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Το γυναικείο σώµα 
ως παράσταση και ως κείµενο στην τέχνη και στη 

διαφήµιση. 
 

Μέρος Α΄ 
 
 

Εύα Κατσαΐτη 
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Το ζήτηµα της αναπαράστασης στην τέχνη του 19ου και 20ου αιώνα. 

 

Μετά την ανακάλυψη της φωτογραφίας, εισάγεται στη ζωή και στη τέχνη η έννοια 

της κόπιας – ανατύπωσης, γεγονός που άλλαξε ριζικά τον τρόπο παραγωγής και 

κυκλοφορίας εικόνων του σώµατος. Οι εικόνες – αναπαραστάσεις του σώµατος (και 

δη του γυναικείου) λόγω της µαζικής πλέον παραγωγής τους απεγκλωβισµένες από 

την µοναδικότητα του πρωτοτύπου έγιναν ευκολότερα χρηστικά αντικείµενα και 

καταναλωτικά προϊόντα.  

 

Τα κινήµατα του ιµπρεσιονισµού, σουρεαλισµού, µοντερνισµού και µετα-

µοντερνισµού, διαχειρίστηκαν το σώµα µε ιδιαίτερους  τρόπους. Σε αυτά τα έργα 

τέχνης , το σώµα , καλλωπίζεται ή αποµυθοποιείται, αποκαλύπτεται ή αποσιωπάται, 

καταναλώνεται, διαβάζεται ως κείµενο ή και θρυµµατίζεται. Το καθένα από αυτά τα 

κινήµατα χρησιµοποιεί καινούρια µορφή , ανατρεπτική αισθητική για την εποχή του 

και διαφορετική αφηγηµατική τεχνική από τα υπόλοιπα, όµως όλα όσον αφορά στο 

περιεχόµενο, δηλαδή το πως σηµατοδοτούνται µε νόηµα  οι εικόνες του σώµατος, 

καταλήγουν  να χρησιµοποιούν µια οπτική γλώσσα η οποία εκφράζει ως επί το 

πλείστον παγιωµένες κοινωνικές αντιλήψεις σε µια προσπάθεια να της ισχυροποιήσει. 
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Ι.  

ΤΟ ΣΩΜΑ ΩΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
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Η carte de visite ήταν δείγµα κοινωνικής οικονοµικής καταξίωσης για την 

εύπορη τάξη του Παρισιού. 

 

Έτσι, όταν βλέπουµε πορτρέτα π.χ. αισθανόµαστε ότι µπορούµε να 

εµβαθύνουµε στην προσωπικότητα του µοντέλου; Είναι όµως αυτό αλήθεια; Και 

ακόµη αν όντως το µπορούµε,  είµαστε απολύτως σίγουροι για το κοινωνικό πλαίσιο 

που ερµηνεύει τη θέση αυτών των γυναικών µπροστά στο φακό ή και γενικότερα; 
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ΙΙ. 
 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ 
 
 

 
 

Στο βιβλίο της Vision and Difference και στο κεφάλαιο Modernity and the 

spaces of femininity η Griselda Pollock, µιλάει για τον τρόπο µε τον οποίο η γυναίκα 

στις ιµπρεσσιονιστικές εικόνες των Degas, Monet, Cézanne και γενικότερα στον 

µοντερνισµό ήταν συνδεδεµένη νοερά και φυσικά µε τον χώρο της εστίας.  
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Η γυναίκα που περιφερόταν στους δρόµους ασυνόδευτη (το πρωινό) ήταν 

γυναίκα κατώτερης κοινωνικής τάξης (εργάτρια). 
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Η γυναίκα που περιφερόταν στους χώρους διασκέδασης το βράδυ ήταν για το 

κατεστηµένο της εποχής καταρχήν χαµηλών ηθών καθώς και διαθέσιµη. 
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Σύµφωνα µε αυτά και επίσης της Μπωντλερικής έµπνευσης του µοντερνιστικού 

πρότυπου άνδρα “flaneur”- του περιπατητή της πόλης αυτού που συλλέγει οπτικές 

πληροφορίες στο ηδονικό αστικό περιβάλλον του µοντερνισµού καταλήγουµε ότι οι ρόλοι 

που επωµίστηκαν τα δυο φύλα κατά την περίοδο αυτή ήταν περιοριστικοί και για τους 

δυο.  

 

Ενώ η αναπαράσταση γυµνών γυναικών σε εσωτερικούς χώρους δείχνει να 

παραπέµπει στα µυστικά της κρεβατοκάµαρας, οι εικόνες γυναικείου γυµνού  σε 

εξωτερικό χώρο αφήνουν να εννοηθεί ότι η γυναίκα συµµετέχει στην ίδια τη φύση, είναι 

ένας από τους καρπούς της. Το παράδοξο είναι σ’ αυτή την εικόνα του Manet (Déjeuner 

sur l’ herbe) ότι η γυναίκα είναι γυµνή ενώ οι άντρες ντυµένοι και µάλιστα µε µικροαστική 

αµφίεση, που δείχνουν ότι είναι κάτοικοι της πόλης (Marina Warner, Monuments §312). 
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ΙΙΙ. 
 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙ∆ΕΣ 
 

Frida Kahlo 
 

Ποτέ δε ζωγράφισα τα όνειρά µου… 

 
 Η θλιµµένη Mεξικανή. Η ζωή της 

σηµαδεύτηκε από τραγικές συγκυρίες:  

ένα ατύχηµα σε νεαρή ηλικία την ανάγκασε να 

υποβληθεί σε αλλεπάλληλες εγχειρήσεις στη 

σπονδυλική της στήλη και µια αποβολή στους 

πρώτους µήνες της εγκυµοσύνης την έριξε στην 

κατάθλιψη. Ζωγράφισε επάξια ως οπαδός του 

σουρεαλισµού τα όνειρά της, και το 

υποσυνείδητο. 

 

Γενικότερα ο σουρεαλισµός ως πλαίσιο: 

Οι σουρεαλιστές επηρεάστηκαν από τις 

σχετικές µε το υποσυνείδητο ανακαλύψεις του 

Σίγκµουντ Φρόιντ, ο οποίος µίλησε για τη 

δύναµη των ονείρων, τα οποία φέρνουν στην 

επιφάνεια συµβολικά πράγµατα από το 

ασυνείδητο και το υποσυνείδητο στο συνειδητό. 

Ο Breton λοιπόν διατύπωσε το σουρεαλιστικό 

µανιφέστο το οποίο µίλαγε για τη διάθεση των 

καλλιτεχνών να ακολουθήσουν µια διαδικασία 

παραγωγής «αυτόµατης γραφής» που µε τη 

χρήση συµβόλων θα σχηµατοποιούσε τον 

κόσµο του υποσυνείδητου και θα απελευθέρωνε 

την εικαστική δηµιουργία από τον έλεγχο της 

λογικής. Με αυτό τον τρόπο η ψυχή θα 

µπορούσε να αυτονοµηθεί µέσα στην εικαστική 

δηµιουργία.  Όµως η Frida Kahlo επιµένει : Ποτέ 

δε ζωγράφισα τα όνειρά µου. 
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Η Frida Kahlo που δρα στο Μεξικό, 

παρ’ όλο που στη ζωγραφική της αντλεί 

τις θεµατικές της από το βίο της 

(αλλεπάλληλες εγχειρήσεις λόγω 

τροχαίου στη σπονδυλική της στήλη, 

αποβολές σε εγκυµοσύνες), και 

χρησιµοποιεί το σώµα της µε 

διαφορετικό τρόπο όπως εξηγεί η Πέπη 

Ρηγοπούλου στο «Σώµα, ικεσία και 

απειλή» §373 το έργο της Kahlo είναι 

χαρακτηριστικά υποβλητικό 

«µε έντονο το στοιχείο της 

τελετουργίας, στην οποία 

συµµετέχουν ισότιµα εργαλεία 

ιατρικά, κορσέδες… κι ανάµεσά 

τους το σώµα της, η ανθρώπινή 

της φύση µέσα στη φύση, µιαν 

άγρια φύση γύρω της, καθώς και τα 

σύµβολα ενός παλιού πολιτισµού 

που, σαν το σώµα της είναι 

τραυµατισµένος, πονεµένος και 

ανήµπορος να είναι παρών…» 
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Η Susan Gubar 

υποστηρίζει ότι «οι γυναίκες, 

όταν γίνουν καλλιτέχνιδες, 

βλέπουν το σώµα τους ως το 

µόνο διαθέσιµο µέσο για την 

τέχνη τους». Η Kahlo τοποθετεί 

το γεµάτο ουλές σώµα µέσα σε 

τοπία ξερής µεξικανικής γης. 

Τοποθετεί το σώµα της µέσα 

στη φύση γιατί δεν παύει να 

βλέπει, όπως µας λέει η 

Ρηγοπούλου, ότι «µε όλες τις 

πληγές του, δεν παύει να είναι 

ένα σώµα ερωτικό». Όπως 

χαρακτηριστικά λέει «είναι ένα 

σώµα που δια του πένθους µας 

οδηγεί στους δρόµους της 

επιθυµίας και της ηδονής» §381 
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Louise Bourgeois  

 

Πάντα µε γοήτευε η 

µαγική δύναµη της βελόνας. 

Η βελόνα χρησιµοποιείται 

για να επισκευάσει τη ζηµιά 

(φθορά). Είναι σαν ένα 

αίτηµα για συγχώρεση. 

  

 Utchenak §24  
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Έφτιαξε κυρίως περιβαλλοντολογικούς 

χώρους, δούλεψε δηλαδή και µε το χώρο σαν 

υλικό, στο οποίο έστησε την αγωνία της για την 

κατάσταση των πραγµάτων. 

 

 
 



 14

 
 

 

 

 

Η ατµόσφαιρα των χώρων 

που φτιάχνει η Bourgeois και µέσα 

τους τοποθετεί τις ανθρωπόµορφες 

γυναικείες φιγούρες της είναι 

κλειστοφοβική. Τα κείµενά της 

κρυπτικά ποιητικά. Την ενδιαφέρει 

πως κατασκευάζονται οι µνήµες. 
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Το γυναικείο σώµα 
ως παράσταση και ως κείµενο στην τέχνη και στη 

διαφήµιση. 
 

Μέρος Β΄ 
 
 

Εύα Κατσαΐτη 
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Αφηγήσεις για τη µετατόπιση µε φωτογραφίες 

 
 

 

 

 
Mari Mahr,  
 

Ουγγαρέζα που ζει στην αρχή εξόριστη και τώρα πλέον από επιλογή στο Λονδίνο.  
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Mari Mahr,  

∆ηµιουργεί ποιητικές αφηγήσεις µε κείµενο 

– εικόνα. 
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Shirin Neshat  
 

Η δουλειά µου είναι ένα εικαστικό 

δρώµενο µε θέµα το φεµινισµό και το 

σύγχρονο Ισλάµ, µια συζήτηση που βάζει 

µύθους και πραγµατικότητα κάτω από το 

µικροσκόπιο, και καταλήγει ότι αυτό το 

θέµα είναι πολύ πιο σύνθετο απ’ ότι 

νοµίζουµε µέχρι τώρα. 
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Ιρανή που δουλεύει µε το σώµα 

γράφοντας στα µέρη που φαίνονται στο 

«δηµόσιο» γυναικείο σώµα φεµινιστικά 

κείµενα από το Κοράνι.  
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Μιλάει για το αρσενικό θηλυκό 

συνδέοντας το σώµα µε τη 

ψυχολογία του φύλου µιλώντας για 

πολεµική – ειρηνοποιό δύναµη.  
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Το παράδοξο είναι ότι µετανάστευσε ως πολιτικός πρόσφυγας στην Αµερική και 

το έργο της προβάλλεται σε µη αραβόφωνο κοινό οπότε το κείµενο λειτουργεί ως 

µορφή σχήµα (συρµατόπλεγµα) ή ως µυστικό αφού το µέσο κοινό της το βλέπει αλλά 

δεν το κατανοεί.  
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Μεταµοντέρνο έργο κυρίως από την 

χρήση του θραύσµατος. 
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Η κατασκευασµένη εικόνα 

 
 

 

 
 
Cindy Sherman  

 

Πάντα µε γοήτευε, ως ένα βαθµό 

ένα είδος « παντελούς ασχήµιας ». 

Πράγµατα δηλαδή που δε θεωρούνται 

γοητευτικά, ή επιθυµητά µε ενδιέφεραν 

ιδιαίτερα. Εµένα, αντιθέτως µου 

φαίνονται πολύ όµορφα. 

 

  
 
 
 

 9



 
Γενικότερα ο µεταµοντερνισµός 

ως πλαίσιο: 

§6 Ο Σταύρος Τσίκογλου γράφει: από 

τις αρχές του 1970… Οι φεµινίστριες 

εγκατέλειψαν τη ζωγραφική, το 

παραδοσιακό όχηµα της τέχνης των 

«λευκών ανδρών» και χρησιµοποίησαν 

τη φωτογραφία, τη video – Τέχνη, την 

εννοιολογική Τέχνη µε «µαρτυρίες» ή 

κατασκευές και αντικείµενα… Η 

«αφηγηµατική» εικονογραφική Τέχνη 

που ήταν το ανάθεµα του 

µοντερνισµού, έδινε τη δυνατότητα 

στους καλλιτέχνες να προβάλουν 

θέµατα – προβλήµατα που τους 

απασχολούσαν… Οι φεµινίστριες είχαν 

σαν κύρια θέµατα τα προβλήµατα 

ταυτότητας, τη θέση της γυναίκας στην 

κοινωνία, στην οικογένεια, στην 

ιστορία, στη µάχη των φύλων. 
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Στην περίπτωση της Cindy Sherman 

βλέπουµε τη φωτογράφο στα 

αυτοπορτραίτα της να αναπαριστά 

στερεοτυπικούς ρόλους του γυναικείου 

σώµατος µόνο και µόνο για να τους 

σχολιάσει, κριτικά . 
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Κάνει αυτοπορτρέτα και η ίδια χρησιµοποιεί, ντύνεται στερεότυπους ρόλους µε 

στόχο να αποκαλύψει το πώς το γυναικείο σώµα χρησιµοποιείται για να εκφράσει 

κοινωνικά χαρακτηριστικά. 
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Φωτογραφίζει τον εαυτό της σε πολλούς ρόλους και χρησιµοποιώντας αναφορές 

στην ευρύτερη ιστορία της τέχνης (µπαρόκ), καθώς και κινηµατογραφικές αναφορές. 
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Το σώµα της είναι το 

εργαλείο µέσα από το οποίο 

βιώνει και επικοινωνεί µε την 

τέχνη της την ανάγκη της 

γυναίκας για πολυπλοκότητα 

και όχι τη παγίωση σε έναν 

µόνο ρόλο.  
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Μεϊµάρογλου ∆έσποινα 

  

Ζει και εργάζεται στις ΗΠΑ.  

Η θεµατολογία της αντλείται από κοινωνικά ζητήµατα όπως το AIDS, γυναίκες κατά 

συρροή δολοφόνους, πορνεία κ.α.  
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Έργα της στην Ελλάδα βρίσκονται κυρίως στη συλλογή Πορταλάκη. 

 
 

 18



 
 Barbara Kruger, 
 

Το να φτιάχνεις έργα τέχνης 

είναι το να προβάλεις πάνω σε αυτά 

τα αντικείµενα την εµπειρία σου από 

τον κόσµο, προβάλλοντας τη ροή 

του χρόνου σε κάτι οπτικό, γραπτό 

ή και ηχητικό. Η τέχνη είναι ένα 

είδος κριτικού σχολίου. 
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Η Kruger σχολιάζει µε 

συνδυασµούς κειµένου εικόνας τους 

τρόπους µε τους οποίους τα ΜΜΕ 

διαχειρίζονται και επικοινωνούν τη βία, 

την εξουσία, τη σεξουαλικότητα. Πιστεύει 

ότι η γλώσσα παίζει κυρίαρχο ρόλο στον 

τρόπο µε τον οποίο κατασκευάζεται η 

µαζική συνείδηση γι’ αυτό και 

χρησιµοποιεί επιθετικά ανατρεπτικά 

κείµενα. 
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Χρησιµοποιεί εικόνες και 

τεχνοτροπίες που προέρχονται από τη 

διαφήµιση δηλαδή υλικά από το 

σύστηµα για να ανατρέψει το ίδιο το 

σύστηµα. 
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Οι µαυρόασπρες εικόνες σε συνδυασµό 

µε το οξύ, επιθετικό κείµενο (άσπρο-

κόκκινο), δηµιουργούν δυνατές, έξυπνες 

εικόνες και χώρους που µιλούν άλλοτε 

µε παράπονο και άλλοτε µε θυµό για το 

ρόλο που επωµίζονται στερεοτυπικά οι 

γυναίκες στις σχέσεις, στην κοινωνία, 

στη ζωή.  

 

Το σώµα είναι µία από τις βασικές 

θεµατικές της. 
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Helen Chandwick- Pissflowers 

 

Χρησιµοποιεί ως ‘πινέλο’ έναν άνδρα ο οποίος 

ουρεί σε ανοικτό χώρο µε χαµηλή θερµοκρασία 

δηµιουργώντας  παγωµένα γλυπτά που µοιάζουν µε 

λουλούδια.  

Τα λουλούδια συνδέονται παραδοσιακά µε τις 

γυναίκες και έτσι η Chandwick  µε χιούµορ µιλάει για τη 

σχέση του φύλου και τα αναµενόµενα από αυτό 

νοήµατα.  
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Εν κατακλείδι, ο στόχος µου ήταν να σκεφτούµε τους τρόπους µε τους οποίους 

το σώµα επανέρχεται ξανά και ξανά στην προβληµατική του φύλου.  

 

Παρουσίασα τους συγκεκριµένους καλλιτέχνες γιατί ο καθένας και η καθεµία 

έχει χρησιµοποιήσει το σώµα  µε ανατρεπτικό τρόπο.  

Το σώµα δεν καθορίζει, δεν αποκλείει, δεν παγιδεύει το ίδιο µέσα στους 

κοινωνικούς ρόλους που οι άνδρες και οι γυναίκες αναλαµβάνουν ή είναι 

προγραµµατισµένοι  να υποδυθούν.   

Παρόλα αυτά αν µπορέσουµε να αντιληφθούµε το σώµα ως φορέα γλώσσας, 

και δοµικά να αναδιαρθρώσουµε το τι και πως αυτή η γλώσσα σηµαίνει και 

σηµατοδοτεί, τότε φυσική θα είναι πλέον η αναδιαπραγµάτευση των ρόλων άρα και 

το κέρδος τεράστιο όχι µόνο για τα δύο φύλα αλλά επίσης για την τέχνη, τις σχέσεις, 

την ίδια τη ζωή. 
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