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Poucos são os artistasque buscam pelanudez o espelhamentonecessárioda
sociedade,enxergando as possibilidadesde terem seu corponu uma ferramentaalém
do banaljá tão desgastado,especialmentequando se interpõe à nudez ao elemento
do choque ou agressão aos espectadores. Regina José Galindo vem no sentido
contráriodestasmanifestações um tantoquantoagressivas,mas que no seu conceito
estéticoacabam por se tornarem efêmeras,e muitasdas vezes acabam por se tornar
instrumentos de repulsapura e simples,mas sem alcance maior de conscientização
de um espectadorque observaum corponu em seu estadoestéticoe lúdico.

A nudez extremamente planejada de Galindo nos insere em diversos
contextos, com bases polt
í icas, filosóficas, existenciais,culturais,etc. A cultura
perpetrada por esta artistanaturalda Guatemala é de nos deixar felizes,nós que
temos no Naturismo uma práticasaudávelde convivência.Lembro que a PETA, que
tratados maus tratosaos animais,viaindústriade alimentos,cosméticose da moda,
utilizaa nudez como fatorreflexivoe de grande poderde visualização nestestempos.
Galindo é uma artistasolitáriana maioria de suas intervenções, e claro que nos
bastidoressua equipe,lideradaporseu marido,dá contado recado de planejartudo a
contentoparaque nada dê errado.

Nudez com propriedade impressionante,sejanum momento de calmariaou de
tempestade.Curioso notarque não existeuma inércianesta arteda performance de

Regina Galindo,ela pode estar imóvel,mas ao redor a brainstorm(tempestade de
cérebros)se converge para sua obra.Galindo nua na cama, grávida,pernas abertas,
amarrada,protestando contra os estupros.Galindo sofre intervenção cirúrgicapara
“tornarse” virgem novamente,zombando, assim,do preceitomachistada virgindade
como imagem imaculada de um determinado cárater.Galindo nua, numa encosta,
encolhida,ao seu redor,sua urina.Imagem forte,linda,inquietante.Galindo deitada
numa cama, esperando seu “príncipe azul”,com apenas uma abertura no lençol,
exatamenteonde é sua vagina,que é a únicacoisaque aparece.O Príncipeazulsó a
quer possuir,e depois, dar o fora. Já vimos isso muitas vezes. A nudez desta
performeré de uma singelezae capacidade de comunicar,de terseu corpo a nosso
alcance e além, estamos irmanados com a nudez da artista,com a verdade que ela
consegue nos transmitir.Força de uma mulher,talveza mais autênticaartistadesta
arteda performance,muitoem voga nestecomeço de séculoXXI,especialmentecom
a insurgênciado Teatropós-dramático.

Um outro aspecto da obra de Regina Galindo que muito chama a atenção
deste crtico
í
de arte é a simplicidade de suas ações, a limpeza de suas ideiase a
colocação de sua nudez realmentede forma natural,ela escapa do exibicionismo de
maneira tão elegante, tão singular, que temos a impressão que sua obra é
determinantepara termos um foco mais delicado às questões que envolvem a nudez
em nossas vidas.Este um valorpreponderantepara todos nós,naturistasou artistas
que prezam por uma coletividade realmente que nos comova, que leve aos outros
nossas mensagem da nudez como base natural de toda convivência,desta nudez
perseguidapormuitos,mas destanudez sem roupagens desnecessárias.
Lembrem que a mulhernua da capa das revistasmasculinasnão está nua,ela
está vestida até o pescoço de pensamentos conservadores, de revanchismos e
machismos,de ismos que não têm fim.Nudez para Galindoé pensar,não é enxergar.
Ela já demonstrouissonuma performance com cegos.Nudez para Galindoé pensara
condição de escravado sexo da mulher,nestae em todasas épocas.

A libertação verdadeirada mulher só será possívelquando ela,inteiramente
nua, passar sem ser percebida com olhos carnívoros pelos homens. O sonho de
Regina Galindo perfazeste percursode libertação da mulher.É um tapa na cara dos
“naturistas” que povoam muitos locais,naturistas ocasionais,que estão naturistas
apenas para vislumbraros corpos nus com desejosmasturbatóriosou de perversão,
ou de sexo,puramente.M áscaras caem automaticamente com a força desta artede
Galindo,uma artistaalém de nosso tempo, ou melhor,que consegue visualizaro
nosso tempo apenas com a força de sua nudez.Algo deveras impressionante.Para
conhecer o trabalho de Regina José Galindo,com textos e fotos de todas as suas
performances
excelentes
e
comoventes,
acesse
em
:
http://www.reginajosegalindo.com
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