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“The advantages of being a woman artist:   

(…) Being reassured that whatever kind of art you make it will be labeled 

feminine.” (1988) 

Guerrilla Girls 

 

Na segunda metade da década de oitenta ao mesmo tempo que 

chamaram a atenção da comunidade artística para o reconhecimento do 

domínio feminino nas artes, as Guerrilla Girls perspectivaram no seu trabalho 

a questão levantada pela aplicação do termo feminino à quase generalidade 

da arte produzida por mulheres. Do próprio desejo de reforçar os contornos 

identitários e a diferença de género emergira a dificuldade de pensar a 

diversidade e conceber a pluralidade das práticas artísticas contemporâneas 

realizadas por mulheres. A armadilha da catalogação revelava-se, estando 

patente, por exemplo, na recorrência de um padrão para a interpretação das 

obras realizadas por mulheres e da sua restrição a um único ponto de 

interesse.  De idêntico modo, podemos salientar os problemas levantados 

pela redução da orientação feminista a um movimento monolítico com limites 

e definições precisas, quando afinal o pensamento feminista desenvolver-se-

ia a partir de diferentes ideais e concepções: a tendência liberal, que estava 

centrada na noção de universalidade e na existência de uma desigualdade de 

direitos, a tendência cultural ou radical, com preocupações ao nível da 

afirmação de uma cultura específica da mulher e a tendência materialista 

que, desconsiderando a ideia de universalidade e os argumentos 

essencialistas referidos, concebia os géneros como culturalmente construídos 

num campo de relações de poder.  

Facto determinante para o processo de reavaliação destas 

manifestações foi o contínuo debate que a arte feminista gerou entre a 



comunidade artística ao longo dos anos 80 e 90. Exemplos paradigmáticos 

dessa reflexão são as obras Feminists and Postmodernism de Craig Owens e 

Feminism and Contemporary Art de Jo Anna Isaak, que ajudaram a tornar o 

feminismo sinónimo de uma atitude de natureza plural, sugerindo uma 

leitura atenta à heterogeneidade e ao debate que ainda perdura entre 

perspectivas que advogam a existência de uma forma especificamente 

feminina de produzir arte e as abordagens que pelo contrário são avessas ao 

isolamento e à excessiva particularização de uma arte da condição feminina.  

 

Nós Vós Elas 
 

Não por acaso, no seu mais recente trabalho A Nossa Necessidade de 

Consolo é Impossível de Satisfazer #3, Alice Gerinhas apresenta-nos o 

retrato de uma mulher indeterminada, cuja imagem genérica se oferece à 

leitura e às suposições de cada espectador. De resto, sem recorrer à 

conjugação perfeita de uma gramática rígida e universal, Alice Geirinhas tem 

vindo a trabalhar a partir de referências radicalmente singulares, desenhando 

breves episódios que no essencial resumem perspectivas e experiências de 

vida de diferentes mulheres. Assim, em A Nossa Necessidade de Consolo é 

Impossível de Satisfazer #1 contava-se a história de uma adolescente 

envolta em conturbadas relações familiares e nas particularidades de uma 

educação convencional assente tanto nos valores tradicionalistas da mãe 

como no comportamento irreverente da filha. Em A Nossa Necessidade...#2 

podíamos seguir o percurso, real ou imaginário, de quatro figuras (Nadege, 

Gabriela, Isabel e Rosa) pertencentes a diferentes gerações de mulheres,  

ficando a conhecer alguns traços biográficos e dados sucintos relativos às 

suas conquistas e dilemas na vida profissional e emocional, sem contudo cair 

na vertigem do conhecido e do já dito.  

 

Eles 

Não obstante ter realizado muitos dos seus trabalhos em torno dos 

papéis e do lugar da mulher na sociedade, no decurso dos últimos anos, 

também eles dedicados à ilustração e à publicação de fanzines, Alice 



Geirinhas vem construindo uma espécie de amplo  álbum, onde tem 

retratado a realidade do país através dos pequenos e grandes mundos que o 

compõem: o núcleo familiar, a esfera política, o sistema jurídico, a 

comunidade artística.  Desse  retrato sociológico faziam parte os 

apontamentos sobre a realidade e acontecimentos mediáticos que a artista ia 

acompanhando ao ilustrar crónicas jornalísticas, bem como muitas das suas 

histórias e memórias mais pessoais. Estas coordenadas e linhas de trabalho 

que persegue permitem, de um modo mais evidente, verificar como através 

do seu trabalho Alice Geirinhas tem desafiado qualquer proximidade aos 

lugares normalizados do discurso e da imagem feminina nas artes.  
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