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Στο πλαίσιο της διερεύνησης των τόπων της θηλυκότητας στη σύγχρονη τέχνη, η 

παρούσα εισήγηση θα επικεντρωθεί σε μια εικαστικό από τη διεθνή καλλιτεχνική 

σκηνή, την Κουβανέζα Ana Mendieta (1948-1985).1 Το έργο της Mendieta 

παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, διότι προσφέρει παραδείγματα όπου το φύλο και ο 

τόπος λειτούργησαν ως ρυθμιστικοί παράγοντες, αλλά και αντικείμενα της γυναικείας 

καλλιτεχνικής δημιουργίας.  

Γεννημένη στην Αβάνα το 1948, η Mendieta αναγκάστηκε να ξεριζωθεί από 

την Κούβα σε ηλικία δώδεκα ετών, εξαιτίας της αντίθεσης της οικογένειάς της στη 

νεοσυσταθείσα κυβέρνηση του Fidel Castro. Στη νέα της πατρίδα, τις Ηνωμένες 

Πολιτείες της Αμερικής, βίωσε την περιθωριοποίηση ως γυναίκα και ως μετανάστρια 

λατινικής καταγωγής, εμπειρία που θα παίξει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των 

καλλιτεχνικών της επιλογών. Από το 1972 που ολοκλήρωσε τις προπτυχιακές και 

μεταπτυχιακές σπουδές της στο Πανεπιστήμιο της Iowa έως και τον τραγικό της 

θάνατο το 1985 σε ηλικία τριάντα-έξι ετών, η Mendieta παρήγαγε ένα σημαντικό 

όγκο έργου, που περιελάμβανε performances, δράσεις, site-specific εγκαταστάσεις, 

σχέδια, αντικείμενα και γλυπτά. Πολλά από τα έργα της είχαν δημόσια διάσταση, 

αφού είτε διαδραματίστηκαν με τη μορφή επιτελέσεων μπροστά σε κοινό, είτε 

πραγματοποιήθηκαν έξω από τους καθιερωμένους μουσειακούς χώρους, σε φυσικές 

τοποθεσίες επιλεγμένες από την καλλιτέχνιδα. Κυρίαρχη θεματική της δουλειάς της 

ήταν η ανθρώπινη μορφή, και ειδικότερα το γυναικείο σώμα, το οποίο μεταμόρφωσε 

σε έργο τέχνης, αξιοποιώντας τη φυσική του παρουσία ως εικόνα και ως καλλιτεχνικό 

μέσο. Η Mendieta δεν επέλεξε τυχαία τις πιο ριζοσπαστικές καλλιτεχνικές τάσεις της 

εποχής, αφού ήθελε να εκφράσει την αλληλεγγύη της στους πολέμιους του 

μοντερνισμού και την προβληματική της γύρω από θέματα ταυτότητας, τόσο έμφυλης 

όσο και φυλετικής. 
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 Η γνωστότερη ομάδα έργων της Mendieta είναι η σειρά Silueta, που 

ολοκληρώθηκε μεταξύ 1973 και 1980 στις πόλεις Iowa των Ηνωμένων Πολιτειών και 

Οαχάκα του Μεξικού, και θα μας απασχολήσει σε αυτή την εισήγηση. 

Καταγεγραμμένη σε φωτογραφικό και κινηματογραφικό φιλμ, η σειρά αυτή έργων 

συνθέτει μνήμες από τη ζωή της δημιουργού τόσο στον τόπο καταγωγής της, την 

Κούβα, όσο και στον τόπο όπου μεγάλωσε και ενηλικιώθηκε, τις Ηνωμένες 

Πολιτείες. Η εισαγωγή της γυναικείας μορφής στο τοπίο χαρακτηρίζει τα έργα της 

σειράς στο σύνολό τους. Αρχικά η Mendieta αξιοποίησε τις δυνατότητες του ίδιου 

της του σώματος και στη συνέχεια τις αποτυπώσεις του περιγράμματός του στο 

φυσικό τοπίο – στο χώμα, το χιόνι, το νερό, την άμμο. Τα έργα αυτά είχαν εφήμερο 

χαρακτήρα και συνετέθησαν από φυσικά (χώμα, νερό, φωτιά), ανθρωπογενή (τρίχες, 

αίμα) κι άλλα υλικά (ανόργανα). Η καλλιτέχνιδα μελετούσε με προσοχή τις 

επιτελέσεις της πριν τις υλοποιήσει και στη συνέχεια τις εξερευνούσε συστηματικά 

μέσω της φωτογράφησης ή κινηματογράφησής τους. Συνήθως αφιέρωνε ένα 

ολόκληρο φωτογραφικό φιλμ στην τεκμηρίωση ενός έργου. Εάν ο χρόνος ήταν 

βασικό στοιχείο της δομής του, το φωτογράφιζε σε διαδοχικές χρονικές στιγμές. Σε 

άλλες περιπτώσεις, για να αποτυπώσει τη ζωή ενός έργου από τη γέννηση έως και την 

αποσύνθεσή του, το κατέγραφε σε κινηματογραφικό φιλμ. 

 Οι Σιλουέτες της Mendieta αποτελούν ένα συγκερασμό performance, land art 

και body art, εικαστικών ρευμάτων της δεκαετίας του 1970 που ήρθαν σε ρήξη με τις 

συμβάσεις του μοντερνισμού και διεκδίκησαν το δημόσιο χώρο για τη γυναίκα 

δημιουργό.2 Ωστόσο, μολονότι η Mendieta εκτιμά τον ανατρεπτικό χαρακτήρα αυτών 

των καλλιτεχνικών τάσεων, διαφοροποιείται ως προς τη χρήση τους από άλλους 

σύγχρονους συναδέρφους της. Για παράδειγμα, ενώ αξιοποιεί τις δυνατότητες της 

land art, αντιμετωπίζει τη φύση ως ζωντανό οργανισμό κι όχι ως άψυχο 

μορφοπλαστικό υλικό.3 Επιπλέον, παρά την οικειοποίηση του ανθρώπινου σώματος 

σε μια πρακτική εφάμιλλη με τις πρακτικές της performance και της body art της 

εποχής, η Mendieta δεν τονίζει την υλική υπόσταση· αντίθετα δίνει έμφαση στην 

εξαφάνιση και την αντικατάσταση του σώματος από τα αποτυπώματα που 

προκύπτουν από την αλληλεπίδραση μεταξύ φυσικού περιβάλλοντος και υλικής 

παρουσίας.  

Η Πρώτη Σιλουέτα (1973) (εικ. 1) πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της 

διαμονής της στην πόλη Οαχάκα του Μεξικού. Για τις ανάγκες του έργου 

επισκέφτηκε τον αρχαιολογικό χώρο El Yagul, όπου άνθισε ο προκολομβιανός 
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πολιτισμός Zapotec. Η καλλιτέχνιδα κατέγραψε το γυμνό σώμα της να κείτεται στο 

δάπεδο του βραχώδους ορύγματος ενός αρχαίου τάφου, ενώ πλαισιώνεται από λίθους 

και καλύπτεται με μικρά λευκά άνθη. Τα άνθη αυτά, τα οποία ο μεξικάνικος λαός 

εναπόθετε σε τάφους τη Μέρα των Νεκρών, σκόπιμα παρεμποδίζουν τη θέαση του 

σώματος και του προσώπου της. Η γη παρουσιάζεται ως ο αρχέγονος τόπος από όπου 

προέρχεται κι όπου καταλήγει ο άνθρωπος μετά το θάνατο. Για τη Mendieta η γη 

είναι παντοδύναμη, καθώς υπερβαίνει την ιστορία και τον πολιτισμό,4 ενώ η 

ανθρώπινη παρουσία υπόκειται στους νόμους της φθοράς και τελικά ενσωματώνεται 

στη φύση και χάνεται μέσα σε αυτή. Η Mendieta αναπαράγει την ταύτιση της 

γυναίκας με τη φύση, αλλά και την αντιπαράθεση διαρχικών αξιών, όπως 

φύση/πολιτισμός, ζωή/θάνατος, σώμα/πνεύμα, για να προβληματίσει το θεατή μέσα 

από τη «μίμηση» στερεοτυπικών προτύπων και την επανασημασιοδότησή τους. 

Σε άλλα έργα της σειράς πραγματοποίησε ένα βήμα παραπέρα και 

αντικατέστησε το σώμα της με υποκατάστατά του. Στη Σιλουέτα Anima (Ψυχή) 

(1976) (εικ. 2) τοποθέτησε μικρά πυροτεχνήματα σε ένα σκελετό από μπαμπού και 

στο σχήμα του σώματός της· στη συνέχεια του έβαλε φωτιά, κινηματογραφώντας την 

αποσύνθεση των υλικών συστατικών του. Αυτή η performance υποδηλώνει την 

ένταση και την παροδικότητα του φαινομένου της ζωής. Σε αυτή την περίπτωση το 

σώμα της, ή πιο συγκεκριμένα η ψυχή της, συνίσταται από αέρα, καπνό, ζέστη και 

φως. Μέσω της φαντασμαγορικής εξαΰλωσης του σώματός της, η υλικότητα και η 

ταυτότητά του προβάλλονται ως ψευδαισθήσεις, ενώ ως μόνη αλήθεια βεβαιώνεται η 

τελική εξαφάνισή του. 

Στην Άτιτλη Σιλουέτα από το 1976 (εικ. 3α-β). χάραξε το περίγραμμα του 

σώματός της σε μια αμμώδη παραλία στο Μεξικό και προσέθεσε κόκκινη μπογιά 

στην κοιλότητα που διαμορφώθηκε. Στη συνέχεια κατέγραψε σε φωτογραφικό και 

κινηματογραφικό φιλμ τα διαδοχικά στάδια, όπου το νερό της παλίρροιας 

αναμειγνύεται με την κόκκινη μπογιά και σταδιακά σκορπίζει και παρασύρει το 

χρώμα, διαλύοντας τη φόρμα του σώματός της. Σε άλλη περίσταση (εικ. 4α-γ), στην 

ίδια παραλία, τοποθέτησε κόκκινα άνθη στην οριοθετημένη σιλουέτα της. Καθώς η 

επιφάνεια της θάλασσας ανυψώθηκε, το νερό παρέσυρε τα άνθη, αποσυνθέτοντας και 

πάλι τη μορφή. 

Η Mendieta αποτύπωσε τη σιλουέτα της ακόμη και πάνω στο χιόνι, όπως για 

παράδειγμα σε μια Άτιτλη Σιλουέτα που χρονολογείται το 1977 (εικ. 5α-β). Με το 

πέρασμα του χρόνου, το χιόνι της σχηματιζόμενης κοιλότητας έλιωσε πιο γρήγορα 
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από το χιονισμένο περιβάλλοντα χώρο και εμφανίστηκε ένα τμήμα της 

χορταριασμένης γης στο σχήμα του σώματος της δημιουργού. Το λευκό αποτύπωμα 

του σώματός της μεταβλήθηκε, λαμβάνοντας γήινες αποχρώσεις, μια υπόρρητη 

υπόδειξη της αδυναμίας προσδιορισμού κατηγοριών όπως «γυναίκα» και «μη λευκή» 

φυλή. 

Ως πρωτογενές υλικό χρησιμοποίησε ακόμη και τη λάσπη. Στην Άτιτλη 

Σιλουέτα από το 1980 (εικ. 6α-δ), η Mendieta διαμόρφωσε το σχηματικό περίγραμμα 

του σώματός της σε μια λασπώδη επιφάνεια και γέμισε την κοιλότητα με εκρηκτική 

ύλη που στη συνέχεια πυροδότησε. Η φλόγα που προκλήθηκε έκαψε το εσωτερικό 

της διαμορφωμένης εσοχής, αφήνοντας ένα σκουρόχρωμο αποτύπωμα. Σε άλλη 

περίπτωση, στο Νησί (1981) (εικ. 7), χρησιμοποίησε υλικό από την όχθη ενός 

ποταμού στην Iowa για να πλάσει το ομοίωμα του σώματός της που στη συνέχεια 

άφησε να επιπλέει στο ρηχό νερό. Η απόδοση του μη λευκού γυναικείου σώματος ως 

νησίδας συμβολικά αναφέρεται τόσο στην εξορία της γυναίκας στον ηγεμονικό λόγο, 

όσο και στην απομόνωση και περιθωριοποίηση γυναικών προερχόμενων από 

έγχρωμες φυλές. 

Τα προαναφερθέντα παραδείγματα είναι ορισμένα από τα εκατό περίπου έργα 

που απαρτίζουν τη σειρά Silueta. Παρόλο που οι Σιλουέτες της Mendieta 

προσέλκυσαν νωρίς το ενδιαφέρον των τεχνοκριτικών, η κριτική πρόσληψή τους 

υπήρξε ιδιαίτερα ανομοιογενής και διαφορετικές ερμηνευτικές προσεγγίσεις έχουν 

προταθεί για το σύνολο της σειράς. Οι προσωπικές αναλύσεις της δημιουργού έχουν 

επιπλέον περιπλέξει το έργο των ερευνητών· εξομολογείται για παράδειγμα το 1981:  

 

Πραγματοποιώ ένα διάλογο μεταξύ του φυσικού τοπίου και του γυναικείου σώματος 

(που βασίζεται στη δική μου σιλουέτα). Πιστεύω ότι αυτή μου η πράξη είναι άμεση 

απόρροια του ξεριζωμού μου από την πατρίδα μου (Κούβα) όταν ήμουν έφηβη. [...] 

Η τέχνη μου είναι ο τρόπος να αποκαταστήσω τους δεσμούς που με συνδέουν με το 

σύμπαν. Είναι μια επιστροφή στη μητρική πηγή. Μέσω των γήινων/σωματικών 

γλυπτών μου γίνομαι ένα με τη γη [...] Γίνομαι προέκταση της φύσης και η φύση 

γίνεται προέκταση του σώματός μου. Αυτή η έμμονη πράξη επαναβεβαίωσης των 

δεσμών μου με τη γη είναι στην πραγματικότητα μια επανενεργοποίηση των 

πρωτόγονων αντιλήψεων [...] [για] μια πανταχού παρούσα γυναικεία δύναμη [...] 

είναι μια εκδήλωση της δίψας μου για ύπαρξη.5 
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Εξομολογήσεις σαν κι αυτή οδήγησαν σε αναγνώσεις του έργου της Mendieta 

με βάση την αναγκαστική της εξορία στις Ηνωμένες Πολιτείες και την επιθυμία της 

να επαναπατριστεί και να εδραιώσει τους συμβολικούς δεσμούς της με τη γη, η οποία 

λειτουργεί ως υποκατάστατο της πατρίδας της.6 Άλλοι μελετητές, στηριζόμενοι στην 

ψυχανάλυση, ερμήνευσαν το έργο της βάσει της προσωπικής της ζωής. Για 

παράδειγμα, ο Doland Kuspit, διακρίνει στα έργα της Mendieta μια πρώτη 

τραυματική σεξουαλική εμπειρία, τη δυσλειτουργική σχέση μητέρας/κόρης και την 

επιθυμία για τον πατέρα. Γράφει: «H Mendieta προτιμά να έχει μια ναρκισσιστική 

ένωση με τη Μητέρα Γη παρά να έρθει σε σεξουαλική επαφή με ένα άτομο του 

αντίθετου φύλου.»7 Ορισμένοι άλλοι έθεσαν το έργο της μέσα στα πλαίσια του 

λεγόμενου ουσιοκρατικού φεμινισμού, εξαιτίας των εικονογραφικών αναφορών στη 

μητέρα θεά, στην οποία κατέφυγαν οι φεμινιστές τη δεκαετία του 1970 για να 

επιβεβαιώσουν τη δύναμη και τις δυνατότητες του γυναικείου φύλου.8 Άλλοι 

αμφισβήτησαν τη φεμινιστική πρόθεση των έργων της με την αιτιολογία ότι 

αντικειμενοποιεί και φετιχοποιεί το γυναικείο σώμα, ικανοποιώντας την αισθητική 

απόλαυση του ανδρικού βλέμματος.9  

Ωστόσο τέτοιες κρίσεις είναι μονόπλευρες και το έργο της Mendieta θα πρέπει 

να εξεταστεί μέσα στα ιστορικά συμφραζόμενα της εποχής που έζησε και 

δραστηριοποιήθηκε. Ασφαλώς και η προσωπική της διαδρομή φωτίζει πολλές από τις 

πτυχές του έργου της. Όμως εξίσου σημαντικές είναι και οι πολιτικές, κοινωνικές και 

πολιτισμικές συνθήκες που πυροδότησαν τον αναβρασμό και το ριζοσπαστισμό της 

δεκαετίας του 1970. Δε θα πρέπει, για παράδειγμα, να παραβλέψουμε τη στενή σχέση 

της με το φεμινιστικό κίνημα, όπως την εμπλοκή της με τη γκαλερί AIR της Νέας 

Υόρκης, τον πρώτο φεμινιστικό εκθεσιακό χώρο που ιδρύθηκε στις Ηνωμένες 

Πολιτείες το 1972, καθώς και τη συγγραφή κειμένων για ζητήματα έμφυλης διαφοράς 

για τo φεμινιστικό περιοδικό Heresies.10 Η Mendieta, επίσης, τάχθηκε ανοιχτά 

εναντίον ενός φεμινισμού που εξέφραζε μια μεσοαστική, λευκή, δυτική οπτική και 

παραμελούσε την πολλαπλότητα των εμπειριών, όχι μόνο ανάλογα με το φύλο, αλλά 

και τη φυλή ή την τάξη.11 Για να εναντιωθεί στο πατριαρχικό, αποικιοκρατικό και 

καπιταλιστικό κατεστημένο, η δημιουργός θα αξιοποιήσει αντισυμβατικές και 

αντιεμπορικές μορφές τέχνης και θα επανερμηνεύσει γνωστά μυθολογικά κι 

ανθρωπολογικά δεδομένα μέσα από τη ματιά της ως έμφυλο και φυλετικό 

υποκείμενο. 
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Πράγματι η Mendieta έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον για μορφές εναλλακτικής 

πνευματικότητας με επίκεντρο γυναικείες θεότητες, ορμώμενη κυρίως από την 

εμπειρία της από τη Σαντερία – συγκρητιστική θρησκεία που εξασκείται στην Κούβα, 

προϊόν συγκερασμού αφρικανικών και καθολικών πεποιθήσεων και τελετουργικών.12 

Μολονότι ήταν εξοικειωμένη και με την προϊστορική εικονογραφία και λατρεία 

θεοτήτων γένους θηλυκού,13 το ενδιαφέρον της διαφοροποιείται από άλλες 

φεμινίστριες, διότι βλέπει τη φύση, και ειδικότερα τη γη, ως πηγή άντλησης της 

προσωπικής δύναμης του ανθρώπου κι όχι συγκεκριμένα της γυναίκας. Επιπλέον, 

παρά τη χρήση του σώματός της ως καλλιτεχνικού μέσου και την αναπαραγωγή μέσω 

αυτού μιας αρχετυπικής θηλυκής φιγούρας, η Mendieta δε βεβαιώνει την υλικότητα 

και σωματικότητα της γυναικείας παρουσίας αλλά δίνει έμφαση στην άρνησή της.14 

Η Mendieta, με άλλα λόγια, δεν αποτυπώνει την υλική υπόσταση αλλά την απουσία 

του σώματος, μέσω της συνεχούς διάλυσης της φόρμας και της σταδιακής 

εξαφάνισής της. Μάλιστα αξιοποιεί τη φωτογραφία και το βίντεο για να καταγράψει 

και να δραματοποιήσει την ανικανότητα να αποδοθεί η αίσθηση της παρουσίας.  

Η πρακτική της Mendieta να επικαλείται την απουσία συσχετίζεται με τις 

«πολιτικές της ταυτότητας» που αναπτύχθηκαν από τα ριζοσπαστικά κινήματα της 

δεκαετίας του 1970.15 Ο όρος «πολιτικές της ταυτότητας» αναφέρεται στην κριτική 

ανάλυση του αυτοπροσδιορισμού του εκάστοτε υποκειμένου και την προσπάθεια 

αποδόμησης των ιδεολογικών μηχανισμών που συνέβαλαν στον αποκλεισμό του από 

τον ηγεμονικό λόγο. Η διερεύνηση των διαφόρων κατηγοριών ταυτότητας 

απασχόλησε ιδιαίτερα το φεμινιστικό κίνημα, αλλά δίχασε τους υποστηρικτές του σε 

όσους πίστευαν στην ύπαρξη μιας δεδομένης, προκαθορισμένης ταυτότητας, η οποία 

επανεκτιμήθηκε θετικά, και σε όσους αμφισβητούσαν τις φυσικές κατηγορίες του 

δίπολου ζεύγους αρσενικό-θηλυκό και έβλεπαν το φύλο ως κοινωνική κατασκευή. 

Ποιά είναι η θέση της Mendieta; Η θέση της είναι ρευστή μεταξύ ουσίας και μη-

ουσίας, μεταξύ υλικότητας και απουσίας, μεταξύ της δίψας της για ζωή και της 

επίμονης προσπάθειάς της να εξαφανίζει οποιοδήποτε σημάδι ζωής. Με το έργο της 

δεν παίρνει θέση, αλλά εκθέτει την προβληματική της κατηγοριοποίησης και τους 

κινδύνους που ενέχει η διαδικασία προσδιορισμού της ταυτότητας.  

 Η ίδια η Mendieta δηλώνει: «Δεν υπάρχει αυθεντικό παρελθόν να διεκδικήσω. 

Υπάρχει το κενό, η ορφάνια, η αβάπτιστη γη της απαρχής. [...] Προέχει η αναζήτηση 

της καταγωγής.»16 Σαφώς επηρεασμένη από τα γραπτά του Octavio Paz, η 

δημιουργός εκλαμβάνει την ταυτότητα ως ένα είδος ορφάνιας που προσδιορίζεται 
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μέσω των μηχανισμών του αποχωρισμού, της διαφορετικότητας και της αέναης 

αναζήτησης μιας ουσίας.17 Στο έργο της, ωστόσο, η ταυτότητα παρουσιάζεται ως 

σχετική, ρευστή, παροδική, απατηλή, ως μια υποκειμενικότητα που κατασκευάζεται 

σε σχέση με ένα ουσιοκρατικό πρότυπο, αλλά αποδομείται μέσω της 

απονοηματοδότησης των κανονιστικών ιδιοτήτων αυτού του προτύπου. Το 

υποκείμενο απεικονίζεται, κατά συνέπεια, σε μια διαρκή διαδικασία 

ανασυγκρότησης, σε ένα διαρκές γίγνεσθαι, σε μια συνεχή μεταμόρφωση και 

μετάβαση από μια φυσική κατάσταση σε άλλη. 

 Δεν μας εκπλήσσει, λοιπόν, που στις Σιλουέτες το σώμα της Mendieta, ο 

φυσικός εαυτός, πάντα διαφεύγει. Μέσω της τεκμηρίωσης των αποτυπωμάτων που 

αφήνει το σώμα στο φυσικό τοπίο, αναγνωρίζεται η απουσία της υλικής του 

υπόστασης και η λειτουργία του αποτυπώματος ως υποκατάστατου. Τα έργα της 

συγκροτούν την ταυτότητα ανταγωνιστικά προς το φυσικό περιβάλλον αλλά και σε 

μια διαρκή σχέση εξάρτησης με αυτό. Το φυσικό τοπίο προσφέρει καταφύγιο στις 

«εξόριστες» μορφές της Mendieta αλλά και τη δυνατότητα επαναπροσδιορισμού των 

ορίων της υποκειμενικότητάς τους. Όμως ενώ η φύση προβάλλεται ως τόπος 

ενοίκησης της καλλιτέχνιδας, η παρουσία της αποδεικνύεται φασματική. «Πού είναι 

η Ana Mendieta;», αναρωτιέται ο θεατής, όπως εκατοντάδες κόσμου αναρωτήθηκαν 

με πανό έξω από το Μουσείο Guggenheim το 1992, με αφορμή τη διοργάνωση μιας 

έκθεσης, όπου συμμετείχαν κυρίως άνδρες καλλιτέχνες, μεταξύ των οποίων και ο 

σύζυγός της Carl André που κατηγορήθηκε για το θάνατό της.18 Εάν επιχειρήσουμε 

να αποκριθούμε στο ερώτημα, θα διαπιστώσουμε ότι δεν υπάρχει απάντηση. Η 

Mendieta είναι αδύνατο να εντοπιστεί. Πού εγγράφει η καλλιτέχνιδα τη γυναίκα; Σε 

ένα πρώτο επίπεδο στο φυσικό τοπίο, ένα χώρο δημόσιο και προσιτό σε όλους, που 

υπερβαίνει τη διπολικότητα των χωριστών σφαιρών δραστηριότητας μεταξύ ανδρών 

και γυναικών. Σε ένα δεύτερο επίπεδο, οι τοπικοί προσδιορισμοί προτάσσονται ως 

δεσμευτικοί και η Mendieta επιδιώκει την αποδόμηση των κατεστημένων κατηγοριών 

της ταυτότητας, σε μια διαρκή επαναδιαπραγμάτευση των μηχανισμών 

νοηματοδότησης, τόσο του έμφυλου υποκειμένου, όσο και του φυσικού τοπίου ως 

έμφυλα προσδιορισμένου τόπου. Αυτή η «τακτική» είναι που καθιστά το έργο της 

Mendieta επίκαιρο ακόμη και σήμερα, είκοσι-έξι χρόνια μετά τον πρόωρο θάνατό 

της. 
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