
Η Έκπτωτη και η Άλλη 
Τόποι θηλυκότητας και σύγχρονη φωτογραφία 
 
Της Χρυσής Τσιώτα 
 
 
Θα ξεκινήσω κάνοντας μια προσπάθεια να απαντήσω σε μερικά από τα ερωτήματα που θέτει η 
Συραγώ Τσιάρα στο κείμενό - αφορμή για την ημερίδα αυτή, όπως τα αντιλαμβάνομαι από τη θέση 
του εικαστικού και στο μέτρο που με αφορούν σε σχέση με τη δουλειά μου. 
 
Ο νέος εικαστικός καλλιτέχνης, σήμερα, είναι κατά κάποιον τρόπο ένας σύγχρονος flâneur. Για να 
μπορέσει να δραστηριοποιηθεί στον χώρο των μπιενάλε, των ιδρυμάτων και των γκαλερί, δεν έχει 
μόνιμη κατοικία, επιδιώκει επιχορηγούμενες προσωρινές διαμονές (residencies) σ' όλον τον κόσμο 
και προσπαθεί να "μαντεύει" διαρκώς ποιά πόλη είναι το επόμενο "κέντρο" της σύγχρονης τέχνης, 
ώστε να βρεθεί εκεί έγκαιρα. Τα έργα του και ο τρόπος δουλειάς του οφείλουν να προσαρμόζονται 
εύκολα σε αλλαγές, στην έλλειψη χρημάτων, σε διαφορετικούς χώρους και το "εργαστήριό" του, η 
"κουζίνα" του να μεταφέρεται εύκολα. 
Η εικόνα αυτού του μοναχικού περιπατητή της πόλης, ή μάλλον, των πόλεων πια, εξακολουθεί να 
είναι αρρενωπή, ακόμα κι όταν αφορά σε γυναίκες καλλιτέχνες.  
 
Flâneurs, βέβαια, με έναν τρόπο είμαστε όλοι εμείς σήμερα, που ζούμε την εποχή της μαζικής, σχεδόν 
αυτόματης φωτογραφικής καταγραφής των πάντων και της διακίνησης αυτών των πάντων μέσα από 
το διαδίκτυο. Τυχαία αφημένοι στην εντύπωση και το θέαμα της στιγμής. Μιας φωτογραφικής 
αποτύπωσης, η οποία, κατά την άποψή μου ακολουθεί παλιούς κανόνες μυθοπλασίας, που δεν 
εξυπηρετούν την αφήγηση και την αποκατάσταση της προσωπικής ιστορίας.  
 
Η φωτογραφία ούτως ή άλλως, κατά μια έννοια, ακούσια αντικειμενοποιεί τους ανθρώπους 
μετατρέποντάς τους σε πράγματα προς θέαση. Στην περίπτωση των γυναικών, τις καθιστά 
αντικείμενα ενός καθαρά αρσενικού βλέμματος. Ακόμα και αν ο θεατής είναι γυναίκα, "ο 
επιθεωρητής της γυναίκας μέσα στον εαυτό της είναι αρσενικός..." (John Berger).  
Κι έτσι έρχομαι στο δεύτερο ζήτημα που τίθεται στο κείμενο της ημερίδας. Στους τόπους 
θηλυκότητας, στην παρουσία της γυναίκας στον δημόσιο χώρο, ή στον περιορισμό της στον ιδιωτικό. 
Πιστεύω πως η φωτογραφία είναι ένας κατεξοχήν τόπος θηλυκότητας.   
(Αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους θεωρώ την φωτογραφία ένα εξαιρετικό εργαλείο 
στη δουλειά μου ως εικαστικός.) 
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Απ' όλες τις στερεότυπες μορφές που βρίσκει κανείς στην σημερινή εικονογραφία, δύο με 
απασχολούν περισσότερο και τις χρησιμοποιώ στη δουλειά μου: η Έκπτωτη Γυναίκα, "αυτή που ο 
Θεός καταράστηκε και έδιωξε και πια ανήκει στη φύση" και η Άλλη, η υποταγμένη, παγιδευμένη στην 
εμμένεια και την υποτέλεια. 
 
Η πρώτη, η Έκπτωτη, είναι η Ιώ του Αισχύλου στον Προμηθέα Δεσμώτη. Όλη σώμα, βασανισμένη 
από την αόρατη αλογόμυγα (τον οίστρο) και δαγκαμένη μέχρι αίματος, δεν μπορεί να σταθεί ήσυχη 
ούτε στιγμή. Μέχρι τη στιγμή που συναντά τον Προμηθέα έχει διασχίσει το ένα τέταρτο του τότε 
γνωστού κόσμου. Αυτή τη γυναίκα τη βλέπουμε όλο και πιο συχνά στη σύγχρονη φωτογραφία, στην 
σύγχρονη εικονογραφία: η κυνηγημένη γυναίκα από πολέμους, βιασμούς, δουλεμπόρους, φυσικές 
καταστροφές. 
 

 
Η δεύτερη είναι η Άλλη, η υποταγμένη, αυτή που είναι περιουσία κάποιου άνδρα (ακόμα και λευκές 
αστές γυναίκες του δυτικού κόσμου) και έτσι μπορούν να γίνουν δώρα ή προϊόντα ανταλλαγής 
(γάμοι, προίκα), ή αντικείμενα πειραμάτων για φανταστικές ψυχικές ασθένειες (υστερία), ή 
διαθέσιμα αντικείμενα φαντασίας (μοντέλα, πορνοστάρ).  
 

 
 



Πιο συγκεκριμένα, στην εγκατάσταση του 2007 “Locus Suspectus” την οποία παρουσίασα στην 1η 
Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης της Θεσσαλονίκης, με το θέμα "Ετεροτοπίες", βασίστηκα στην ιδέα της 
"ετεροτοπίας κρίσης" , όπως περιγράφεται στο κείμενο του Φουκώ, ο οποίος αναφέρεται στην 
παράδοση που υπήρχε για το ταξίδι του μέλιτος μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα. Για να χάσουν οι 
νεαρές γυναίκες  την "αθωότητά" τους, έπρεπε να "μεταφερθούν" σε ειδικά ξενοδοχεία μακριά από το 
πατρικό σπίτι. 
 

 
 

 



 
Μέσω της φωτογραφίας και του βίντεο, κατασκεύασα μια σειρά από "ντοκουμέντα" ενός "γκροτέσκ" 
λευκώματος μιας πλούσιας αστικής οικογένειας, το οποίο δεν δείχνει ευχάριστα ενσταντανέ από τις 
"διακοπές ενηλικίωσης" της κόρης της οικογένειας, αλλά την απώλεια της αθωότητας μέσα - στον 
κατεξοχήν τόπο θηλυκότητας στην παγκόσμια εικονογραφία - στο πατρικό σπίτι. Ένα λεύκωμα που 
θα κρύβαμε, μια ιστορία φαντασμάτων. 
Κατά τον Μπαχτίν στην αλλαγή της ευρωπαϊκής φεουδαρχικής κοινωνίας προς τον καπιταλισμό, το 
ανθρώπινο σώμα κρύβεται στις αναπαραστάσεις του, ή γίνεται ομαλό, τέλειο, χωρίς οπές. "Η πάντα 
ατελής φύση του σώματος κρύβεται, διατηρείται μυστική: η σύλληψη, η εγκυμοσύνη, η γέννηση, ο 
επιθανάτιος ρόγχος δεν φαίνονται σχεδόν ποτέ". 
 
Έτσι διαχωρίστηκε το ιδιωτικό από το δημόσιο στη φωτογραφία. Το κλασικό σώμα μετατράπηκε στη 
δημόσια αποδεκτή αναπαράσταση του σώματος και ότι είχε να κάνει με το κατώτερο σώμα και τη 
σχέση του με τον κόσμο θεωρήθηκαν αηδιαστικές, εξορίστηκαν στη σφαίρα του ιδιωτικού και 
βρέθηκαν να απεικονίζονται παράνομα και μυστικά. Όμως η μαζική αναπαραγωγή της φωτογραφίας 
έκανε όλο και πιο δύσκολο τον έλεγχο αυτού του διαχωρισμού και η αναπαράσταση του αηδιαστικού, 
του χυδαίου, του δυσάρεστου μετατράπηκε σε μέσο αμφισβήτησης των κοινωνικών ιεραρχιών. 
 
Και θα προσπαθήσω εδώ να κάνω μια σύνδεση με την αρχική μου παρατήρηση πως η σύγχρονη 
φωτογραφική αποτύπωση ακολουθεί παλιούς κανόνες μυθοπλασίας. 
Η φωτογραφία έχει ως ένα σημείο, εκτοπίσει ή αντικαταστήσει την αισθητήρια αντίληψη. Επηρεάζει 
όχι μόνο τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε την όρασή μας, αλλά καθορίζει τι θεωρείται έγκυρη 
πληροφορία. Και η παγίδα είναι η εξής: ενώ έχουμε την ευκαιρία να αλλάξουμε τον τρόπο με τον 
οποίο αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο μέσω της εικόνας, εμείς να πιστέψουμε πως το άτομο γεννιέται 
με μια σταθερή ταυτότητα, το σώμα δεν είναι κοινωνικό, μεταβλητό, πως δεν μεταμορφώνεται από 
την εμπειρία και πως το νόημα είναι σταθερό και παγκοσμίως αληθινό.. 
Χ.Τ. 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 
 
 

 



 


