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Azkenean gorpuzte bat dakarten ekintza eta estrategia sorta bat abiaraztearen ondorioz (Butler, 1997: 300), Regina José 
Galindoren gorputza bestetasun egoera bikoitz batean agertzen da: emakume gorputza / gorputz kolonizatua. Guztia 
irudikatzeko eskubidea erabiltzetik abiatzen da, eta norbere buruaren irudikatzetik igarotzen da, non jardute performatzaileak 
lehen mailako tresnak baitira. Performancea bitarteko gisa, gune historiko gisa hartzen den gorputz bat berriz kokatzeko 
esparru gisa, barnean hartze/kanpoan uzte identitate kategoriak finkatzen diren toki gisa.  

Emakumearen gorputzak toki garrantzitsua izan du beti botereek historian zehar ezarri dituzten ikusgaitasun erregimenetan. 
«Emakumetasun»-aren irudikapena gorputzera mugatu da. Horregatik, XX. mendearen bigarren erdiko lehen artista feministen 
iruditeria arau-emailea gainazpikatzeko/iraultzeko lehen ahaleginak gorputzetik hasi dira. Arazoa norbere burua nola irudikatu 
da: finkatutako kanon estetikoarekiko erresistentzia eta bere aipatzeko ahalmenagatik gainazpikatu beharrean beti araua 
errepikatzeko joera duen hizkuntza bat erabiltzeko beharra elkartzea. Berridatzi behar diren gorputzak. Ezabatu behar diren 
gorputzak. Norbere gorputza hizkuntzaren barruan hala eratuta dagoelako baizik ez da gorputz.    

Nondik irudikatu (norbere burua)?  

Artistaren gorputza, modernotasunaren arrazobide hegemonikoak alboratua, hirurogeien hamarkadan atera zen oldarka 
agertokira. Aurretik zeuden adierazpen urriek –esate baterako, Marcel Duchamp Rrose Sélavy bihurtzea edota Claude Cahunen 
argazki-performanceak–, genero-performacearekin lotutako gorputzari beste zeinu-izaera bat ematea azpimarratzen zuten. 

Ez dago gorpuztearen ikuspegi kritikorik iparramerikako action painting delakoaren proposamenean. Are gutxiago Yves Klein 
edota Piero Manzoni artisten tankerakoen esku-hartze gizonkoietan, izan ere, gorputza identifikazioen edukiontzi edota gizarte 
esparruaren sortzaile gisa hartu beharrean, irudikapen arau-emaileak berezkoa zuen falozentrismoa eta sexu-mendekotasuna 
nabarmentzen ziren.  

Teoria feministek finkatuko dituzte irudikapenaren kritika baterako oinarriak hirurogeita hamarren hasieran artearen esparruan 
indarrez sartuz. Gorputzekikoari emango zaio garrantzia, gizarte eremuaren eraikitzaile gisa, eta «pertsonala politikoa» da 
baieztapena mamituko da.  

Genero-estereotipoak eszenaratzearen bidez, emakumezkotasun paradigmak behin eta berriz errepikatzearen bidez, 
performancea bitarteko egokia bihurtu zen haiek desmozorrotu eta gainazpikatzeko. Emakumezkotasuna «antzezteko» 
posibilitateak agerian uzten zuen haren izaera kontingentea, dagoeneko Joan Rivièrek 1929ko hitzaldi batean ondoko hau esan 
zuenean: «emakumezkotasuna eta maskarada gauza bera dira» (Rivière, 1929: 303-313). 

Performancea, lehen mailako estrategia estetiko-politiko gisa, irudikapenaren kritika berriz kokatzeko esparru interesgarria 
gertatuko da, Judith Butler-en ikerketek erakutsi duten eran: «gorputza ahalbideak dramatizatuz edo antzeztuz joateko modu 
gisa formulatzeak egiune kultural bat nola gorpuzten eta antzezten den ulertzeko bide bat eskaintzen du» (Butler, 1997: 305). 

Artearen esparruan gorputzak duen garrantzia dela eta irudikapenaren nolakotasunaz galdetzera darama behin eta berriz. Nola 
eralda dezakete gorputzaren ekintzek egiunea? Nola uzten dio irudi batek statu quo delakoa sendotzeari eta bihurtzen da 
hegemoniaren aurkako? 
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Regina José Galindok eszenaratzen duen gorputza, behin baino gehiagotan berak esan duen bezala, gizarte gorputz bat da. 
Plaza betera ateratzen denean aldez aurretikako identifikazio eta egozteen edukiontzi bihurtzen dena. Hor daude, ezin dira ez 
sasihestu, ez alboratu. Bestekotasun bikoitza emankizuna hasi baino lehenago ere hasten da: gorputza ez da gizonezkoa, 
gorputza ez da zuria, gorputza ez da hegemonikoa. Gorputza sozialki baldin bada, edukiontzi izaera horri esker da neurri 
batean: haren izatea hizkuntzaren bidez dei egin dakiokeelako da posible. Gorputza ezagut daitekeelako da (Butler, 2009: 22).  

Gorputzarekikoak irudikapenaren esparruan zabaltzen dituen ahalbideak eztabaida latzen gai izan ziren feministen lehen jardun 
artistikoetatik hasita. Finkatzen duen irudia eta gainazpikatzen duena bereizten dituen muga hain erraz igaro baliteke bezala. 
Emakumearen gorputza adierazle gisa erabiltzen denean, objektu eta fetix bihurtzeko arriskua dago, aurretik izatea duen 
iruditeria baten ondorioz. Hirurogeita hamarretako artista batzuek gauzatu zuten emakumearen gorputzaren esentzializazioan, 
gorputza berriz objektu bihurtzeko modu bat ikusi zuten teorialari feminista batzuek, ustez feminismoaren estrategia estetiko-
politikoaren aurka zegoena: 

Irudi hauek gaizki ulertu arriskutsuak ekar litzakete. Ez dute emakumeak eta hauen biologia bat egiten dituen mendeetako 
ikuspegia funtsean aldatzen, eta ez diote emakumeak eta natura lotzeari aurre egiten ere. Neurri batean, emakumeen 
izaeraren definizioa alderdi sexual hutsean oinarritzea, emakumeak gorputz bat eta, are, esplizituki alu bat besterik ez direlako 
ustea betikotzea besterik ez dute egiten. (Parker/Pollock, 1981: 127) 

Emakume gorputzaren irudikapena eztabaidatzen hasi ziren artistetako batzuen ustez, autoerreferentzialtasunak Mendebaldeko 
iruditeria erotikoari ez zegozkion parteak –esate baterako ernalkinen irudi esplizitua, menstruazioa, haurdunaldia eta erditzea–
ezkutatzen zituen gizarte bati egin zion kontra. Lan horiei esentzialista eta falozentrismoaren iraunarazle izatea egotzi bazitzaien 
ere, beren testuinguruan kanon estetiko arau-emaileen iraultzaile gertatu ziren. Beste proposamen batzuk, 
emakumezkotasunaren ospakizun esentzialistatik urrunago, estereotipoak birsortzearen inguruan egin ziren, maskaradaren 
hurbileko baliabide errepikakorrak erabiliz. Emakumezkotasunaren gailu performatzaileak abian jarriz emakume-objektuaren 
irudikapen kanonikoaz jabetu ziren, beren kodeen analisiaren bidez iraultzeko asmoz.  

Gorputzaren bidez autoirudikatzearen arazoa jardun artistikoak eta teoria feministek elkarrekin zuten gai nagusietako bat izan 
zen eta, nola edo hala, izaten jarraitu zuen. Eta arazo horren inguruan dute, hain zuzen ere, zentzu betea Regina José 
Galindoren gorpuzdun proposamenek.  

Reginak gorputz minberatu, sarraskitu eta bortxatua aukeratu du, eta gorpuzkin gisa, sistema heteropatriarkalak ondo 
funtzionatzeko beharrezkoa den hondakin gisa kokatu du. Ez dago dudarik gorputz hori badela, askotan ikusi dugu. Egiturazko 
indarkeria matxista baten hartzaile gisa, bere gorputzak ekintza berriz ere gauzatzen den euskarri bat eskaintzen du. Irudiak 
azpimarratzen du ez dagoela indarkeriarik gabe mantendu daitekeen botere sistemarik. Hala ere, emakume gorputza biktima 
bihurturik ageri da, estrategia politiko gisa alderantzikatzea zail egiten duen egoera batean.  

Mina, benetakoa bezala, irudika ezin daitekeen hura bada, nola konpondu hori irudikatzeko behar morala? 

Gorputzaren oinazea oinarri duten performanceak, Amelia Jonesek (2006: 32) dioen bezala, gizonezko artisten lana izan bada 
ere gehienbatean, hainbat emakumek ere –Ana Mendietak, Yoko Onok edota Marina Abramovic-ek, besteak beste–, egin 
dituzte gorputza bortxatzen den edota hala dirudien lanak. Galindoren lana Mendietarenarekin uztartzen da, ez oinazea 
irudikatzeko asmoan bakarrik, baita mugimendu feministak aldarrikatzen duen plaza irekiaz jabetzeko ahaleginean ere. Rape 
Scene (1973) lanean, Ana Mendietaren gorputza biluzik eta odoldurik agertu zen Iowako Unibertsitatean, campusean 
bortxaketa baten biktima izan zela irudikatuz. Protestarako eta aldarrikapenerako plaza irekia hartzeak lan hau aktibismo 
politikoaren esparruan kokatzen du, eta Regina José Galindoren lanak askotan egiten du gauza bera.  

Postaren eraikina, Guatemala Hiria, 1999. Emakumezkoa eta mestizoa dela ezagun duen gorputz bat eraikinaren arkutik 
zintzilikatu da eta poemak irakurtzen dizkio munduari. Lo voy a gritar al viento ekintza jabetze bikoitzeko ekintza da: 
espazioarena eta hizkuntzarena. Hemen hitz egiteko ahalmena erabiltzeak berekin dakar entzutearen derrigortasuna. Gorputz 
hau toki zehatz batean dago, testuinguru soziokultural jakin batean: Guatemala Hiriaren erdi-erdiko plaza irekian. Zein aldaera 
ari dira hemen? Zein bateratze, aurretik idatziak, daude jokoan gorputzari dagokionez? Gorputzak tokia hartzen du, hitz egiten 
du: baina hitzak, haizeak daramatza. Bigarren mailan egonda hitza hartzeko ezintasuna planteatu ote du artistak? (Spivak, 
1988). 

Ekintza burutzen den testuinguruak garrantzi berezia du. Ez da Europako galeria baten edota museo baten barruan egindako 
performance «instituzionalizatua», geroago egindako bere beste lan batzuk bezala. Lo voy a gritar al viento eta beste 
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proposamen batzuk, esate baterako ¿Quién puede borrar las huellas? (2003), «artistiko»-tzat jo daitekeen testuinguru batetik 
kanpo gertatzen dira eta guatemalar gizarte esparrua dute aipagai. Esanahiak etengabe sortzen dira, jarduten duten 
testuinguruaren baitan daude, eta hori kontuan izatea funtsezkoa da Galindoren lana aztertzerakoan.  

Bere proposamenek galdera ugari pizten dute, gaur egungo gaiei buruzko eztabaida interesgarriak zabaltzen dituzte eta erabat 
itxi gabeko beste batzuk berreskuratzen. Zeintzuk dira erakunde menderatzaileak gainazpikatzeko hizkuntza egokiak? Zein 
eginkizun du gorputz horrek gogoetabide feminista eta poskolonialen barruan? Zein harrera dute bere lanek aurkezten diren 
testuinguru batzuetan eta besteetan, arte garaikidearen sistema globalizatuan? Zeintzuk dira, halakorik balego, irudikapenaren 
mugak? 
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