‘Vrouwelijkheid’ in Ana Mendieta’s ‘earth-body art’:
door de lens van het ecofeminisme
Myrthe Muller
Bachelor-werkstuk
15 Januari 2020
Begeleid door Sara Janssen
Woordaantal: 7949

Inhoudsopgave

Inleiding

2

Hoofdstuk 1: Ana Mendieta en feministische performance art

4

1.1

Biografie en kunsthistorische context

4

1.2

Intersectionaliteit: Mendieta’s gender en etniciteit

6

Hoofdstuk 2: ‘Vrouwelijkheid’ & het debat rond essentialisme

7

2.1

Feministische theorie: essentialisme en cultureel feminisme

8

2.2

Butler en essentialisme

9

Hoofdstuk 3: Het discours van het ‘ecofeminisme’

11

3.1

Ecofeminisme en de drie hoofdstromingen

11

3.2

Kunst: invloed cultureel en socialistisch ecofeminisme

14

Hoofdstuk 4: Beeldanalyse & discours analyse

15

4.1

Imagen de Yagul

17

4.2

Alma en Silueta en Fuego

18

Conclusie

19

Bijlagen

21

Bibliografie

28

1

Inleiding

Het eerste wat ik van Cubaans-Amerikaanse kunstenares Ana Mendieta zag, was haar werk
Imagen de Yagul uit 1973. Dit werk is het begin van haar Silueta-serie die doorliep tot 1977.
Imagen de Yagul is een foto van een performance waarop te zien is hoe Mendieta in een preColumbiaanse tombe ligt in Mexico (Bijlage 1). Dit vind ik op zichzelf al interessant: waarom
een tombe? Wat wil zij hiermee zeggen of losmaken? Nog opmerkelijker is dat zij in een
gestrekte houding lijkt te liggen, volledig naakt en bedekt met bosjes kleine witte bloemen.
Persoonlijk vond ik dit meteen een esthetisch beeld creëren; zowel de bloemen als het
vrouwelijk naakt worden in het discours van de kunst al eeuwen gezien als symbolen voor
schoonheid. Toch betwijfel ikzelf of Mendieta deze performance tot stand heeft gebracht met
als doel enkel esthetische kunst te creëren. Bij het zien van deze foto kwamen er nog andere
associaties bij mij op. Haar lichaam omgeven door de natuur wekt een natuurlijke en
vreedzame sfeer op en doet denken aan de eeuwenoude ‘mythe’ van Moeder Natuur en de
verbintenis tussen vrouw en natuur. Waar komen deze associaties vandaan? En op welke
manier wekt Mendieta deze associaties op in haar Silueta-reeks?
Uit haar biografie, die kunsthistorisch professor Kaira M. Cabañas uiteenzet in haar
artikel over Mendieta, blijkt dat de kunstenares het belangrijk vond om zich bezig te houden
met het ter sprake brengen van zaken als seksueel geweld jegens vrouwen en het vrouwelijk
lichaam binnen de maatschappij (12). Ook gaf Mendieta regelmatig lezingen waarin ze een
link legde tussen haar anti-kolonialistische houding en overheersing van de natuur. Deze
interesse kan verklaard worden door de kunsthistorische context waarin Mendieta zich begaf
tijdens de jaren zestig en zeventig van de twintigste eeuw in Amerika. Bewegingen als
feminisme en constructivisme speelden een actieve rol binnen de kunstwereld en
beïnvloedden kunststromingen als ‘Performance’ en ‘Land Art’. Tijdens deze periode
ontstond ook het ecofeminisme: een politieke en sociale stroming die feminisme en ecologie
samenbrengt. Ecofeminisme veronderstelt dat er een verband is tussen de onderdrukking van
vrouwen en de achteruitgang van het milieu (Mies en Shiva 14). Vanwege Mendieta’s
biografie en haar Silueta-serie waarin de natuur en het vrouwelijk lichaam centraal staan, lijkt
het mij interessant om deze serie te bekijken met een ecofeministische lens. Wat is de rol van
het vrouwelijk lichaam in deze serie en hoe staat deze in verband met de natuur? Op welke
manier beïnvloedt ecofeminisme het interpreteren van haar kunst? Deze vragen wil ik
onderzoeken aan de hand van de volgende hoofdvraag: op welke manier kan het
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ecofeminisme perspectief bieden op de representatie van ‘vrouwelijkheid’ in de Silueta-reeks
(1973-1980) van kunstenares Ana Mendieta?
Om antwoord te geven op deze onderzoeksvraag, zal ik een beeldanalyse uitwerken
van twee werken uit de Silueta-reeks en dit uitbreiden met een analyse van representatie door
middel van een discoursanalyse. Deze methode zal ik uitvoeren aan de hand van het
hoofdstuk ‘Discourse Analysis I’ geschreven door Gillian Rose in het boek Visual
Methodologies uit 2001. Hierin maakt zij onderscheidt tussen ‘Discourse analysis I’ en
‘Discourse Analysis II’ in de methodologie van Franse filosoof Michel Foucault. Ik zal
gebruik maken van de eerste variant omdat deze kan worden ingezet om te ontdekken hoe
beelden bepaalde inzichten constructueren van de sociale wereld en diens betekenisgeving
(Rose 83). In mijn onderzoek wil ik de door Mendieta gecreëerde beelden uit haar Silhuetareeks bekijken door het sociaal construeerde discours van het ecofeminisme. ‘Discourse
analysis I’ is relevanter voor mijn onderzoek omdat de tweede variant meer draait om de
productie en herhaling van bepaalde handelingen en instituties waar beelden uit ontstaan en
minder om het beeld en dus het kunstwerk zelf. Voorafgaand zal ik eerst de feministische
discourse en de lens van het ecofeminisme uitwerken waarmee ik deze reeks zal analyseren.
In het eerste hoofdstuk zal ik een korte beschrijving van Ana Mendieta’s levensloop
en kunstcarrière geven, aangezien haar biografische aspecten een grote rol spelen in haar
kunstwerken. Omdat deze grotendeels samenhangen met de betreffende tijdsperiode, is het
ook van belang om Mendieta’s kunst in de kunsthistorische context te plaatsen van de eind
jaren zestig en begin jaren zeventig, daarom zal ik hier gebruik maken van het essay
‘Women’s Performance Art: Feminism and Postmodernism’ van dramaturg Jeanie Forte uit
1988. Daarnaast zal ik feministische schrijfster Gloria Anzaldúa aanhalen aan de hand van het
Handboek Genderstudies in media, kunst en cultuur uit 2015, omdat haar inbreng van
intersectionaliteit binnen de genderstudies te relateren valt aan de geschiedenis die Mendieta
heeft met haar thuisland.
Het daaropvolgende hoofdstuk van mijn onderzoek zal bestaan uit het in kaart brengen
van mijn theoretisch kader dat gebaseerd is op feministische theorie. Hier zal ik mij richten op
de kritiek die Mendieta ontving op het maken van essentialistische kunst (Best 57). Daarvoor
zal ik eerst antwoord geven op de vraag wat essentialisme is, hoe het wordt ingezet en
waarom er tegenstanders zijn. Ter inleiding gebruik ik het hoofdstuk ‘Cultural Feminism:
Feminism’s First Difference’ van feministisch onderzoeker Judith Evans uit 1998 om hiermee
het begrip essentialisme te contextualiseren.
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Omdat ik de theoretische lens van het ecofeminisme ga gebruiken, zal ik in het derde
hoofdstuk het ontstaan van deze stroming uitleggen en welke invloed deze heeft gehad in
zowel de maatschappij als in de kunsten. Hier zal ik voornamelijk gebruik maken van het
artikel ‘Ecofeminism and Global Environmental Politics’ van feminstisch filosofe Juliann
Emmons Allison uit 2010.
Het laatste hoofdstuk zal bestaan uit een korte beeldanalyse van de werken Imagen de
Yagul en Alma Silueta en Fuego die beiden onderdeel zijn van haar Silueta-reeks. Deze vul ik
aan met een discourse analyse aan de hand van het hoofdstuk ‘Visual Methodologies’ van
Rose.

Hoofdstuk 1: Ana Mendieta en feministische performance art
In het artikel ‘The Serial Spaces of Ana Mendieta’ schrijft Susan Best over het debat rondom
Mendieta’s kunst in verband met het vrouwelijk lichaam en de betekenis hiervan. De
kunstenares is voornamelijk bekritiseerd op het omarmen van een conventionele connectie
tussen het vrouwelijk lichaam en de natuur, waarbij ze een essentialistisch concept van
vrouwen suggereert (Best 57). In de Silueta-serie gebruikt Ana Mendieta haar eigen lichaam
voor het tot stand brengen van sculpturale werken in de natuur. Net als bij het ecofeminisme
lijkt Mendieta de ‘vrouw’ en haar relatie tot de natuur centraal te zetten. Voordat ik inga op de
betekenis en het debat rond ‘essentialisme’ en de theoretische lens van het ecofeminisme, is
het van belang om de biografie van Mendieta en de kunsthistorische context waarin zij zich
bevond helder te hebben. Deze twee aspecten hebben haar kunst sterk beïnvloed en geven
meer duidelijkheid over de motivatie achter de kritiek op haar kunst.

1.1 Biografie en kunsthistorische context
In het artikel ‘Pain of Cuba, body I am’ van Kaira M. Cabañas, professor in
kunstgeschiedenis, wordt Mendieta’s biografie beschreven en de invloed hiervan op haar
kunst. In 1948 werd Ana Mendieta geboren in Havana, de hoofdstad van Cuba. Tijdens haar
twaalfde levensjaar werden zij en haar 15-jarige zusje naar Amerika gevlogen door
‘Operation Peter Pan’. Dit was een door de Verenigde Staten opgericht programma waarbij
duizenden kinderen vanuit Cuba naar de VS werden geëmigreerd tussen 1960 en 1962, zonder
ouders. In begin jaren 70 begon Mendieta aan een Master in Fine Arts waardoor ze in contact
kwam met kunstenaars die zich bezighielden met de totstandkoming van een kunstwerk, iets
4

waar veel over werd nagedacht in deze periode van de kunstgeschiedenis. In deze late jaren
zestig en vroege jaren zeventig, ook het begin van Mendieta’s leven als kunstenaar, werden
bewegingen als feminisme, performance art en land art steeds populairder onder kunstenaars
(Cabañas 12). Het lichaam in kunst en de relatie tussen het kunstwerk en het publiek werden
focuspunten.
Mendieta’s kunst past voornamelijk binnen de beweging van de feministische
performance kunst. Jeanie Forte beschrijft in haar artikel ‘Women’s Performance Art:
Feminism and Postmodernism’ deze beweging en de ideeën erachter. Het valt af te leiden uit
de titel: binnen feministische performance kunst komen feminisme en postmodernisme samen
(Forte 218). Vrouwen gebruiken performance als middel om op deconstructieve wijze
objectificatie en stereotypering van vrouwen te demonstreren. Met deze kunst gaven zij zowel
kritiek op het modernisme als op genderverhoudingen. Performance artiesten staan bekend
om de indirecte kritiek die zij geven op conventionele ‘museum kunst’ van het modernisme.
Hiermee worden vaak materiële kunstobjecten bedoeld die verhandelbaar zijn en in het bezit
van iets of iemand kunnen zijn. Een performance is een heel andere soort kunst: het is niet
materieel en is in het moment, het is geen handelbaar goed. In zekere zin zijn het de
instellingen en instituties van het modernisme die worden bekritiseerd door performance
artiesten, denk hierbij aan museums en kunstbeurzen.
Volgens Forte worden vrouwen in de positie van het object gestuurd, een positie die
als ‘ander’ tegenover het sociaal-dominante mannelijke subject staat (218). Performance
kunst gemaakt door vrouwen wordt als een discours van de ‘geobjectiveerde ander’gezien
binnen een context die conventies van het modernisme tracht te ondermijnen. Met
‘geobjectiveerde ander’ verwijst ze naar ‘de vrouw’ als een cultureel geconstructueerde groep
binnen het Westerse systeem van representatie. Net als bij het essentialisme wordt rondom
deze geobjectiveerde ander, ‘de vrouw’, een beeld gecreëerd van wat het inhoudt om ‘vrouw’
te zijn. Vrouwelijke performance artiesten gebruiken hun lichaam om dit beeld te
ondermijnen en te doen wankelen. Zo voerde Mendieta na een persoonlijke gebeurtenis een
performance uit genaamd Rape Murder. Deze schokkende uitvoering vond plaats in 1973
naar aanleiding van een verkrachting en moord op een student uit Iowa, de stad waar
Mendieta studeerde. Mendieta boog zich naakt, bedekt met (nep)bloed, voorover op een tafel
in haar appartement. Ze nodigde medestudenten van de universiteit uit om deze performance
te aanschouwen met als doel aandacht te vragen voor niet alleen deze misdaad zelf, maar
seksueel geweld in het algemeen. Haar lichaam was zowel het subject als het object van het
werk. Cabañas beschrijft hoe Mendieta haar lichaam inzet om nadruk te leggen op de manier
5

waarop het vrouwelijk lichaam wordt gekoloniseerd wanneer het als object dient voor
mannelijk seksueel verlangen en geweld (12). De kunstenares zet op deze manier niet alleen
haar lichaam in als symbool voor het uitbeelden van de representatie van ‘de vrouw’, maar
ook als interventie in het discours van ‘de geobjectiveerde ander’ binnen het patriarchaat.
Mendieta’s performance kunst hangt nauw samen met haar persoonlijke leven. De
Siluetas die zij maakt in de aarde zijn deel van haar gemis naar haar thuisland Cuba.
Gebeurtenissen uit het persoonlijke leven spelen een grote rol binnen feministische
performance kunst, immers: ‘the personal is political’ (Forte 219). Deze persoonlijke
perspectieven en verhalen van de kunstenaars zijn de kernzaken die de representatie van het
teken van ‘de vrouw’ en haar ‘essentie’ veranderen, vernieuwen, betwijfelen en ondermijnen.

1.3

Intersectionaliteit: Mendieta’gender en etniciteit

Vanwege het ballingschap uit Cuba waren de eerste jaren in de VS erg hectisch voor Ana
Mendieta, ze heeft op veel verschillende plekken gewoond omdat ze hier geen familieleden
had (Cabañas 12). Dit resulteerde in een gevoel van haar ‘thuis’ en identiteit kwijt zijn. Met
haar Silueta-series laat zij de aarde met ‘thuis’ samensmelten. Doormiddel van kunst poogt
Mendieta de pijn van het ballingschap uit haar thuisland Cuba te verzachten. In een interview
door Linda Montano, genaamd The Performance Bible, legt Mendieta uit: “[I was] trying to
find a place in the earth and trying to define myself” (Cabañas 14). Haar ‘thuisland identiteit’
was ze kwijt door abrupt naar Amerika overgevlogen te worden als kind. Mendieta probeerde
dit gevoel van identiteit terug te vinden in letterlijk het land, de aarde, de directe natuur.
Mendieta’s kunst kan niet alleen bekeken worden met een ‘gender’ lens, maar ook met
een lens waarbij haar nationaliteit in acht wordt genomen: dit biedt de mogelijkheid om haar
werk te plaatsen binnen intersectionaliteit. Gloria Wekker legt in haar essay ‘De grens als
strijdtoneel: Gloria Anzaldúa, intersectionaliteit en interdisciplinariteit’ deze term uit door
meer te vertellen over Mexicaans-Amerikaans feministische theoreticus, schrijfster en
activiste Gloria Anzaldúa. Intersectionaliteit is een term uit de sociologie en werd in 1989
geïntroduceerd door de feministische juriste Kimberlé Crenshaw binnen genderstudies.
Hiermee verwees zij naar een denkwijze waarin verschillende factoren van betekenisgeving
elkaar co-construeren en tegelijkertijd werkzaam zijn. Denk bij deze factoren aan gender,
etniciteit en seksualiteit, maar ook klasse leeftijd en religie (Wekker 102). Anzaldúa laat in
haar werk zien hoe belangrijk het is om bewust te zijn van zo veel mogelijk factoren binnen
genderstudies. Ze laat zich niet beperken in haar kennisproductie door bijvoorbeeld alle focus
te leggen op alleen ‘gender’ of alleen ‘etniciteit’. Volgens haar is ‘kruisdenken’ veel
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vruchtbaarder. Wekker schetst in haar tekst een voorbeeld: ze vergelijkt het verleden van
witte, Europese vrouwen met dat van vrouwen van kleur en een migratieachtergrond in de
jaren zeventig en tachtig van de twintigste eeuw. Waar de eerste groep ‘thuis’ ervaarde als een
ongelukkige situatie vanwege de traditionele man-vrouw rolverdeling, zag de tweede groep
‘thuis’ als een veilige haven beschermd tegen discriminatie en racisme in de samenleving van
toen (102). Bij het benaderen van Mendieta’s werk is het belangrijk om niet alleen haar
‘vrouw zijn’ in acht te nemen, maar ook haar etniciteit. Deze twee factoren beïnvloeden en
vormen elkaar binnen feministische intersectionaliteit. In lezingen van Mendieta zelf, legt de
kunstenares ook een link tussen de overheersing van de natuur en het idee van kolonisatie
(Best 67). Vergelijkbaar met Anzaldúas verleden, is Mendieta onvrijwillig weggehaald van
haar thuisland en cultuur. Door deze redenatie kan de kritiek die Mendieta heeft ontvangen
wat betreft het suggereren van essentialisme in twijfel worden genomen. In hoeverre
representeert Mendieta namelijk ‘de vrouw’ als zij tot een specifieke groep binnen ‘vrouwen’
behoort vanwege haar afkomst en biografische achtergrond? Feministische performance
artiesten bekritiseren op deconstructieve wijze deze vaste notie van ‘de vrouw’. De inzet van
intersectionaliteit binnen feministisch denken herdefinieert ‘de vrouw’ door verschillende
individuele factoren in acht te nemen.

Hoofdstuk 2: ‘Vrouwelijkheid’ & essentialisme

Tijdens het uitwerken van de Silueta-reeks ontdekte Mendieta eindeloze manieren om uit te
beelden hoe de natuur levend is, voortplantend en oneindig. Mendieta noemde haar kunst
‘earth-body art’. Anders dan de ingrijpende Land Art van tijdgenoot en kunstenaar Robert
Smithson, maakte Mendieta kleinere aanpassingen in het landschap en dat met behulp van
haar eigen lichaam (Viso 172). Ze heeft siluetas gecreëerd van elk denkbaar natuurlijk
element, zoals vuur, hout, aarde, gras, sneeuw, water, bomen en bloemen. Het werk bestaat uit
een serie foto’s van Mendieta’s eigen lichaam of omlijningen hiervan in natuurlijke omgeving
(Bijlage 2). Vanwege deze twee aspecten wordt haar werk vaak geïnterpreteerd vanuit het
essentialisme: ze lijkt op indirecte manier ‘de natuur’ eigen te maken aan het vrouwelijk
lichaam. Om deze kritiek beter te begrijpen, is het van belang om meer te weten over het
debat rond ‘essentialisme’. In dit hoofdstuk zal ik het begrip contextualiseren aan de hand van
feministische theorie om vervolgens het debat rondom essentialisme bloot te leggen.
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2.1

Feministische theorie: essentialisme en cultureel feminisme

Judith Evans’ boek ‘Feminist Theory Today: An Introduction to Second-Wave Feminism’
biedt een toegankelijke introductie in hedendaagse feministische theorie. Voor mijn
onderzoek gebruik ik het zesde hoofdstuk genaamd ‘Cultural Feminism: Feminism’s First
Difference’ omdat de stroming die in dit hoofdstuk centraal staat gebaseerd is op
essentialisme. Dit is een term voor een filosofische theorie die stelt dat voor elke entiteit
bepaalde eigenheden en karakteristieken zijn weggelegd die zijn/haar essentie vormen. Evans
verwijst naar Elizabeth Grosz, filosoof en feministisch theoreticus, die het begrip
essentialisme heeft gedefinieerd binnen de context van de feministische denkwijze. Hierin
verwijst essentialisme naar het geloof dat bepaalde karakteristieken van een groep mensen
(met name vrouwen) vaststaand zijn. Geen enkele externe factor kan veranderen wat er ‘in
wezen’ al bestaat (Evans 77). Met andere woorden wordt er door ‘essentialistische’
feministen gesteld dat bepaalde zaken uitsluitend vrouwelijk te benoemen zijn en andere voor
alleen mannen zijn weggelegd. Een aantal van deze vaststaande karakteristieken van de
vrouw zijn: vriendelijk, verzorgend en koesterend. Dit komt volgens Grosz voort uit de
biologische toestand van het vrouwelijk lichaam dat ‘gebouwd’ is om kinderen te baren en te
verzorgen (Evans 78). Daarnaast staat de natuur algemeen bekend als een plek waar men tot
rust kan komen en bedaren, waar men op een bepaalde manier mentaal ‘verzorgd’ kan
worden. Deze stroming binnen het feminisme wordt ook wel ‘cultureel feminisme’ genoemd
en is in de loop van de jaren zeventig van de twintigste eeuw ontstaan uit het ‘radicaal
feminisme’. Dit radicaal feminisme was zich, net zoals het liberaal feminisme, bewust van het
belang van verschillen tussen mannen en vrouwen maar ook verschillen tussen vrouwen
onderling. Het radicaal en liberaal feminisme beschouwden deze verschillen niet als
aangeboren en inherent, cultureel feminisme wel. Cultureel feminisme heeft zich
afgescheiden van voorgaande feministische ideeën binnen de tweede feministische golf en
verspreid het geloof dat vrouwelijke karakteristieken en waarden superieur zijn aan die van
mannen (Evans 76). Deze feministen vinden dat deze vrouwelijke superieure kenmerken
behouden en versterkt moeten worden, omdat deze hiervoor altijd gedenigreerd en onderschat
werden door mannen. Het terugvorderen van vrouwelijkheid en de trotsheid die hierbij komt
kijken, staan centraal binnen deze feministische beweging.
Vanuit deze stroming ontwikkelde het debat zich rondom het begrip ‘essentialisme’.
Het idee dat karakteristieke handelingen als verzorgen en opvoeden eigen zouden zijn aan
vrouwen werd meteen door vele andere feministische denkers als problematisch gezien.
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Verschillen tussen vrouwelijke groepen onderling worden genegeerd of worden niet goed
genoeg benadrukt. Daarnaast is er het gevaar dat deze ‘vrouwelijke eigenschappen’ tegen
groepen vrouwen gebruikt kunnen worden, aangezien het de rol die het patriarchaat de vrouw
heeft opgelegd, bevestigt. De rol van de vrouw die thuisblijft en voor de kinderen zorgt terwijl
de man buitenshuis werkt en een publiekelijk leven leidt. Met het begrip patriarchaat verwijs
ik hier naar het systeem van sociale constructies en praktijken waarin mannen een
dominerende, onderdrukkende en uitbuitende houding aannemen tegenover vrouwen (Walby
214). Verder worden deze culturele feministen vaak gezien als elitair, bewerende dat zij
‘weten’ wat vrouwen zijn en hoe vrouwen ‘zouden moeten zijn’ (Evans 78).

1.2

Butler en essentialisme

Vanuit poststructuralistische hoek heeft Amerikaanse filosofe en feministe Judith Butler
kritiek op het cultureel feminisme en essentialisme. In de inleiding van haar artikel
‘Performative Acts and Gender Constitution: An Essay in Phenomenology and Feminist
Theory’ uit 1988 zet zij de basis uiteen van gender theorie. Deze theorie leidt zij in aan de
hand van de beroemde stelling “One is not born a woman, but, rather becomes a woman,” van
Franse filosofe, schrijfster en feministe Simone de Beauvoir (Butler 519). Met deze woorden
creëert zij een basis voor het onderscheid dat gemaakt wordt tussen het biologische lichaam:
de sekse, en het culturele lichaam: gender. Butler beredeneert hieruit dat gender geen stabiele
identiteit kan zijn, in plaats daarvan wordt volgens haar identiteit gevormd door repetitieve
handelingen door de tijd heen.
Naast De Beauvoir wordt in dit artikel ook Frans fenomenologisch filosoof Maurice
Merlau-Ponty aangehaald, wiens werk vaak wordt geassocieerd met dat van De Beauvoir. Net
zoals De Beauvoir beziet hij het lichaam als een historisch gevormd ‘idee’. Volgens beiden is
het lichaam een dynamisch proces dat bepaalde culturele en historische fenomenen
belichaamt (Butler 521). ‘Vrouwelijkheid’ en ‘mannelijkheid’ worden als het ware aangeleerd
door middel van ideeën en handelingen die door het individu en diens omgeving in stand
worden gehouden door herhaling. Zo wordt gender grotendeels tot stand gebracht door de
stilering van het lichaam, bijvoorbeeld hoe iemand zich kleedt. Om deze reden moet gender
begrepen worden als een manier waarop verschillende lichamelijke gebaren en manieren van
bewegen een illusie vormen van een persoonlijk blijvend gender (Butler 519). Butler
concludeert uit het werk van deze voorgaande filosofen dat het lichaam zijn gender wordt
door een reeks van handelingen die zijn vernieuwd, herzien en versterkt door de tijd heen
(Butler 523). Butler zet zich af tegen feministisch denken waarbij essentialisme een kernpunt
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vormt. Haar notie van gender gaat rechtstreeks tegenin het vaste idee van ‘vrouwelijkheid’ bij
de culturele feministen. In het volgende fragment zegt Butler het volgende over het begrip
gender in relatie tot essentialisme:

Performing one's gender wrong initiates a set of punishments both obvious and
indirect, and performing it well provides the reassurance that there is an essentialism
of gender identity after all. That this reassurance is so easily displaced by
anxiety, that culture so readily punishes or marginalizes those who fail to perform the
illusion of gender essentialism should be sign enough that on some level there is social
knowledge that the truth or falsity of gender is only socially compelled and in no sense
ontologically necessitated. (528)

Volgens Butlers theorie kan er geen sprake zijn van eigenschappen die een vrouw tot een
vrouw maken en een man tot een man, omdat een individu gestraft of gemarginaliseerd wordt
door de maatschappij wanneer deze zich niet gedraagt naar het lichaam waar hij of zij zich in
bevindt. Butler beschouwt dit als argument voor het idee dat vrouwelijkheid en mannelijkheid
gevormd zijn door de maatschappij. Onze lichamen zijn in de eerste plaats lichamen die wij
‘leven’, de manier waaróp wij vervolgens die lichamen ‘leven’ is gevormd en afgedwongen
door de cultuur en maatschappij waarin wij ons bevinden (Butler 526).
Waar Butler vanuit haar constructivistisch denken genderspecifieke aangeboren
eigenheden ontkent en de oorsprong van gender eigenschappen bij de culturele maatschappij
legt, wordt het essentialisme bij culturele feministen ingezet als tactisch middel om
‘vrouwelijkheid’ te vieren en te versterken. Amerikaanse kunsthistoricus Susan Best stelt in
haar artikel dat het een van de uitdagingen voor feministische theoretici is om onderscheid te
maken tussen verschillende vormen van essentialisme en de invloed hiervan binnen
feministische denkwijzen te ontdekken (57). Het is interessant om na te denken over de
manier waarop essentialisme kan worden ingezet bij het kritiek geven op het discours van het
patriarchaat. Essentialisme kan worden ingezet als een krachtig middel bij activistische
groepen zoals de aanhangers van het cultureel feminisme. Zoals uit het vorige hoofdstuk blijkt
kan deze denkwijze ook binnen de kunsten ingezet worden bij het aannemen van een kritische
houding tegenover de genderverdeling van de westerse maatschappij.
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Hoofdstuk 3: Ecofeminisme en haar hoofdstromingen

De repetitieve handelingen die volgens Butler zorgen voor het tot stand komen van gender,
zijn terug te vinden in de Silueta- reeks van Ana Mendieta. Het feit dat het een reeks is, geeft
al aan dat er een bepaald motief terugkomt in elk werk. Dit motief is het plaatsen van haar
eigen lichaam, op directe of indirecte manier, in een natuurlijke omgeving. Mendieta’s kunst
is bekritiseerd op het assumeren van een bepaalde eigenheid van vrouwen, namelijk van een
universele connectie tussen vrouwen en de natuur. Als we meegaan in deze assumptie, biedt
Mendieta’s kunst alternatieve perspectieven binnen het discours van het patriarchaat door het
inzetten van intersectionaliteit. Perspectieven die draaien om de relatie tussen lichaam en land
en kolonialistische ideeën over land en grondgebied (Best 57). Zoals uit mijn
onderzoeksvraag blijkt, wil ik vrouwelijkheid in de Silueta-reeks van Ana Mendieta bekijken
door een ecofeministische lens. Nu de begrippen gender en essentialisme verduidelijkt zijn,
wil ik ingaan op de theoretische lens van het ecofeminisme. Binnen deze politieke en sociale
stroming die is voortgevloeid uit het feminisme, speelt het begrip essentialisme namelijk een
opmerkelijke rol.

3.1

Ecofeminisme en de drie hoofdstromingen

Feministisch filosoof Juliann Emmons Allison zet in haar essay ‘Ecofeminism and Global
Environmental Politics’ de geschiedenis van het ecofeminisme uiteen. Ecofeminisme is in de
late jaren zeventig en begin jaren tachtig van de 19e eeuw voortgekomen uit meerdere sociale
bewegingen die zich bezighielden met het milieu, feminisme en vrede. Binnen het theoretisch
veld van het ecofeminisme komen de begrippen ‘ecologie’ en ‘feminisme’ samen. De relatie
tussen deze twee ligt dan ook ten grondslag aan de analyses en theorieën binnen deze
beweging. Het woord ‘ecofeminisme’ werd voor het eerst gebruikt door de Franse feministe
Francoise D’Eaubonne in haar boek Le féminisme ou la mort ui 1974. In dit werk spreekt ze
over een speciale verbintenis die vrouwen delen met de natuur en moedigt ze vrouwelijk
milieu activisme aan. Ze haalt ‘toxic masculinity’ aan als de oorzaak van bevolkingsgroei,
vervuiling en andere destructieve fenomenen die invloed hebben op het milieu (Allison 3).
Het begrip ecofeminisme breidde zich uit vanuit intellectuele schaal naar sociaal
maatschappelijke schaal. Dit leidde in maart 1980 tot de eerste ecofeministische conferentie
‘Women and Life on Earth: A Conference on Eco-Feminism in the Eighties’. De conferentie
kwam tot stand naar aanleiding van het ongeval met de Three Mile Island kerncentrale, dat
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kenmerkend was voor een intense periode van protesten en demonstraties door vrouwen tegen
milieuvervuiling (Allison 3). Ecofeminisme is zowel een ecologische filosofie als een sociale
beweging en onderscheidt zich van ‘global environmental politics’. Tegenover deze ‘global
environmental politics’ die zich met name bezighouden met de rol van een natie of institutie
in het collectief beschermen en beheren van de natuur, houdt ecofeminisme zich bezig met het
benadrukken van vrouwelijk activisme in relatie tot de natuur (Allison 8). Er worden vier
hoofdstromingen binnen het ecofeminisme beschreven in Allisons artikel: ‘liberal’, ‘cultural’,
‘socialist’ en ‘postmodern ecofeminism’ (8). Er wordt onderscheid gemaakt tussen deze vier
groepen vanwege de verschillende ideeën die zij hebben over de relatie tussen natuur en de
mens.
Het liberaal ecofeminisme schrijft actuele milieuproblemen toe aan de economische
groei die zich bewegen vanuit Europa en Noord-Amerika naar het geïndustrialiseerde zuiden
en oosten. Deze stroming binnen het ecofeminisme vindt dat er te weinig rekening wordt
gehouden met de ecologische impact die komt kijken bij deze economie-gerichte handelingen.
Liberale ecofeministen hebben een optimistisch vertrouwen in de overheid wanneer het gaat
om het garanderen van een vorm van milieubescherming die reflecteert hoe vrouwen de
natuur ervaren en in waarde schatten (Allison 8). In mijn onderzoek zal ik me verder niet
bezighouden met deze stroming omdat factoren als economie en overheden niet relevant zijn
voor het beantwoorden van mijn onderzoeksvraag.
In het vorige hoofdstuk had ik het over cultureel feminisme, binnen het ecofeminisme
bestaat deze stroming ook als cultureel ecofeminisme. Aanhangers van deze stroming
beargumenteren dat de persoonlijke en spirituele band die vrouwen hebben met de natuur
voortkomt uit de manier waarop zij biologisch en cultureel gezien verschillen van mannen.
Allison legt aan de hand van het boek ‘Radical Ecology’ van ecofeministische filosofe
Carolyn Merchant uit waarom culturele ecofeministen beargumenteren dat vrouwen altijd al
gezien worden als ‘dichter bij de natuur’ dankzij de eigenschappen van hun fysiologische en
sociale rollen (9). Merchant beschrijft hoe, fysiologisch gezien, vrouwen leven ‘laten
ontstaan’ vanuit hun lichamen en daarbij met de deugden en pijnen van menstruatie,
zwangerschap, bevalling en verpleging te maken hebben. Dit terwijl de fysiologie van de man
hem vrijheid biedt tot reizen, jagen, strijdvoering en het meedoen in publieke en sociale zaken
(Allison 9). Ook Catriona Sandilands, schrijver en geleerde in de milieuwetenschappen,
schrijft in haar artikel ‘Wild Democracy: Ecofeminism, Politics, and the Desire Beyond’ over
deze verzorgende rol en hoe die is terug te vinden in het universele vrouwelijke aspect van ‘de
moeder’. Het ontstaan van ‘de natuur als vrouw’ discours binnen het ecofeminisme komt
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voort uit de wens om op een respectvolle manier met de natuur om te gaan. Wanneer de
natuur met ‘de moeder’ wordt geïdentificeerd, worden alle kenmerken van het menselijk
moederschap gereflecteerd op de natuur en hoe wij haar zien en beschrijven. Dit zijn
kenmerken als liefde, verzorging, herkenning van afhankelijkheid en intimiteit (Sandilands
146). Culturele ecofeministen zien een oppositie van vrouwen en de natuur tegenover zaken
als kernwapens, oorlog en daarbij chemische bedrijven en gevaarlijke afvallozing. Ook deze
stroming heeft net als het cultureel feminisme vanaf het begin scherpe kritiek ontvangen
vanwege haar essentialistische standpunt.
Maria Mies en Vandana Shiva wijden in hun boek uit over belangrijke ontwikkelingen
van het ecofeminisme. Ze halen Ynestra King aan, een van de conferentie organisators. Zij
beschrijft het ecofeminisme als iets dat gaat om verbintenis en eenheid van het
wetenschappelijke en het sociale en iets wat de uniekheid en integriteit van elk levend object
beschermt en onderhoudt. Ook zegt ze het volgende:

We see the devastation of the earth and her beings by the corporate warriors, and the
threat of nuclear annihilation by the military warriors, as feminist concerns. It is the
same masculinist mentality which would deny us our right to our own bodies and our
own sexuality, and which depends on multiple systems of dominance and state power
to have its way (Mies en Shiva 14).
Hieruit blijkt dat King de agressie van ‘the corporate warriors’, die streven naar macht en
economische welvaart ten koste van de natuur, ook beschouwt als agressie jegens het
vrouwelijk lichaam. Deze ‘corporate warriors’ zijn onderdeel van het kapitalistische
patriarchale wereldsysteem, zoals Mies en Shiva het noemen (2). Volgens deze culturele
ecofeministen groeit dit systeem niet alleen door de kolonisatie van vrouwen en de natuur,
maar ook door kolonisatie van uitheemse mensen en het land waar zij op leven.
Voor de socialistische ecofeministen, waren er de marxistische ecofeministen. Deze
groep stelde zich een socialistische maatschappij voor waarin natuur en milieu op de meest
minieme manier werden onderworpen aan de, nooit overdreven, noden van alle mensen, niet
lettend op sociale klasse of gender (Allison 11). Later veranderde deze groep in een
feministische variatie van sociale ecologie. Zij onderscheidden zichzelf van culturele
ecofeministen door het erkennen van een materialistische connectie tussen de natuur en alle
mensen, dus ondanks biologische en culturele verschillen tussen man en vrouw. Socialistische
ecofeministen stellen zowel vrouwen als mannen verantwoordelijk voor het verzekeren en
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behouden van ecologische duurzaamheid, ongeacht de sociale klassen waar zij uitkomen
(Allison 11). Volgens Sturgeon, een bron die Allison aanhaalt, legt deze groep
ecofeministisch activisme uit, maar is deze groep niet zelf activistisch. Toch worden de
socialistische ecofeministen tegenover het hedendaagse ecofeministische postmodernisme
gezien als de activisten van deze stroming.
Ecofeministisch postmodernisme wordt onderbouwd door denkers als Butler die net
als haar de vraag hebben op welke manier we ‘vrouwen’ moeten zien binnen het ecologische
activisme. Volgens hen ligt het probleem in de kloof die er is tussen de levens van ‘echte’
vrouwen en de benadrukte groep ‘vrouwen’ in het vormen van strategische coalities binnen
milieuactivisme (Allison 14). Zoals beschreven in het vorige hoofdstuk benadrukt ook
Anzaldúa deze kloof: de groep vrouwen aan de top zou niet representatief moeten zijn voor
alle vrouwen daarbuiten en moet verschillende factoren als etniciteit en klasse meenemen in
het activisme.

3.2

Ecofeminisme binnen de kunst

De invloed die ecofeminisme heeft op de kunsten beschrijft kunsthistoricus Jade Wildy in haar artikel
‘The Artistic Progressions of Ecofeminism: The Changing Focus of Women in Environmental Art’.
Volgens haar zijn vrouwen die kunst maken met en in de natuur altijd verbonden aan cultureel
ecofeminisme of sociaal ecofeminisme (56).
Cultureel ecofeminisme wordt ook wel beschreven als een fenomeen waarbinnen intuïtie,
verzorging ethiek en mens-natuur relaties worden samengevoegd. Dit gaat hand in hand met het
hergebruik van rituelen en symboliek die te maken hebben met het vereren en aanbidden van
godinnen (Wildy 55). Met name de symboliek van ‘Moeder Aarde’/ ‘Moeder Natuur’ en Gaia: de
verpersoonlijking van de aarde en oermoeder volgens Griekse mythologie (Smith). Dit gebruik is te
zien in Ana Mendieta’s kunst, met name in haar ‘siluetas’. Haar meest duidelijke beeldwerk in haar
Silueta-serie is de pose van een vrouwenfiguur met omhoog gebogen armen, gelijk aan de pose van de
Minoïsche slangengodinnen beeldjes (Bijlage 3) uit de oudheid (Best 68).
Waar het cultureel ecofeminisme zich bezighoudt met symboliek in de kunsten, houdt
sociaal ecofeminisme zich bezig met de mens en hoe deze zich verhoudt tot de natuur.
Kunstenaars die over het algemeen voornamelijk met het sociaal ecofeminisme worden
geassocieerd, worden beschreven als kunstenaars die kennis zouden hebben over het op aarde
leven als mens zonder de natuur te verwoesten of aan te tasten. Zij worden beschreven als
kunstenaars die het beschadigde willen helen door middel van directe esthetische
samenwerking met de aarde zelf. In het artikel van Wildy over vrouwelijke kunstenaars
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binnen ‘environmental art’, wordt een voorbeeld genoemd: Lynne Hull (56). Haar kunst heeft
niet alleen esthetische doeleinden, maar dient tegelijkertijd als beschutting voor wilde dieren
in natuurgebieden die zijn aangetast door menselijke activiteiten (Bijlage 4). Ook wordt
Patricia Johanson genoemd, een kunstenares die bekend staat om haar grootschalige werken
die zowel esthetisch als praktisch zijn voor mens en dier in de natuur (Bijlage 5).
Ook binnen het ecofeminisme is er sprake van intersectionaliteit: vrouwen uit
uitheemse landen worden betrokken bij het idee van de verwoesting van de natuur door de
dominerende handelingen van het patriarchaat. Socialistische ecofeministen stellen niet alleen
vrouwen verantwoordelijk voor ecologische welvaart, maar ook mannen vanuit elke sociale
klasse. Binnen cultureel ecofeminisme ligt het complexer, hier wordt geclaimd dat bepaalde
karakteristieken inherent zijn aan ‘de vrouw’. Net zoals binnen het cultureel ecofeminisme
worden natuur en vrouwen centraal gezet in de Silueta serie van Ana Mendieta. Mendieta legt
een traditioneel verband tussen vrouwelijkheid en de natuur, verwijzend naar oermythen als
‘Moeder Aarde’ en het sinds eeuwen terugkerende symbool van een vrouwfiguur als
vruchtbaarheidssymbool binnen bepaalde culturen. Op deze manier gebruikt Mendieta een
essentialistisch concept om een essentialistische positie aan te nemen. Deze positie geeft blijk
aan een fundamenteel verschil tussen de seksen, aangezien de natuur niet wordt toegekend als
‘eigen’ aan de man (Best 58).
Naar mijn mening kan Mendieta’s Silueta serie ook gezien worden als een vorm van
sociaal ecofeminisme. Omdat er een grote persoonlijke betekenis achter haar werk zit, gaat
het bij Mendieta echter niet per se om het helen van de directe natuur. Wel beoefent zij een
vorm van activisme door zichzelf in de natuur te plaatsen met als doel haar eigen lichaam te
laten helen van trauma’s van toen zij gedwongen werd haar thuisland Cuba achter te laten
(Cabañas 14). Dit kan bezien worden als een activistische performance jegens de
dominerende hardhandigheid van het patriarchaat dat zowel mensenlevens als de natuur heeft
beschadigd.

Hoofdstuk 4: Een ecofeministische analyse van de vrouwelijkheid in de Silueta-reeks
Om te onderzoeken wat voor perspectief het ecofeminisme kan bieden op ‘de vrouwelijkheid’
in Mendieta’s Silueta-reeks, zal ik in dit hoofdstuk een beeldanalyse van twee werken uit deze
reeks: Imagen de Yagul (1973) die ik introduceerde in de inleiding en Alma Silueta en Fuego
(1975) waarbij Mendieta experimenteerde met het element vuur. Mendieta is met name
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bekritiseerd op het omarmen van een conventioneel verband tussen het vrouwelijk lichaam en
natuur. Andere kunstcritici ondermijnen deze kritiek door de afwezigheid van het vrouwelijk
lichaam in Mendieta’s reeks te benadrukken: in veel werken is haar lichaam niet direct
aanwezig en zien we enkel een omlijning van haar gestalte. Ook zorgt Mendieta er telkens
voor dat haar gezicht niet herkenbaar is door het te bedekken, dit neemt Mendieta’s
persoonlijkheid weg en verandert het lichaam in een universeel symbool. Het lichaam lijkt zo
ook eerder op een universeel mensenfiguur dan uitsluitend een vrouwenfiguur (Best 57). Het
is onmogelijk om aan elk werk uit haar reeks even veel aandacht te besteden binnen dit
beperkte onderzoek, daarom heb ik de keuze gemaakt om één werk te kiezen waarin haar
lichaam aanwezig is en één waar enkel haar omlijning in wordt opgenomen.
Gillian Rose beschrijft in haar boek Visual Methodologies een aantal methoden voor
het interpreteren van afbeeldingen en hoe deze werkzaam zijn bij het kritisch beredeneren en
begrijpen van deze afbeeldingen. Volgens haar is het belangrijk om beeldmateriaal op een
kritische manier te benaderen omdat afbeeldingen invloed hebben op het vormen en
versterken van sociale verschillen. Deze hiërarchische verschillen binnen de samenleving
worden geproduceerd door discoursen. Het hoofdstuk ‘Discourse analysis I’ in Roses boek
gaat met name dieper in op de manier waarop perspectieven of beweringen als ‘waar’ worden
geconstructueerd door bepaalde stelsels van waarheid. Voor het beantwoorden van mijn
onderzoeksvraag heb ik mij verdiept in het discours van het feminisme. Binnen deze discours
heb ik ingezoomd op het essentialisme en ecofeminisme die op zichzelf ook weer discoursen
vormen. Om verwarring te voorkomen zal ik me bij deze analyse focussen op
‘vrouwelijkheid’ in relatie tot de discoursen van het cultureel en socialistisch ecofeminisme
en mij bezighouden met de vragen: op welke manieren wordt ‘vrouwelijkheid’ gepresenteerd
en aan welke ecofeministische stromingen kunnen deze manieren ‘gelinkt’ worden.
De term ‘discours’ staat centraal in de theoretische argumenten en methodologie van
Franse filosoof Michel Foucault. ‘Discours’ verwijst naar een set van stellingen die
vormgeven aan de manier waarop over iets wordt nagedacht en naar de manier waarop wij
handelen op basis van deze manier van nadenken. In andere woorden kan deze term
gedefinieerd worden als een specifieke kennis van de wereld die zelf vormgeeft aan de manier
waarop de wereld wordt begrepen (Rose 136). Een discours kan gezien worden als een ‘taal’
waar specifieke regels en conventies bij horen. In mijn analyse verwerk ik het discours dat
gebaseerd is op het theoretisch veld van het ecofeminisme. Om dit discours inhoudelijk te
betrekken op haar kunst, zal ik twee werken uit de Silueta-reeks van Mendieta visueel
analyseren door een ‘compositionele interpretatie’ te geven. Deze methode is ook door Rose
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ontwikkeld en staat beschreven in het derde hoofdstuk ‘The Good Eye’ van Visual
Methodologies. De ‘compositie’ verwijst naar de samenstelling van alles wat in de afbeelding
te zien is. Vervolgens wordt er een interpretatie gegeven van de manier waarop deze aspecten
tot elkaar relateren (Rose 36). Voor mijn onderzoek zal ik mij in de compositie richten op het
lichaam en hoe deze zich verhoudt tot de omgeving.

4.1

Imagen de Yagul

In het artikel van Susan Best wordt de volgende uitspraak van Mendieta genoemd over haar
Silueta-serie: “The work recalls prehistoric beliefs of an omnipresent female force whose
body parts made the earth a living creature. In essence my works are the reactivation of
primeval beliefs at work in the human psyche” (gecit. in Best 67). Mendieta is in deze
‘prehistoric beliefs’ op zoek naar een alternatief voor de relatie masculiene overheersing van
land, ruimte en natuur. Ze creëert een link tussen het vrouwelijk lichaam en de natuur. Deze
prehistorische invloeden zijn duidelijk te zien in Imagen de Yagul. Ook wel ‘Afbeelding uit
Yagul’, een foto van een performance uitgevoerd door Mendieta die ontstaan is uit haar diep
verlangen om samen te smelten en één te worden met de aarde. In 1973 bracht Mendieta een
bezoek aan Mexico tijdens het zomerprogramma van haar universiteit. Hier voerde ze haar
eerste werk uit van haar Silueta-serie (Viso; Herzberg 166). De performance is vastgelegd
door kunstenaar en begeleider Hans Breder op meerdere foto’s waaruit Mendieta één
selecteerde en hierbij het begin vastlegde van haar Silueta-reeks. Op de foto zien we Mendieta
naakt in een precolumbiaanse tombe ligt, bedekt met bosjes kleine witte bloemen (Bijlage 1).
Haar lichaam ligt in een gestrekte houding met de armen langs het lichaam en de benen
languit in een verlaging in de grond. Verder is de kunstenares omringd door rotsen en bedekt
met bosjes groen waar kleine witte bloemen uit groeien. Het geheel doet denken aan een
grafritueel. Zoals genoemd in het eerste hoofdstuk koos Mendieta voor de natuur als ‘frame’
voor haar performance om als het ware te ‘aarden’ en identiteit te vinden na haar traumatische
verleden met Cuba. Haar anti-kolonialistische houding wordt benadrukt in dit werk door haar
ballingschap uit Cuba te vergelijken met de cultuur van de Native-Americans die na de komst
van Columbus hevig werd beïnvloed en verstoord.
Bepaalde aspecten kunnen op een universele manier geïnterpreteerd worden.
Deze bloemen lijken uit haar lichaam te ‘groeien’, een teken van leven. Tegelijkertijd ligt het
lichaam in een tombe, een verlaging in de grond die dient voor het plaatsen van een dood
lichaam. Ik interpreteer deze tegenpolen als een verwijzing naar de cyclus van het leven en de
loop van het menselijk bestaan, maar ook: de inherente eigenschap van de vrouw van
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vruchtbaarheid en baring. Nog een contrast doet zich voor in de kleurcompositie. Door de foto
in kleur te laten afdrukken, wordt de warme kleur van haar lichaam in contrast gebracht met
de natuurlijke, koele kleuren van de omgeving. Vanuit ecofeministisch perspectief kunnen
deze contrasten gelijkgesteld worden aan de verhouding tussen de natuur en de masculiene
instellingen die milieuverontreiniging -en vernietiging veroorzaken. Het leven tegenover de
dood en het vrouwelijke tegenover het dominerende patriarchaat.

4.2

Alma en Silueta en Fuego

Het tweede werk dat ik ga bespreken, heet Alma Silueta en Fuego (Soul Silhouette on Fire)
uit 1975. Tijdens het midden van de jaren 70 bewoog Mendieta van een directe presentatie
van haar lichaam naar een zoektocht voor identiteit en verbinding door middel van
omlijningen van haar lichaam (Cabañas 14). Alma Silueta en Fuego was een van de meerdere
siluetas waarbij Mendieta het element vuur gebruikte. Ze wikkelde stof rondom een
kartonnen uitsnede van de uitlijning van haar eigen lichaam. Langs de oever van de Iowa
rivier doordrenkte Mendieta het figuur (de ‘ziel’) met ontvlambare vloeistof om het
vervolgens in brand te steken. Langzaam werd het figuur opgeslokt door de vlammen, een
hoopje as was alles wat er overbleef. Dit proces werd vastgelegd op 35mm foto-slides en op
filmformaat Super-8 in kleur, geluidloos (Viso; Herzberg 169). Voor Mendieta was werken
met vuur een zeer ‘magisch’ iets, een element dat zij gebruikte voor het uitdrukken van zowel
macht als sensitiviteit (Viso; Herzberg 169). Ik heb voor deze analyse vier shots vastgelegd
uit de op film opgenomen versie (Bijlage 6). Hierin is het proces te zien van het ingegraven
figuur dat langzaam in vlammen opgaat.
Het is belangrijk om stil te staan bij het type media waarmee dit ‘earth-body’ werk van
Mendieta werd vastgelegd. Zoals ik in het vorige hoofdstuk beschreef, is een performance
‘niet materieel en in het moment’. In dit geval wordt er wel degelijk materiaal ingezet, maar
wordt dit ook snel weer vernietigd. Aangezien het gaat om het proces van de ontbranding,
kunnen we naar mijn mening de restanten van het werk niet bezien als de materialiteit van het
kunstwerk zelf. Het medium film wordt ingezet om deze bewegende, tijdelijke performance
vast te leggen. We moeten onthouden dat het verbranden van het figuur het kunstwerk is en
niet het filmmateriaal zelf. Door het vluchtige karakter van dit kunstwerk, verschilt het van
Imagen de Yagul, wat een stilstaand beeld is met het lichaam van Mendieta zichtbaar.
Op het drie minuten durende filmpje is een stoffen figuur te zien dat lijkt ingegraven te
zijn in de aarde. Het witte figuur steekt af tegen de donkere, modderige achtergrond. Het
moment van het aansteken van het figuur is weggeknipt. Aangezien de vlammen beginnen in
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de buik van het figuur, lijkt het aangestoken te zijn in het midden. Het aansteken van het
figuur in de buik zou kunnen verwijzen naar de baarmoeder, een inherente eigenschap van de
vrouw. Het element vuur staat hier voor het overheersende en vernietigende, maar
tegelijkertijd voor de sensitiviteit en kracht van de vrouw: vanuit dit punt ontstaat leven. Voor
het figuur zelf is er gekozen voor witte stof en voor een houding met omhoog gebogen armen.
De omgeving is bruinachtig met bladeren op de achtergrond. Nog zo’n contrast zit in het
verschil tussen voor en na de branding: de witte stof verandert in zwarte, verbrande restanten.
Tegenover de modderige, donkere achtergrond, lijkt het witte figuur rein en onschuldig.
Bekeken vanuit het discours van het ecofeminisme, verwijst Mendieta hier naar de
onaangetaste ‘pure’ natuur die met geweld wordt aangetast. Daarnaast valt er ook een link te
leggen met haar verleden: als kind werd zij door Amerikaanse overmacht onvrijwillig
weggehaald uit haar thuisland. Mendieta’s lichaam is niet absent en het dat figuur tijdens de
performance verdwijnt, lijkt eerder een universeel mensfiguur dan expliciet een vrouwfiguur.
De representatie van vrouwelijkheid en het essentialistische karakter hiervan is daarom veel
lastiger te erkennen dan bij Imagen de Yagul.
Ana Mendieta maakt in brede zin gebruik van het begrip silueta, ook wel silhouet. Dit
woord verwijst met name naar de omlijning van een voorwerp, een omhulsel van iets of
iemand. Iets zichtbaars, maar tegelijkertijd ook niet. Ze bedekt haar gezicht met bloemen of
ze laat alleen een omlijning achter van haar lichaam, die ze vervolgens in vlammen laat
opgaan. Het is niet eenvoudig om Mendieta te bekritiseren op het omarmen van een vaste
notie van het begrip ‘vrouw’, als deze ‘vrouw’ op een ongrijpbare manier aanwezig en
tegelijkertijd afwezig is in haar kunst.

Conclusie

De spraakmakende Silueta-reeks van Ana Mendieta heeft veel losgemaakt binnen zowel de
kunstwetenschappen als in de filosofie. Het debat rond dit werk gaat voornamelijk om de
representatie van het vrouwelijk lichaam en diens betekenis. Mendieta is bekritiseerd op het
benadrukken van een traditionele connectie tussen het vrouwelijk lichaam en de natuur en
hiermee het erkennen van en essentialistisch concept van ‘de vrouw’. Deze kritiek wordt
tegengesproken door stemmen die de afwezigheid van Mendieta’s lichaam benadrukken in
een deel van de Silueta-reeks. Mendieta kan deze essentialistische connectie niet leggen als zij
niet expliciet ‘de vrouw’ representeert, maar eerder een omlijning van een menselijk figuur.
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Het debat rond essentialisme speelt ook binnen het ecofeminisme: culturele ecofeministen
beargumenteren dat vrouwen een persoonlijke en spirituele band hebben met de natuur en dat
deze is voortgekomen uit de manier waarop zij biologisch en cultureel gezien verschillen van
mannen. Socialistische ecofeministen verwerpen dit idee van inherente aspecten die eigen zijn
aan de vrouw, net als de denkers van het ecofeministisch postmodernisme. Zowel het debat
rond essentialisme als het dualisme dat dit creëert heb ik meegenomen in mijn onderzoek.
Essentialisme creëert een scheiding tussen man en vrouw. Door het ‘claimen’ van de natuur
als iets vrouwelijks, ontstaat er een link tussen de overheersing van de natuur en de
dominerende rol van de man tegenover de vrouw. Vanuit deze stand van zaken heb ik mijn
onderzoeksvraag opgesteld en gepoogd te beantwoorden op welke manier het ecofeminisme
perspectief kan bieden op ‘vrouwelijkheid’ in de Silueta-reeks van Ana Mendieta.
Ana Mendieta heeft zichzelf nooit een (eco)feministische of activistische kunstenares
genoemd. In lezingen en interviews die ze heeft nagelaten, legde Mendieta regelmatig een
link legde tussen de manier waarop de natuur wordt overheerst door de mensheid en bepaalde
groepen in de maatschappij die benadeeld zijn. In mijn onderzoek heb ik deze link ook in haar
kunst naar voren laten komen door haar Silueta-reeks te bestuderen. De motivatie voor het
suggereren van deze connectie komt voort uit Mendieta’s biografische achtergrond en
kunsthistorische context. Ballingschap uit haar thuisland Cuba zorgde voor een persoonlijk
gevoel van gemis naar haar moederland en cultuur. In haar kunst legde zichzelf letterlijk in de
aarde om zich verbonden te voelen met het universele ‘thuis’: de natuur. De preColumbiaanse tombe uit Imagen de Yagul dient voor haar als ‘thuiskomen’. De rol van
‘vrouwelijkheid’ in haar kunst is verduidelijkt door de kunsthistorische context waarin
Mendieta zich begaf. Net als andere feministische performance artiesten zette ze haar eigen
lichaam in om aandacht te vragen voor de notie van ‘de vrouw’ en bekritiseerde op deze het
idee van ‘vrouw’ als ‘geobjectiveerde ander’ binnen het discours van het patriarchaat. Het
definiëren van het ecofeminisme en de bijbehorende hoofdstromingen, heeft inzicht gebracht
in de verschillende houdingen die deze stromingen hebben tegenover de rol van vrouwen in
relatie tot de natuur. Uitleg over het debat rond essentialisme binnen de feministische theorie
en filosofie is een waardevol element voor mijn onderzoek bij het uiteenzetten van deze
verschillen.
Ondanks dat de combinatie van de Silueta-reeks, het theoretisch kader van het
feminisme en ecofeminisme en een beeld -en discoursanalyse een, naar mijn mening,
vruchtbaar onderzoek heeft opgeleverd, was het lastig om deze verschillende thema’s tot een
geheel samen te brengen. Het theoretisch kader sluit goed aan op de onderzoeksvraag, maar ik
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denk dat een andere inzet van deze methode uit Visual Methodologies een betere uitkomst had
kunnen leveren. Het uitwerken van een semiotische analyse zou nog meer inzicht kunnen
brengen in connectie die wordt gesuggereerd tussen ‘de vrouw’ en de natuur door te focussen
op de materialen in Mendieta’s werk en welke symbolische betekenis dan wel of niet
blootgelegd zou kunnen worden. Meer gedetailleerd onderzoek zou niet alleen gedaan kunnen
worden door meer siluetas te bestuderen om een breder beeld te krijgen van ‘vrouwelijkheid’,
maar ook door Mendieta’s reeks te vergelijken met kunst van andere (mannelijke) Land Art
kunstenaars of feministische performance artiesten uit dezelfde tijdsperiode.
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