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É importante prestar homenagem às mulheres louváveis que fizeram a diferença
para melhor - mas o que dizer das garotas maus da história, que são notórias por suas
ações sexy, chocante e sinistra?
Aqui estão 14 mulheres escandalosas que se tornaram lendárias para tudo, desde
despojar, ter assuntos de lésbicas, até passeios a cavalo nus.
Obtenha uma lição de história tawdry sobre essas figuras femininas controversas
agora!
Relacionados
Assista Helen Mirren School, um apresentador de talk show sexista com graça nesta
entrevista de 1975
6 razões que queremos ser mais do que amigos com Amy Schumer
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1
Bettie Page
Quem é ela: um modelo pinup americano dos anos 50 que foi chamado de "Rainha
dos Pinups".
Por que ela é escandalosa: além de ser uma das primeiras Revista Playmates of
the Month for Playboy (Miss janeiro de 1955), Bettie Page foi famosa por sua modelagem
fetichista e sadomasoquista.
Na verdade, ela é considerada o primeiro modelo de escravidão famoso.
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2
Bonnie Parker
Quem é ela: metade do notório casal criminoso Bonnie e Clyde, americanos fora da
lei durante a Grande Depressão.
Por que ela é escandalosa: enquanto Bonnie fazia parte de uma gangue que
roubou e matou o caminho pelos Estados Unidos, talvez ela nunca tenha sido um dos
atiradores.
Mas ela ganhou seu representante de artilharia sexy, graças a esse instantâneo
dela, segurando uma arma com um charuto na boca (algo bastante chocante para as
mulheres na época).
Para não mencionar que o público foi estimulado pela idéia de que Bonnie e Clyde
eram jovens e solteiras, então provavelmente estavam tendo sexo sujo e ilícito.
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Sidonie Gabrielle Colette
Quem é ela:
Conhecida simplesmente por sua canção, Colette, ela era uma romancista e
artista francesa no início do século XX.
Por que ela é escandalosa: Colette teve vários assuntos com homens e mulheres,
incluindo Mathilde de Morny, com quem ela atuou no "Rêve d'Égypte" no Moulin Rouge.
A pantomima foi banida, depois de seu beijo no palco ter causado quase uma
revolta.
Mais tarde, ela teve um caso notório com seu ator Bertrand de Jouvenel, que
começou quando ele tinha apenas 16 anos e ela estava nos 40 anos atrasados.
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4
Cleópatra VII

Quem é ela: o lendário último faraó do antigo Egito conhecido por seu poder,
sedução e crueldade.
Por que ela é escandalosa:
Cleópatra sabia como usar seu sex appeal para obter o que queria, inclusive
entregando-se a César enrolada em um tapete persa antes de se tornar sua amante.
Ela então se converteu em amante de Mark Antony - que terminou com ele
tirando sua própria vida e supostamente se matando com uma mordida de cobra.
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5
Wallis Simpson
Quem é ela: uma socialidade americana cujo terceiro marido era o príncipe
Edward, duque de Windsor.
Por que ela é escandalosa: o divorciado de duas horas Wallis tornou-se um nome
controverso para si mesma quando se tornou a amante do futuro rei da Inglaterra.
Mas ela realmente chocou o mundo quando Edward abdicou de seu trono para se
casar com ela.
Ela também foi suspeita de ser simpatizante nazista junto com Edward.
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Joanna Hiffernan
Quem é ela: um modelo irlandês e uma musa do século XIX que era conhecida por
se envolver com os artistas que ela representava.
Por que ela é escandalosa: era escandaloso no momento em que Joanna era um
modelo de artistas solteiros para seu namorado, o pintor americano James Abbott McNeill
Whistler.
Mas o verdadeiro choque veio quando começou a modelar (e ter um caso com) o
amigo de Whistler, o pintor francês Gustave Courbet.
Também acredita-se fortemente que Hiffernan é o modelo do controverso
"L'Origine du monde" de Courbet.
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Marchesa Luisa Casati

Quem é ela: herdeira italiana, musa e padroeira das artes, Luisa Casati Stampa di
Soncino, a Marchesa di Roma cativou os europeus há décadas e desde então inspirou
pintores, autores, estilistas e cineastas com seu estilo de vida excêntrico.
Por que ela é escandalosa: ela era conhecida por passear com chitas ateadas em
nada além de um casaco de peles, vestindo cobras vivas como jóias e jogando festas
estranhas com criados nus dourados em manandês de cera e ouro sentados na mesa de
jantar.
Ela inspirou o design Panther de Cartier, é o homônimo atrás da casa de moda
Marchesa, e é dito ser a inspiração por trás de muitos personagens de filmes e novelas.
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8
Lady Godiva
Quem é ela: uma nobre anglo-saxônica do século 11 conhecida por seu lendário
passeio a cavalo nu.
Por que ela é escandalosa: de acordo com a lenda, Lady Godiva sentiu-se mal por
as pessoas que sofreram uma forte tributação por seu marido.
Então, para convencer o marido de libertar o povo dos impostos, ela desnudou e
cavalgou um cavalo pela cidade sem nada além de seus longos cabelos cobrindo a si
mesma.
O termo "Peeping Tom" decorre dessa história, como foi dito que um homem viu
Godiva através de um buraco em suas persianas e foi atingido cego.

Foto 9 de 14

← Usar como setas →
9
Evelyn Nesbit
Quem é ela: Evelyn Nesbit era modelo de artistas, garota de coro e Gibson Girl
imortalizada na novela de ficção histórica de E. L. Doctorow, Ragtime.
Por que ela é escandalosa: as fotos de Evelyn são fascinantes, mas sua história é
muito mais escura do que suas imagens inocentes retratam.

Primeiro, havia seu relacionamento com Stanford White, que começou quando ele
tinha 47 anos e tinha 16 anos.
Então ela se casou com Harry Thaw, um viciado em cocaína e agressor físico que
matou White por ciúme.
E, finalmente, ela foi uma das principais jogadoras nas duas tentativas de
assassinato sensacionalistas de "Crime do século" de Thaw.
Foto 10 de 14

10
Mary I da Inglaterra

Quem ela é: a Rainha da Inglaterra e da Irlanda de julho de 1553 até sua morte em
1558.
Por que ela é escandalosa: uma católica romana, Mary ganhou seu apelido de
"Bloody Mary" por sua perseguição aos protestantes.
Durante seu reinado de cinco anos como rainha, Maria tinha mais de 280
dissidentes religiosos queimados na fogueira.
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Madame Pierre Gautreau

Quem é: modelo parisiense de socialidade e artistas, Virginie Amélie Avegno
Gautreau foi o modelo da pintura de John Singer Sargent "Portrait of Madame X."
Por que ela é escandalosa: conhecida por seu estilo vanguardista e numerosos
assuntos, Madame Pierre Gautreau ganhou notoriedade da pintura de Sargent, mas não
da maneira que esperava.
Originalmente, a alça de ombro direita estava pendurada no ombro, e a
combinação desta e a sugestão "erótica" de seu vestido, pele pálida e pose faziam com
que os telespectadores se deixassem chocar e Gautreau se retirasse do olho do público.
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Mae West

Quem é ela: uma atriz, dramaturga e roteira americana que começou seu início em
Vaudeville antes de se tornar uma estrela de cinema e comediante em Hollywood.
Por que ela é escandalosa: como escritora, muitos dos roteiros de Mae West foram
fortemente censurados, como seu filme, Belle of the Nineties, originalmente intitulado Não
é pecado.
O controverso símbolo do sexo também era conhecido por seus duplos sentidos,
como: "Eu geralmente evito a tentação a menos que eu não consiga resistir a isso".
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Isadora Duncan

Quem é ela: uma dançarina americana que trouxe o mundo da dança moderna.
Por que ela é escandalosa: Isadora sofreu tradição em sua vida trágica curta,
sendo bissexuais, possivelmente comunistas, com filhos fora do casamento e casando
com um poeta russo 18 anos mais novo do que ela.
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Alma Mahler
Quem é: durante o início do século 20, Alma Maria Mahler Gropius Werfel era uma
socialite, musa e compositora austríaca que se casou e teve assuntos com homens
proeminentes na sociedade.
Por que ela é escandalosa: aos 17, Alma teve uma aventura com o pintor famoso
Gustav Klimt, que tinha 35 anos na época.
Enquanto ela tinha vários assuntos ao longo dos anos, a sua mais notável foi com
o pintor e dramaturgo Oskar Kokoschka.
Depois que ela se recusou a se casar com ele, ele encomendou uma boneca de
sexo de tamanho natural à sua semelhança!
https://translate.google.com/translate?sl=auto&tl=pt&js=y&u=https%3A%2F
%2Fwww.popsugar.com%2Flove%2FScandalous-Women-History-22328553
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