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DES/ ORDRE MORAL. Art i sexualitat en l’Europa d’entreguerres

Claude Cahun
S/T (Autoportrait), ca. 1920

L’exposició DES/ ORDRE MORAL. Art
i sexualitat en l’Europa d’entreguerres
té com a objectiu examinar les
representacions de la sexualitat en
l’art i en la cultura visual sorgides en el
context europeu durant aquella època.
La mostra reuneix 219 elements entre
pintures, dibuixos, gravats, fotografies,
escultures, pel·lícules i documentació de
més de cinquanta artistes, com ara Otto
Dix, George Grosz, Rudolf Schlichter,
Francis Picabia, Man Ray, Claude Cahun,
Tamara de Lempicka, Jeanne Mammen,
Hannah Höch, Salvador Dalí o Federico
García Lorca, del període d’entreguerres.
Una franja temporal en la qual, fins i tot
imperant una moral pública repressiva,
es produeixen en diferents països una
sèrie de canvis que estan relacionats

directament o vicariament amb les
conseqüències de la guerra.
Les normes socials plasmades
en lleis que provenen del segle xix i la
influència de la religió reglamentaven de
manera fèrria els comportaments sexuals
dels individus; no obstant això, en els anys
vint i trenta es produeixen nombroses
ruptures de l’ordre establit. A Berlín, on
Magnus Hirschfeld funda l’Institut per a
la ciència sexual l’any 1919, es produeix
un inusitat interés per plasmar l’activitat
eròtica d’un món desballestat pels traumes
de la derrota. És el cas de les pintures,
dibuixos i gravats d’Otto Dix, George Grosz
i Rudolf Schlichter, que abunden en la
representació de la prostitució femenina,
exposada sovint a la violència. Així mateix,
en l’àmbit germànic emergeixen propostes
en les quals despunta la subcultura
homosexual i lèsbica present en les
aquarel·les de Jeanne Mammen i en els
collages de Hannah Höch.
En el context francés, París és
una urbs on afloren locals que acullen els
anomenats invertits. Brassaï va captar
alguns d’aquests fragments de vides
alienes a l’ordre heteropatriarcal. La capital
francesa serà pròdiga en manifestacions
de sexualitat heterodoxa però també
serà el lloc on es va practicar la censura,
com va succeir amb la revista Inversions
(1924-1925), que va deixar d’eixir per
atacar suposadament els bons costums.
En aquesta revista va tindre un paper
destacat Claude Cahun, autora d’un
conjunt admirable de fotografies en les
quals ella mateixa, amb l’ajuda de la seua
parella, Marcel Moore, es posa en escena

Paral·lelament s’obri pas una
certa estètica homoeròtica masculina en
contacte amb les cultures clàssiques –una
de les poques vies per a parlar de l’amor
que no s’atreveix a dir el seu nom–. És
el cas de les fotografies de l’espanyol
Gregorio Prieto. El “laurel de Grecia”
també va inspirar Federico García Lorca,
que va començar a escriure a València els
seus malaurats Sonetos del amor oscuro.
Els anys trenta es tanquen amb la
consolidació de les dictadures feixistes
(Itàlia, Alemanya, Espanya, Portugal…),
que implanten un sistema polític que
persegueix els dissidents i condemna
l’homosexualitat i qualsevol indici de
llibertat en els costums sexuals.

Duncan Grant
Bathers by the Pond, 1920-21

L’EXPOSICIÓ

interpretant diferents papers masculins
i femenins, subvertint d’aquesta manera
l’estricte binarisme de gènere imperant.
A la França d’aquests anys esclata
el surrealisme, que té com a epicentre de la
seua filosofia de vida l’amour fou bretonià,
fet que no fa altra cosa que canalitzar una
infinitat de desitjos en els quals les dones
queden relegades a un paper secundari.
No obstant això, va haver-hi artistes
com la txeca Toyen, que va emprendre un
camí propi sense renunciar a vincular-se
amb l’esfera surrealista. Una escena que
donaria importants fruits en la plasmació
de les obsessions eròtiques de Hans
Bellmer i Man Ray, entre altres.
Durant els anys vint i trenta travessa
el continent europeu el fenomen de la
garçonne. Moltes dones trenquen amb
l’anomenat etern femení i usen pantalons,
porten els cabells curts i fumen desafiant
la moral hegemònica. Els diaris en parlen i
les titllen d’homenenques; el cinema i l’art
reflecteixen la nova dona.
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ESTRUCTURA
DE L’EXPOSICIÓ

Eugène Fredrik Jansson
Flottans Badhus, 1907

Vanessa Bell
Nude with poppies, 1916

1. LES CULTURES DEL COS
Aquesta secció tracta d’explorar les
diferents facetes del que en el context
alemany es va denominar körperkultur.
Estem davant d’un fenomen en el qual
s’incriu una voluntat social per tornar a la
naturalesa i a unes formes de vida
allunyades dels ritmes i les pautes marcats
per la industrialització i la vida urbanes. En
aquest sentit, com va mostrar l’art però
també el cinema – Wege zoom Kraft und
Schönheit, Nicholas Kauffman i Wilhemlm
Prager, 1925–, es tractava de fomentar
l’exercici físic i la salut que això aportava.
Paral·lelament es produeix un culte al cos
atlètic que, d’alguna manera, està
emparentat amb l’estima de les cultures
clàssiques, especialment la grega i la
romana. En unes societats en què
abundaven la rigidesa i la censura d’ordre
moral, la representació del nu permetia que
afloraren certes llicències i atreviments.

2. EL CERCLE DE BLOOMSBURY I
ALTRES ESTÈTIQUES
La moral victoriana va impregnar
Anglaterra més enllà del segle xix. La
imposició d’estrictes codis de conducta va
comportar la persecució de la sexualitat,
en particular l’heterodoxa, com es va posar
de manifest amb la condemna de dos anys
de presó que va patir l’escriptor Oscar
Wilde el 1895. Les normes religioses
anaven de la mà d’una rígida ètica del
treball en un període en què l’esclavitud ja
havia sigut abolida.
Entre cercles intel·lectuals d’Oxford
i Cambridge van aflorar algunes conductes
que exalçaven el desig d’una joventut
eterna envoltada d’amor, flors i riures. Tot
això topava de cara amb la realitat de la

guerra. Així va succeir amb Rupert Brooke
i els anomenats neopagans. Aquest grup
aficionat a banyar-se nu i a explorar la
naturalesa i a gaudir de la vida com a
bohemis, seguint el deixant del sexòleg
Edward Carpenter mai arribaria tan lluny
com els components polisexuals del grup
de Bloomsbury (Vanessa Bell, Duncan
Grant…) que tant a Londres com en la
protegida ruralia de Sussex va transgredir
les regles de la societat eduardiana. Al
mateix temps, els moviments sufragistes
posaven de manifest l’entossudiment
d’una societat profundament patriarcal.
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Man Ray
Barbette Vander Clyde, dit Barbette, 1926

procedents de tot Europa a la recerca de
coneixement sobre els seus propis
desitjos. Hirschfeld va impulsar campanyes
per a l’abolició del paràgraf 175 del codi
penal, que criminalitzava les pràctiques
sexuals entre homes. Malgrat viure en una
societat regida per les estrictes normes
prussianes i la repressió moral, Alemanya
va veure nàixer una puixant subcultura
homosexual i lèsbica en què els diferents,
sobretot en ciutats com Berlín o Hamburg,
aconseguien tirar avant en les seues vides
paral·leles com ho mostra l’obra de
Hannah Höch i Jeanne Mammen.
D’altra banda, la violència
s’acarnissava sovint en el cos dels més
febles. Els casos de crims sexuals
–lustmord– són nombrosos: les prostitutes
se’n van emportar la pitjor part.

Steffi Brandl
S/T (Die Bildhauerin und Grafikerin Renée Sintenis), 1929

3. TRAUMA I DESIG
La derrota d’Alemanya en la Primera
Guerra Mundial va sumir aquest país en
una fractura psicològica. Els carrers de les
ciutats van ser l’escenari on habitaven
ferits i mutilats mentre la situació
econòmica no feia altra cosa que
empitjorar. En aquest context de profunda
inestabilitat política s’estableix la
República de Weimar, que es va mantindre
fins a l’arribada del nazisme al poder
l’any 1933.
La sexualitat en les seues diverses
formes i manifestacions és representada
profusament per molts artistes, tant dins
com fora del corrent de la Nova
Objectivitat (Otto Dix, George Grosz,
Heinrich Marie Davringhausen…).
L’any 1919 Magnus Hirschfeld funda
a Berlín l’Institut für Sexualwissenschaft
(Institut per a la Ciència Sexual). Per les
seues dependències circularan individus

4.SOTA AQUESTA MÀSCARA,
UNA ALTRA MÀSCARA
El títol d’aquesta secció està pres d’unes
paraules que figuren en un fotomuntatge
realitzat per l’artista francesa Marcel
Moore en col·laboració amb la seua parella
Claude Cahun, en el llibre d’aquesta titulat
Aveux non avenus (‘Confessions sense
valor’), 1930.
En aquesta obra pul·lulen una
infinitat de caps de la mateixa Cahun
al·lusius a les diferents i canviants
identitats amb les quals apareixia en les
seues fotografies. Així mateix en la imatge
figuren al·lusions al pes asfixiant de la
religió i de la santa família heterosexual,
l’única possible en aquells anys.
El París d’entreguerres va ser
refugi d’artistes i intel·lectuals francesos i
estrangers, entre els quals es comptaven

moltes parelles de dones lesbianes com
Romaine Brooks i Natalie Barney,
Gertrude Stein i Alice B. Toklas… que
anhelaven gaudir de l’existència seguint
les seues pròpies regles en un ambient de
permissivitat i a l’abric de les mirades
indiscretes. També seria la capital
francesa el lloc triat per la pintora danesa
Gerda Wegener per a viure amb la seua
parella Einar, que s’identi�cava com a Lili,
una de les primeres dones transsexuals
conegudes.
Entre màscares i disfresses es va
moure també el fotògraf Brassaï, que va
saber captar el París nocturn i secret en
els anys trenta.
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5. ELS ABISMES DEL SEXE
Al llarg dels anys vint fa la seua aparició el
surrealisme. Aquest moviment artístic
forjat entorn de la figura d’André Breton, i
en el qual amb el temps sorgirien
nombroses dissidències, va fer de la
sexualitat, vista des de la perspectiva de
l’home heterosexual, el seu nucli central.
En un context misogin en el qual la religió i
el decòrum no havien desaparegut dels
costums socials, les obres de Hans
Bellmer, André Masson, Toyen i Salvador
Dalí, entre altres, trencaven el sentit del
pudor amb la seua eclosió visual de cossos
i òrgans sexuals. La influència dels textos
del Marqués de Sade està en la base
d’algunes propostes artístiques d’aquest
moment. L’artista hongarés Alexander
Gergely, l’obra del qual aporta aires de
procedència simbolista i expressionista, va
traduir la pulsió sexual en termes violents.

En el mateix període, i amb altres
criteris estètics, el sexe lèsbic està
present tant en la fotografia de l’alemanya
Germaine Krull com en els dibuixos de
l’austríaca Mariette Lydis. La temàtica
homosexual masculina és practicada per
Jean Cocteau i per Roland Caillaux de
manera discreta, clandestina.
L’oberturisme mental que demostren
aquestes obres allunyades a vegades de
l’art d’avantguarda no ha de confondre’s
amb la plena llibertat. Alguns creadors
senten la pressió del puritanisme, com
Carol Rama, mentre uns altres se centren
en la producció d’ex libris de caràcter
eròtic, com l’austríac Michel Fingesten,
que seria anys després detingut per un
comando nazi.

6. EN TEMPS DE LA SICALIPSI
En el context espanyol, l’etapa de la II
República va portar uns aires de llibertat
difícils de trobar en dècades precedents.
Anteriorment, l’aparició de revistes
il·lustrades picants, libidinoses
(sicalíptiques) s’havia estés pel país des
de principis de segle; hi abundaven
els nus femenins.
El pes de la religió catòlica i
l’analfabetisme van dificultar l’aparició de
pensament emancipador. La timidesa, el
pudor i la prudència predominen en la
majoria de les produccions culturals i
artístiques. En un país en què les dones
eren ciutadanes de segona –no van tindre
accés al vot fins a novembre de 1933–

destaquen un grup de pensadores i
artistes anomenades les Sinsombrero, que
s’enfronten a les convencions masclistes.
Entre elles, Maruja Mallo explora els
escassos espais de llibertat (festes,
revetles…) en què les dones adquireixen
un paper destacat. Federico García Lorca,
vertadera diana de les invectives del
conservadorisme patri, va saber plasmar
en silenci en els seus dibuixos el
pressentiment de l’amor homosexual
mentre altres artistes –el canari Néstor o
el granadí Gabriel Morcillo– feien de la
sensualitat i l’erotisme una via per a
canalitzar els seus gustos i preferències.

Maruja Mallo
Dos mujeres en la playa, 1928

Gerda Wegener
La lecture (Les délassements d’Éros), 1925
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Anònimo
Soldados soviéticos acosando una mujer en Leipzig, 1945

7. TOTALITARISMES VIRILS
L’ombra de la Primera Guerra Mundial és
allargada. Del ressentiment i la humiliació
per la derrota alemanya, enmig d’una
alarmant crisi econòmica, brollen els
discursos nazis de nacionalisme
exacerbat basats en l’odi al diferent (jueu,
homosexual, gitano…). El culte a la
fortalesa i al cos masculí mitjançant la
figura del soldat i de l’atleta constitueixen
la suposada garantia per a véncer el
considerat enemic. Aquesta manera de
pensar plasmada també en l’art està en els
ciments del feixisme en les seues
diferents modalitats nacionals. Tota pàtria
ha de sustentar-se en la idea d’un poble
homogeni (camperols, obrers), sense
fissures. En això coincideixen els
totalitarismes de diferent signe.
A Espanya la religió i la divisió
social i de gènere del treball –paper exercit
per la Sección Femenina– estan al servei
d’un estat que castiga els vençuts.
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ACTIVITATS RELACIONADES
AMB L’EXPOSICIÓ
DIJOUS, 22 D’OCTUBRE 19:00 h.
Conversa amb Juan Vicente Aliaga
comissari de l’exposició Des/ordre Moral
Auditori
(Conversa prèvia a la inauguració)
DIVENDRES, 23 D’OCTUBRE 19:30 h.
Recorregut a l’exposició Des/ordre Moral
a càrrec del comissari Juan Vicente Aliaga
Galería 1

VISITES COMENTADES
A L’EXPOSICIÓ
OCTUBRE
DIUMENGE 25
11h. Idioma castellà. Amb intèrpret en llengua de signes.
NOVEMBRE
DIUMENGE
11h. Idioma valencià.
DISSABTE 7
18h. Idioma valencià.
DIUMENGE 15
11h. Idioma valencià.
DISSABTE 28
18H. Idioma castellà
DICIEMBRE
DIMARTS 8
11h. Idioma castellà.
DISSABTE 12
18h. Idioma valencià.
DIUMENGE 20,
11h Idioma castellà
DISSABTE 26
18h. Idioma castellà.
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EL CATÀLEG

Fratelli Alinari
Stadio dei Marmi, Roma, 1930-32

Amb motiu de l’exposició, l’IVAM ha
editat un catàleg amb pròleg de José
Miguel G. Cortés, exdirector de l’IVAM, i
textos de Juan Vicente Aliaga (comissari
de l’exposició i professor de Facultat de
Belles Arts de la Universitat Politècnica
de València), de Simón Martin (director
del Pallant House Gallery a Chichester,
Regne Unit) i Annelie Lütgens (directora
científica de la Col·lecció Gràfica de la
Berlinische Galerie).
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Carol Rama
Appassionata (Marta e marchettoni), 1939
Aquarel·la sobre paper
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