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AS MENINAS DA RUA DA MONTERA

N

ão sei se o substantivo plural “señoritas” ou meninas em português, é o mais
apropriado para referir a realidade das mulheres que exercem, hoje, o mais velho
oﬁcio do mundo na Rua da Montera, centro absoluto e populoso de Madrid. A
língua espanhola é riquíssima e tem, para a necessária referencia, inumeráveis
palavras, tantas que Camilo José Cela lhes dedicou um livro curioso, com
fotograﬁas de Joan Colom, para falar das de Barcelona, com o rótulo-pouco fácil
para a sua tradução- de Izas, rabizas e colipoterras, Editorial Lumen, Barcelona
1964.
O projecto -A erótica da matéria- do que faz parte a instalação, “Las señoritas de
la calle de la Montera” é uma proposta em que Linda de Sousa une todo o seu
caudal expressivo e imaginativo em defesa da liberdade da mulher. Videos,
transparências, pinturas á linha, silhuetas insinuantes e digitograﬁas conformam um
mosaico que é, ao mesmo tempo, de defesa e de denúncia. A partir da sua
vertente abertamente feminista, a autora defende a autonomia da mulher
tornando-a dona dos seus actos e do seu destino. Mas também exige, para esse
exercício, garantias desde o ponto de vista humano, legal e sanitário. Essa é a sua
luta mais além do ícone estético.
Linda de Sousa está, pois, a favor da despenalização e, como consequência, da
legalização da prostituição. Se uma mulher decide comercializar com o seu corpo,
que o faça com as máximas garantias, longe dos ambientes sórdidos de hoje
cheios de chulos, ordinários, alcoviteiros e assimilados que exploram, sexual e
psicologicamente, a mulher.
Desde a minha posição liberal, sou da mesma opinião. Apesar de que agora o
termo liberal está em algo infestado pela vontade mistiﬁcadora dos oportunistas,
estou a favor da liberdade sem dissimulações nem rodeios. Liberdade plena para
tudo e estabelecimento dos mecanismos que o permitam e assegurem. Essa é, em
parte, a incumbência desta amostra multimédia heterogénea, multidisciplinar mas
com um objectivo claro: a livre expressão da mulher sem patrão algum.
O perigo do pensamento único, sempre á espreita, já foi denunciado e ninguém
o disse mais claro que Hannah Arendt, quando assegurava:”O propósito da
educação totalitária nunca foi o de infundir convicções mas sim destruir a
capacidade de formar alguma”. Aqui está a raiz do trabalho de Linda de Sousa na
consciência da pluralidade e da liberdade, advogando por convicções de
respeito e dignidade e com a oportunidade de criar convicções saudáveis de
vida, comportamento e de pensamento.
Umas linhas mais acima referi-me ao objectivo da exibição desta aposta que,
deﬁnitivamente, não é só a defesa da mulher nem da sexualidade mas sim de um
conceito global da liberdade. Sem liberdade não há vida mas, com pobreza e
ignorância, não pode dar-se a liberdade. A liberdade é a chave do destino de
cada um, se não se dá essa chave a cada pessoa, não poderá abrir nenhuma
porta e não vejo isso limitado só á sexualidade, que é fundamental, mas também á
conduta e à vida do homem.
O ser que se manifesta e rege por uma atitude liberal, não pode ser machista,
nem totalitário, nem perder o respeito aos seus semelhantes. Um liberal é o que
sabe que o outro também tem as suas razões e deve negociar. Um liberal é quem
não admite que o ﬁm justiﬁca os meios, quem reconhece que tudo o que é legitimo
nem sempre é possível. Um liberal é quem põe a justiça acima de tudo e, quem
põe a justiça no vértice da sua vida, não pode admitir situações de abuso,
delinquência e maltrato seja de que tipo for.
Linda de Sousa, com esta entrega performativa e testemunhal está-nos a
oferecer, sobretudo a sua visão da arte, a sua imbricação da ideia e da forma, a
saída a situações limites, uma visão luminosa a um problema, uma atitude limpa,
possível e desejada na defesa da mulher e do seu desenvolvimento, livre de
contaminações e abusos.
TOMÁS PAREDES

Comissário do Projecto, Presidente da AICA/Espanha
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THEADIES OF MONTERA STREET

I

do not know if the plural noun "ladies", or meninas in portuguese, is the most
appropriated to refer to the reality of the women that today, have the oldest
profession in the world in Montera street, absolute and crowded centre of Madrid.
Spanish is a very rich language and to refer to the necessity, so necessary, has
innumerable words, so many that Camilo José Cela dedicated them a curious
book, with photographs by Joan Colom, to talk about Barcelona, with the label -not
easy for its translation- de Izas, rabizas y colipoterras, Editorial Lumen, Barcelona
1964.
The ladies of Montera Street are a proposal in which Linda de Sousa joined all of
her expressive and imaginative ﬂow in defence of women's freedom. Videos,
transparencies, line painting, suggestive silhouettes, digitalgraphies shape a
defence and denunciation mosaic to a time (to these times?). Since her take off
openly feminist, the author defends the woman's independence, making her
owner of her acts and her destiny. But she also demands guarantees for that
profession from a human, legal and health point of view. That is the ﬁght beyond the
aesthetic icon.
So to say Linda de Sousa is in favour of the decriminalization and, in principle, of
the legalization of prostitution. If a woman decides to trade with her body, do it with
the maximum guarantees, away from the squalid places of today that are full of
pimps, louts, procurers and attached, that exploit sexual and psychologically the
woman.
From my liberal position, I am of the same opinion. Although now the term liberal is
a bit infested by the mystifying willpower of the opportunist, I am for freedom,
without subterfuges nor excessive. Total freedom for all, and establishing the
mechanism that allow and asure it. And that is, partly, the aim of this multimedia
show, heterogeneous, multidisciplinary, but with a clear objective: the free
expression of women without any master.
The danger of the single thought, always lurking, has already been reported and
no one said as clearly as Hannah Arendt, when she stated.
"The aim of totalitarian education has never been to instill convictions but to
destroy the capacity to form whatsoever". Here is the result of the work of Linda de
Sousa, in the consciousness of plurality and freedom; convictions advocating
respect and dignity. The opportunity to create healthy life convictions and
behaviour, of thought.
Some lines above I meant the aim of the exhibition and of this bet, which,
ultimately, is not only a defence of women, or sexuality, but a global concept of
freedom. Without freedom there is no life, but with poverty and ignorance there
can be no freedom. Freedom is the key to the fate of each one, if the key is not
given to each person, no door can be opened. And I do not see constrained only to
sexuality, which is fundamental, but the behaviour and life of man.
The being that manifests and is governed by a liberal attitude, can not be macho,
or totalitarian, or lose the respect of their peers. A liberal is one who knows thar the
other also has its reasons and must negotiate. A liberal is one who does not admit
that the end justiﬁes the means, who acknowledges that all legitimate is not always
possible. A liberal is one who puts justice above all. And who puts justice as the apex
of his life, can not accept situations of abuse, crime and abuse of whatever type.
Linda de Sousa with this performative and testimonial delivery is offering us, above
all, her vision of art, its interweaving of idea and form an outlet for extreme situations,
a bright vision to a problem, a clean attitude possible and desirable in defence of
the woman and her free development of contamination and abuse.

TOMAS PAREDES

Commissioner of the project
President of AICA/Spain
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SOBRE O MEU TRABALHO

O

projecto “A Erótica da Matéria” deita uma vista de olhos sobre a utilização da
imagem erótica da e pela mulher, a partir de uma plástica matérica, com especial
interesse pela diferença existente entre a maneira de olhar do homem e a da
mulher, como um reencontro implícito entre desejo e plástica que transcende a
nossa memória, convertendo-se em presença quotidiana na actualidade
metropolitana: vejam-se anúncios televisivos, painéis publicitários...
Os géneros iconográﬁcos, como a pintura erótica e a pintura mitológica,
gozaram até aos nossos dias de uma ampla ressonância na história da arte, tanto
oriental como ocidental. O seu desenvolvimento viu-se carregado de encontros e
desencontros que sinalizam especialmente este período dialéctico e
interdisciplinar em que nos situamos quanto à linguagem plástica. Se intrigante
pode resultar investigar diferentes posturas eróticas tratadas pela pintura ao longo
dos séculos, não menos o será se o olharmos desde a inﬂuência dos meios de
comunicação, sob o prisma do artista do século XXI.
Tudo isto sem falar na Internet, ferramenta decisiva da criação artística da nossa
época.
O erotismo será, por tanto, o ponto de chegada e de partida desta reﬂexão
pictórica. Através dele, e usando peças de roupa interior, criei a obra “A primeira
inﬂuência” de conteúdo erótico, vista da perspectiva feminina, reﬂetindo sobre o
principio desta exposição que é denunciar a utilização das mulheres em contra
dos seus interesses, e a sua ﬁnalidade, que é a de digniﬁcar a mulher e fazê-la
partícipe do jogo erótico e não mero objeto de desejo, porque o erotismo não é
património do homem, mas de ambos.
A síntese do projecto vem dada pela instalação “As meninas da Calle Montera”,
onde se mostram simples desenhos de mulheres em diferentes poses, com posturas
insinuantemente frívolas, escondendo a tragédia que há por trás delas. Com isto
pretendo chamar a atenção sobre a dura realidade da mulher que se dedica ao
considerado “ofício mais velho do mundo”: mais uma vez, a sociedade
transparenta o que não quer ver, porque ainda sendo considerada “proﬁssão”,
continua ilegalizada e permite-se que as mulheres sejam exploradas sem
nenhuma protecção legal.
O projecto tem conexão com a obra que venho realizando ao longo dos últimos
anos, em que a matéria converteu-se não apenas em base de expressão, mas
também em sólido pensamento criativo, o que faz da minha criação pictórica um
exercício de investigação. Há já uns tempos em que a matéria é para mim uma
prática de investigação plástica e de conhecimento, faz parte da minha forma de
compreender o mundo. Após anos realizando investigações com diferentes
materiais cheguei à síntese da mesma, com a instalação “Transparentes”,
apresentada no Museu Thyssen-Bornemisza de Madrid. Neste Espaço expositivo, a
teoria converteu-se em sistema de representação, na sua síntese mais pura. A
Instalação, executada com unas simples linhas de tinta preta sobre acetato, tinha
um sentido pictórico, mutante, corpo de denúncia de tudo o relativo ao maltrato
sofrido pela mulher ao longo dos séculos. Uma metamorfose da imaginação,
humanizada -e, portanto, viva– invadia-nos ao passar entre essas ﬁguras de
mulheres e ver através delas o nosso passado e entrever qual poderá ser o nosso
futuro se não ﬁzermos nada por modiﬁcá-lo. Não entendo a Arte como um simples
meio de representação, mas sim como um elemento activo, ou seja, um âmbito da
natureza interior do ser humano, uma vez que ele é supervivente do tempo. É
testemunha muda. É testemunha das nossas loucuras.
LINDA DE SOUSA
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ABOUT MY WORK

The project "The Erotic of the Matter" takes a look on the use of erotic image of and

of the woman, froma matter-plastic, with special interest in the difference between
the way you look at the man and the woman, as an implicit reunion between desire
and plastic that transcends our memory, becoming a daily presence in the
metropolitan of nowadays: see TV ads, billboards...
The iconographic genres, such as erotic painting and mythological painting,
enjoyed an ample status in art history, both eastern and western. Its development
was loaded with agreements and disagreements that particularly signal this
dialectical and interdisciplinary period upon which we are to the plastic language.
If intriguing can result investigating the different erotic postures treated by paintings
over the centuries, not least it will be if we look from the inﬂuence of the media from
the perspective of the artist of the XXI century.
All this not to mention the Internet, decisive tool of artistic creation of our age.
Erotism is, therefore, the point of arrival and departure of this pictorial reﬂection.
Through it, and using undergarments, I created the work "The First Inﬂuence" of erotic
content, viewed by the woman perspective, reﬂecting on the principle of this
exhibition is to denounce the use of women against their interests, and their purpose
that is to dignify the woman and make her participant in the erotic game and not a
mere object of desire, because eroticism is not the heritage of man, but of both.
The summary of the project is given by the installation "Girls of calle Montera",
which shows simple drawings of women in different poses, with ingratiatingly
frivolous positions, hiding the tragedy that lies behind them. With this I wish to draw
attention to the harsh reality of women dedicated to the considered "older craft in
the world": again, society transparent which is not see what it does not want,
because even that it is considered "profession" it continues outlawed and allows
women to be exploited without any legal protection.
The project's connection with the work I have been doing over the past few years,
in which matter has become not only the basis of expression, but also in solida
creative thinking, which makes my pictorial creation a research exercise. There are
already times when the matter is to me a practical plastic research and knowledge,
is part of my way of understanding the world. After years conducting investigations
with different materials come to the synthesis of the same, with the installation
"Transparent" presented at the Thyssen-Bornemisza Museum in Madrid. In this
exhibition space, the theory becomes the representation system, in its purest
synthesis. The installation, performed with simple lines of black ink on acetate, had a
pictorial sense, mutant, complaint body of all the abuse suffered by women over
the centuries. An imagination metamorphosis, humanized -therefore ALIVE invades
us to pass between these ﬁgures of women and see them through our past and a
glimpse of what could be our future if we do nothing to modify it. I do not
understand art as a simple means of representation, but as an active element, as a
part of the inner nature of man, since he is a survivor of time. It is mute witness of our
follies.
LINDA DE SOUSA
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Primeira Inﬂuência
Mixta: collage s/madeira
122x70 cm.
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A ERÓTICA DA MATÉRIA POR LINDA DE SOUSA

Uma combinação de transparências, arte digital, vídeo e um quadro matérico

nos permite aproximar a um mundo que não por conhecido, é menos sórdido: o do
amor desumanizado da prostituição. Linda de Sousa se aproxima a estes gestos de
más actrizes, a esses movimentos de bailarinas lascivas, como títeres
desconjuntados, que não crêem no que dizem nem no que fazem, que perderam
a mobilidade natural, a sinceridade do gesto, o sentimento que se expressa com o
corpo ou com a voz ...
Linda de Sousa sempre foi inimiga do que se encobre e oculta, portanto, essas
ﬁguras que, provocativamente, mostram partes da sua anatomia como carne,
diluem-se no ar, ﬂutuando como as mentiras do falso amante, daquele que,
incapaz de amar, deve contentar-se com a prática de uma espécie de onanismo
miserável para o qual se serve do outro, da mulher que se lhe oferece e que tão só
lhe deixará a casca, o envoltório, porque nunca se entregará a si mesma.
E contra esse gesto ignóbil do que paga por o sexo, o da vítima, o da rapariga
que é forçada a transformar-se em objecto para o gozo do outro, que deve aceitar
o equívoco como óbvio, com essa ﬁrmeza que a torna mesmo objecto, mentira
esculpida no espaço.
Muitas são as reﬂexões que surgem a partir do próprio conceito da prostituição,
pois é um termo que foi do âmbito do corpo ao mundo das ideias, e que
posteriormente voltou à sua origem, à opacidade do corpo. Como um pêndulo, a
prostituição oscila de um para o outro, mas sempre no domínio das sombras e do
engano. Nunca encontraremos nela a verdade que nos redime, mas sim o
emaranhado da falsidade na que caímos enredados até perder a memória da
vida.
Pois se "o turbilhão sexual" de que fala Bataille e Linda recolheu, essa “violência
exasperada" é, ou deveria ser, um gesto apaixonadamente humano contra a
morte, o confuso remoinho da prostituição obscurece o seu signiﬁcado mais
misterioso e mais autêntico: a certeza íntima de que o último abraço, radicalmente
sincero da morte, é também o do orgasmo absoluto, deﬁnitivo.
ANTONIO MAURA
Escritor
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THE EROTICISM OF THE MATTER BY LINDA DE SOUSA

A

combination of transparencies, digital art, video and a matter painting allows us
to enter a world not as known but not less squalid: the dehumanized love of
prostitution. Linda de Sousa gets near those gestures of bad actresses, to those
movements of lewd dancers, as broken puppets on a string, that do not beleive
what they say or do, that have lost the natural mobility, the honesty of a gesture, the
feeling that is expressed with the body or with the voice...
Linda de Sousa has always been the enemy of the hidden so, those ﬁgures that
provocatively, show parts of their anatomy as ﬂesh, are diluted in the air, ﬂoat like
the lies of the false lover, of the one that, unable of loving, must be contented with
the practice of a type of miserable onanism which the other is being used for, of the
woman that offers herself and that will only leave a rind, the wrap, because she will
never give herself.
And before this ugly act of paying for sex, the one of the victim, the one of the
young girl obligated to be an object for the pleasure of another, that must accept
the ambiguous as obvious, with that certainty that make her an object, lies sculpted
in space.
Many are the reﬂexions that arise from the concept of prostitution, because it is a
term gone from the body to the world of ideas, and that afterwards went back to its
origin, to the opacity of the body. As a pendulum prostitution comes and goes,
although always in the shadows and the trickery.
We will never ﬁnd the truth to redeem ourselves, but the huge net of falseness that
trap us till we loose the memory of life.
Oh yes, "the sexual thrive" which Bataille talks about and one that Linda picked
up, that "desperate violence", is, or must be, a passionately human gesture against
death, the chaotic whirl of the prostitution dirties the more arcane signiﬁcance the
more authentic: the intimate truth that the last embrace, radically truthful of death,
is also the one of the orgasm absolute, deﬁnite.
ANTONIO MAURA
Writer
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Desenho s/acetato
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ALGUMAS "MENINAS" DA HISTÓRIA DA ARTE

A

o longo da história da arte a ﬁgura feminina tem sido uma presença constante.
As Vênus da fertilidade, as deusas de beleza perfeita, o nu feminino como
referência constante. Aparentemente sempre un nu justiﬁcado, exaltação da
beleza espiritual, do ser transcendental.
No entanto, muitas vezes essa "transcendência" escondia um uso materializado
do ser mulher. Madonnas que realmente retratavam as amantes do pintor. A
“Venus do Espelho” ou a aventura de Velazquez em Roma, da que veio a nascer
um ﬁlho ilegítimo. A “Maja Vestida” que serviu por muito tempo para cobrir a
imagem da nua, retrato das aventuras de Goya e a duquesa.
Na verdade, a prostituição, o erótico olhar do varão sob a capa da mitologia,
piedade, retrato, sempre esteve presente na História da Arte. Secretamente,
nunca transparente como transparente é a mesma matéria usada por Linda de
Sousa, na sua abordagem actual.
O bordel fez-se evidente nas obras de Toulouse Lautrec. A sua deformidade
física só lhe permitiu desfrutar o amor que ele podia pagar. Em "A Inspecção
Médica" (pintada por volta de 1894) Gabrielle La Danseuse e outra prostituta
preparam-se para uma revisão, enquanto a madame do bordel está de costas
viradas à realidade. A tristeza dos seus rostos é um reﬂexo das suas vidas sem
grande valor e também do medo de perder esse pouco de vida que têm. No caso
de não superar o exame médico seriam internadas nas Irmãs de Saint-Lazare, e se,
além disso, tivessem exercido a sua proﬁssão tendo sido diagnosticadas
anteriormente, seriam condenadas a entre três e doze meses de prisão.
A mulher no bordel também esteve presente no famoso e mal chamado
“Demoiselles d'Avignon” de Picasso, que realmente correspondiam às meninas de
um bordel na rua Avinyó do que ﬁnalmente Picasso decidiu excluir as ﬁguras
masculinas no trabalho ﬁnal, embora estejam nos estudos prévios.
Este exemplo introduz-nos por completo numa outra realidade sobre a arte. O ﬁm
sublime, o carácter áurico da obra de arte tinha começado a cair como
sentenciaria deﬁnitivamente Walter Benjamin anos mais tarde. E ao nobre ideal da
mulher representada é-lhe tirado o veu de maneira clara, sem "disfarces" de
Madonna.
Ernst Ludwig Kirchner "deixa nua" mesmo a inocência da infância em “Fränzi
diante de uma cadeira esculpida” (1910), retrato de uma rapariga do bairro
obreiro de Friedrichstadt de Dresden que foi modelo em várias ocasiões para os
membros do grupo expressionista alemão Die Brücke. Fränzi aparece sentada
numa cadeira, em cujo espaldar aparece esculpida uma ﬁgura feminina nua. A
jovem olha em frente desaﬁante con o seu rosto deﬁnido por grossas pinceladas
antinaturalistas de uma intensa cor verde, desprovido de qualquer das
características da doçura o da inocência que seriam próprias da sua idade. Por
trás a tonalidade carnosa da silhueta feminina que a enmoldura. Mais uma vez a
sombra da mulher usada pela mulher. A sombra de uma mulher nua que espreita
perante a inocente de 10 ou 12 anos de idade cujo olhar já é tão escuro e turvo
como os seus lábios grossos e vermelhos.
A Arte Pop apresenta as mulheres como um elemento mito do erotismo urbano
em algumas representações que se expressam entre a execução tradicional da
grande arte e as linhas de traçado da linguagem publicitária e comercial (Roy
Lichtenstein “Mulher no banho”, 1963). O mito criado pelos novos meios de
reprodução mecânica multiplica a imagem até ao inﬁnito "desdivinizando" tanto a
obra de arte única como a modelo única e genuína (Andy Warhol, “Marilyn
Monroe, em preto e branco”. “Vinte e cinco Marilyns”, 1964). Tudo parece criado
artiﬁcialmente.
Chegamos à imagem digitalizada e à imagem plastiﬁcada. As ﬁguras
reproduzem-se, relacionam-se e entrelaçam-se de forma constante e a ritmo
vertiginoso num espaço real/virtual, onde ninguém é alguém.
BEGOÑA FERNÁNDEZ CABALEIRO

Universidad Complutense de Madrid
Departamento de Teoría del Conocimiento,
Estética e Historia del Pensamiento
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SOME "LADIES" OF THE HISTORY OF ART
All through the history of art the feminine ﬁgure has been a constant presence. The
Venus of fertility, the goddesses of perfect beauty, the feminine nude as a constant
referent. Apparently always a justiﬁed nude, elation of the spiritual beauty, of the
transcendental being.
Nevertheless, with much frequency that "transcendence" hid a material use of
the being woman. Madonnas that in reality pictured the lovers of the painter. The
Venus del Espejo or the adventure of Velázquez in Rome from which an illegitimate
child was born. The Maja Vestida that served for a long time to cover the painting of
the Desnuda, picture of the adventures of Goya and the duchess.
In reality the prostitution, the erotic look of the male under the pretext of
mythology, pity, picture (photo?), was always present in the History of Art. In a
hidden way, never transparent as transparent is the very material (matter?) that
Linda de Sousa uses in her actual consideration.
The brothel was made obvious in the works of Toulouse Lautrec. His physical
deformity only allowed him to enjoy the love he could pay. In the "La inspección
médica" (done about 1894) Gabrielle the Danseuse and another prostitute get
ready for a revision, meantime the madame of the brothel gives her back to reality.
The sadness of their faces is the reﬂection of their lives without great valour and also
the fear to loose that little life they have. In case the medical test was not passed
they were conﬁned at Hermanas de Saint-Lazare, and if they work their profession
having been diagnosticated beforehand, they would be condemned between
three and twelve months in prison.
The woman in the brothel was also present in the famous and badly called
Señoritas de Avignon (Ladies of Avignon) of Picasso, that really correspond to
ladies of a brothel in Avinyó street from which ﬁnally Picasso decided to exclude the
male ﬁgures in the ﬁnal work, although they are in previous studies.
This example introduces us in a total different reality about art. The sublime end,
the golden character of the work of art had started to fall as Walter Benjamin
deﬁnitely sentenced years later. And the noble ideal of the represented woman
was clearly uncovered, without "customs" of madonna.
Ernst Ludwig Kirchner "undresses" even the infancy innocence in Fränzi ante una
silla tallada (1910), picture of this girl from the working neighbourhood of
Friedrichstad of Dresden that modelled in several occasions for the members of the
expressionist German group Die Brücke.
Fränzi appears sited in a chair, which back has carved a ﬁgure of a nude woman.
The young girl looks ahead challengelly.
BEGOÑA FERNÁNDEZ CABALEIRO
University Complutense de Madrid
Department of the Theory of Knowledge. Aesthetics and History of Thought
Member of AICA Spain
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Gula
Desenho s/acetato
70x50 cm.

EXPOSIÇÃO: A ERÓTICA DA MATÉRIA ARTISTA PLÁSTICA MULTIMEDIA: LINDA DE SOUSA

D

iz a voz popular, ("Vox populi vox Dei"), que "o homem oferece amor, mas
procura sexo e a mulher oferece sexo, mas procura amor". Descobriu-se, porém,
que sete em cada dez mulheres pesquisadas não lamentariam a falta de sexo,
mesmo se não o praticassem durante anos.
Por outro lado, devemos considerar que não andava muito desencaminhado o
poeta Cesare Pavese quando sentenciou: "o que distingue o homem do menino é
saber dominar a mulher. O que distingue uma mulher de uma menina é saber
explorar o homem", utilizando com astúcia e inteligência o seu erotismo,
poderiamos adicionar.
Talvez entre estes dois parâmetros, mais ou menos antagônicos, é que se
desenvolve a dialéctica em que se articula a realidade histórica da prostituição: "A
proﬁssão mais antiga do mundo", por tudo isso, e enquanto houver pobreza no
mundo, fatalmente inevitável.
É um facto: O sexo não é, na maioria dos casos, a demonstração do amor e ainda
menos o seu equivalente. Por outro lado apaixonar-se é uma forma de sublimar
determinados sentimentos e deﬁciências, tais como o desejo sexual, a solidão
emocional, o narcisismo pessoal e a insegurança essencial. Homem e mulher se
apaixonam, num momento dado, de quem alivia os seus desejos e conﬂitos
íntimos.
Eis a razão de que o homem procure sexo e a mulher amor. De que o homem
busque prazer e a mulher amparo e sensualidade. Eis também "a contrario sensu",
porqué a mulher tem um poder irresistível sobre a vontade do homem: Por isso
mesmo existiram na Hélade clássica, as hetairas que dominaram homens ilustres e
poderosos, como fez Aspásia com o grande Péricles. Por isso mesmo também
foram admitidas e até lisonjeadas as cortesãs e as favoritas como Madame de
Pompadour, que governaram reinos através de reis submissos ao seu erotismo. Isso
explica que, como Alexandre Dumas escreveu, para saber do homem é preciso
encontrar a mulher.
Mas, o que é que acontece quando praticar sexo não é de graça? Quando o
interesse monetário se interpõe na relação entre o homem e a mulher? Quer-se
dizer, o quê é que acontece quando o sexo se prostitui por dinheiro? O que pensar
quando a mulher é forçada a se prostituir?
As prostitutas foram representadas nas diferentes artes e apreciadas de maneira
polissêmica e contraditória num espectro que as amostra como pessoas de moral
liberada, pecadoras vis, cortesãs mentirosas e enganosas, ambiciosas sem
escrúpulos, como esforçadas lutadoras que constroem o caminho da sua vida
desde a degradação e como maternais mulheres que dão consolo aos homens
que vêm a elas à procura de refúgio do amor frustrado ou de companhia na
solidão desconsolada.
Petrónio descreve o mundo sórdido dos bordéis romanos, enquanto Górgias
lembra-nos as prostitutas sagradas, sacerdotisas no templo fenício de Astarte,
onde a paixão venérea era vista como o território onde habitavam os deuses Eros e
Afrodite. Na literatura medieval, as prostitutas são mulheres que enganam com
falso amor e tiram-lhe a fortuna ao escarnecido. No Romanticismo, a literatura dá
uma visão idealista da mulher prostituta como dona do seu corpo e do seu destino.
É preciso chegar ao realismo novecentista para encontrarmos a prostituição
ligada ao mundo da marginalização, produto da degradação social, embora
com as vanguardas do início do século XX, a prostituta apareça pelo contrário
como uma mulher liberada dos preconceitos, com uma certa cultura e dona do
seu próprio corpo: Esta mulher liberal não cobra necessáriamente pelos seus
serviços, mas frequenta o sexo livre em choque frontal com a moral burguesa
vigente até o pós-guerra da segunda hecatombe mundial.
Observa-se que os escritores renderam homenagem às mulheres anônimas e
sem rosto que os iniciaram, lhes deram prazer e os conturbaram em troca de
algumas moedas. A sua literatura teve o efeito, até certo ponto pernicioso, de
explicar o que acontece apresentando-o como normal dentro da evolução
humana, deu-lhe um rosto idealizado, apresentando à prostituta quer como
heroína, quer como vilã.
Mas os dados frios e os testemunhos dolorosos falam-nos de violência sexual,
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abuso infantil, escravidão, infecções e doenças endêmicas e da morte que a vida
do bordel levou e leva num terrível cotidiano. Tudo isso através do negócio do
tráﬁco de pessoas para a exploração sexual que gere uma verba maior do que a
destinada ao tráﬁco de armas.
"Este código contraditório tão perto do melodrama com que se vestiu a
prostituição, talvez seja um dos maiores impedimentos para que o consumo do
corpo resulte mais visível e analisável do que a oferta. Há ainda um longo caminho
a percorrer antes que a idéia de comprar pessoas mereça o mesmo repúdio do
que a escravidão", diz Liliana Viola no seu ensaio "A metáfora mais velha do
mundo".
E conclui assinalando que, "sem dúvida, esses dois lados de um mesmo
fenômeno falam sobre a complexidade de um problema que pode ser abordado
apenas com a fantasia e não com a cegueira de nenhum dogmatismo. As idéias
que cada grupo forja sobre quais são as necessidades básicas, por onde passa a
dignidade, os limites do consumo e o espaço da intimidade, estão
constantemente a ser revistos".
Linda de Sousa, artista Luso-Espanhola com um amplo espectro multidisciplinar,
a partir das suas próprias reﬂexões sobre a situação da mulher nas diferentes
sociedades do mundo, atende essa denúncia e esse apelo urgente e angustiado,
fazendo do erotismo, dos seus símbolos, dos seus fetiches e das suas
representações, matéria plástica, sensível e palpável, e através dela faz visível
todos esses conceitos que se predicam sobre a prostituição como um fenômeno
social subsumido na tragédia humana, propondo algumas soluções para os vários
dramas envolvidos.
A própria artista reconhece – e é um dado a se considerar na visita à exposição
e na reﬂexão sobre os conteúdos e as mensagens poliédricas – que as suas
criações vem o erotismo desde um ponto de vista feminino, o que não diminui a
certeza universal dos seus postulados. Antes pelo contrário, investe-os de uma
sinceridade enriquecedora para o acervo conceptual do assunto que está a
tratar.
BENITO DE DIEGO GONZÁLEZ
Membro da Associação Internacional,
Espanhola y Madrilena de Críticos de Arte
www.domusdidaci.blogspot.com.es
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EXPOSITION: THE EROTICISM OF THE MATTER MULTIMEDIA PLASTIC ARTIST: LINDA DE SOUSA

S

ays the people, (Vox populi Dei), that "the male offers love but only looks for sex,
but the woman offers sex but looks for love". But it is conﬁrmed that seven out of ten
women that were interviewed would not miss the sex, even when not practice
during years.
In another way the poet Cesare Pavese was not that wrong when he stated by
writing "what distinguishes the man from the boy is in knowing how to dominate the
woman. And what distinguishes the woman from the girl is in knowing how to exploit
the man", using intelligent and shrewdly their eroticism, we add.
Maybe between these two parameters more or less antagonistic the dialectics is
developed where is articulated the historic reality of prostitution: "The oldest job in
the world", and so, as long as poverty exists in the world, is fatefully unavoidable.
It is a fact: Sex is not in most occasions, the demonstration of love and much less its
equivalent. In another way to fall in love is a form of exalting certain feelings and
lacks, such as the essential insecurity. Man and woman fall in love, at a certain
moment, which alleviates their desires and intimate conﬂicts.
So there it is why men look for sex and women for love. The why the male looks for
pleasure and the woman for protection and sensuality. So is also here, "a contrario
sensu", why the woman has an irresistible power over the willpower of the male:
There existed in the classic Hélade the hetairas that dominated distinguished and
powerful males, such as Aspasia did with the great Pericles. Also were admitted and
adulated the courtesans and the favourites like Madame de Pompadour, that
ruled kingdoms through kings submitted to their eroticism. That explains that as
Alejandro Dumas wrote, if you want to know about the man you have to look for the
woman.
But ¿what happens when having sex is not free? ¿When the pecuniary interest
interfere with the relation between the man and the woman? So as to say ¿what
happens when sex is prostituted for money? ¿What to think when the woman is
obligated to prostitute herself?
The prostitutes, have been represented in the different arts, and appreciated in a
polysemic and contradictory form in a spectrum that shows them from liberated
moral people, vile sinners, inﬂuential courtesans, liars and devious, ambitious
without scruples, to strained ﬁghters that open their way in life from the degradation
and maternal women that console men that come to them looking for solace
because of frustrated love or company due to miserable loneliness.
Petronio describes the squalid world of the roman brothels, the same way Gorgias
reminds us of the sacred prostitutes, priestesses in the phoenician temple of Astarté,
where the venareal passion was contemplated as a territory where the gods Eros
and Afrodita resided. In the medieval literature prostitutes are women that trick with
false love and take the fortune of the tricked. In the romanticism the literature gave
an idealized vision of the prostitute, as a woman owner of her own body and her
destiny.
You have to arrive at the nine hundreds realism to ﬁnd prostitution tied to the
marginal world a product of the social degradation, although with the vanguards
at the beginning of the 20th century, the prostitute is seen as a prejudice liberated
woman, not without a certain culture and owner of her body: This liberated woman
not necessarily charges for her services, but has free sex in frontal collision with the
bourgeoisie moral very much real until the postwar of the second world war.
It is said that writers gave tribute to anonymous and faceless women in their
beginnings, they gave pleasure and troubled them in change of a few coins. Their
literature has had the damaging effect, in a way, of explaining and presenting that
what happens is something normal in the human course and has given it an
idealized face, presenting the prostitute as an heroine or as a villain.
But the cold data and the hurtful testimonies tell us of sexual violence, infant
abuse, slavery, infections and endemic sickness and of the death that went
together with the prostitution life and keeps on with terrible commonness. All of
these through the business of human slavery for sex trafﬁc that moves amounts
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superior to the trafﬁc of arms.
"This contradictory code so near to the melodrama, with what prostitution was
clad, maybe is one of the major obstacles so that the consumption of the body is
more visible and analysed than the offer. There is still a long road ahead so that the
idea of buying people deserves the same condemnation as slavery", says Liliana
Viola in her essay "The oldest metaphor of the world".
And ﬁnishes signalling that "without a doubt, these two faces of the same
phenomenon speak about the complexity of a theme that cannot be faced but
with fantasy and not with the blindness of no dogmatism. The ideas that each group
are making about which are the basic necessities, where dignity goes along, the
limits of consumption and the intimate space, are being revised constantly".
Linda de Sousa, luso-spanish artist of ample multidisciplinary spectrum from her
own reﬂexions about the situation of the woman in the several societies of the world,
attends to this urgent and distressing denouncement, making of the erotism, of its
symbols, of its fetishes and of its representations, plastic matter (material?), sensitive
and touchable and through it makes visible all the other concepts that are said over
and about prostitution, as a social phenomenon submerged in the human tragedy,
preposing some ways out to the different implicated dramas.
The same artist recognizes, -is a fact to consider when visiting the exposition and
when thinking about contents and poliedric messages-, that her creations look at
erotism from a feminine point of view, what it does not take away, not even a bit of
the universal certainty of its postulates. On the contrary it clads them with a rich
sincerity for the conceptual culture about the matter.
BENITO DE DIEGO GONZÁLEZ
Member of International Association,
Spanish y Art Critics Madrilena
www.domusdidaci.blogspot.com.es
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LINDA DE SOUSA: A ERÓTICA DA MATÉRIA. CONCEITO E INSTALAÇÃO

Se há alguma coisa pela qual luta a artista Linda de Sousa com a sua obra é pela

visibilidade da mulher, sistematicamente escondida pela história, a sociedade, a
vida, a cultura e a arte. Mas há uma visibilidade que injuria e entristece a condição
da mulher: a prostituição feminina. Uma situação explorada e "tutelada" na
maioria dos casos por homens, que aproveitam os factores de fragilidade ou de
fraqueza das mulheres.
A artista portuguesa, residente em Madrid, realiza instalações em que recria e
põe à frente dos nossos olhos a paisagem desoladora de mulheres que são vistas
apenas como material erótico, como um objecto de alívio e satisfação de instintos
mediante pagamento. Um comercio carnal com as mulheres de aluguer, que
produz rejeição em muitas sensibilidades e que recebeu proibições legais e/ou a
assinatura de acordos internacionais contra ele, o que não impediu a sua
tolerância mais ou menos solapada.
A mulher é vista como objecto e matéria sem um ápice de espírito – e não
falemos em alma - pelo que imediatamente resulta susceptível de violência e
menosprezo, desde insultos verbais que lhes dirigem, até a violência mais
sangrenta e deplorável. Não é de admirar que a chamada indústria do sexo seja
uma das áreas mais perigosas, uma vez que é campo adubado donde abunda o
crime.
Na conhecida rua da prostituição Calle de La Ballesta em Madrid, Linda de
Sousa -entre outros artistas- recriou um sórdido quarto numa antiga casa de
lenocínio, -também chamadas mueblé- onde a escassez de espaço e a miséria
duma pequeníssima cela produzia nojo e rejeição no espectador, ao mesmo
tempo que despertava alguma compaixão por aquelas mulheres que tiveram que
vender os seus corpos, muitas vezes para sobreviver elas e as suas famílias, dada a
ausência de outros meios de sobrevivência social. Perto, muito perto, sempre
ronda o proxeneta, explorador do mercado da matéria erótica. O negócio da
carne é perigoso; certamente é preciso um protector e – eis a questão! - que
sempre é necessariamente um homem que, com isso, além do mais, enriquece.
Não esqueçamos que dois dos maiores pesos que a mulher carrega são a
pobreza e a misoginia global.
Nem todas as mulheres são livres para decidir sobre o ﬂagelo da prostituição, mas
sabe-se que dos seus enormes lucros não são elas as que se beneﬁciam. O negócio
é muito rentável e criam-se redes internacionais para assegurá-lo; nelas se
emaranham ou atam as mulheres chegadas da pobreza, da emigração, do
desamparo legal ou do desespero. Por trás há, com demasiada frequência,
interesses de poder, de lucro, e tolerância interessada de origem insuspeito.
Linda de Sousa dá vida plástica a esse mundo da prostituição, donde narra e
denuncia a erótica da matéria através de instalações artísticas em desenhos sobre
acetato ou outros materiais, que se impõem aos nossos olhos e nos levantam
interrogantes, ao mesmo tempo que denunciam a gravidade destas situações.
Todo um mundo plástico, onde o conceito, a reﬂexão e as formas artísticas
entrelaçam-se numa linguagem que fala da erótica da matéria.
JULIA SÁEZ-ANGULO
Vice presidenta de AECA
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THE EROTICISM OF THE MATTER. CONCEPT AND INSTALLATION

I

f there is something that the artist Linda de Sousa ﬁghts for in her work is the visibility
of women, systematically hidden in history, society, life, culture or art. But there is a
visibility that insults and saddens the condition of the woman (of women?): the
feminine prostitution. A situation exploited and "supervised" in the majority of cases,
by men that advantage of the factors of fragility or weakness of women.
The Portuguese artist, living in Madrid, created installations where she recreates
and puts right before our eyes he sad image of the women that are only seen as
eroticism of the matter, as an object for stress relief and the satisfaction of instincts
by receiving payment. A ﬂesh commerce with women for sale, which produces
rejection in several feelings and that have merited legal prohibitions and/or the
signing of international treaties against such practice, which has not stopped its
tolerance more or less devious.
The woman seen as an object and matter, without a single bit of spirit -never mind
soul- is immediately susceptible of violence and scorn, from the verbal abuse
directed at them until the most bloody and deplorable violence. There is no doubt
that, the industry of sex is one of the most dangerous sectors by being a place full of
delinquency.
In the known prostitute street la Ballesta in Madrid, Linda de Sousa -among other
artists- recreated a squalid room in an old procuring house, -some called it muebléwhere the lack of space and the misery of the mini cell gave you the feeling of
rejection and set the spectator on edge, and at the same time a feeling of
compassion towards those women that have to sell their bodies, in many cases for
themselves to survive, or their families due to lack of any other means of social
subsistence. Close, very close, always controlling is the pimp, exploiter of the
business of the eroticism of the matter. The business of the ﬂesh is dangerous;
certainly there is need of a protector and,
look at this, it is always a man the one with that role, and therefore the one getting
rich.
Do not forget that the two stones on top of the women are poverty and global
misogyny.
Not all women are free to decide about prostitution but certainly the beneﬁts are
not theirs. The business is very prosperous and international nets (maﬁa?) are
created to maintain it; in them women are lured or tied up because of their poverty,
emigration, no legal advice or desperation. Behind all these there is, with too much
frequency interests of power, gain and the interested tolerance of unknown origin.
Linda de Sousa gives a plastic life to that world of prostitution, where is told and
denounced the eroticism of the matter, through the artistic installations with
drawings over acetate and other materials, that take over our eyes and instills
questions and at the same time denouncing the state of the matter.
A whole plastic world where the concepts and the artistic forms are entwined in
language that talks about the eroticism of the matter.
JULIA SÁEZ-ANGULO
Vice President AECA
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A ERÓTICA DA MATÉRIA

S

umidos na sociedade de consumo que nos rodeia, os antigos papeis de
dominação machista custodiam, sem mutação, a exploração sexual do corpo
feminino. Da mesma maneira, Internet e os actuais meios de comunicação
publicitária, estimulam novas formas de procura e novas imaginações de consumo
que implicam inusitados comportamentos cujos objectivos são os de sempre, a
produção de prazer a troco de dinheiro.
Neste intercâmbio, o meio não é importante, a matéria também não, só o prazer
obtido justiﬁca todo o mecanismo de ﬁcção, de subjugação e de ocultação.
Assim, a mulher como mercadoria, como envoltório que produz prazer á medida,
foi e é o motivo critico que fermenta a produção artística de Linda de Sousa. A sua
estratégia denuncia a ausência de dignidade em relação à mulher, em termos de
exploração e sedução. A sua luta contra projecções ﬁctícias, construídas desde o
ponto de vista do homem, invade toda a sua obra dotando-a duma grande
consciência social aportando, assim, um ponto de vista necessário no âmbito
artístico e que, por sua vez, genera um pensamento critico em torno ao
comportamento erótico. Não é exagerado asseverar que o mundo do sexo está
profundamente inserido na nossa cultura e, portanto, custa muito desvincular-se
dele e controlar justiﬁcações ideológicas que, no fundo, não são mais que
métodos de violência e poder para degradar a autonomia sexual feminina.
Por tudo isto, esta exposição apresenta-se-nos como uma incómoda
interrogante perante a oculação social. As silhuetas, imagens digitalizadas e
texturas plásticas, estão em função de permitir que a arte seja mais do que um
artefacto de consumo visual chegando a ser, deste modo, o companheiro
intelectual de viagem nesta longa história do homem e da mulher ou, da mulher e
o homem.
RAFAEL BOTÍ
Membro de AMCA/AECA Espanha
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EROTIC MATTER: LINDA DE SOUSA

Mired in the consumer society around us, the old roles of male domination guard

without no change of the sexual exploitation of the female body. Likewise, the
Internet and modern communication media advertising stimulate demand new
forms, new consumer imaginary involving unusual behaviours and whose
objectives are to always produce pleasure in exchange for money.
In this exchange, the medium does not matter, matter either, just the pleasure
obtained justiﬁes the whole mechanism of ﬁction, submission and concealment.
Thus, women as a commodity, as a wrapper that gives pleasure to the letter has
been, and is, the critical motif that ferments the artistic production of Linda de
Sousa. Her strategy denounces the lack of dignity towards women in terms of
exploitation and seduction. Her ﬁght against ﬁctitious projections, built from the
perspective of man invades all his work providing it with a strong social conscience,
thus providing a point of view necessary in the arts, and generates, in turn, critical
thinking around erotic behaviour. It is no exaggeration to assert that the sex world is
deeply embedded in our culture and therefore it costs a lot to disengage and
control ideological justiﬁcations that basically are but methods of violence and
power to the degradation of women's sexual autonomy.
Therefore, this exhibition shows how an uncomfortable question to the social
concealment. Silhouettes, scanned images and visual textures are a function of
allowing art more than visual artefact consumption, becoming thus the intellectual
travel companion in this long history of man and woman or women and the man.
RAFAEL BOTÍ

Member of AMCA / AECA Spain
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PROSTITUIÇÃO

A

prostituição feminina é uma das transacções económicas mais debatidas,
controvertidas e geradoras de polémicas desde todas as posições ideológicas.
Talvez o aspecto que provoca mais rejeição social e moral é que abertamente
mostra as necessidades sexuais não reprodutivas e não ligadas ao amor dos
varões. No entanto, raramente ouvimos os protagonistas masculinos, explicando
as razões pelas quais, conhecendo as terríveis circunstâncias que rodeiam a
prostituição, continuam a pagar por estes serviços sexuais. Nesta compra e venda,
a prostituta vende o seu corpo, e isso, em princípio, não deveria ter maior
importância numa sociedade onde todos "vendemos" o nosso conhecimento,
habilidades, esforço e energia em troca de dinheiro para sobreviver. O grande
problema da prostituição é que, em muitos casos, talvez na maioria deles,
representa a forma mais visível e obscena, do paradigma mais cruel do
patriarcado e do sexismo para que as mulheres se submetam e se entreguem
passivamente ao desejo sexual. Ou seja, o homem que paga exige que a mulher se
torne, mais uma vez, o objecto do desejo de submeter que exercem muitos
homens para obter prazer sexual.
Neste sentido, a crítica cultural Camille Paglia aﬁrma que "a prostituição
demonstra a luta imoral pelo poder do sexo, uma luta que a religião nunca foi
capaz de parar. Prostitutas, pornógrafos e clientela de ambos são saqueadores na
ﬂoresta da noite arcaica" (2006: 61). Nesta aproximação à prostituição, na minha
opinião, ressalta, a palavra "poder". A mulher é possuídora do imenso poder da
sedução porque habita num corpo dotado, pela natureza e pela cultura, de uns
atributos eróticos que a tornam desejável. Portanto, esta circunstância outorgalhe algum poder, já que, em teoria, os varões sentem-se atraídos e submetidos aos
seus encantos. No entanto, na prostituição feminina a primeira parte do jogo da
sedução, a escopoﬁlia masculina, dá passo à transacção económica e isso
coloca o homem na posição desejada de poder para obrigar, subjugar e, por
vezes, representar actos humilhantes da pornograﬁa convencional. Nesta luta
pelo poder, o homem, mais uma vez, é o vencedor.
Por outro lado, não podemos ignorar o facto de que a origem da prostituição é
a discriminação económica da mulher na sociedade, a sua vulnerabilidade como
sujeito de segunda ordem no quadro económico do capitalismo e na hipocrisia
social que estigmatiza, marginaliza e esconde com todos os tipos de truques
morais e religiosos esta realidade proveniente das brumas do tempo. É claro que a
grande maioria das mulheres prostitutas são forçadas a este trabalho, porque não
têm outra maneira de ganhar a vida. Portanto, na prostituição produz-se a
exploração sexual da mulher, a violência que promove a sua transformação num
objecto e a injustiça social que leva as mulheres para as ruas em circunstâncias de
escravidão sexual. Quando as protagonistas são entrevistadas sempre repetem
que se tivessem outras opções para ganhar a vida, não o fariam porque elas
próprias reconhecem que esta proﬁssão é uma espécie de metáfora da posição
social que ocupa a mulher.
A sociedade capitalista deveria legalizar a prostituição, porque se houvesse
mulheres que a quisessem exercer livremente e sem coacções deveria poder
fazer-se com todas as garantias legais e sanitárias, com a protecção necessária
para evitar proxenetas violentos e máﬁas escravizadoras. Além disso, como
qualquer outra proﬁssão, o negócio da prostituição deve pagar os seus impostos e
as prostitutas deveriam ter direito, como qualquer outra trabalhadora, aos
benefícios sociais de aposentadoria e às demais ajudas sociais. Se a prostituição é
levada em conta na avaliação dos números do PIB, é legitimo pedir que seja
legalizada e que cumpra com as obrigações ﬁscais. Talvez neste cenário
desprovido de estigmas morais e religiosos, de máﬁas que escravizam as mulheres
e exercem violência sexista e de clientes sem escrúpulos, poder-se-ia entender o
facto de que há homens que têm necessidades sexuais que precisam satisfazer em
troca de dinheiro.
EULALIA PIÑERO GIL

Profesora Titular
Estudios de Género Universidad Autónoma de Madrid
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PROSTITUTION

F

emale prostitution is one of the most debated and controversial economic
transactions which provokes discussions from all ideological positions. The aspect
that probably prompts more social and moral rejection is the fact that it openly
shows male's non-reproductive sexual needs devoid of love and affection.
Nevertheless, male protagonists of these sexual dealings hardly ever explain the
reasons for continuing with these practices, even though in most cases they are
aware of the terrible circumstances that surround female prostitution. From a legal
perspective, prostitution is deﬁned as the hiring out of one's body for the purposes of
sexual intercourse. In a capitalist society in which we all "sell" our knowledge,
energy, talents, skills, and efforts in exchange for money to pay for our expenses,
prostitution should not involve a moral discussion. However, the great problem
about prostitution is that, in many cases, possibly in the great majority of them, it
evinces the most visible, obscene and cruellest aspects of patriarchy and male
chauvinism to which women are forced to submit in the name of male sexual
desires. In other words, prostitution is a paradigm of other unfair patriarchal
interactions between men and women.
In this light, the controversial cultural critic Camille Paglia, asserts that "prostitution
testiﬁes to the amoral power struggle of sex which religion has never been able to
stop. Prostitutes, pornographers and their patrons are marauders in the forest of
archaic night" (2006: 61). From my point of view, the word "power" is the key to
Paglia's insightful reﬂections about prostitution because it should be taken into
consideration that female sexual seductiveness is a great power women have that
makes them, at least theoretically, in eternal control of the sexual realm.
Nevertheless, in prostitution the ﬁrst part of the game of seduction, what is called
male scopoﬁlia or gaze, gives way to the economic transaction and this fact places
men in a powerful position to force, subjugate and, in certain occasions, to perform
the humiliating acts of misogynist pornography. Unfortunately, in this power struggle
of sex men are, once more, the winners.
We should not overlook the fact that prostitution is a paradigm, not only of
women's sexual vulnerability but also of their vulnerability to sexual conditioning and
economic discrimination. Apart from these social realities, prostitution has also been
the target of the social hypocrisy that stigmatizes, marginalizes and hides, with all
types of moral and religious tricks, an economic exchange that had its origins in the
mists of time. Clearly, the great majority of women who practice prostitution do not
have alternative survival options. Therefore, prostitution involves women's sexual
exploitation, the violence that promotes their objectiﬁcation and the social injustice
that drives them to the brothels. When the female prostitutes are interviewed, they
always repeat that if having other options of making a life, they would not do it
because they express, in their own words, that their profession is a sort of metaphor
of the social position women occupy in society. Moreover, they emphasize that
they do not want their own daughters to become prostitutes.
To conclude, if prostitution cannot be eradicated, it should be legalized just in
case there are women who want to practice it by free choice and without coercion
of any kind. But it should be practiced with the legal and sanitary guarantees, with
all the available protection to avoid violent pimps and trafﬁckers. Similarly,
prostitution, like any other professional practice, should pay taxes and prostitutes
should also have access, like any other worker, to social beneﬁts, retirement
pensions and social welfare beneﬁts. In order to support its legalization, it should be
mentioned that in some countries prostitution has been taken into account to
evaluate the results of the GDP. Perhaps, under these circumstances, and without
moral or religious prejudices, or maﬁas that enslave women and perpetrate
violence, or customers without scruples, we could accept the fact that there are
men who have sex in exchange for money without any emotional connection or
future commitment.
EULALIA PIÑERO GIL
Associate Professor in Gender Studies
Autonomous University of Madrid, Spain
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PROSTITUIÇÃO, INSULTOS, CAMPO SEMÂNTICO E CONDENA

P

oucos termos com mais sinónimos… e mais engraçados sem graça – numa
estranha contradição, como um oxímoro...
Pode ter resonâncias clássicas: meretriz, hetera, hetaira ou loba (como nos
lupanares, uivando, ululando como lobas..., embora agora a referência seja outra,
bem pior...) e até com laivos eruditos, como messalina, caterina, quem sabe,
michela, com requintes, como cortesã,... ou pseudo-cientistas, como vulgívaga, à
procura da ﬁlologia, como pécora...,
muitas vezes animal, ainda mais longe do lupanar... cadela, cachorra, égua,
cabra, vaca, com aumentativo –vacão- ou diminutivo –vaqueta-, ou toura, zorra,
vários tipos de peixe (piranha, cação...) de ave (galinha, pega, andorinha...,),
borboleta (até mariposa), gata, também em versão “mimosa” qual “gatinha”,
burra, besta, enﬁm... escória da humanidade –já alguém disse...
com a procedência, mais ou menos requintada: francesa, polaca, china,
chinesa, brasileira, bicha de Angola...
com denominação estrangeirada: madama, madame, cocote...
Mulher- quase sempre mulher- com toda classe de insultos e de eufemismos:
mulher da vida (de qual vida?), mulher da rua –ou da porta da rua-, mulher do
mundo (de que mundo?), mulher errada (errada em quê? errada por quem?),
mulher perdida... (perdida por onde?, perdida de quem?, perdida por quem?)...
mulher à toa, mulher de comédia, mulher de rótula, mulher-de-má-nota, mulher
do pala aberto... mulher de meia porta... mulher de mau porte. Mulher que vive de
expedientes..., mulher de esquina, mulher vulgar, mulher do fandango e até
mulher do fado... mulher, sempre mulher, injuriada, vituperada, enxovalhada,
ultrajada, espezinhada...
denominações (quase) lógicas como fêmea, ou de lógica eufemística:
rapariga, menina, garota (e garota de programa), catraia, cachopa, que deriva...
gaja
populares, se calhar até coloquiais: alcouceira, atirada, aproveitadora,
badameco, biraia, ervoeira, frete, croia, alternadeira... ou com certo cheiro a
popular, como marafaia, marafona, galdéria, larápio, galdrana, ganapa, vadia...
com outras conotações como promíscua, barregã ou concubina...
termos mais –ou menos- misericordiosos: leviana, mundana, libertina, fulana –ou
fulaninha-, bucho, tapada, tolerada, vagabunda, decaída, descarada, devassa,
despudorada... safada, embora mais devassas, descaradas e despudoradas são
as injúrias –e o trato- que elas recebem... e ninguém fala nisso... horizontal, passa
fome...
Calão mais -ou menos- baixo, menos –ou mais- grosso: jereba, renga, lúmia,
pistoleira, zabaneira, pechenga, pilantra, oriçame, ouriçada, poda, cuarra,
bruaca, bofe...
com insulto requintado... -ou carroceiro, sabe-se lá...- como deusa de divã,
baronesa de perna aberta, dama, dama de noite...
difícil saber se resulta mais indignante, abjecto ou abominável, vasilhame,
paliativo, biscate, oferecida, interesseira ou dadeira...
mais cruel o desumano zoina, rascoa, sutrão, reboque, tronga, rongó, zoneira,
cróia, quenga, poda, bisca, jereba, sutrão, serrona,
e sempre, prostituta, vulgo puta, ou misturado como prostiputa, putéﬁa...
Aﬁnal, “insulto” vem do latim insultare – saltar para –ou por?- cima. É isso o que
pretende mostrar esta exposição: A gente passa entre elas, ouve falar, fala, de
modo quase sempre irreverente, atreve-se com insultos ou –quem menos- com
termos mais cultistas ou –no caso- compassivos, mas não as vê, são invisíveis numa
sociedade que “as consume” como um produto mais do hedonismo que a invade,
um produto descartável qualquer (usa-se e deita-se fora...!) e ainda se dá a o luxo
de as vituperar, doestar, desfeitear...
E insultam os outros –quer-se dizer, “as outras”- com “a proﬁssão” –que nunca tal
foi- delas...: “Arrota, puta, que comeste grelos...!”
Já é axiomático: fala-se “na proﬁssão mais antiga do mundo”, mas ninguém fala
nos fregueses, nos clientes, mais antigos do mundo... É preciso ir a próprio
Evangelho, à Pericope Adulterae (João 8:1-11). Segundo a Lei mosaica (Dt, 22,22 e
Lv 20,10) uma mulher surpreendida em ﬂagrante adultério deveria ser apedrejada
juntamente com o seu amante... Mas eis aqui que neste episódio apenas aparece
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a mulher... À volta dela uma multidão que a julga, insulta e condena. “Ele” sempre
acaba por “sumir”... até dos relatos bíblicos! A multidão (todos nós, todos os outros)
sempre prestes a julgar e a condenar. Só a misericórdia de Deus: Vai e não tornes a
pecar.
“Ele”, “eles” (qual o termo apropriado? o campo semântico ca tão reduzido para
tão antigos “utentes”!) não existem mais do que para o consumismo e o
impropério.
E a sentença? O conselho? Qual o conselho para “eles”? Qual a sentença?

MARÍA TECLA PORTELA CARREIRO
Jornalista, lusista e poeta

Intervenção na Calle de la Ballesta, Madrid (2010)
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Síntese curricular

www.lindadesousa.com

Linda de Sousa (Lisboa, 1949) residente em Madrid. Formada em química, estudou
diferentes técnicas de restauro com o Mestre Julián Fdez Picazo e de restauro de
pintura de cavalete com a Dra. Paloma Renard Gross - restauradora do Património
Nacional de Espanha. A sua inquietude levou-a a cursar com o Professor Dr. José
Sánchez Carralero, estudos de pintura para prossionais.
Artista multidisciplinar, conferencista, crítica de arte, curadora de exposições e
mestra de artes plásticas. Desenvolveu o seu trabalho como escultora de arte
publica, com o escultor Moisés Preto Paulo no Centro Internacional de Escultura de
Sintra donde foi artista convidada vários anos, encontrando-se a sua obra
presente em diversos museus e povoações espanholas.
Começou a sua atividade plástica na década dos 80, primeiro com pintura e
paulatinamente com diferentes materiais, assim como em diversos géneros:
escultura, performance, ou as instalações a partir da sua serie “Transparentes”
para a Noche en Blanco no Museu Thyssen Bornemisza de Madrid.
Na sua Trajetória Professional levou a cabo mais duma centena de exposições
dentro e fora da Espanha. Como artista recebeu diversos galardões, destacando
entre outros: Primeiro Prémio de Instalação na Universidade de Chapingo
(México); Prémio Excelência pela Tertúlia Ilustrada de Madrid (Espanha); Primeiro
Prêmio de Artes Plásticas em Béziers (França); Grande Medalha de Ouro em Arte
Digital no XXVII Salão de Artes Plásticas de Arceburgo (Minas Gerais) Brasil. Os seus
últimos trabalhos artísticos versam sobre o abuso aos mais débeis da sociedade
como mulheres, idosos ou crianças, tema sobre o qual deu conferencias em
diferentes foros universitários e institucionais.
Crítica de Arte, membro da AECA (Associação Espanhola da Críticos de Arte) e
de AICA (Associação Internacional de Críticos de Arte).
Prémios:
2013
2010
2008
2007
2006
2005
2004
2002
2001
2000
1999
1993
1992
1991

1990

Grande Medalha de Ouro de Arte Digital em el XXVII Salão de Artes
Plásticas de Arceburgo, Instituto Histórico e Cultural, minas Gerais, Brasil.
Premio IV Certamen de Artes Plásticas y Visuales “Mujeres y Arte”
Torremocha del Jarama, Madrid.
1º Premio de Instalación, 1ª Bienal de Chapingo, México.
Mención de Honor XI Premio Fermín Santos, Sigüenza, Guadalajara.
Medalla de Bronce de la EPI Convento de Mafra, Portugal.
Premio de Artes Plásticas de La Tertulia Ilustrada de Madrid
Médaille de Bronce XV Salon Internacional de Maurassan, França.
Prix d'Beaux Arts European Club, França.
XIV Salón Internacional de Maraussan, Francia.
Diplome Honorique XIII Salón Internacional de Maraussan, França.
Premi a la Originalitat Ajuntament de San Jaume de Llierca, Girona,
Cataluña, Espanha.
Médaille d'Argent en La Grande Motte, França.
Prix Spécial du Jury IX Salon International de Maraussan, França.
Médaille de Bronce en La Grande Motte, França.
Prix a la Originalité de la Colonia Española Béziers, França.
Médaille de Bronce à Béziers, Francia.
Prix Reconnaissance des Arts. Béziers, França.
Médaille Atelier Glicine. Saint Guilhem-Le-Désert, Francia.
Médaille d'Argent Conseil General. Saint Guilhem-Le-Désert, Francia.
Médaille d'Or Salón Art et Vin. Boujan-Sur-Libron, Francia.
Médaille de Bronce XXIV Salón Castelnaudary, Francia.
Médaille d'Argent Andalucía de Toulouse-Hispania, Francia.
Médaille d'Argent Maraussan, Francia.
1º Prix Ville de Marseillan, Francia.
Médaille d'Argent Artes Plastiques. Saint Guilhem-Le-Désert, Francia.
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Instalação “As meninas da Calle de la Montera” na
intervenção como artista convidada para o vernissage da
Galería Emma, Madrid (2012)
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