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Ha deixat un rastre d'escenes delicades sobre el seu corpus pictòric, alguns 

poemes escrits en fragments de paper que enviava al seus amics i les 

fotografies que documenten el disseny del vestuari i l'escenografia per a 

l'òpera Four Saints in Three Acts (1934) de Gertrude Stein i Virgil Thomson. 

Florine Stettheimer (1871-1944) va residir sempre als Estats Units, tot i que va 

visitar Europa i hi va fer estades més o menys llargues, en diverses ocasions. 

La quarta de cinc germans, va néixer en el si d'una família acomodada d'origen 

jueu alemany i visqué sempre rodejada de la mare i les dues germans menors, 

que com ella, mai es casaran (mostrant-se en públic contrària a la institució 

matrimonial com a jou burgès) i que freqüentaren els ambients intel·lectuals 

novaiorquesos dels feliços anys vint, organitzant elles mateixes tertúlies 

artístiques entre 1915 i 1935. 

La Belle Époque, etapa de prosperitat econòmica que transcorre des de 1871 

fins l'esclat de la 1ª Guerra Mundial en 1914, va ser el marc per a la primera 

part de la seva vida a Nova York, però serà als anys vint on es concentrarà, 

tot i que no exclusivament, l'obra pictórica d'Stettheimer. Els seus olis se 

situen en aquells anys per crear un univers femení polvoritzat amb detalls, 

que reflecteixen el seu hàbitat natural: festes, reunions i esdeveniments de 

diversa índole, al costat d'escenaris imaginats on conviuen  personatges reals i 

inventats. Situa ambients coloristes, a vegades onírics, surreals, d'altres 

envolupants, que desprenen, amb un alt sentit estètic, l'hedonisme i el 

cosmopolitisme inherents a l'època. La figuració naïf será una constant en la 

seva obra. Linda Nochlin la va definir com a rococó subversiva, en un article 

que li dedicà a Art in America (1980). L'artista s'autorretrata en moltes obres, 

a la recerca d'una reafirmació personal com a dona i com a artista. D'altres 

protagonistes seran membres de la família, sobretot la seva germana Ettie i 

com no, l'elit intel·lectual i artística que freqüentava, entre els que s'hi troba 

Marcel Duchamp, que apareix en diverses teles. 

Va conèixer Florine Stettheimer la subversió del moviment dadà? A pesar de 

no integrar-se en cap grup, el contacte continu i la fascinació per Duchamp, 



que vertebrà el moviment a la metròpoli americana, editant la revista Nova 

York Dadá (1920) amb Francis Picabia, Beatrice Wood, Man Ray, Stieglitz i 

altres artistes, segurament va afavorir el coneixement dels seus ideals. 

Formada a l'Art Students League, l'escola d'art de Manhattan per la qual 

passaran altres artistes com Pollock, Helen Frankenthaler i Roy Lichtenstein, 

l'artista pot considerar-se un esperit lliure més que una dadaista, en la línia 

de les contemporànies Hannah Höch, Emmy Hennings o Suzanne Duchamp. Tot 

i així, connecta amb la fantasia dadà, a través de les ànsies de rebel·lia i el 

caràcter antiart de la seva obra: no va exposar mai amb motivació comercial 

perquè la seva elevada posició econòmica li ho va permetre i deixà l'ordre 

escrita al seu testament per a que l'enterrassin amb l'obra que va produir o 

bé, que la destruïssin després de la seva mort. Un desig que la seva germana 

Ettie decidí obviar. Ambiguament crítiques són les pintures de gran format 

que engloba en la sèrie Cathedrals, en les quals pinta amb cert simbolisme, 

els pilars econòmics, socials i culturals de la societat nordamericana després 

del crac de la Borsa de 1929 i l'inici de la Gran Depressió. 

Stettheimer va ser poc visible en vida com a artista. La memòria de la flor de 

cristall queda avui recollida en els seus quadres, en els poemes que va deixar 

i en las poques fotografies en les quals apareix. Duchamp estarà al darrere 

d'una retrospectiva en el MoMA el 1946 i la seva germana Ettie recollirà i 

publicarà els poemes a Crystal Flowers (1949) reeditats el 2010. 

Adorada per Warhol, en els anys seixanta, la seva obra suscita un nou interès. 

A mitjans dels noranta es publiquen articles i tesis i s'organitzen noves 

exposicions sobre la seva vida i la seva obra, inspiradora per a artistes i 

il·lustradors i totalment vigent, com la del museu Lenbachhouse de Munich 

(2014), primera individual a Europa, on encara és gairebé desconeguda. 
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