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PALESTRA: “A mulher não existe” (LACAN) + a descoberta da mulher como uma 
saída para o futuro 
 
Será desenvolvido na palestra a frase célebre e muito mal entendida do psicanalista 
francês Jacques Lacan, "A mulher não existe". Anna Israel irá analisar essa frase a 
partir de exemplos de grandes mulheres da história, e pensar como podemos entender 
essa frase no contexto, não somente da mulher, mas também do homem, nos dias 
atuais: "Me interessa muito pensar o que é mesmo ser mulher, para além de questões 
feministas , mas tentando adentrar mais profundamente na nossa natureza, nossos 
traumas, nosso corpo físico, as demandas do nosso tempo, e muitas outras questões. 
Mas também não me limito à uma ideia somente focada à mulher, me pergunto 
também, alicerçada pelo Lacan, o que é o homem para além de um posicionamento 
viril" - Anna Israel.  
 
 
Sobre Anna Israel 
 
Anna Israel é artista, professora, escreve sobre arte e atualmente ministra aulas sobre 
a crítica cultural contemporânea Gayatri Chakravorty Spivak.  
  
É integrante do Atelier do Centro fundado por Rubens Espirito Santo (RES), onde, 
como discípula, aprofunda sua formação e pesquisa. Foi graduada em artes plásticas 
pela Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP) e em 2014 fez um curso intensivo 
de cinema na New York University(NYU). 
  
Participou de exposições coletivas no Tomie Ohtake, CCSP, Museu Oscar Niemeyer, 
MARP, entre outros e, em 2017, fez uma exposição individual na Central Galeria. 



 
Publicações: 
  
2019: Inalienável - Livro 
2019: Livro Escritos de viagem 
2019: Livro Corpo pedagógico Méthodo RES: Anna Israel, Gabi Celan e Luca Parise 
2019: Livro Possibilidades para um novo desenho: Inventário de Ferramentas RES 
2019: Livro Alinhamento 
2018: Livro Maelstrom 
2018: Livro 4 Aulas de Segunda de Alfred Gell, autora e publicado pela Editora Coleção               
Anna Israel 
2017: Livro O Prático, autora e publicado pela Editora Coleção Anna Israel 
2017: Livro Textos Coligidos Sobre Estética, autora e publicado pela Editora Coleção           
Anna Israel 
2016: Livro Dez Poemas Líricos, de Rubens Espírito Santo pela Editora Coleção Anna            
Israel 
2015: Livro Sobre a Natureza Íntima da Arte, autora e publicado pela Editora Coleção             
Anna Israel 
2013: Livro Traduções, de Rubens Espírito Santo, pela Editora Coleção Anna Israel 
2012: Parceria da Coleção Anna Israel na publicação do livro Obras Recentes, de            
Rubens Espírito Santo 
 
 
 
Sobre FLIPOÇOS 2020 
 
O Flipoços – Festival Literário Internacional de Poços de Caldas abre o calendário 
nacional dos festivais e festas literárias do Brasil e traz nessa edição comemorativa de 
15 anos o tema “Mulher e Literatura: da poesia ao poder”.  
 
Mais uma vez, o Festival sai na vanguarda dos acontecimentos e quer oferecer para o 
público em 2020 um motivo a mais para reflexões, associadas às boas oportunidades 
de conhecimento e aprendizagem. 
 
Nessa edição comemorativa, a Curadoria que ao longo dos anos tem buscado 
diversificar os temas, trazendo para o ambiente do festival os assuntos mais 
abrangentes e pouco difundidos, trará no próximo ano, um tema que todos nós, 
indistintamente, nos deparamos diariamente em todos os momentos do nosso 
cotidiano: as questões referentes ao universo feminino. 
 
Flipoços 2020: 25 Abril - 03 Maio 2020 



 
 


