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ln Coreea de Sud corectarea osului maxilarului este o
proceduri atAt de frecventi de chirurgie estetici, incAt
sunt expuse lucriri de arti formate din turnuri de sticli
care conlin fragmentele de os rezultate in urma intervenflilor. Lentilele de contact care schimbi aspectul pupilei, ficind-o si pari mai dilatati pentru ca purtitorul
acestora si semene cu o pipugi cu ochi enormi, albagtri, gri, violefi, vetzi, ciprui, turcoaz sau negri - sunt gi
mai populare. Vedeta YouTube Anastasiya Shpagina din
care a atras patru milioane de persoane ce au
vizionat materialul ei video cu sfaturi legate de cum si
Odessa

araS ca Miley Cyms

-

qi americanca Kandee Johnson

-

cirei transformare umani intr-o Barbie a avut 24 de
milie2ng de vizioniri demonstreazi?nmod minulos modul in care cineva iqi poate schinoba infi,tigarea,
pentru a arita ca vedeta sa preferati. Aceasta presupune
aplicarea ingenioasi a produselor cosmetice, a serurilor
de umplere a ridurilor gi a coafurilor lntr-un mod la fel
de profesionist ca oricare dintre cei mai buni artigti de
make-up de la Hollywood. Se pare ci oricine poate arita
ca oricine. Oricine poate arita ca o pipugi din desenele
aninnstg japoneze. Oricine poate arita prectrm Ken gi
a

4,t
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Barbie, iar Justin, un alt utilizator al YouTube, a avut cu
adevirat parte de L25 de intervenlii gi a cheltuit 158 000
de dolari pentru a semina cu Ken, transformindu-qi bustul, fa1a, bicepgii, tricepgii gi linia pirului tocmai pentru
a obEine acest rezultat. Peste 8 milioane de oarneni au
vdztttacest material video. intrebarea este de ce? $i cum
a ajuns acest lucru si devini dezirabil?
Aceasti carte aduce argumente in favoarea faptului
ci in ziua de azinoi am ajuns si ne creim propriile cor-.
puri. Trupurile nu mai sunt vizute gi triite ca acea parte
din tine pe care o imbraci, o parfumezi, o dai cu deodorant, cu ajutorul cireia alergi gi mergi sau pe care o
dichisegti. In ziua de astizi corpurile sunt cirfile noastre de vizitit, aflate intr-o continui transformare, care
fie ascund, fie trideazi care ne sunt aspirafiile relative
ia clasa sociali, etnie sau gen. Vrei si arili ca o vedeti
de cinema? Ca o intelectuali care posedi misura optimi
de sex-appeal, firi ca aceasta si fie excesivi? Ca un
bancher cu inclinalii artistice? Vrei ochi fumurii, sexy,
glamour, cu vino-ncoace, senzuali, de pipugici... etc.,
etc.? Nicio problemi. Aceste lookuri sunt disponibile
online gi in magazine gi sunt percepute a fi - gi chiar
ni$te cerinle preliminare in vedepot fi cu adevirat
rea ob,tinerii unor locuri de munci ce nu au nimic de-a
face cu aspectul exterior, darunde aspectul exterioreste
totu$i cel care are intAietate.
Aga cum se poate vedea in marile centre comerciale din domeniul vestimentar gi cel al produselor de
make-up, tot ce conteazi este ceea ce se vede la suprafafi.Intervenliile chirurgicale pot crea gambe mai aritoase, pomefi lnal1i, buze micgorate sau mirite, un
fund curbat sau plat, sini miri$ sau micgorap, abdomene plate, maxilare care arati veEnic tinere. Se pare
ci aspectul este crucial, fie ci egti chirug sau secretari.
Odati ce a fost dobindit, noul look va trebui prezentat
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celorlalrti (gi aprobat in mod continuu de citre acegtia) prin intermediul selfie-urilor gi al mesajelor-text cu
continut sexual. Aceasti permanenti expunere vizuald.
erod,eazi ceea ce in ffecut obignuia si intre in sfera privati sau personali. O anumiti experienli - fie ci este
vorba despre o tumbi ficuti de un copil sau despre cum
este gitit un anumit fel de mAncare
dobAndeqte o mai
mare greutate daci este trimisi de la unul la altul, astfel incdt si poati fivizltit. Ciutarea recunoa$terii qi a
confirmirii vizuale este atAt de asidui, lncit a omite o
weme si-!i verifici aspectul in oglindi poate pirea ciudat, ba chiar putin inadecvat. Dar poate ci acest lucru
este necesar pentru a ajunge si contestim modul acesta
compulsiv de autoreflectare a sinelui pe care il practicim, firi a realiza micar cAt de multi nevoie avem de
el. Kjerstin Gruys, sociolog la Stanford University, scrie
intr-un rnod interesant despre anul petrecut de ea firi
oglinzi, pe care s-a aventurat si il triiasci in 20LL; un
stil de viafi pe care majoritatea nu l-ar fi suportat nici
chiar o siptimAni, cu atAt mai pugin timp de un an,
nemaipunind la socoteali faptul ci s-a qi miritat in
acel an. Iati un lucru diflcil de pus in practici mai ales
cind totul se petrece intr-o epoci a selfle-urilor, in care
adolescentele iEi sculpteazi aspectul pentru a aduna
cAt mai multe like - uri Ei a ob,tine acea validare de care,
din picate, nu prea au parte. Cercetirile demonstreazi
faptul ci este nevoie de124 de like-uri pentru a te simfi
OK, dar cele mai multe adolescente vor primi probabil mai pufin de o cincime din acest numir, nu pentru
ci nu ar merita apreciate; ci pentru ci fiecare dintre ele
vAneazilike-uri, iar timpul lucreazi impotriva lor. Insi,
din nou, va trebui si ne intrebim: de ce?
Simultan existi printre adolescenfi o sete de a face
schimb de pi4i sexualizate ale corpului. O versiune
actualizati a lui ,daci mi-o arili pe a ta, !i-o arit Ei eu
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Barbie, iar Justin, un alt utilizator al YouTube, a avut cu
adevirat parte de 125 de intervenfii gi a cheltuit 158 000
de dolari pentru a semina cu Ken, transformindu-gi bustul, fafa, bicepgii, tricepgii gi linia pirului tocmai pentru
a obline acest rezultat. Peste 8 milioane de oameni au
vizutacest material video. lntrebarea este de ce? $i cum
a ajuns acest Iucru si devini dezirabrT?
Aceasti carte aduce argumente in favoarea faptului
ci in ziua de azi noi am ajuns si ne creim propriile corpuri. Trupurile nu mai sunt vizute gi triite ca acea parte
din tine pe care o imbraci, o parfumezi, o dai cu deodorant, cu ajutorul cireia alergi gi mergi sau pe care o
dichisegti. ln ziua de astizi corpurile sunt ci4ile noastre de yizite, aflate intr-o continui transformare, care
fie ascund, fie trideazi care ne sunt aspiraliile relative
la clasa sociali, etnie sau gen. Vrei si arili ca o vedeti
de cinema? Ca o intelectuali care posedi misura optimi
de sex-appeal, firi ca aceasta si fle excesivi? Ca un
bancher cu inclinafii artistice? Vrei ochi fumurii, sery,
glamour, cu yino-ncoace, senzuali, de pipugici... etc.,
etc.? Nicio problemi. Aceste lookuri sunt disponibile
online gi in magazine gi sunt percepute a fi - gi chiar
pot fi cu adevirat nigte cerinle preliminare in vederea oblinerii unor locuri de munci ce nu au nimic de-a
face cu aspectul exterior, dar unde aspectul exterior este
totugi cel care are intiietate.
Aga cum se poate vedea in marile centre comerciale din domeniul vestimentar gi cel al produselor de
make-up, tot ce conteazi este ceea ce se vede la suprafafi. IntervenEiile chirurgicale pot crea gambe mai aritoase, pomefi inal$, buze micgorate sau mirite, un
fund curbat sau p1at, sini mirili sau micAorali, abdom.ene plate, maxilare care arate vegnic tinere. Se pare
ci aspectul este crucial, fie ci egti chirurg sau secretari.
Odati ce a fost dobindit, noul look va trebui prezentat
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celorlalli (gi aprobat in mod continuu de citre acegtia) prin intermediul selfie-urilor gi al mesajelor-text cu
conlinut sexual. Aceasti permanenti expunere vizuali
erodeazi ceea ce in trecut obignuia si intre in sfera privati sau personali. O anumiti experienli - fie ci este
vorba despre o tumbi ficuti de un copil sau despre cum
este gitit un anumit fel de mAncare
dobAndegte o mai
mare greutate daci este trimisi de la unul la altul, astfel incit si poati fivizttti. Ciutarea recunoa$terii gi a
confirmirii vizuale este atAt de asidui, lncit a omite o
weme si-!i verifici aspectul in oglindi poate pirea ciudat, ba chiar pulin inadecvat. Dar poate ci acest lucru
este necesar pentru a ajunge si contestim modul acesta
compulsiv de autoreflectare a sinelui pe care il practicim, firi a realiza micar cAt de multi nevoie avem de
el. Kjerstin Gruys, sociolog la Stanford University, scrie
intr-un mod interesant despre anul petrecut de ea firi
oglinzi, pe care s-a aventurat si il triiasci in 201,L; un
stil de viafi pe care majoritatea nu l-ar fi suportat nici
chiar o siptimini, cu atAt mai pulin timp de un an,
nemaipunAnd la socoteali faptul ci s-a gi miritat in
acel an. Iati un lucru diflcil de pus in practici mai ales
cind totul se petrece intr-o epoci a selfle-urilor, in care
adolescentele igi sculpteazi aspectul pentru a aduna
cAt mai multe like - uri gi a obline acea validare de care,
din picate, nu prea au parte. Cercetirile demonstreazi
faptul cA este nevoie de124 de like-uri pentru a te simfi
OK, dar cele mai multe adolescente vor primi probabil mai pulin de o cincime din acest numir, nu pentru
ci nu ar merita apreciate; ci pentru ci fiecare dintre ele
vineazi like-uri, iar timpul lucreazi impotriva lor. Insi,
din nou, va trebui si ne intrebim: de ce?
Simultan existi printre adolescen$ o sete de a face
schimb de pirli sexualizate ale corpului. O versiune
actualizati a lui ,daci mi-o arili pe a ta, 1i-o arit gi eu
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pe-a mea". Numai ci ,,a mea" nu va rimine doar,,a
ta", ci va sfArgi in telefoanele colegilor de clasi gi chiar
va cilitori peste continente pentru a deveni material
porno, intr-o incercare neobositi de a traduce sexul
intr-un act al privitului.
Am innebunit de tot in felul in care ne raportim

la corpurile noastre.Industrii extrem de profitabile
incluzAnd industria cosmetici, a modei, a stilului,
-industria
alimentari, domeniul nutriliei, al sinitifii,
industria antiimbitrinire, chirurgicali, farmaceutici gi
de fitness
se concentreazd, asupra corpului frumos.
Aga cum voi argumenta in aceasti carte, acestea nu sunt
nigte industrii mici. Ele sunt imense gi sunt in plini creqtere. Frumusefea gi moda domini magazinele noastre
atit pe cele reale, cAt gi pe cele virtuale. $i, pe misuri ce
o fac, existi costuri psihice imense pentru noi, ca indivizi. Existi, de asemenea, anumite costuri sociale pentru societate, deoarece idealurile referitoare la aspectul
exterior le consumi pe fete Ei din ce in ce mai mult gi
pe biieli
distrigindu-le atenfia de la starea de bine
-,
gi de la performanfele din planul gcolar. Existi gi costuri medicale presupuse de creEterea numirului de tulburiri legate de corp gi de comportamentul alimentar,
care se exprimi sub forma anorexiei, obezitifii, bulimiei
sau care
- a$a cum este cazul in situatia celor mai multe
probleme de alimentalie trec neobservate, deoarece
dimensiunile persoanei nu constituie pentru nimeni un
semnal de alarmi cu privire la starea de agonie ln care se
afli acea persoani. in timp ce guvernele se concentreazi
asupra problemei obeziti$i, acestora le scapi din vedere
numerogii oameni care incearci si procedezeinaga fel
incit corpurile lor si ajungi si le pari reale, adoptind
comportamente alimentare sau non-alimentare ciudate
ori tiindu-gi sau insemnindu-qi propriile corpuri. Arareori se ridici intrebarea: care este problema din pricina

1{.

cireia acest comportament (a minca, a nu minca, a
vomita, a se tiia, a mAnca compulsiv, a se antrena compulsiv) a devenit un motiv de ingrijorare? Problema
nesiguranlei cu privire la propriul corp sau a instabilitilii propriului corp, care a devenit una extrem de rispinditi, este omisi in ciuda faptului ci, din punct de vedere
psihic Ai fizic, este una letali.
Existi o facturi care trebuie plititi, indiferent daci
este vorba despre schimbarea unor implanturi mamare
periculoase sau despre cererea tot mai mare pentru labioplastii. lntre timp, rezulti profituri enorme din acele
industrii care se pretind a fi unele distractive, dar care
nu fac decit si distrugi sentimentul de sine al unui
individ gi mijloacele acestuia de a se simfi in siguranfi.
Transformarea corpului a intrat in viafa de zi qrziin
moduri care, pdni de curAnd, erau de neimaginat. Jocurile pentm copii includ aplicagii de chirurgie plastici gi
fiecare copil din Occident qtie cum si-gi modifice imaginea in Photoshop. Menopauza trece drept inconvenient, gi nu ca semn de pasaj dintr-o etapi de viali in alta.
lmbitrAnirea nu mai este considerati a fi o barieri pentnl
reproducere, cu falsul argument ci nu a contat niciodati
vArsta tatilui, aga ci de ce ar exista lngrijoriri cu privire
la virsta mamei. Odati cu constatarea faptului ci variafla
genei MC'R este obignuiti la cei care arati birini pentruvarsta 1or, infirmitilile - imbitrdnirea fiind acum, cu
siguranfi, regAnditi in acest spirit - au devenit cele mai
recente jucirii ale geneticienilor. Oare cAfi ani vor mai
trece pAni cdnd ,,dizabilitatea" care consti in a-f, arita
vArsta biologici si devini reversibili prin intermediul
procedurilor estetice bazate pe terapia genetici?
tntre timp insi chimicalele sunt cele care modifici,
agadar corpurile. Aga cum descrie in detaliu Penelope
Jagessar Chaffer in filmul ei Toxic Baby din anul 2009,
fetifele portoricane care triiesc in apropierea fabricilor
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pe-a mea". Numai ci ,,a mea" nu va rimAne doar,,a
ta", ci va sfArgi in telefoanele colegilorde clasi gi chiar
va cilitori peste continente pentru a deveni material
porno, infr-o incercare neobositi de a traduce sexul
intr'un act al privitului.
Am innebunit de tot in felul in care ne raportim
la corpurile noastre. Industrii extrem de profltabile

- incluzAnd industria cosmetici, a modei, a stilului,
industria alimentari, domeniul nutrifiei, al sinititii,
industria antiimbitrinire, chirurgicali, farmaceutici gi
de fitness
se concentreaziasupra corpului frumos.
Aga cum voi argumenta in aceasti carte, acestea nu sunt
nigte industrii mici. Ele sunt imense gi sunt in plini cregtere. Frumusefea gi moda domini magazinele noastre
atit pe cele reale, cit gi pe cele virtuale. $i, pe misuri ce
o fac, existi costuri psihice imense pentru noi, ca indivizi. Existi, de asemenea, anumite costuri sociale pentru societate, deoarece idealurile referitoare la aspectul
exterior le consumi pe fete gi din ce in ce mai mult gi
pe biie,ti
distrigAndu-le atentia de la starea de bine
-,
gi de la performanfele din planul qcolar. Existi gi costuri medicale presupuse de cre$terea numirului de tulburiri legate de corp qi de comportamentul alimentar,
care se exprimi sub forma anorexiei, obezititii, bulimiei
sau care
- a$a cum este cazul in situafia celor mai multe
probleme de alimentalie trec neobservate, deoarece
dimensiunile persoanei nu constituie pentru nimeni un
semnal de alarmi cu privire la starea de agonie in care se
afli acea persoani. in timp ce guvernele se concent:reazi
asupra problemei obeziti,tii, acestora le scapi din vedere
numerogii oameni care incearci si procedeze in aga fel
lncAt corpurile lor si ajungi si le pari reale, adoptAnd
comportamente alimentare sau non-alimentare ciudate
ori tiindu-gi sau insemnindu-Ei propriile corpuri. Arareori se ridici intrebarea: care este problema din pricina
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cireia acest comportament (a mAnca, a nu minca, a
vomita, a se tiia, a mAnca compulsiv, a se antrena compulsiv) a devenit un motiv de ingrijorare? Problema
nesiguranlei cu privire la propriul corp sau a instabilitilii propriului corp, care a devenit una extrem de rispAnditi, este omisi in ciuda faptului ci, din punct de vedere
psihic qi fizic, este una letali.
Existi o facturi care trebuie plititi, indiferent daci
este vorba despre schimbarea unor implanturi mamare
periculoase sau despre cererea tot mai mare pentru labioplastii. tntre timp, rezuiti profituri enorme din acele
industrii care se pretind a fi unele distractive, dar care
nu fac decit si distrugi sentimentul de sine al unui
individ qi mijloacele acestuia de a se simli in siguranfi.
Transformarea corpului a intrat in viafa de zi crt ziin
moduri care, pini de curAnd, erau de neimaginat. Jocurile pentru copii includ aplicagii de chirurgie plastici qi
fiecare copil din Occident gtie cum si-qi modifice imaginea in Photoshop. Menopauza trece drept inconvenient, gi nu ca serrn de pasaj dintr-o etapi de viali in alta.
imbirAnirea nu mai este considerati a fi o barieri pentru
reproducere, cu falsul argument ci nu a contat niciodati
vArsta tatilui, aga ci de ce ar exista ingrijoriri cu privire
la vArsta mamei. Odati cu constatarea faptului ci varialia
genei MC'R este obignuiti la cei care arati bitrini pentru virsta 1or, infirmitilile - imbitrAnirea fiind acum, cu
siguranfi, regAnditi in acest spirit - au devenit cele mai
recente jucirii ale geneticienilor. Oare cifl ani vor mai
trece pAni cAnd ,,dizabilitatea" care consti in a-!i arita
virsta biologici si devini reversibili prin intermediul
procedurilor estetice bazate pe terapia genetici?
lntre timp lnsi chimicalele sunt cele care modifici,
agadar corpurile. Aga cum descrie in detaliu Penelope
Jagessar Chaffer in filmul ei Toxic Baby din anul 2009,
fetilele portoricane care triiesc in apropierea fabricilor
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care produc pilure contraceptive au prima menstmafie

#r
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lnainle de inceperea gcolii. un studiu recent publicai
in pediatrics arati faptur cirlo/o dintre fetere americane
intri in perioada pubertigii tncepind cu vdrsta de 7 ani.
De ce? se consideri ci funcsonarea sistemurui endocrin
este perturbati de anumite chimicale
bisfe- precumprastice
nolul A_gi ftalafii, care se gisesc in materialele
gi
in cutiile de conservi, in combinagie cu cantitigile suplimentare de hormoni care sunt utilizaf, in agriculturt
industriali gi care, in consecinli, sunt prezengi in mincarea gi apa pe care le consumim. lnsi nu este vorba
doar
despre corpurile noastre. corpurile broagtelor expuse
la
aff'zini suporti, la fel, modificiri radicare: daci icest
compffi chimic care se pulveizeazii pe porumb, salati gi
alte curturi ajunge in habitatele broagteior, va transforma
mormolocii tn hermafrodifi, dupi cum arati dr. Tlrone
Hayes de ra universitatea din california, Berkeley. Erbicidul face ca niverul de testosteron ar broaEtelor de sex
masculin si scadi sub cel al broagteror de sex feminin.
Modificarea granifelor cu privire la genul uman pune
sub semnul intrebirii noliunile rimitati gi restrictive
de feminitate gi mascurinitate, nofiuni redescoperite
in aceasti urtimi perioadi in care hiperfeminititea gi
hipermasculinitatea au fost reinstituite ca rispuns li
rizboiur dintre sexe. odati cu acestea, a crescut gi conStieltilarea noastri cu privire la transsexualism la
posibilitilile indivizilor de a-gi modifica, agadar, ii.rr".terele sexuare secundare. lnsi aceasti miEcare culturali,
pe care mulfi o saluti, nu se poate spune ci se
manifesti
intr-un mod similar gi ra broagte, iniazul cirora voinfa
este inexistenti.ln mod paradoxar, ln timp ce curtura
se afli tntr-un proces de schimbare rapidi, natura
se
schimbi intr-un ritm gi mai alert din iauza chimicarelor
gi a forajelor, precum gi a devierii cursului
apelor, care
ajung si ne distrugi planeta.
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Aceasti carte formuleazi intrebiri precum ,,de ce" qi
,,cum" corpurile noastre au devenit atit de disponibile
pentru a fi transforlnate; mai ales ci aceste transformiri
care inilial par a fi stimulante dau apoi greg in a stopa
durerea gi ororile de care indivizii suferi.
Poate pirea simplu si lupli impotriva asupririi corpului, a infieririi grisimii gi a urii indreptate impotriva corpului. Dar nu este deloc uqor. Pe de o parte,
aceasti lupti este generati de practicile de promovare
aparent inofensive qi, pe de alti parte, de procesele
de produclie brutale care secituiesc mediul, ln timp
ce exploateazi muncitori din liri din lumea intreagi,
de la manichiuristele din NewYork City gi pini la croitorii din Bangladeg qi Vietnam. Puse laolalti, toate
aceasta vizeaztcorpurile fetelor gi femeilor. Daci
ne gindim la acele forme de violenli mai evidente cum ar fi violul ca armi utilizati in rizboi, violenla
sexuali qi privarea femeilor de drepturile lor sexuale 9i
reproductive prin mutilare genitali (FGM) etc.-, observim ci femeile sunt vulnerabile cu privire la acel ceva
care, de la sine infeles, ar trebui si constituie pentru ele
locul cel mai sigur: corpul. Acesta ntl constituie un astfel de loc, iar urgentarea protestului este importanti,
dupi cum este $i inigierea a milioane de conversafii, crearea a mii de bloguri gi pagini de internet care si conteste statu-quoul gi care si militeze in favoarea corpului
ciruia si ii fie permis si existe - cu toate tipologiile
sale minunate, cu toate punctele sale tari, precum gi cu
vulnerabilitilile sale. Am face bine si abordim acest
subiect, si ne restructurim discursul, nu numai penm.r a ne exprima disperarea, dar gi pentru a face trecerea de Ia suferinla individuali la acliuni care si stopeze
aceasti cruzime.
Londra,201.6
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Aceasti carte formuleazi intrebiri precum ,,de ce" gi
,,cum" corpurile noastre au devenit atAt de disponibile
pentru a fi transformate; mai ales ce aceste transformiri
care inilial par a fi stimulante dau apoi greq in a stopa
durerea gi ororile de care indivizii suferi.
Poate pirea simpiu si lupfi impotriva asupririi corpului, a infieririi grisimii gi a urii indreptate impotriva corpului. Dar nu este deloc ugor. Pe de o parte,
aceasti lupti este generati de practicile de promovare
aparent inofensive gi, pe de alti parte, de procesele
de produclie brutale care secituiesc mediul, in timp
ce exploateazi muncitori din liri din lumea intreagi,
de la manichiuristele din NewYork City 9i pini la croitorii din Bangladeg gi Vietnam. Puse lao1alti, toate
aceasta izeazicorpurile fetelor gi femeilor. Daci
ne gindim la acele forme de violenli mai evidente cum ar fi violul ca armi utilizati in rizboi, violenla
sexuali gi privarea femeilor de drepturile lor sexuale gi
reproductive prin mutilare genitali (FGM) etc.-, observim ci femeile sunt vulnerabile cu privire la acel ceva
care, de la sine infeles, ar trebui si constituie pentru ele
Iocul cel mai sigur: corpul. Acesta ntl constituie un astfel de loc, iar urgentarea protestului este importanti,
dupi cum este gi inilierea a milioane de conversafii, crearea a mii de bloguri gi pagini de internet care si conteste statu-quoul qi care si militeze in favoarea corpului
ciruia si ii fle permis si existe - cu toate tipologiile
sale minunate, cu toate punctele sale tari, precum 9i cu
vulnerabilitilile sale. Am face bine si abordim acest
subiect, si ne restructurim discursul, nu numai pentru a ne exprima disperarea, dar qi pentru a face trecerea de la suferinla individuali Ia acfiuni care si stopeze
aceasti cruzime.
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