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ΤΟ ΒΗΜΑ 30/06/2002 

 

Η σύντροφος δεν είναι πια σιωπηλή 

Η έκθεση «Fusion Cuisine» στο Ίδρυµα ∆ΕΣΤΕ πραγµατεύεται περισσότερο τα 

στερεότυπα που έθεσε ο φεµινισµός παρά αυτά που προσπάθησε να ανατρέψει 

 

Του ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΖΕΝΑΚΟΥ  

 
 

 

Η Πάτι Τσανγκ φωτογραφηµένη για «Το Βήµα», κατά τη διάρκεια της performance που έδωσε τη βραδιά 

των εγκαινίων της έκθεσης, στο Ίδρυµα ∆ΕΣΤΕ: χέλια (ζωντανά!) στον κόρφο της 

 
Η µεταµοντερνιστική κριτική έχει ασχοληθεί εξαντλητικά µε το λεγόµενο 

µοντερνιστικό «πλαίσιο του φύλου» («the gender frame», ήτοι ο τρόπος µε τον οποίο 

ο µοντερνισµός είναι δοµηµένος όσον αφορά τη θεώρησή του για τα δύο φύλα). 

Καλό παράδειγµα είναι ένας γνωστότατος, εµβληµατικά µοντέρνος, πίνακας, το 

«Πρόγευµα στη χλόη» του Εντουάρ Μανέ, όπου µια γυµνή γυναίκα κάθεται στο 
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γρασίδι ανάµεσα σε δύο κοµψά ντυµένους κυρίους. Ο ζωγράφος, επισηµαίνει η 

µεταµοντερνιστική κριτική, είναι άνδρας και ως άνδρας προϋποθέτει ότι ο αποδέκτης 

του µηνύµατός του («δέκτης» στην κλασική γλωσσολογία), αντί να είναι 

«ουδέτερος», είναι επίσης άνδρας. Το γεγονός αυτό, στη µοντερνιστική αισθητική 

διαλεκτική, εγκαθιστά την προϋπόθεση ότι όλες οι συνδιαλέξεις λαµβάνουν χώρα 

µεταξύ ανδρών. Αυτή η προϋπόθεση είναι αυτό που ονοµάζουµε το «πλαίσιο του 

φύλου». (Με τη λέξη «πλαίσιο» εννοούµε «θεσµικό πλαίσιο».) Και εδώ είναι το 

θέµα: το µοντερνιστικό «πλαίσιο του φύλου» εξορίζει τη γυναίκα στον ρόλο που η 

κριτικός του µεταµοντερνισµού Ρόζαλιντ Κράους ονοµάζει η «πάντα σιωπηλή 

σύντροφος» («the always silent partner»). Η «πάντα σιωπηλή σύντροφος» είναι η 

συµβολική, η οριστική, η επινοηµένη (από τον άνδρα) µορφή της γυναίκας, η µορφή 

δηλαδή σύµφωνα µε την οποία η γυναίκα δεν είναι φυσικό πρόσωπο, δεν είναι ούτε 

«ποµπός» ούτε «δέκτης» του µηνύµατος, δεν συµµετέχει στη συζήτηση, δεν µιλάει 

αλλά µιλούν γι' αυτήν, δεν παράγει το µήνυµα αλλά είναι το µήνυµα. Η γυναίκα ως 

«µήνυµα» αποτελεί εννοιακό τόπο για µια σειρά αφηρηµένες έννοιες, οι οποίες ως 

σύµβολα είναι ασφαλώς(!) θηλυκού γένους: η «ελευθερία», η «δικαιοσύνη», η 

«φύση», η «πατρίδα», η «οµορφιά»...  

 

Αυτό το θεσµικό πλαίσιο, εγκατεστηµένο για αιώνες στη συλλογική συνείδηση, 

προκάλεσαν οι φεµινίστριες καλλιτέχνιδες των δεκαετιών του 1970 και του 1980, 

όπως η Μπάρµπαρα Κρούγκερ, η Τζένι Χόλτζερ, η Σέρι Λεβίν κ.ά. ∆ηµιούργησαν 

µια τέχνη η οποία, βασισµένη σε υφολογικές αντιλήψεις της εννοιοκρατίας, εγκαλεί 

τον (άνδρα) θεατή, θυµίζοντάς του ότι η γυναίκα γι' αυτόν αποτελεί «αντικείµενο» 

παρατήρησης, ότι αποτελεί µια «δεξαµενή εννοιών» την οποία ο άνδρας αενάως 

αποµυζά. Με την υπενθύµιση αυτή η γυναίκα καθίσταται «υποκείµενο» - παράγει 

«µήνυµα» - και ως «υποκείµενο» απευθύνεται στον άνδρα, ο οποίος πλέον δεν 

ελέγχει τη συνδιάλεξη.  

 

Η πιο αναγνωρίσιµη κατάκτηση της φεµινιστικής τέχνης πραγµατοποιήθηκε στο 

«συµβολικό» επίπεδο, δηλαδή, θα µπορούσε να πει κανείς, στο επίπεδο της γλώσσας: 

ένας τρόπος συζήτησης για τα δύο φύλα και τις σχέσεις τους τείνει να εγκαταλειφθεί 

προς χάριν ενός άλλου. Η κατάκτηση αυτή δεν είναι διόλου επιφανειακή. (Οι 

κατακτήσεις των καινοτόµων περιόδων της δυτικής σκέψης, π.χ. της Αναγέννησης ή 

του ∆ιαφωτισµού, είναι πρωτίστως κατακτήσεις σε «συµβολικό» επίπεδο: δεν 
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άλλαξαν τόσο τα δεδοµένα όσο ο τρόπος συζήτησης για τα δεδοµένα.) Το γεγονός ότι 

στον δυτικό κόσµο κανένας δεν µπορεί πλέον µε θεσµική ισχύ - τουτέστιν, πέραν της 

προσωπικής του άποψης - να υποστηρίξει, π.χ., ότι «αυτό είναι ανδρική δουλειά ενώ 

εκείνο γυναικεία», είναι ασφαλώς πολύ σηµαντικό. Ο διαχωρισµός αυτός καθαυτόν, 

η κοινωνική παραδοχή εν γένει, τείνει να εγκαταλειφθεί. Αυτό σηµαίνει αφενός ότι 

κάθε φορά που επιβάλλεται µια - συνήθως, πλέον, πρακτικής φύσεως - κοινωνική 

ρύθµιση δεν ξεκινάµε από το µηδέν. Σηµαίνει όµως και κάτι ακόµη.  

 

Αποτελεί πιθανότατα το αίτιο της απρόσµενης εντύπωσης που σχηµάτισα όταν προ 

ηµερών επισκέφθηκα το Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης του Ιδρύµατος ∆ΕΣΤΕ για να δω 

την έκθεση «Fusion Cuisine» και για να κουβεντιάσω µε τις επτά, από τις 21, 

καλλιτέχνιδες, οι οποίες παρέστησαν στα εγκαίνια. Καµία από τις επτά καλλιτέχνιδες, 

Λίνα Θεοδώρου, ∆έσποινα Μεϊµάρογλου, Καµίλα Νταλ, Μαρία Παπαδηµητρίου, 

Κίκι Σερόρ, Ελάιζα Τζάκσον ή Πάτι Τσανγκ, δεν µου είπε ότι αισθάνεται 

«µαχητική», ότι βλέπει τον εαυτό της στο πλαίσιο µιας τέχνης στρατευµένης στο 

όραµα του φεµινισµού, ότι θεωρεί την τέχνη της «γυναικεία» - µε την έννοια µιας 

«γυναικείας» τέχνης που πρώτιστο στόχο έχει την υπονόµευση της ανδρικής 

ηγεµονίας. (Μάλιστα η Κίκι Σερόρ µού είπε: «∆εν αισθάνοµαι φεµινίστρια. Αν 

αισθάνοµαι κάτι, αισθάνοµαι "µασκιουλινίστρια"».) Η στάση των καλλιτέχνιδων όσον 

αφορά τον φεµινισµό, λίγο ως πολύ, συνοψίζεται στο εξής: Ως καλλιτέχνιδες 

πραγµατεύονται - ευλόγως - θέµατα που τις αγγίζουν και - επίσης ευλόγως - κάποια 

από αυτά προκύπτουν από το γεγονός ότι είναι γυναίκες. Αποτελούν όµως την πρώτη 

γενιά που µεγάλωσε στο πλαίσιο των φεµινιστικών κατακτήσεων και σε καµία 

περίπτωση δεν εντοπίζουν, όπως οι προκάτοχές τους, το αντικείµενο της τέχνης τους 

στην ανατροπή των στερεοτύπων που κατέστησαν τη γυναίκα θύµα κοινωνικής 

αδικίας. Και αυτός είναι ο λόγος που η διευθύντρια του Ιδρύµατος ∆ΕΣΤΕ κυρία 

Κατερίνα Γρέγου ονοµάζει την έκθεση που επιµελήθηκε «µεταφεµινιστική».  

 

Ποιο είναι λοιπόν το αντικείµενο της τέχνης που µπορείτε να δείτε στο ∆ΕΣΤΕ; Μα 

το ίδιο το αντικείµενο όλης της σύγχρονης τέχνης. Θα δείτε βίντεο, εγκαταστάσεις, 

φωτογραφίες, γλυπτά και κατασκευές, εννοιακά σχόλια πάνω στον πολυπολιτισµό 

και στον πλουραλισµό της εικόνας, κοινωνικοπολιτικές αιχµές αλλά και πιο 

προσωπικές ενδοσκοπήσεις πάνω σε παιδικές αναµνήσεις, στη βία των παραµυθιών 

και στο φάσµα του θανάτου. Οι καλλιτέχνιδες της «Fusion Cuisine» δεν είναι 

 3



«γυναίκες καλλιτέχνιδες». Είναι γυναίκες που «καλλιτεχνούν». Καλούνται να 

διευρύνουν τις επιδιώξεις τους, να πουν κάτι που να ξεπερνά την αµιγή κοινωνική 

διαµαρτυρία. Το ενθαρρυντικό είναι ότι το επιτυγχάνουν. Οι καλλιτέχνιδες της νέας, 

«µεταφεµινιστικής γενιάς», οι οποίες σφυρηλατούνται στο νέο, µεταµοντερνιστικό 

«πλαίσιο του φύλου», ίσως µας ταξιδέψουν σε έναν εντελώς διαφορετικό τόπο· έναν 

τόπο που ο ανδροκρατούµενος µοντερνισµός - ή, ας µου συγχωρεθεί η τόλµη, ο 

γυναικοκρατούµενος µεταµοντερνισµός - δεν θα µπορούσε ποτέ να έχει φανταστεί.  
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ΤΟ ΒΗΜΑ, 06/11/2005 

 

εικαστικά 

Kate Davis 

" Κάποιος πρέπει να πάρει ένα ρίσκο"... 

H νέα καλλιτέχνις µιλάει για τη δουλειά της και εξηγεί γιατί δεν χρειάζεται να 

είναι κανείς επιθετικός για να επιτύχει 

 

Του ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΖΕΝΑΚΟΥ 

 

 

 

H Κέιτ Ντέιβις στην έκθεσή της στην γκαλερί The Breeder  

 
Γεννηµένη στη Νέα Ζηλανδία το 1978, η Κέιτ Ντέιβις σήµερα ζει και εργάζεται στη 

Γλασκόβη, η οποία φιλοξενεί µια από τις πιο δραστήριες σύγχρονες καλλιτεχνικές 

σκηνές του κόσµου. Τούτες τις ηµέρες, η γκαλερί The Breeder της Αθήνας φιλοξενεί 

την ατοµική έκθεση της καλλιτέχνιδας µε τίτλο «Could we? Ι am asking», όπου 

παρουσιάζονται µια σειρά από σχέδια, αντικείµενα και γλυπτικές κατασκευές. H Κέιτ 

Ντέιβις εκθέτει βάσει ανταλλαγής µε την γκαλερί Sorscha Dallas της Γλασκόβης, 

όπου το περασµένο καλοκαίρι εξέθεσε ο έλληνας καλλιτέχνης Ηλίας Παπαηλιάκης.  

 

- Γιατί µπροστά από ένα σχέδιό σου έχεις τοποθετήσει ένα ποδήλατο;  
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«Είχα δει τη σκάλα που βρίσκεται στην αντιδιαµετρική γωνία της γκαλερί και ήθελα 

να δηµιουργήσω µια αντίστιξη. Στον κάτω χώρο της γκαλερί υπάρχουν άλλα δύο 

στοιχεία: τα κλειδιά και ένας διακόπτης. Έτσι, έχουµε τη σκάλα, το ποδήλατο, τα 

κλειδιά και τον διακόπτη. Είναι όλα πράγµατα φτιαγµένα από τον άνθρωπο, 

εµβληµατικά, κατά κάποιον τρόπο, της "προόδου". Έχοντας συνείδηση του ότι είµαι 

µια καλλιτέχνις βασισµένη στη Βρετανία και εκθέτω στην Αθήνα, ήθελα να φτιάξω 

κάτι που να είναι αναγνωρίσιµο γενικότερα. ∆εν ήθελα να πω κάτι σχετικά µε το από 

πού προέρχοµαι εγώ. Ίσως, βέβαια, αυτή η επιλογή να γίνει κάτι που να αφορά αυτόν 

εδώ τον συγκεκριµένο χώρο της γκαλερί, που είναι αντιπροσωπευτική του είδους των 

πραγµάτων που γίνονται στη Γλασκόβη».  

 

- Ακούµε πολλά για τη σκηνή της Γλασκόβης...  

«H σκηνή της Γλασκόβης είναι µια καλλιτεχνική κοινότητα όπου οι άνθρωποι 

συνεχώς δεσµεύονται να φτιάχνουν και να δείχνουν την τέχνη τους. Στη Γλασκόβη 

υπήρχαν δυο γκαλερί όλες κι όλες, η Transmission και µετά η Sorcha Dallas. Κι έτσι 

ο κόσµος άρχισε να διοργανώνει εκθέσεις µόνος του και, υποθέτω, υπάρχει αρκετή 

πίεση αλλά µε τη θετική έννοια».  

 

- ∆εν λειτουργεί δηλαδή ως εφαλτήριο προς µια µεγαλύτερη σκηνή, ας πούµε, 

του Λονδίνου;  

«∆εν ξέρω, δεν νοµίζω. H επιτυχία είναι βέβαια κάτι που το εκτιµάµε. Ίσως αυτή να 

είναι και µια διαφορά µε άλλες καταστάσεις, ότι πράγµατι χαιρόµαστε και 

γιορτάζουµε την επιτυχία κάποιου. H επιτυχία καλλιτεχνών της προηγούµενης γενιάς, 

όπως ο Ντάγκλας Γκόρντον, καθώς και της επόµενης, όπως ο Τόµπι Πάτερσον, 

εκτιµάται µε τρόπο που ίσως δεν υπάρχει σε άλλες πόλεις, όπου βασιλεύει ο 

ανταγωνισµός, όπου οι άνθρωποι λένε: "Τι θα γίνει µε µένα;"».  

 

- Έχει τύχει στο παρελθόν να µιλήσω και µε τον Τόµπι Πάτερσον και θυµάµαι 

ότι και αυτός έχει κάτι το ήπιο, όπως κι εσύ. ∆εν χρειάζεται να είναι κανείς 

επιθετικός για να επιτύχει;  
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«Όχι, δεν νοµίζω ότι χρειάζεται να είσαι επιθετικός. Μάλιστα σκέφτοµαι ότι θα 

µπορούσε να αποβεί καταστροφικό. Αυτό που χρειάζεται είναι να είσαι πραγµατικά 

σοβαρός. Εννοώ ότι οποιαδήποτε αλαζονεία θα συναντούσε αντίσταση και δεν θα σε 

πήγαινε µπροστά, αλλά πίσω. H Σόρσα, ας πούµε, η οποία έχει την γκαλερί Sorscha 

Dallas, δεν επέλεξε ποτέ καλλιτέχνες από τους οποίους απλώς πίστευε ότι θα βγάλει 

µια περιουσία. Επέλεξε καλλιτέχνες θεωρώντας ότι νιώθουν αληθινή δέσµευση προς 

τη σοβαρότητα της δουλειάς τους».  

 

- ∆εν είχες λοιπόν πρόβληµα µε ένα παλαιότερο κατεστηµένο;  

«∆εν θα το έλεγα. Οι παλαιότεροι καλλιτέχνες µας υποστήριξαν, ήθελαν να δουν 

ποιος θα είναι ο επόµενος. Οι επιµελητές το ίδιο. Βλέπεις, πρόκειται για µια 

δέσµευση ζωής, όχι για µια δουλειά που τη δοκιµάζεις για λίγο για να δεις αν σου 

κάνει. Πριν από µερικά χρόνια, οι επιµελητές που έβλεπαν τη δουλειά µου ήταν 

αναγκασµένοι να έρθουν στην κρεβατοκάµαρά µου. ∆εν είχα καν εργαστήριο. Και 

όµως, αυτοί οι άνθρωποι ήταν ικανοί να δουν πέρα από την κρεβατοκάµαρα κάποιου. 

Και ήταν διατεθειµένοι να πάρουν το ρίσκο. Κάποιος πρέπει να πάρει ένα ρίσκο...».  
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ΤΟ ΒΗΜΑ 09/03/1997 

Οι γυναίκες γιορτάζουν - και φωτογραφίζονται 

 

 

Στους δρόµους της Νέας Υόρκης, στις κακόφηµες συνοικίες της Βοµβάης και στα 

τρένα του Νέου ∆ελχί, στη µεσαιωνική πόλη Αρλ της Νότιας Γαλλίας αλλά και στην 

Ολυµπο, το «µαγικό» χωριό της Καρπάθου.  

Οι γυναίκες του κόσµου ποζάρουν στον φακό, εξωθούνται στην πορνεία, ξεµυτίζουν 

από τις χωµάτινες καλύβες τους µε πολύχρωµα σάρι και µωρά στην αγκαλιά, 

κουβαλούν σακιά αλεύρι στα σοκάκια της ∆ωδεκανήσου, συµµετέχουν σε φεστιβάλ, 

διαλαλούν το εµπόρευµά τους στους περαστικούς.  

Στις «γειτονιές» τους τριγυρίζει η Ολγα Βαξεβανέρη. «Κλέβει» στιγµές από τον 

καθηµερινό χρόνο τους και τις παρουσιάζει από τις σελίδες του «Βήµατος». Σαν ένα 

είδος φόρου τιµής σε όλες εκείνες που γιόρτασαν χθες, για µία ακόµη φορά, την 

Παγκόσµια Ηµέρα τους, 87 χρόνια µετά την καθιέρωσή της από το συνέδριο των 

σοσιαλιστριών στην Κοπεγχάγη.  

 

 

 

ΙΝ∆ΙΑ. Το τρένο σταµατά και πάλι. Αυτή τη φορά όµως για πολύ, από κάποια βλάβη. 

Εκανα τη διαδροµή Νέο ∆ελχί - Μπεναρές. Βρισκόµουν σε µια απόσταση περίπου 
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δύο ωρών πριν από το τέλος του ταξιδιού µου. Το σκηνικό που ξετυλίχθηκε µπροστά 

µου µόλις σταµάτησε το τρένο ήταν µαγευτικό. Πλήθος γυναίκες µε πολύχρωµα σάρι 

άρχισαν να ξεµυτίζουν από τις χωµάτινες καλύβες τους µε τα µωρά στην αγκαλιά και 

να πλησιάζουν το τρένο. Εβλεπες δεκαπεντάχρονα και δεκαεξάχρονα κορίτσια µε τα 

µωρά τους στην αγκαλιά. Προτού καλά καλά προλάβουν να ζήσουν τη δική τους 

παιδική ηλικία, ήταν αναγκασµένα να νταντεύουν τα µωρά τους  

 
 

 

 

Όλυµπος Καρπάθου. Είναι από τα λίγα εναποµείναντα µέρη της Ελλάδας, όπου 

κρατούν αυστηρά τις παραδόσεις τους. Οι γυναίκες της Ολύµπου και µόνο από το 

παρουσιαστικό τους δηλώνουν τον δυναµισµό τους και το αγέρωχο του χαρακτήρα 

τους. Παλαιότερα οι πρωτότοκες κόρες της Ολύµπου, οι λεγόµενες Κανακαριές, 

κληρονοµούσαν όλη την περιουσία της οικογένειας. Οι δευτερότοκες κόρες όχι µόνο 

δεν κληρονοµούσαν τίποτα, αλλά έµεναν και ανύπαντρες υπηρετώντας τις 

πρωτότοκες. Σε µια από τις βόλτες µου στο χωριό της Ολύµπου συνάντησα µια γιαγιά 

ενενήντα χρόνων, την Ερνία, δηλαδή Ειρήνη στην τοπική διάλεκτο, και έπιασα 

κουβέντα µαζί της. Μια δυναµική γυναίκα, παρά τα ενενήντα της χρόνια, να δουλεύει 

ακόµη στον µύλο και να κουβαλά στον ώµο της σακιά αλεύρι. Οχι µόνο δεν 

κλαιγόταν που έµεινε ανύπαντρη, αλλά καυχιόταν κιόλας για την ελευθερία της µε το 

δίστιχο: «Η λευτεριά βασίλειο και η παντρειά καδένα, / διάλεξε, χαϊδεµένη µου, από 

τα δυο το ένα»  
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Στην κακόφηµη συνοικία της Βοµβάης, στην Καµατιπούρα, όπου κυκλοφόρησα µε 

µεγάλη δυσκολία, πρώτον γιατί ήµουν γυναίκα και δεύτερον γιατί κρατούσα µια 

φωτογραφική µηχανή, µπόρεσα να φωτογραφίσω µικρά κοριτσάκια περιµένοντας τον 

πελάτη, να κινούν τα χέρια τους πάνω κάτω, παίζοντας ένα παιδικό παιχνίδι, 

αδιαφορώντας για το άλλο, το βίαιο παιχνίδι, που τους έχουν εξαναγκάσει να 

παίζουν. Ενα εκατοµµύριο παιδιά στην Ασία, τα περισσότερα κορίτσια, σπρώχνονται 

µε τη βία στην πορνεία κάθε χρόνο  

 
 

 

 

Σε αυτό το παζλ των πολιτισµών, στη Νέα Υόρκη, µια Αφρικανή, αρνητική 

προφανώς µπροστά στον φακό, προσπαθεί να πείσει τους περαστικούς για τα 

εµπορεύµατά της  
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