexas e
cruzadas dos individuos —con-
cretamente da muller— coa
historia, coa cultura, ou coa
economía». De igual xeito,
Villaespesa observa a maraña
proposta por Chelo Matesanz
como unha parodia, é dicir,
unha maraña interlingüística
que se alimenta da estratifica-

ción da linguaxe. Chelo Matesanz advirte de
forma radical sobre a conveniencia da costura.
Unha costura que se converte en membrana pro-

dende a cintura; unha saia de cadros escoceses
ocultan as pernas, pero deixan á vista unha insu-
ficiencia no crecemento normal dunha das per-
nas, condición que a converte, dende a infancia,
en carne para a esmola. Sen perder un ápice de
dor, a segunda obra componse dun par de zapa-
tos de festa, deses con cintiña para bailar. O deta-
lle que altera o gozo maniféstase pola plataforma
dun dos zapatos, verdadeira estrutura ortopédica
que vén solucionar a descompensación entre
unha perna e outra; simplemente medio metro
para atopar a harmonía e facer dos seus zapatos
unha ferramenta para danzar gracilmente sobre a
pista de baile.

Este grao de radicalismo estaría próximo, sen
entrar nas distancias temáticas, ao corrosivo exer-
cicio de Paul McCarthy no seu traballo con bone-
cos. Con todo, a orde temática na obra de Chelo
Matesanz deriva cara a extensións atribuídas ao
ámbito de vida doméstica e ao sometemento de
xénero dende unha distancia fácil. Obras como
Imaxe feliz en domingo (1994) ou A letra con
sangue entra (1994) forman parte dunha icono-
grafía, máis que aprendida, recordada e retinada,
pero ante todo son imaxes que se complementan
dende unha concepción devastadora e crítica.
Son temáticas onde aparecen os malos tratos

cos, e demostran así a asimilación
desta forma de facer como unha
máis, como parte da metalinguaxe da
arte.

Porén, esta distancia temporal foi
necesaria para desposuír o procede-
mento da súa carga reivindicativa, e
os saltos xeracionais cara a atrás son
sospeitosos. Serían agora compren-
didos como o desexo de subirse a un
tren que está en marcha dende hai xa
tempo.

***
En ocasións, a arte está onde menos
se espera. O seu propio crecemento e
evolución moitas veces non soamen-
te dependen do traballo do artista,
senón doutras circunstancias que son
alleas a el e que, a miúdo, veñen da

man da casualidade. O enxeño, o
capricho, o cabreo ou o divertimento
souberon aproveitar esas manifesta-
cións, máis relacionadas co compor-
tamento, e trasladalas no espazo (e
no tempo). Ás veces dise que o artis-
ta ten xeito, ou maxia, ou aquel. Iso
que non parece nada, porque nada é,
esas cousas que se din por dicir son
a miúdo as grandes ferramentas que
fan desenvolver o noso gozo no artís-
tico. 

Algún artista dixo nunha ocasión
que, cando a arte deixase de ser un
fenómeno espiritual, morrería. Gús-
tame dalgún xeito pensar que o artis-
ta pode xerar fenómenos espirituais,
aínda que non mo crea de todo; si
podo imaxinarme a Dalí como mago,

a Beuys como predicador da 7, a
Duchamp como humorista para inte-
lectuais… Antes era máis escéptica.

***
Ás veces a arte está onde menos se
espera, pero tamén moitas, pero moi-
tas, onde se espera non está.

***
Os obxectos están aí, rodéannos, e
cada un na súa percepción recibe
unha mensaxe. Os obxectos artísti-
cos tamén teñen a súa propia lingua-
xe, hermética, paradoxal ás veces,
poida que incríbel, pero nunca silen-
ciosa; nada é menos neutro ca unha
obra de arte. Ás veces, son verdadei-
ras provocacións para o espectador
que, ferido e indignado, trata de
agredir o obxecto artístico. 

entón aparecía contextualizado
dende o feminismo e dende a miña
condición de muller, pero se ese tra-
ballo o realizase un home (e poderia-
mos pensar nalgúns traballos de
Mike Kelley, por exemplo), estes serí-
an e son interpretados como experi-
mentos de humor e crítica social. A
costura, ou o feito de incorporar cor a
través da tea sobre un soporte, foi
analizado como oposición a unha
certa tradición pictórica, que parece
quedar co acordo categórico de que
toda pintura é en si mesma unha
práctica masculina. Cuestión que non
foi reivindicada por ningún sector da
arte, pero que ao cabo se atopou con
esa aseveración. O certo é que o ton,
a demanda, instaurou a costura como

crítica política e crítica feminista e
eliminou a posibilidade de estabele-
cer unha lectura sobre o carácter
poético ou sobre os acertos na elec-
ción dos temas ou os asentimentos
entre significantes e significados ou
os encontros creativos e evocadores
ou o carácter acertadamente epocal,
que si se faría posíbel se a paisaxe
da obra non estivese condicionada
polo resultante político do material.

Isto invita a pensar que as inter-
pretacións que se fan da arte están
cada vez máis supeditadas aos
temas e á súa localización política.
No caso da costura, xa non se anali-
zan dende parámetros artísticos as
diferentes propostas, senón que
todas se engloban baixo o título de

«mulleres que cosen» e, pola súa vez,
aplícaselles o discurso do feminismo
e a reivindicación de xénero. Sen
diferenciar e sen analizar.

Por outra parte, se unha muller
quere contextualizarse como artista e
dotar de discurso social o seu traba-
llo, só ten que pórse a coser; non
importa como, nin o que.

***
Podo ver, dende o meu traballo de
profesora na facultade, como as
novas xeracións van utilizando este
procedemento sen a conciencia polí-
tica e reivindicativa da miña xera-
ción. Úsano dende a liberdade e a
frescura, entendida esta como un
proceder sen condicionantes, sepa-
rándoo dos seus significados políti-

Después de 30 cartones de tabaco rubio.

Tea de cortina e veludo. 300 x 500 cm. 2002

Colección CGAC.



humor móstrase sempre irreverente co sistema,
coas xerarquías, coas lóxicas, cos axiomas: polo
tanto, co aparentemente imprescindíbel. Todos
eses inimigos do humor son en definitiva os ali-
cerces dunha sociedade que protexe e ampara o
imbécil e destrúe o intelixente. A razón que
expreso é sinxela: as xerarquías e as burocracias
son estúpidas xa que obedecen regras xerais pro-
texidas por unha lóxica regulamentación; nin-
guén obxecta, ninguén se cuestiona o punto de
vista e, se se descobre unha opción mellor, o inte-
lixente cala. O humor vén axudar ao intelixente
como alivio para a continencia.

A risa e a gargallada son explosións atenuantes
de compensación producidos por ese tempo que
deixa a costura para imaxinar e recrear situacións
contraditorias ou constitutivas de certa comicida-
de. O traballo de Chelo Matesanz evoluciona
dende unha iconografía de síntese feminista cara a
aspectos trazados polo escalpelo do humor9. E este
sitúase, como non podía ser menos, nos lugares
máis protexidos da contorna social. Para a autora,
a contorna infantil recolle e sintetiza o grao de civi-
lización ou de miseria que albergamos nos nosos
corazóns. Algo parecido pásalle á arte. A arte é
expresión do sistema e para o sistema; o lugar, por
certo, onde mellor se camufla o imbécil10.

mentais. Opus (1994) e a serie Para Marfisa
(1994). Opus é o pespunto que rodea e reforza a
forma que produce o avultamento e o seu poste-
rior desgaste (polo uso) dun xeneroso paquete no
seu pantalón vaqueiro. A obra é o pantalón da
artista que amosa orgullosa o uso e o traballo que
desenvolve como membro activo da sociedade.
Ao contrario que na serie de medias con próteses
fálicas Para Marfisa, en Opus non hai presenza,
senón rastro. As próteses son exercicios de disfra-
ce, que non buscan o recoñecemento público,
senón que chocan como suaves críticas, dende a
mordacidade da autora, á lexión de progres —
penso nas súas obras e textos de 1991—, artistas
e mulleres que denunciaban dende o estereotipo
corporativo o feito de ser relegadas ao reino pasi-
vo dos obxectos. É coma se os obxectos denun-
ciasen a súa obxectualidade manifesta, xa que
uniformadas se mostraban como produto.

O humor, a sexualización da iconografía
infantil e outras formas políticas de facer arte
O humor é ante todo un desbordamento xenero-
so da intelixencia. Unha válvula de compensa-
ción, un sistema que elimina o carácter transcen-
dental daquilo que nos rodea e que pola súa lóxi-
ca importancia nos empequenece e asfixia. O

ción, e, para iso, Chelo Matesanz, a continuación,
enumera os inconvenientes que para a muller
supoñería o uso resignado de ter que levar mem-
bro. No seu texto Por que a muller non o quere
ter? A castración sen complexos, arremete contra
os múltiples trastornos que ocasionaría posuír
membro; xa que considera sangrante que unha
teoría psicanalítica mostre as razóns dunha dis-
función social a través do carácter simbólico que
manifesta o corpo da muller como diminuído físi-
co. «…Avulta moito e resulta extremadamente
incómodo á hora de poñerse un pantalón, unha
braga ou calquera peza un pouco cinguida ao
corpo (cousa que a nós nos encanta). Polo contra-
rio, no caso de levar saia, o membro quedaría col-
gando, suspendido no aire e pendulando dun
sitio a outro, sen parar de dar golpes nas
coxas…».

Por outra banda, superada a tráxica perda, o
texto de Chelo Matesanz vén atopar as vantaxes
da ausencia, que se encamiñan, por contraste, ao
persistente esforzo que teñen que representar
aqueles homes que desexan estar á altura do seu
elevado membro. «Quen o quere? —dinos— cos
seus constantes cambios de humor e tamaño.»

Dentro dos debates de presenza e ausencia, a
artista realizou dúas obras que considero funda-

proceder (armas de muller) no desmantelamento
dos mitos, vestíndose e/ou servíndose para iso do
aparello deconstrutivo da ironía. Ás veces de
forma travestida, Chelo Matesanz advírtenos do
sentido político que ten a indumentaria e de
como esta proporciona unha serie de significados
a través dos cambios. No seu texto O hábito non
converte á monxa en monxe (1994), advírtenos
dos significados sociais e políticos que ten o tra-
vestismo a través dos roles home-muller. «…A
muller cando se viste de home nunca perde de
todo a súa feminidade, e gaña por outra banda
en atractivo e misterio. Un misterio entendido
dende o masculino e unha estratexia dende o
feminino...». Segundo a autora, que analiza as
ideas do texto de Carmen Bravo en A muller ves-
tida de home no teatro español, a muller utiliza o
disfrace masculino para alcanzar fama, poder,
amor, cultura, vinganza, respecto, etc.; referentes
masculinos asociados ao éxito e inevitabelmente
adheridos á circunstancia pública. Un disfrace
que, segundo Carmen Bravo, non oculta o per-
verso desexo de saber se a roupaxe utilizada a
engrandece: «A muller vestida de home, antes de
saber se disimula a súa natureza, pregunta se a
favorece, se lle está ben o traxe». Máis aló do
engano, a muller non desexa perder a súa condi-

Gústame mirar pola fiestra sempre
que falo por teléfono. Falar e mirar
están unidos. Isto faime pensar nas
imaxes.

A arte pode contar moi ben as
cousas, pode achegar testemuños
valiosos sobre diferentes acontece-
mentos, pode describir moi ben
situacións, espazos, feitos… ás
veces as imaxes que temos de algo
nolas mostrou a arte. Por isto, con-
verteuse nunha ferramenta valiosa
para moitas cousas, recurso que a
publicidade ou a política souberon
aproveitar como forma de influír no
espectador coa intención de vender
os seus produtos.

Hai unha diferenza, ou tería que
habela, entre o uso que fan eles das

imaxes, e o que fan os artistas; pero
lamentabelmente, nun proceso de
lexitimación dos seus usos, a iso que
fan tamén o chaman arte. Digamos
que parten da arte, simplifícana e
despois vólvennola vender outra vez
como nova arte. 

A arte ten a posibilidade de xerar
metáforas, de trazar diferentes cami-
ños entre o que se ve, o que se mos-
tra e o que se suxire. Se se perde
este percorrido intermedio, a imaxe
convértese en mera ilustración da
realidade e perde a súa natureza
creadora.

Con todo o que lle pasou á arte
nos últimos anos (a introdución das
novas tecnoloxías, a inmaterialidade,
a produción espectacular), a arte

como industria cultural —ou a idea
ilustrada dunha arte sen autores,
dunha arte desautorizada—,
mediante o impulso democrático
dunha arte feita por todos e para
todos, promovido e desenvolvido
dende o relacional e dende o institu-
cional, foise transformando —eu
diría que perdendo a súa identidade
artística—, disolvéndose aos poucos
nun magma massmediático, no que
se substitúen os significantes polos
significados e se utiliza só o valor
con contido das imaxes.

***
Á arte non lle importan estes discur-
sos relacionais; impórtanlle ás insti-
tucións como forma de achegarse
aos políticos. E aos políticos, como

Na actualidade, a arte achegouse
ás persoas, descendeu do seu pedes-
tal, deixouse consentir pola xente,
que xa non quere agredila. Neste
novo estado das cousas, os obxectos
queren ensinar dende cerca, e para
iso utilizan un vocabulario máis sin-
xelo e comprensíbel, pero… quizais
suceda que, ao estar tan concentrado
no que quere dicir, se vaia simplifi-
cando no xeito de facelo, até disol-
verse e aniquilarse no proceso.

***
Cada vez que o artista fai arte, rede-
fine o territorio que pisa. Propón un
novo significado á arte e mostra a
razón do seu punto de vista. A súa
xenerosidade leva as dúbidas como
os acertos, xa que contén a curiosi-

dade do investigador e a resposta do
experimento. Poderiamos dicir que é
á vez, médico, fármaco e paciente. 

***
Moitas veces parece que estou aten-
dendo, pero a verdade é que me vou
lonxe... Neses momentos o pensa-
mento funciona en secuencias, de
xeito fragmentado. O pensamento vai
e vén sobre cousas diferentes e nin-
gunha conclúe; é caprichoso e a
miúdo incoherente. A obra tamén
podería ser así.

Cando acabo algo, sempre penso
que a vez seguinte farei o que quei-
ra... e despois non podo. Cando o
fago, case nunca consigo estar con-
tenta con este tipo de obxectos. Case
o expoño como un obxectivo a longo

prazo, porque sigo querendo facer só
polo pracer de facer, sen conectar os
pensamentos, pero hai unha insatis-
facción permanente.

Seguramente, a culpa de todo
tena o escepticismo, e que un se
deixe levar só a través da fe...

A arte voa e toca o ceo. Deixemos
que a arte lle quite fragmentos, que o
toque, deixemos tamén que o ceo se
sinta acariñado. Parece que diso fala
a arte, cando di que fala.

Os obxectos e as súas propostas
non se constitúen en sínteses de enxe-
ño, senón en emocionantes bágoas de
beleza. O sensíbel ve, e o non sensí-
bel... calquera di que non ve…!

***



O cambio operado e detectado por Simón
Marchán, case no momento en que se produciu,
vén responder a un mecanismo de simple defen-
sa ante o continuado desplante por parte do
ámbito da arte cara ao traballo dunha serie de
artistas mulleres que intentaban trasladar, con
todo tipo de obstáculos, un pensamento que é
inseparábel e que contaxia calquera forma de
comprensión e de encontro coa arte. Xérase un
desamor entre a arte e os estúpidos que o xestio-
nan. Chelo Matesanz escribe en 1995 dous textos
que son fundamentais para comprender o des-
acordo: Ser artista non é risa e Se Velázquez só
pintase ananos... O primeiro texto, de forma
paciente, fálalle ao imbécil para expresarlle as
diferenzas entre a arte seria e a seriedade da arte,
ademais da arte como broma e as bromas da
arte. O ton, atreveríame a dicir, é reconciliador, xa
que describe e defende as bromas da arte como
arte seria. Trátase da defensa dun tipo de arte e,
por extensión, de artistas (sobra citar as autoras e
autores) que realizaban un tipo de proposicións
que se sospeitaba que ían entrar nos escuros
recintos da marxinalidade. Algúns deses artistas
eliminaron toda capacidade para emocionar e
están proxectados por un prestixioso elenco de
estúpidos, mentres que outras e outros, malia

todo, respiran. Pola contra, o segundo texto cén-
trase nos ingredientes e/ou ferramentas do
humor; nas formas para facer arte con humor e
non ao contrario, da arte un chiste.

Estas reflexións sobre a arte motivaron unha
serie de pezas que partían da construción de
obxectos a través de feltros, bonecos, escenas
cargadas de aparente tenrura infantil, pero que
destilaban unha crítica, con sobrada ironía, das
formas ben pensadas de facer e favorecer a prác-
tica artística. En A miña nena está ansiosa (1995)
existe unha transformación radical do espazo
nunha habitación ou escola infantil. Un boneco
está sentado nunha cadeiriña mirando cara a un
monitor de televisión onde unha nena aparece,
tamén sentada e comendo placidamente ceno-
rias. A escena é contraditoria, ou mellor, oposta,
xa que a televisión se converte no espello confi-
dente onde proxectar as túas fantasías. O mundo
que che devolve a mirada ou que interpreta unha
representación dulcificada da vida é agora o que
observa como a nena se alimenta de cenorias, é
dicir, de soños perversos, agora rexistrados dende
o outro lado. Dentro da instalación, un conxunto
de obxectos de uso, traxes, cestas con cenorias,
máscaras, debuxos pegados con goma de marcar
sobre a parede e unha gran foto poboan o imaxi-

Sobre a anunciación: A fe científica
pódese basear nun experimento
repetido moitas veces, pero cando
esa fe se topa coa boa sorte, o expe-
rimento é un avance que se pode vol-
ver repetir nos laboratorios de ensi-
no. Cando o experimento non é posi-
tivo nin se produce a boa sorte da pri-
meira vez, pode pasar como o que lle
ocorreu ao alquimista, que lle explo-
tou o laboratorio. Pero o home avan-
za polo risco, e o home que busca
seguridade busca a ortodoxia.

***
O home triunfador sofre as chagas do
demo. O demo non supera que o
home supere o que el non puido
superar. O que non se corrompe, ás
veces grétase.

Cando a greta se abre moito, des-
cubrimos un fondo onde había outra
obra mellor. A última capa é de ouro;
o ouro é moi maleábel, non se greta.
Pero a cobiza non debe levarnos a
destruír as primeiras obras; nin a
ansiedade. Como dicía aquel poeta:
Para que chegar a vello cando se
perde a vitalidade, o entusiasmo e o
pesimismo? O poeta vello non dicía
tanto, pero algo se legou del. Se só
somos fieis, como este canciño, ao
que merece ser salvado, refugamos
as feces e todas esas inmundicias…
Non podemos esquecer o ouro por-
que nunca o vimos. Todo é cuestioná-
bel; a cuestión non é coñecelo todo,
o home é limitado, como moito pode
coñecer a súa obra e un pouco a dos

outros. Se son sinxelo entendo cando
un cordeiro era a personificación de
Cristo.

***
A fe é o que un quere e o que un con-
serva. A fe non dorme. Unha persoa
deféndese sobrehumanamente se a
súa fe non o cega.

A muller insinuoullo. Alí ninguén
comía nada. ❚ Xuño, 2008

forma de achegarse ao pobo. Como
diría a ex ministra Carmen Calvo, un
espectador, un visitante, un voto.

***
Posibelmente esteamos nun momen-
to de transición de artes oficiais e,
tras un academicismo da arte políti-
ca, se estea debuxando a seguinte
arte institucional. A arte política en si
parece que se simplificou na súa aná-
lise, utilizando a estética da política
nunha arte que non se sitúa politica-
mente dende as ideoloxías, senón
que crece fertilizada polas institu-
cións. Poderíase dicir que as institu-
cións hoxe están financiando unha
forma de arte que baixo o formalismo
da política, está carente de contido.

***

A necesidade de dar á arte a respon-
sabilidade dos compromisos vai aca-
bando, aos poucos, cos temas que
ela mesma produce.

***
Apréndese moitísimo mirando as per-
soas.

Gústame mirar tamén os rebum-
bios de pintura.

Interésame moito a fotografía das
pinturas. Sempre saen mellores do
que os cadros son ao natural. Dalí
dixo nunha ocasión: «Os bobos non
fan arte, fan bobadas. Se Velázquez
copia unha fotografía sae un veláz-
quez, se un bobo copia unha fotogra-
fía, sae unha bobada».

***

Recentemente escoitei na radio un
comentario moi interesante acerca
dunha exposición de pintura que ía rea-
lizar un famoso cantante. Dicían: «Pois
supoño que será de estilo naif, porque
para facer pintura do tipo atormentado
hai que estudar moito, e se non pensa
en Goya ou en Velázquez...».

***
APÉNDICE, ou como dicir o mesmo
dende unha arte pura. Cedo a palabra
ao meu amigo Germán Comesaña.

Os peixes están moi calados. Non
lles penses, ensínalles a pensar. Non
te esquezas dos peixes, os peixes
non se esquecen do teu penso. O
peixe fálico pódelo comer. O peixe
libre come por si só.

***
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O achegamento á pintura como un traballo
doméstico e a idea situacioncita como unha
metáfora empresarial Logo de xerar a serie
Bocadillos (1997) e ÑAM! ÑAM! SLURP! SLURP!
FLOP! FLOP! OHHH! AIAIAI! (1998), obras pre-
sentadas na exposición Transxenéricas13, o traba-
llo de Chelo Matesanz deriva cara a unha revisión
epistemolóxica sobre a propia e específica activi-
dade artística; actividade que por outra banda
nunca perdeu de vista, xa que toda a súa produ-
ción se fundamenta en experiencias de significa-
ción desenvolvidas dende a arte.

Esa afirmación viría estabelecer a priori un
debate sobre o concernente ao campo da arte
fronte aos inevitábeis e epocais cambios do ámbi-
to artístico. A soa declinación sobre o territorio ou
campo levantaría unha poeira de críticas ao siste-
ma de sistematizar e de categorizar o que é (e,
polo tanto, denominamos) arte. E, do mesmo
xeito, habería voces que invitarían ou rexeitarían
as continuas mestizaxes entre as diferentes activi-
dades fronteirizas ou afastadas á nosa peculiar
forma de sintetizar e/ou expresar. Tamén é certo
que poucos, moi poucos políticos en paro ou
enxeñeiros sociais van ler este desatinado texto,
pero tamén é certo que xa ninguén do noso
selecto club ten a extravagancia de perder o
tempo con estas cousas. De todos os xeitos, asis-
timos tanto a prácticas de cuestionamento como
a defensas radicalizadas da inefábel arte.

O traballo de Chelo Matesanz non se limita a
cuestionar eses parámetros, nin tan sequera o seu
discurso pensa na posibilidade de baixar á area,
senón que dende o debate, ás veces estéril e
outras pertinente, reconduce para o discurso do
feminismo o feito da práctica artística. Unha prác-
tica artística separada obviamente dos discursos
situacionistas, que dende un descaro social lle
fala á empresa dende a linguaxe empresarial. O
novo situacionismo de proxecto, de coqueteo co
institucional e en definitiva co poder, volve ser
unha práctica artística que acuña a repetida fór-
mula do público fronte ao privado, do masculino
fronte ao feminino. O paradoxal de todo isto é
que toda práctica artística pode empezar a estar
situada dentro dos parámetros feministas e, pola
contra, o artista que convence ao grupo, que se
reúne, que fala de balances, que viaxa co seu por-

un discurso revelador dos roles de xénero, así
como das xerarquías constituídas. Nas instala-
cións desenvolvidas a partir de 1996 incorpóran-
se edredóns como territorios do xogo (infantil,
sexual, animal); bonecos sexualizados que mos-
tran e xogan con aparente naturalidade; traxes e
roupas de neno con claras mensaxes irreverentes
para unha conciencia estabelecida; debuxos de
puntos, onde as imaxes resultantes se mostran
sexualmente plenas e desafiantes; colaxes dunha
radical descontinuidade entre unha imaxe de ele-
vado erotismo e a súa continuidade formal a par-
tir de coñecidos heroes da literatura infantil e
xuvenil; pinturas de costura, onde a temática da
literatura infantil transita entre a realidade do tra-
ballador explotado (xa soamente traballa dende o
sentido xerárquico e piramidal, o terceiro mundo
e a súa man de obra barata) e o soño co pracer
(neste caso o sexual convértese nunha saída,
unha evasión do traballo). Obras como Baby-
pussy, Halloween, Xogos de cama, Pasatempos
(todas elas realizadas durante 1996) forman parte
dun período de tempo, no que o interese da artis-
ta gravita o desexo de mostrar o grao de cinismo
que se oculta en todos os dispositivos de repre-
sentación social. Nos mitos, na arte, na literatura
infantil como ensino dos valores que se queren
protexer, nos xogos como xeradores de rol prees-
tabelecidos, na perpetuación das súas mensaxes
a través dos medios de comunicación, etc. O crí-
tico de arte José Luís Clemente analizaba o carác-
ter transgresor que desenvolvía a artista durante
esta época: «…O seu traballo, en definitiva,
acode ao mundo dos nenos como metáfora feliz,
como xogo depravado do noso tempo. Dende o
xesto máis tenro até a actitude máis perversa,
xoguetes e fábulas, contos de fadas e madriñas
son recreados como unha visión condensada da
humanidade. Apelando tanto á imaxe inxenua da
infancia como a díscolas condutas, a través das
súas representacións en pinturas, obxectos, escul-
turas, vídeos e instalacións, o mundo dos nenos,
estigmatizado en mans de Chelo Matesanz,
recrea os paradoxos da nosa cultura. Con iso,
aínda cando as circunstancias actuais esixen pías
virtudes, a artista albisca os territorios fronteirizos
da arte recorrendo ás irreverentes (pre)disposi-
cións dun ambivalente imaxinario infantil…»12.

un denominador común: a presenza de órganos
sexuais e as súas posibilidades pracenteiras den-
tro dun rango de naturalidade adquirida. En
Don’t eat it, unha nena quítalle a un coello a súa
cenoria e, para poder recuperalo, ten que atender
o seu semellante figurado. O xardín das delicias
compoñíano diferentes plantas e flores que seme-
llaban peitos e órganos sexuais tanto femininos
como masculinos. As formas estaban realizadas
en feltro e as súas disposicións materializábanse a
partir da propia morfoloxía do material e as súas
posibilidades dentro dun xogo sutil entre o que
son (flores) e o que suxiren. Os devanditos traba-
llos, dalgún xeito, reivindican as artes populares11,
o material afastábase das aparencias museísticas
dominantes e todo parece revivir as reivindica-
cións do discurso feminista dos anos setenta. Os
traballos de flores en vasos de Chelo Matesanz
son debedores dalgún xeito desa filosofía de tra-
ballo; onde enlazan, por unha banda, as chama-
das artes populares (artesanía e anonimato na
tarefa) e a dimensión política xa conquistada
polas integrantes da Pattern Painting, e, pola
outra, achéganse coa distancia que dá a ironía ao
encontro co espectador.

É posíbel que as representacións da cona na obra
de Chelo Matesanz se sitúen como encontro feliz co
núcleo central, tal e como apunta Judith Butler res-
pecto da iconografía de Judy Chicago. A represen-
tación da cona en Chelo Matesanz está intimamen-
te ligada a outras conas, pero tamén a orgullosos
penes, aínda que coa característica teatralizada e
distanciada do queer. O traballo de Chelo Matesanz
parte do desexo de arrincar da pasividade ao sexo
feminino; unha sexualidade asentada tanto pola
herdanza iconográfica dominante como por unha
heterosexualidade unidireccional. O cambio opera-
do en Chelo Matesanz alcanza o feito de agarrar o
sexo masculino e furgar nel (serie das operacións de
1994), así como a través da erosión e desgaste oca-
sionados no traballo/uso dun (o seu) pantalón
vaqueiro, o cal soporta un excesivo avultamento,
algo que vén subliñarse por unha costura que o pro-
pio pantalón desenvolveu como un exercicio de
deconstrución política.

Dende o encontro entre a iconografía infantil e
as imaxes de representación dunha conciencia, as
súas temáticas xustapóñense e contribúen a xerar

nario iconográfico que é devolto á serena candi-
dez da nena.

A fotografía mostra en primeiro plano como
unha manciña empuña con firmeza unha cenoria
coma se se tratase dun apreciado xoguete, teste-
muña muda doutros xogos privados. Todas as
obras subliñan a posibilidade de atopar mecanis-
mos de perversión nos xestos inocentes dos
nenos. Verdadeiros ilusionistas que con gran faci-
lidade alteran as funcións dos obxectos, transfor-
mando nos seus máis íntimos amigos bonecos e
peluches, tamén en confidentes, cando teatrali-
zan os comportamentos dos adultos. O interese
que existe por parte dun grupo de artistas de
mostrar os obxectos que rodean un mundo de
suposta candidez fai dese interese un tema. E
este, á súa vez, ten como tarefa ir delimitando as
hipotéticas fronteiras da inocencia para atopar, a
modo de arqueoloxía, novas estruturas de sub-
versión. Pensemos en obras como Nostalgic
depiction of the innocence of childhood de Mike
Kelley, onde os nenos creceron atopando outros
xogos cos seus peluches, ou as incidencias na
Pinocchio House de Paul McCarthy, que amplían
as aventuras do famoso narigudo. Tamén artistas
como Daniel Oates, Laurie Simmons, Laura Whip-
ple e/ou Chelo Matesanz, etc. definen os seus dis-
cursos dende unha respectuosa complicidade coa
xerarquía infantil. Un entusiasmo semellante ato-
pariámolo en Schiller, cando comparaba os ani-
mais e as plantas cos nenos, os campesiños e os
primitivos, pois todos inspiran unha especie de
amor e respectuosa emoción polo mero feito de
ser naturais. E todo iso para intentar recuperar o
paraíso perdido, non o da nenez, senón o do
comportamento e a actividade artística. Fronte ao
consello divino «Se non vos volvedes e sodes
como nenos, non entraredes no reino dos ceos»,
podiamos dicir no reino da arte.

A instalación complementábase no tempo
cunha serie de obras que retomaban o traballo de
maior calado feminista realizado a principios dos
noventa, ou polo menos achegábanse a el: a serie
O xardín das delicias, Chéirache ben, Alí estaban,
tendidos en metade da pradaría, a mirada perdi-
da e a cara dunha palidez intensa…!, Where is
the gate?, Here is not bone, Don’t eat it e/ou Car-
nívoros, etc. As obras, todas elas de 1995, tiñan



será acertado, apoiado» (e, apoiado por quen?,
con que obxectivo social ou cultural?). Non son as
vellas preguntas, que nunca tiveron resposta,
senón o desexo de retomar as prácticas artísticas
aí onde se deixaron para poder facer unha políti-
ca da epistemoloxía da arte.

Outras series de obras como Os traballos
manuais artísticos son receitas de traballos
manuais para alcanzar a beleza, o ornamento e a
categoría artística. Esas imaxes constrúense para o
descaro do obvio, da ironía. As fotos de pintor son
divertidas imaxes de ceos que se viron impedidos
de toda a súa grandeza por dedos que ocultan
parte do obxectivo. A obra ten unha sutil crítica
aos mecanismos de contemporaneidade que usan
algúns artistas con mala conciencia do medio no
que habitualmente se expresan. Ditos como «Pois
agora fai fotografía, ou vídeo, ou net art» veñen
subliñar a estupidez do comentario, como a estul-
ticia do artista. E todo para chegar a ser un dócil
representante, un situacionista epocal.

A reutilización dos coñecementos do xénero
pictórico como unha práctica feminista Den-
tro do aspecto xeral —que demos aos xéneros
artísticos e ás súas múltiples formas de relato, é
dicir, a toda practica artística acaecida durante o
século XX—, inevitabelmente debemos chegar á
conclusión de que forman parte dun esquecido
sentido de representación e, polo tanto, son sus-
ceptíbeis de ser recuperados dende unha marxi-
nalidade nada aparente, pero real.

A muller é agora heroína, xa non é unha seño-
rita débil e fráxil que cae ou empuxa o heroe ao
abismo da necidade. A muller é forte, decidida e
independente como Lara Croft; fría, violenta e
perigosa en Memoria letal, e moi activa no con-
cernente á cultura, ou polo menos o seu ministe-
rio, xa é dominio da súa competencia. A muller
deixou o activismo, xa que agora é socialmente
activa.

Así e todo, a súa actividade pública contrasta
coa súa resignación privada. Como diría Hannibal
Lecter no Silencio dos cordeiros: «...querida Clari-
ce, vostede está a unha xeración da fame...»;
demasiado próxima, para esquecer certos hábi-
tos, costumes que aparecen de forma automática
nunha conciencia sempre modelada.

afastados da corrección artísti-
ca e/ou estética14. Series como
Pensamentos (1999-2000),
Aerólitos (1999), Traballos
manuais artísticos (2000), Fotos
de pintor (2001), etc. veñen rei-
vindicar o assemblage das dife-
rentes pragmáticas artísticas,
pero dende o discurso feminis-
ta do artesanal e manual; dis-
curso propiciado por artistas
como J. Chicago, M. Schapiro e
Amy Goldin.

Na serie Pensamentos, Mate-
sanz constrúe cabaletes, que
despois pinta e adapta xunto
ao cadro que descansa e acolle.
As imaxes non poden ser máis
ilustrativas do que estamos
falando. Nunha obra, unha
mona con saias sinala unha
frase que pintou sobre un cadro
que tamén ten sobre un cabale-
te. A frase dinos: «O non
entender por que me dedico á
arte con este empeño faime
entender que non necesitamos
entender para vivir en xeral»15.
Unha frase esclarecedora das
intencións, ademais do xogo
ambiguo na posta en escena.
Outras obras, con frases como:
«Eu se tivese ideas, non pinta-
ría» e/ou «Se eu fose menos
intelixente, indiscutibelmente
pintaría moito moito mellor». A
primeira día un pallaso16; a
segunda redáctaa un raposo
con chapeu, lazo e húmidos

pinceis na man. É unha frase histórica e moi
coñecida17 que actúa como un catalizador das
intencións políticas da artista. O obxectivo é a
pintura, pero unha pintura contida, culta e com-
prometida. E isto non se pode dicir máis claro.
Non é unha defensa do xénero pictórico, non é
un regreso ao bo camiño, xa que o cheiro a disol-
vente recórdalle vellas e baratas guerras. Non é a
conveniencia nin a estratexia de «isto será ou non

tátil e xestiona proposicións artísticas dende as
salas vips dos aeroportos internacionais, en defi-
nitiva, que seduce abertamente ao poder, repro-
duce e representa dende as prácticas contempo-
ráneas o feliz comportamento que sempre tivo
unha sociedade excesivamente masculinizada.

Estas afirmacións virían socavar o carácter libe-
rador que abertamente se proclama dende o bo
poder. Agora, o poder é bo. «Eles comprénden-
nos», son sensíbeis coa nosa forma de pensar, de
entender a vida, e sabedores ademais de que
dende a arte podemos expresar e sintetizar o
pensamento da (nosa e só nosa) época. Agora, as
empresas patrocinan e amparan os museos e
estes están dirixidos por uns que xa son os nosos
e todos, dende unha borrosidade incríbel, mime-
tizámonos, á vez que construímos ao unísono un
so e fraternal sorriso.

Os soportes de comunicabilidade estética son
agora os de maior calado social. Unha exposición
de arte nunha institución pública pode chegar a
parecerse a unha campaña electoral do candida-
to que, en funcións, patrocina e axuda o organis-
mo. Grandes reflexións do social, rechamantes e
grandes fotografías, videoproxeccións con fondo
azul, rexistros sonoros que agrupan e axudan o
espectador a entrar nun xogo de felicidade inter-
activa. Agora todo é para tocar, mecanismos,
interruptores, dispositivos e botóns; a arte da dis-
tancia, o cordel vermello, o frío mármore sopor-
tando a sombra da sensual escultura de alabastro
desapareceron. A luz entrou nos museos, nos
centros de arte, e estes son agora recintos de
lecer para o poder, á vez que exquisitas platafor-
mas de proxección social.

A arte, tal e como a entendiamos até onte, é
agora privada e, por extensión, doméstica. As
accións, as performances, as instalacións de espa-
cialidade, a escultura, a pintura, os xéneros e as
súas lóxicas evolucións procedementais, amparados
e apoiados polos recursos das novas tecnoloxías,
son e pertencen ao ámbito do doméstico, xa que se
sitúan no habitáculo da casa, do taller, do estudo.
Agora a arte de onte é muller. E é, xustamente,
onde se atopa o carácter crítico, lúdico e reivindica-
tivo da actividade artística de Chelo Matesanz.

Estamos ante unha práctica do manual, do
gozo irreverente cos procesos construtivos máis

Yo si tuviese ideas no pintaría.

Óleo / tea e cabalete de madeira. 

Cadro: 135 x 135 cm 

Cabalete: 150 x 40 x 40 cm. Cortesía:

Galería adhoc.

2000



picaduras, goteos, choivas, etc. É un exercicio de
distancia, de paseo que vai dende o taller á casa.
Dende o traballo de claro estilo viril até a domés-
tica e, por extensión, feminina factura. Dentro da
serie existen cadros que coquetean cos formatos
heroicos usados por Pollock; obras que abando-
nan o formato e o tamaño da fiestra e que, pola
contra, se dispoñen como un muro. Se a fiestra é
metáfora da obra de Krasner, o muro é agora o
comentario que lle fai Matesanz.

Non obstante, a obra vai un pouco máis aló ao
interferirse dentro dos tormentos de privacidade
que se xeran dentro do ámbito doméstico: Chelo
Matesanz alude aos malos tratos e á violencia
doméstica como referente para un dripping de
muller; o goteo é sempre sangrante, violento e
vexatorio. Esa exsudación convértese en pintura
tematizada, reforzada e acalada20, para despois
ser recordada e construída á luz da costura.
Matesanz lamenta as feridas de Krasner e de aí o
seu consello.

O traballo de Chelo Matesanz é, agora máis
que nunca, unha reflexión sobre a disolución
mesturada das categorías e os xéneros (artísticos,
sociais, culturais) a través dunha ganduxada epis-
temoloxía da arte. ❚

aparencia parecido pero esencialmente separado.
Ese pequeno límite entre esas substancias é a liña
infranqueábel entre a arte social, pública e espec-
tacular, e aquel que se acantoa como procede-
mento para a marxinalidade das prácticas artísti-
cas, agora tamén como prácticas feministas.

A diferenza de O larpeiro, a serie O que Lee
Krasner podía facer… pero non fixo pretende
mostrar unha pintura desenvolvida dende o tra-
ballo (anónimo e colaborativo) da muller. Non é
un traballo, na súa construción de significante, de
carácter postesencialista, senón que dispón do
rango da factura como unha fractura xa histórica
—pero non por iso esquecida— entre o líquido
en Pollock e o seco en Krasner. Se Pollock era a
forza, Krasner era a aplicación e o coñecemento
de tal forza; pero ese coñecemento transmítese
mediante a distancia e a solidificación do húmido
en Pollock. Cando Chelo Matesanz lle comenta,
ou lle recorda, a Krasner o que non fixo, non é
por descoñecemento de Krasner, senón polo sen-
timento de impresión e de conmoción19 que sen-
tiu cando coñeceu a obra de Jackson Pollock. O
comentario de Chelo Matesanz sintetízase na
forma de encarnar dende a sequidade a líquida
expresión pictórica. Chelo non pinta, senón que
subliña o exercicio da pintura. O seu traballo
poderíase describir como o coloreado e repintado
sobre as formas máis sígnicas de representar, sal-

rico do primixenio, como construción evoluciona-
da da terra, que está sempre próxima á muller
como estrutura xermoladora. O barro representa
o rostro agredido da muller, un rostro sen cara,
ignorado, o rostro de todas; pero tamén o barro
é o vehículo para a escultura, para o coñecemen-
to do oficio dos xéneros (roles sexuais) artísticos.
A forma/rostro/barro achégase á beira expresiva e
comunicativa da máscara, xa que esta se consti-
túe socialmente como un xogo para salvagardar a
identidade. Próximo ao sentido do anónimo, pero
distanciado na súa posta en escena, a máscara
para as Guerilla Girls é un dispositivo de oculta-
ción e de desestabilización crítica, e en Paul
McCarthy é «un environment ao redor da miña
cabeza. A miña voz é máis forte dentro da más-
cara». En todos os casos, as obras, ou o uso figu-
rado ou literal que se dá á máscara, propoñen o
exercicio de ocultación como preámbulo ao
recóndito, ao secreto e ao marxinal.

Esta confrontación entre as polaridades do
público, entendido como situacionismo cultural,
e o privado, como inadaptabilidade arte/vida, vén
mostrarse de forma clara na obra O larpeiro
(2001) e na serie O que Lee Krasner podía facer…
pero non fixo (2002).

O larpeiro é un traballo anónimo, un ready-
made asistido —en palabras de Marcel Duchamp,
o resultado e corpo dunha acción— é, en defini-
tiva, unha pintura feminista de carácter perfor-
mativo. A obra iníciase a través dunha festa infan-
til, onde unha multitude de nenos merendan cho-
colate con churros. O xogo, como é de prever
deriva na chapuzadura do chocolate sobre un
ornamentado e decorado mantel de fío. O traba-
llo de Chelo Matesanz limítase a esperar a que o
chocolate seque, manche e tinga o inmaculado
mantel. A obra móstrase como unha extensión da
paciencia cando empeza o laborioso e sistemáti-
co bordado de todas as manchas. Os drippings,
as manchas naturimorfas ou antromórficas
(Klein), son agora reforzados e recordados nun
exercicio de traballo manual programado. A con-
cepción da obra retoma o carácter crítico do FAP
(Feminist Art Progress) mediante a seriación,
repetición, colaboración18 e laboriosidade decora-
tiva do traballo. O doce e nutritivo chocolate con-
fronta co amargor incomestíbel barro, algo en

Modélannos a golpes (algúns demasiado reais)
por conveniencia e a favor da tradición da costu-
ra e outras tarefas.

Dende os parámetros de privacidade artística
fronte á espectacularidade das prácticas sociais, o
traballo de Chelo Matesanz vén configurarse
como un axente pertinente da condición feminis-
ta. Obras como Chocolate, molinillo (2001) e
Modelámonos e adaptámonos (2002), realizadas
en soporte audiovisual, supoñen o xermolo da crí-
tica como un exercicio de posición fronte aos sis-
temas que determinan as iconografías da lexiti-
mación. Cada vez máis, o murmurio é escoitado
dende unha maior distancia. Chocolate, molinillo
mostra como a artista manipula un boneco de
plástico que, ao baixarlle os pantalóns, lanza un
líquido avermellado e escuro (sangue, ouriños,
seme); o movemento realízase de forma rítmica,
unha cadencia de movemento que paulatina-
mente se acompasa cos berros ou choros produ-
cidos por unha testemuña muda, talvez o propio
boneco, que xeme ou sofre a acción repetitiva e
masturbatoria á que é sometido. A acción con-
clúe cando o boneco termina de tinguir todo o
soporte onde se atopa. A obra, con clara referen-
cia a Jackson Pollock, é un xesto de prolongación,
de acompañamento, de apoio, e até de servizo ao
traballo expansivo e creativo do artista norteame-
ricano. É coma se a artista axudase a gotear o
artista. Nun claro plano secundario, o labor de
Chelo é parecido ao de Lee Krasner: o protago-
nista é o boneco (que tamén actúa como un
neno, ao que se lle ten que asistir no simple
manexo do seu membro para producir a correcta-
mente ouriños/seme, etc.), e a man protéxeo, o
méxeo e axúdao a expresarse.

Pola contra, en Modelámonos e adaptámonos,
a obra móstranos outras formas de coñecer e
experimentar os procedementos escultóricos. A
artista esta modelando en barro. Pero o modela-
do non intenta representar, nin sequera lexitimar
mediante o xénero, o que despois será estatua,
senón que se realiza mediante o contacto entre a
man e o barro. O contacto é rápido, eléctrico.
Chelo Matesanz golpea coa súa man, con forza
pero sen furia, con coñecemento do que fai (e
por extensión do que significa) un barro sen ros-
tro. O barro, volve actuar como referente metafó-

1 Persoalmente penso que o 3% é algo

xeneroso. A historia da arte articúlase

dende unha porcentaxe máis axustada

ao estudo e divulgación do traballo

realizado por artistas mulleres.
2 O quínico sería aquel que se opón ao sis-

tema dos decoros e das correctas

representacións. É un insolente e un

irreverente que non fala contra as

mecánicas sociais estabelecidas,

senón que vive contra elas. Esta defini-

ción é debedora do sistema de polari-

dade construído por Peter Sloterdjik en

Crítica de la razón cínica, vol. I e II.
3 Non me refiro ao Ku Klux Klan, senón a

tres artistas cuxos apelidos empezan

pola letra K.
4 Título da exposición individual amosada

na Galería Siboney do 29 de novembro

ao 23 de decembro de 1991.
5 É necesario reconstruír o ambiente artís-

tico daquela época no Estado español.

E como exemplo, aínda que non se

corresponda dende a contorna xeracio-

nal, defínesenos o marco onde situar-

nos no acaecido un par de anos antes.

En 1989 exhibíase o traballo de Susana

Solano nas galerías Oliva Arauna e na

Maquina Española. Nas exposicións

mostrábase un conxunto de disposi-

cións que a artista desenvolvía a través

da escultura. As súas preocupacións

ían dende a inmediatez e o encontro no

facer —«Para min, a frescura no proce-

so de traballo é importante. Ás veces,

cando comezas unha peza non a tes

clara. Pero non as machuco, non as tor-

turo...»—, cunha experimentación

accionada, até o carácter perceptivo do

espectador cara á formalidade da

escultura (atravesar a escultura, física

ou visualmente) Non te pases, con

escaleira de urxencia —que, por certo,

recórdanme ás obras e aos títulos das

pinturas de Peter Halley—. «De feito,

non podes pasarte, pois son espazos

pechados; pero si podes pasar coa

mirada, pois as mallas permiten ver o

espazo interior...». Pero, sobre todo, o

seu traballo situábase nun parámetro

próximo ao vivencial (o lugar onde

pensa, traballa e vive), no carácter

plástico e formal (pensa na habitabili-

dade, opacidade, elevación, ocupación,
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Chelo Matesanz (Reinosa, Cantabria,

1964)

Licenciada en Belas Artes, especialidade

Audiovisuais. Universidade do País Vasco.

Doutora en Belas Artes pola Universidade

do País Vasco. Profesora de Debuxo na

Facultade de Belas Artes de Pontevedra.

Premios: Premio JASP á mellor artisa

nova en ARCO’96, financiado por Renault;

Bolsa “Fundación Marcelino Botín”. San-

tander; Germinations, taller para novos

artistas europeos, Delfos, Grecia; Muestra

de Arte Joven, Museo Nacional de Antro-

pología (antigo MEAC); Premio e adquisi-

ción, Bienal 92; Bolsa “Juan de Otaola y

Pérez de Saracho”, Basauri, Biscaia.

Exposicións individuais: 2008: Los

Gallos solo saben volar sobre la Nieve,

Galería adhoc, Vigo. 2006: Del Sol St.

Gallery, Santander: Las Flores Pintadas no

huelen a Nada. 2005: Galería Magda

Bellotti, Madrid. 2003: Pegando el Culo a

la Brasa (con Juan Carlos Román), Centro

Torrente Ballester, Ferrol. 2002: Lo que Lee

Krasner podía haber hecho… pero no hizo,

Galería adhoc, Vigo; Nos modelamos y nos

Fundación Marcelino Botín; Retorno al

País de las Maravillas. El Arte Contempo-

ráneo y la Infancia, Fundació La Caixa, Bar-

celona; Begijnhof III, Sweet Dreams,

Estrany-De la Mota, Barcelona. 2000:

Indoméstico, Imatra, Bilbao; Memoria de

un Fin de Siglo, Miradas Simultáneas,

Museo de Bellas Artes y Sala Luz Norte,

Santander. 1999: Jardín de Eros, Obras

Eróticas en las Colecciones Europeas,

Palacio de la Virreina e Tecla Sala, Barce-

lona. 1998: Hábitos velados, Área 2, Sala

Rekalde, Bilbao; Transgenéric@s, Koldo

Mitxelena, San Sebastián. 1997: Prohibi-

do, ARSenal, Bilbao; Men and Women,

Centro Cultural Caja Cantabria, Santander.

1996: ARCO 96; Norte, Centro, Sur, Galería

Juana de Aizpuru, Madrid; ART´LISTE,96;

Ricas y Famosas, Sala Ciudadela, Pamplo-

na. 1995: Arte e Solidariedade, Casa das

Artes, Vigo; Mujeres para el 2000, Sala de

Exposiciones, Cámara de Comercio, San-

tander; V Bienal de Pintura Ciudad de Pam-

plona. 1994: Galería Vanguardia, Bilbao

(xunto a J.C. Román). 1993: III Mostra

Unión Fenosa, Estación Marítima, A Coru-

ña. 1992: Entre el Objeto y el Arte, Galería

Vanguardia, Bilbao. 1991: Objetos de

Deseo/Objetos de Codicia, Galería Sibo-

ney, Santander. 1990: En Derredor (itine-

rante). 1989: I Bienal de Bellas Artes de

España, Tenerife. 1988: Bellas Artes

88,Galería Windsor, Bilbao. 

pan. Non se pode ser máis procaz e

aberta a máis posíbeis relacións e

intercambios mostrando menos.
14 Debemos pensar ben para facer unha

arte que estea ben.
15 A frase é dunha artista española, cuxo

traballo tivo ou ten puntos de conexión

co traballo de Chelo Matesanz. Esa

frase foi pronunciada e está publicada

nunha revista de arte.
16 Tamén un artista español.
17 Simplemente, o Gran Dalí.
18 Durante varios meses a artista e a súa

nai compartiron tardes de costura.
19 Lee Krasner describe a súa reacción ao

coñecer por primeira vez a obra de

Jackson Pollock: «Aquilo impresionou-

me, conmoveume, asoballoume, dei-

xoume estupefacta, derriboume. Sentín

a presenza dunha forza viva da que

nunca tivera noticia. Sentín como se se

estivese afundindo o chan… case

morro…».
20 O que antes era flor, agora é espiño.

polas ‘bromas da arte’…».
10 Recordo agora con certa tristeza unha

resposta que daba durante unha entre-

vista a historiadora e crítica de arte

Estrela de Diego sobre a súa participa-

ción como comisaria do pavillón espa-

ñol na Bienal de Venecia, xa que na súa

resposta reafírmase a sospeita de

Chelo Matesanz respecto da relación

existente entre a arte e os imbéciles.

Pregunta: «Como organizou ese traxec-

to artístico a Venecia?». Resposta: «Foi

a miña contribución anual á estupidez

humana. Estas cousas non son máis ca

un escaparate para pasar o tempo. Os

grandes eventos culturais non teñen

nada que ver cos do pasado. Son citas

sociais» (El País, venres 17 de agosto

de 2001).
11 Habería que dicir que o proceso de reali-

zación das flores, así como os deseños,

facíase en conxunto. Unha cuñada e a

propia nai da artista traballaron na

composición floral.
12 Texto «Las fantasías animadas de Chelo

Matesanz», publicado na revista de

arte Cimal, n.º 50.
13 Sobre estas pezas cabe subliñar a análi-

se que fan os comisarios Juan Vicente

Aliaga e Mar Villaespesa de devandita

exposición: unha das últimas series

que realizou, Bocadillos (1997), son

exactamente iso, os que así se denomi-

nan no mundo do cómic. Neles lemos

frases pícaras, procaces, deslinguadas,

pero eses bocadillos están iluminados

por unha luz máxica que nos permite

ver a quen os pronuncia, enfocados no

medio dun campo de escuridade, uns

cadros negros, que fan moito máis

ambiguos e divertidos os textos e men-

saxes dos bocadillos: na nocturnidade

permisiva os xogos danse a moitas

bandas, non sabemos se os que falan

son animaliños, nenos ou adultos, tam-

pouco sabemos de que sexo son os que

falaban entre eles, nin sequera entre

cantos falan e gozaban a «noite», nin

sequera en que tipo de escena partici-

transversalidade, peso, gravidade,

lixeireza e aparencia escultórica), no

xurdimento azaroso das formas, e os

contrastes dos propios materiais como

descubrimentos mecánicos e operati-

vos («Estas dúas pezas introducen un

elemento novo no vocabulario material

da súa escultura, a persiana metáli-

ca»).

En definitiva, unha artista que fora Premio

Nacional de Artes Plásticas en 1988 e

representante española na Bienal de

Venecia, pero cuxo discurso estaba

totalmente afastado do continuado

desacordo entre a arte e as prácticas

artísticas desenvolvidas por mulleres.

Máis ben, todo o contrario; xa que o

artigo tiña por título unha frase entre

comiñas: «A poética fíxose máis dura»

(El País, sábado 7 de outubro de 1989).
6 Por Amor al Arte, publicado en DEIA, 30

de xuño de 1991.
7 Miguel Zugaza, «La pena, el placer y la

indiferencia», texto para a exposición

de Chelo Matesanz, Dolor y Placer,

Udal Kultur Etxea, Basauri, 1992. 
8 Presentación e introdución de Chelo

Matesanz ao traballo seleccionado na

Mostra de Arte Xove, 1994, páx. 73.
9 Simón Marchan describe o cambio opera-

do entre o feminismo mostrado e o

grao crítico que fai que a artista tome

partido por outros mecanismos de des-

agravio, na introdución ao catálogo da

III Convocatoria das Bolsas de Artes

Plásticas (Fundación Marcelino Botín.

Santander, 1996): «O sinal feminista,

tan marcado hai dous anos, non se

borrou e perdura larvado ou aberta-

mente nas súas obras até o presente.

No entanto, creo que se mitigou na súa

agresividade, convive cunhas doses

maiores de ironía ou até coa comicida-

de... Cal rebelde con causa, Matesanz

alza por igual a súa voz contra a arte

seria e contra a seriedade na arte como

broma pesada e banal, sen ironía nin

cinismo. Por iso paréceme que dá no

seu propio cravo cando toma partido

Lo que Lee

Krasner podía

haber hecho… y

no hizo.

Tinta / papel.

70 x 100 cm.

Colección CGAC.

2001
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