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Ρνκέαο Αξρηηεθηνληθνύ Πρεδηαζκνύ θαη Δηθαζηηθώλ Ρερλώλ 

 

„Ιέσ: κεηέξα κνπ θαη ζθέθηνκαη εζάο, σ Ππίηη!‟ 
(ζηίρνο ηνπ O.V. de Milosz, Bachelard 2004:138)  

Ξεξίιεςε 

Νη έλλνηεο ηνπ θνηλσληθνχ θχινπ (gender) θαη ηεο παηξίδαο ή ηνπ „ζπηηηνχ‟ (home) 
απνηεινχλ θνηλσληθέο θαηαζθεπέο θαη αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ πνιηηηζκηθψλ πξαθηηθψλ θαη 
θνηλσληθψλ δηαδηθαζηψλ, ζε ζπλδπαζκφ πάληα κε ηελ πιηθή ηνπο ππφζηαζε. Ζ δνπιεηά ηεο 
θαιιηηέρληδαο Mona Hatoum ζπκθηιηψλεη ην αηνκηθφ έκθπιν ζψκα κε ην ζπιινγηθφ 
γεσγξαθηθφ ηφπν ζε πνιηηηθφ επίπεδν, ζίγνληαο ηα ζέκαηα ηεο ρσξνζέηεζεο θαη 
δηαπεξαηφηεηαο ησλ νξίσλ ηνπο θαη ηεο δηαρξνληθφηεηαο ηεο παξάδνζεο θαη ησλ 
ζηεξενηχπσλ. Ππλδένληαο ελππφζηαηεο θαη νληνινγηθέο έλλνηεο κε πξαγκαηηθέο θνηλσληθέο 
θαη πνιηηηθέο θαηαζηάζεηο, ε Mona Hatoum αληηκεησπίδεη ην έκθπιν ζψκα θαη ηελ έλλνηα ηεο 
παηξίδαο, παξάιιεια θαη ζπλδπαζηηθά, κέζα απφ ηηο έλλνηεο ηεο αλαζηξνθήο, ηνπ 
εθηνπηζκνχ, ηεο θαηάηκεζεο, θαη ηεο κε αξηηφηεηαο, Ζ ηαπηφηεηα ηνπ ζψκαηνο θαη ηεο 
παηξίδαο ηνπνζεηνχληαη ζην πεξηζψξην, θαη είλαη ζπλερψο ππφ εμέηαζε. Πε ζπζρεηηζκφ κε ηηο 
θνηλσληθέο δνκέο ηνπ ηφπνπ, νη κε ζπκβαηηθέο εηθφλεο ηνπ ζψκαηνο θαη ηεο παηξίδαο σο 
νξηαθέο ζπλζήθεο γίλνληαη ζηε δνπιεηά ηεο Mona Hatoum ν ηξφπνο πξνζέγγηζεο ηεο 
ηαπηφηεηαο ζσκάησλ - έκθπιεο θαη γεσγξαθηθήο. 

GROUNDING BODIES:THE „DEMARCATION‟OF GENDERED IDENTITY 

Chatzikonstantinou K. 

Aristotle University of Thessaloniki, Architecture Department, 

Division of Architectural Design and Visual Arts 

 

„I say Mother. And my thoughts are of you, oh, House.‟ 

(verse by O.V. de Milosz, Bachelard 2004:138)  

Abstract 

The concept of social gender and the concept of homeland or of „home‟ comprise social 
constructions and an inextricable part of cultural practices and social processes, always in 
combination with their materiality. The work of the artist Mona Hatoum reconciles the 
individual gendered body with the collective geographical place on a political level, bringing 
forward the issue of the placing and penetration of the boundaries of both, as well as the 

issue of time-endurance of tradition and of stereotypes. Connecting corporeal and 
ontological concepts with actual social and political situations, Mona Hatoum deals with the 
gendered body and the notion of homeland in parallel and in combination, through the 
concepts of inversion, displacement, fragmentation, incompleteness. The identity of the 
body and the identity of homeland are placed on the edge and are continuously under 
examination. In correlation with the social structures of place, the non-conventional images 
of the body and of homeland as edge conditions become in the artist‟s work the way of 
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approaching identity –gendered and geographical– of bodies.  

Ιέμεηο θιεηδηά: έκθπιε ηαπηφηεηα, γεσγξαθηθή ηαπηφηεηα, ακθηζβεηνχκελα φξηα. 

Key words: gendered identity, geographical identity, contested borders. 

1. Δηζαγσγή 

Ζ εξγαζία δηεξεπλά ην ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη ν ρψξνο θαη θαη‟ επέθηαζε ε ηνπνζεζία 
ζηε δεκηνπξγία θαη εμέιημε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ ζψκαηνο, κε έκθαζε ζηελ πνιηηηθή ηνπ 
ηαπηφηεηα: πψο αληινχληαη ηαπηφηεηεο απφ ηε γεσγξαθία θαη πψο εγγξάθνληαη ζηε ζπλέρεηα 
ζην ρψξν πνπ δεκηνπξγνχκε. Ρν ζψκα εμεηάδεηαη κέζα απφ ηελ ηνπνζέηεζή ηνπ ζην ρψξν. 

Απηή ε ηνπνζέηεζε δελ αλαθέξεηαη άκεζα ζην έκθπιν ζψκα, φκσο νη πξνβιεκαηηζκνί πνπ 
αλαπηχζζνληαη ζηελ αλάιπζή ηνπ απνηεινχλ θεληξηθά ζηνηρεία γηα ηνλ επαλ-νξηζκφ ηεο 
ππνθεηκεληθφηεηαο, αθνχ ε ζσκαηηθφηεηα απνηειεί θχξηα έλζεζε ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηνπ 
έκθπινπ αηφκνπ θαη ζεκείν εθθίλεζεο γηα ηελ επηζηεκνινγηθή πιεπξά ηεο πνιηηηθήο ηνπ ζέζεο. 

Υο κέζν δηεξεχλεζεο απηψλ ησλ ελλνηψλ επηιέρζεθε ε ηέρλε. Νη ζρέζεηο ηαπηφηεηα - 
πιηθή ππφζηαζε (corporeality) θαη ζψκα - ρψξνο έπαηδαλ πάληα έλα ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 
ηζηνξία ηεο ηέρλεο, ρξίδνληαο ην ζψκα σο κηα ακθηζβεηνχκελε πεξηνρή, πνπ έρεη 
ρξεζηκνπνηεζεί θαη΄ επαλάιεςε γηα λα επηδείμεη ηαπηφηεηα, παξά ηε κεηαβαιιφκελε 
αληίιεςε ησλ θαιιηηερλψλ γηα ην ζψκα θαηά ηελ εμέιημε ηεο αλαπαξάζηαζεο ηνπ 
αλζξψπηλνπ ζψκαηνο ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ. Ηδηαίηεξα ζηε κεηακνληέξλα ζθέςε, θξηηηθνί 
φπσο γηα παξάδεηγκα ε Judith Butler θαη ε Donna Harraway έρνπλ επηδηψμεη λα εμεγήζνπλ 
ηελ πνιηηηθή, θνηλσληθή θαη θνξκαιηζηηθή ζεκαζία ηνπ έκθπινπ ζψκαηνο, φπνπ ν ξφινο ηεο 
ηαπηφηεηαο αληηκεησπίδεηαη σο πξνγξακκαηηζκέλνο ζηα πξφηππα ηεο θνηλσληθήο πεηζαξρίαο 
θαη εθαξκνζκέλνο ζην άηνκν κέζα απφ ην ζψκα ηνπ. Ππλεπψο, ην -έκθπιν- ζψκα έρεη 
θαηαλνεζεί αξθεηά ζπρλά σο κηα δηδαρή γηα δηαθνξά αληί σο θνηλφο ζχλδεζκνο κεηαμχ ησλ 
αλζξψπσλ. 

Αλαγλσξίδνληαο ηελ παξαπάλσ πνιηηηθνπνηεκέλε αληίιεςε γηα ην ζψκα σο κηα κνξθή 
πνιηηηθήο κεζφδεπζεο θαη επηζεσξψληαο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην ζψκα απνθηά πνιηηηθή 
ηαπηφηεηα, γίλεηαη εκθαλέο φηη ην ζψκα είλαη ηζρπξά ζπλδεδεκέλν κε ηελ ηνπνζεζία. Ζ 
αλαζθφπεζε επηιεγκέλεο δνπιεηάο ηεο ζχγρξνλεο θαιιηηέρλε Mona Hatoum (1952- ) 
πξνζθέξεη κηα ελαιιαθηηθή πξνζέγγηζε ηνπ ζψκαηνο, αληηκεησπίδνληάο ην σο κηα νξηαθή 
ζπλζήθε (edge condition) θαη κηα ηδηαίηεξε αλαινγία (particular analogy). Πηε δηεξεχλεζή 
ηεο, ε θαιιηηέρλεο κεηαηνπίδεη ην ζεκείν εζηίαζεο απφ ην ίδην ην ζψκα ζηνλ ηξφπν 
ηνπνζέηεζήο ηνπ ζην ρψξν, ζε ηνπηθφ αιιά θαη γεσγξαθηθφ επίπεδν, εμεξεπλψληαο έλλνηεο 
φπσο ε „δηαθνξά‟, ε „δηαθνξεηηθφηεηα‟ θαη ε „ηαπηφηεηα‟ κέζα απφ ηελ ακθηζβήηεζε θαη ηνλ 
επαλαθαζνξηζκφ νξίσλ ηνπ ζψκαηνο ζε δηάινγν κε ηελ ακθηζβήηεζε θαη ηνλ 
επαλαθαζνξηζκφ νξίσλ ηνπ ρψξνπ. Πε ζπζρεηηζκφ κε ηηο θνηλσληθέο δνκέο ηνπ ηφπνπ, νη κε 
ζπκβαηηθέο εηθφλεο ηνπ ζψκαηνο θαη ηεο παηξίδαο σο νξηαθέο ζπλζήθεο γίλνληαη ν ηξφπνο 
πξνζέγγηζεο ηεο ηαπηφηεηαο ζσκάησλ - έκθπιεο θαη γεσγξαθηθήο. 

Ρα κέζα πνπ επηιέγεη ε ζχγρξνλε θαιιηηέρλεο γηα λα απνδψζεη ηελ ηαπηφηεηα ζεσξνχλ 
ην ζψκα φρη σο νκνηφηεηα αιιά σο δηαθνξά. Κηα ηέηνηα πξνζέγγηζε θάλεη λχμε ζην ράξηε 
figure-ground ζηνλ νπνίν νη δηάινγνη ησλ αλνηρηψλ θαη ησλ θιεηζηψλ πεδίσλ γίλνληαη 
δηάινγνη απηνχ ην νπνίν ν Colin Rowe απνθαιεί «πνιηηηθή αλαγθαηφηεηα θαη φξγαλα 
δηαπξαγκάηεπζεο, ηαπηφηεηαο, αληίιεςεο». Πηελ πεξίπησζε ηεο Mona Hatoum, ε 
θαιιηηέρλεο κεηαηνπίδεη ην ζεκείν εζηίαζεο απφ ην ζψκα ζηελ αξλεηηθή εληχπσζή ηνπ ζηνλ 
θφζκν επηζπκψληαο λα ακθηζβεηήζεη απηή ηελ αξλεηηθφηεηα θαη πεξαηηέξσ ηα φξηά ηεο, 
ρξεζηκνπνηψληαο ηηο έλλνηεο ηεο κεηαηφπηζεο, απνπζίαο, θαηάηκεζεο, αληηζηξνθήο. 

Ζ ηζηνξία ηεο Mona Hatoum σο εμφξηζηε είλαη θαίξηαο ζεκαζίαο γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο 
δνπιεηάο ηεο. Θαζψο αλαγθάζηεθε λα εγθαηαιείςεη ην ζπίηη ηεο ζηε Βεξπηφ γηα λα δήζεη ζην 
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Ινλδίλν, θαίλεηαη λα βηψλεη ηελ απψιεηα ηεο ΄παηξίδαο‟, ελφο ζηαζεξνχ ηφπνπ αλαθνξάο, 
κηα αλαδήηεζε πνπ αληηθαηνπηξίδεηαη ζηαζεξά ζηε δνπιεηά ηεο, σο κηα αλαδήηεζε γηα 
ηαπηφηεηα ζην ρψξν, αιιά θαη κηα ηαπηφηεηα ηνπ ρψξνπ. Αληίζηνηρα, ην θνηλφ ηεο δνπιεηάο 
ηεο σζείηαη λα ακθηζβεηήζεη θαη λα επαλαμηνινγήζεη ηε δηθή ηνπ ηαπηφηεηα, ηελ πξνζσπηθή 
ηνπ ζπλείδεζε θαη επίγλσζε κέζα απφ ηε ζσκαηηθή εκπεηξία. Πηα έξγα πνπ επηιέρζεθαλ, ε 
ηαπηφηεηα βξίζθεηαη επί ην πιείζηνλ ζηε θχζε ησλ νξίσλ ηνπ ζψκαηνο, αιιά ηαπηφρξνλα 
γεξά ζεκειησκέλε ζηνλ ηφπν.  

2. Ρν ζώκα σο νξηαθή ζπλζήθε: Corps Estranger [Μέλν Πώκα] 

Ρν έξγν Corps Estranger ηεο Mona Hatoum είλαη κία εγθαηάζηαζε βίληεν πνπ απνηειείηαη 
απφ δχν ςειά, ιεπθά, ζπκκεηξηθά κηζά θπιίλδξνπ, ηα νπνία ζρεκαηίδνπλ έλα θειί-ππξήλα κε 

δχν ζηελέο, θάζεηεο εηζφδνπο ζην κέγεζνο ηνπ ζψκαηνο. Ξξνζεγγίδνληαο ηελ εγθαηάζηαζε, 
βιέπεη θαλείο κηα θπθιηθή πξνβνιή λα θαιχπηεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ παηψκαηνο απηνχ 
ηνπ θειηνχ, ελψ φηαλ εηζέξρεηαη ζηέθεηαη ζην κέζν εηθφλσλ πνπ απεηθνλίδνπλ ελαιιαζζφκελα 
ην εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ ηνπ ζψκαηνο ζε παξαβνιηθή θιίκαθα· ηαπηφρξνλα εθζέηεηαη 
θαλείο ζε ζνξχβνπο ηεο θαξδηάο θαη ηεο αλαπλνήο. Πηελ εγθαηάζηαζε απνθηά θαλείο κηα 
ελαιιαθηηθή αληίιεςε ηνπ ζψκαηνο, ε νπνία αληηπαξαζέηεη ηελ νηθεηφηεηα, ηελ επηζπκία, ηε 
δχλακε θαη ηελ μεληθφηεηα.  

Κέζα απφ ηελ πξνβνιή βίληεν, δίλεηαη ζηνλ/ζηελ επηζθέπηε πξφζβαζε ζην εζσηεξηθφ ηνπ 
ζψκαηνο ηεο θαιιηηέρλε κέζα απφ εηθφλεο πνπ δελ είζηζηαη λα εμηζψλνληαη κε ηελ αληίιεςε 
γηα ην ζψκα. Αξρηθά κπεξδεκέλνο/ε θαη ηξνκαγκέλνο/ε, ν/ε επηζθέπηεο γξήγνξα ηαπηίδεηαη 
κε ην πξνβαιιφκελν ζψκα, αιιά παξάιιεια ε θιίκαθα ηεο πξνβνιήο ηνπ/ηεο επηηξέπεη λα 
ζπζρεηηζηεί ρσξηθά κε ηηο εηθφλεο πνπ πξνβάιινληαη ζην πάησκα. Απηή ε κεηαηφπηζε ηεο 
αληίιεςεο γίλεηαη ζρεδφλ επηζπκεηή θαζψο μεζθεπάδεη φ,ηη είλαη θξπκκέλν θαη αφξαην πέξα 
απφ ηα ζπκβαηηθά φξηα ηνπ ζψκαηνο, έλαλ μέλν, καγηθφ θφζκν πξνο εμεξεχλεζε. Ρν ζψκα 
βηψλεηαη απφ ηελ αλάπνδε, επηβεβαηψλνληαο ηε ζεκαζία ηεο ίδηαο ηνπ ηεο ελζσκάησζεο. 

Απφ ηελ άιιε κεξηά, ν θιηληθφο ραξαθηήξαο ηνπ θπιίλδξνπ θαη ηεο θάκεξαο ελδνζθνπίαο 
θαη θνινλνζθνπίαο, έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ ζπιαρληθή πνηφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ηνπ 
ζψκαηνο θαη πξνζζέηεη εππάζεηα ζην ζψκα. Δηζβαιιφκελν απφ ηελ φξαζε θαη εθηφο θιίκαθαο, 
ην ζψκα απν-ζσκαηνπνηείηαη. Απηή ε ακθηζεκία ελφο «αηζζεηηθνχ αληηθεηκέλνπ» θαη κηαο 
«βησκέλεο ππνθεηκεληθφηεηαο», θαζηζηά ην πξνβαιιφκελν ζψκα μέλν σο πξνο ην ζψκα πνπ 
ην θνπβαιάεη, θαη θέξλεη θαη ηηο δχν απηέο ζσκαηηθέο ηαπηφηεηεο ζε δηαπξαγκάηεπζε. Πε κηα 
νμχκσξε θαηάζηαζε, ε ηαπηφηεηα γίλεηαη ππνθείκελν κηαο ζπλερνχο εμέηαζεο. 

Ζ Mona Hatoum θαίλεηαη λα ζπκθσλεί κε ηελ άπνςε ηεο Judith Butler φηη ε «...αληίιεςε 
ηνπ ίδηνπ καο ηνπ ζψκαηνο δελ επηηπγράλεηαη (κφλν) κε ηε δηαθνξνπνίεζε απφ έλα άιιν 
[...], αιιά [...] ε θάζε αληίιεςε ηνπ ζσκαηηθνχ πεξηγξάκκαηνο, φπσο πξνβάιιεηαη, γίλεηαη 
θαηαλνεηή κέζα απφ κηα αλαγθαία απηφ-δηαίξεζε θαη απην-απνμέλσζε». Ξξάγκαηη, νη ηξχπεο 
ηνπ ζψκαηνο αληηιακβάλνληαη σο νπδνί απηήο ηεο αληίιεςεο, δηακνξθψλνληαο κία 
απξνζδηνξηζηηθφηεηα αλάκεζα ζηελ εζσηεξηθφηεηα θαη ηελ εμσηεξηθφηεηα. Απηνί νη νπδνί 
είλαη εθεί φπνπ δελ κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ ε αληηιήςεηο γηα ην ρψκα θαη ην ρψξν, ηνλ 
εαπηφ θαη ην „άιιν‟. Γελ είλαη ε απφζηαζε πνπ νδεγεί ηνλ/ηελ επηζθέπηε ζηνλ απην-
ζηνραζκφ, αιιά ν ρψξνο, ν ρψξνο ηνπ ζψκαηνο, ηνπ δηθνχ ηνπ/ηεο ζψκαηνο ζε απηή ηελ 
πεξίπησζε. Ν δηάινγνο αλάκεζα ζην εζσηεξηθφ θαη ην εμσηεξηθφ ηνπ ζψκαηνο κεηαβάιιεηαη 
ηειηθά ζε κία ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ην πνπ αλήθεη θαλείο- ην λα αλήθεη θαλείο ζρεηίδεηαη πάληα 
κε ηνλ ηφπν.  

3. Ρν ζώκα σο δηαθνξά: Recollection 

Πηε δνπιεηά ηεο „Recollection‟ [Αλάκλεζε] (Beguinage, Kortrijk, Belgium, 1995) ε Mona 
Hatoum δηεξεπλά πεξαηηέξσ ηε ζπλερή αληηκεηψπηζε ηνπ αλζξψπνπ κε ηηο ζπλζήθεο ηεο 
χπαξμήο ηνπ, απηή ηε θνξά ρξεζηκνπνηψληαο απφβιεηα ηνπ ζψκαηφο ηεο: ηα καιιηά ηεο, 
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απνηέιεζκα δηεξγαζίαο θαζαξηζκνχ ηεο θαηά ηελ πεξίνδν έμη ρξφλσλ. Πηα ζχλνξα ηεο 
επηζπκίαο κε ηελ αεδία, ε εγθαηάζηαζε ζπγθξνηεί ζρέζεηο θαη αλαθνξέο νη νπνίεο 
ζθηαγξαθνχλ ην ζψκα «ηνπηθφ» (placial) φπσο ππνζηεξίδεη ν Edward Casey, «γηαηί είλαη ζην 
ρψξν πνπ είκαζηε εθηφο εαπηνχ», εθζηαηηθνί. Πε ζρέζε κε ηελ πξνζσπηθή „κεηαηφπηζε„ ηεο 
Hatoum, ην έξγν αλαθέξεηαη ζηελ αλππαξμία ηνπηθφηεηαο ησλ Ξαιαηζηηλίσλ. 

Ρα καιιηά ρξεζηκνπνηνχληαη κε ηξεηο ηξφπνπο, ηηο κηθξέο, ιεπηεπίιεπηεο κπάιεο 
δηαζθνξπηζκέλεο άηαθηα ζην πάησκα, κεκνλσκέλεο ηξίρεο δεκέλεο καδί θαη θξεκαζκέλεο απφ 
δνθάξηα ψζηε λα ρατδεχνπλ ην πξφζσπν, θαη έλα θνκκάηη πιεθηνχ απφ καιιηά ζηελ άθξε 
ελφο ηξαπεδηνχ, ην κνλαδηθφ έπηπιν ζην δσκάηην. Πε ζχγθξηζε κε ηελ ηπραία θίλεζε ησλ 
ζθφξπησλ κπαιψλ καιιηνχ, ν αξγαιεηφο πάλσ ζην ηξαπέδη εθζέηεη έλα πνιχ θαιά 
νξγαλσκέλν θαη πεξίπινθν ζχζηεκα απφ ηξίρεο ζε κνξθή πιεθηνχ, ην νπνίν αλαθέξεηαη ζε 
κηα πην ζηαζεξή ηάμε ησλ πξαγκάησλ κέζα ζηελ επάισηε θαη ηελ ζπκπησκαηηθή θχζε ηνπ 
αλζξψπνπ. Ρα καιιηά πξνθαινχλ πνιινχο θαη αληηθαηηθνχο ζπλεηξκνχο. Δπηρξηζκέλν αηψλην, 
αιιά αθφκα πνιχ εχζξαπζην, απηφ ην απνξξηκκέλν θνκκάηη ηνπ ζψκαηνο απνθαιχπηεη ηα 
φξηα ηνπ ίδηνπ ηνπ ζψκαηνο, ηε δπλεηηθφηεηά ηνπ λα νιηζζήζεη πίζσ ζηελ θαηάζηαζε ηνπ 
ράνπο απφ ην νπνίν πξνήιζε θαζψο ηα καιιηά αληηπξνζσπεχνπλ ην απφλ, δηαζθνξπηζκέλν 
ζψκα παίξλνληαο ην ξφιν ηεο ζπιινγηθήο κλήκεο. Ππλεπψο, ε ηδέα φηη ην ζψκα κπνξεί λα 
απεηθνληζηεί θαη φηη απηή ε απεηθφληζε ππεξεηεί σο ε απφιπηε αλαπαξάζηαζε ελφο αηφκνπ 
ζέηνληαη ππφ δηαπξαγκάηεπζε. 

Ν δηαζθνξπηζκφο ησλ καιιηψλ, δελ εθδίδεη ηελ εκθάληζε ηνπ ζψκαηνο, αιιά ηε 
δηαηξεκέλε παξνπζία ηνπ πνπ αθνξά ηελ αλνκνηφηεηα θαη ηε δηαθνξνπνίεζε, αιιά επίζεο θαη 
ηελ αλαγθαζηηθή, ζπλερή θαη φκνξε κεηαηφπηζε. Ρν ζψκα δξα πάλσ ζην ζψκα (ζηε κνξθή 
κπάισλ απφ καιιηά) κε ην λα παίξλεη δηαδνρηθέο αιιά ζπλερείο ζέζεηο - ην ίδην ην ζψκα 
ηνπνζεηεί αιιά θαη ηνπνζεηείηαη ηαπηφρξνλα, ζπληειψληαο ζε κηα ακθηζεκία ηνπ ηφπνπ, 
ζέζεο θαη πεξηνρήο ηνπ ζψκαηνο θαη ηεο ηαπηφηεηάο ηνπ. Ζ θπβεπηηθφηεηα ζηελ θίλεζε ησλ 
κπαιψλ καιιηνχ ζην πάησκα επαλα-ραξηνγξαθεί ζπλερψο ηε ρσξηθή επηθάλεηα ηνπ 
παηψκαηνο θαη ηνλ ηφπν ηνπ ζψκα-εαπηφο κέζα ζε απηφ, ζπλαξζξψλνληαο κηα λέα ηάμε θάζε 
θνξά. Απνκαθξπζκέλεο θαη εθηνπηζκέλεο, νη κπάιεο καιιηνχ είλαη θνκκάηη ελφο ηζηνχ απφ 
αηνκηθνχο εμφξηζηνπο, ρσξίο επαλα-πξνζαλαηνιηζκφ θαη επαλα-εγθαηάζηαζε.  

Πην έξγν „Recollection‟, ε αξρηθή νπδέηεξε θελφηεηα ηνπ δσκαηίνπ γεκίδεη κε ζηξψζεηο 
απφ θνξηηζκέλεο αληηθαηηθέο έλλνηεο, νη νπνίεο θέξλνπλ ην δσκάηην ζε έληαζε, 
αληαιιάζζνληαο ηελ αλαπαξάζηαζε ηνπ ζψκαηνο απφ κηα ζέζε νκνθξνζχλεο κε απηαξρηθέο 
αλαγλψζεηο ζε κία ζέζε δπζαξκνλίαο. Ζ απεηθφληζε ηνπ ζψκαηνο ζηηο ζπλζήθεο νξίσλ ηνπ 
ζπδεηά ηελ «πνιχπινθε δνκή ησλ ζρέζεσλ δχλακεο, εξσηεκάησλ θνηλσληθνχ θχινπ, ηηο 
ζπλζήθεο πνιηηηζκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ηνλ ηφπν φπνπ απηέο νη ζρέζεηο 
πξαγκαηνπνηνχληαη». Ζ Mona Hatoum ηνπνζεηεί ηελ ηαπηφηεηα ζηελ παξπθή ηνπ 

αλζξψπηλνπ ζψκαηνο, ζε απηή ηελ πεξίπησζε ζηα πεξηζψξηα ηα νπνία έρνπλ απνθνπεί πιηθά 
απφ ην ζψκα, αιιά ζπλεηξκηθά απνηεινχλ αθφκα κέξνο ηνπ. Απηή ε πεξηζσξηνπνηεκέλε 
ηνπνζέηεζε θαηαθέξλεη λα πξνθαιέζεη ηελ πεξηθεξεηαθή πνηφηεηα ηνπ ηφπνπ, ππφ φξνπο 
κνληκφηεηαο θαη ζηαζεξφηεηαο, εθζέηνληαο ηελ ηαπηφηεηα σο πνιηηηθφ ζέκα. Ν ηφπνο 
εκπεξηέρεηαη ζην ζψκα. 

4. Ρν ζώκα σο ηδηαίηεξε αλαινγία: „Δλεζηώηαο‟ [Present Tense] 

Ζ απνπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ ηκεκάησλ ηνπ ζψκαηνο φπσο ζηελ εγθαηάζηαζε 
„Recollection‟ δελ είλαη ε κφλε κνξθή κεηαηφπηζεο θαη θαηά ζπλέπεηα απνπξνζαλαηνιηζκνχ. Ζ 
κεηαηφπηζε φπσο ν ρακφο κηα νιφθιεξεο πεξηνρήο, ζπλδεδεκέλε κε ηε ζπιινγηθή κλήκε, 
γίλεηαη ε αθνξκή γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηεο Mona Hatoum κε ηνλ ηίηιν „Present Tense‟ 
[Δλεζηψηαο] (Jerusalem, 1996), ε νπνία κηιάεη γηα ηνλ ηφπν πην αλαιπηηθά. Κε άθημε ην 
ράξηε ηνπ Ξαιαηζηηληαθνχ θξάηνπο φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηε Ππκθσλία ηνπ ζιν ην 1993 ε 
Hatoum αλαπαξαζηά ην ράξηε κε θφθθηλεο γπάιηλεο ράληξεο κπεγκέλεο ζηελ επηθάλεηα 
ηεκαρίσλ ζαπνπληνχ Nablus, ηα νπνία είλαη ηαμηλνκεκέλα ζε έλα ηεηξάγσλν ζην πάησκα. Ρν 
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ζαπνχλη Nablus είλαη παξαδνζηαθφ πξντφλ ηεο Ξαιαηζηίλεο θαη ζχκβνιν κηαο ζπλέρεηαο ηεο 
παξάδνζεο θαη κηαο αλζεθηηθφηεηαο, θαζψο ν ηφπνο θαη ε δηεξγαζία παξαγσγήο ηνπ 
ζαπνπληνχ έρνπλ αληηζηαζεί ηηο αιιαγέο ζηελ πεξηνρή. Ξξντφλ ρεηξνηερλήκαηνο κέζα απφ ηελ 
παξαγσγή ηνπ θαη αλαπαξάζηαζε ηεο νηθείαο επαθήο κε ην ζψκα, σο κέζσ ακθφηεξα ηνπ 
θπζηθνχ θαη ηνπ πλεπκαηηθνχ θαζαξηζκνχ, ην ζαπνχλη ζεκειηψλεη ην ζψκα ζε έλα 
ζπγθεθξηκέλν ηφπν, δεκηνπξγψληαο κηα δπλαηή ζπλάξηεζε κε ηνπο θαηνίθνπο απηήο ηεο 
πξνβιεκαηηθήο πεξηθέξεηαο πνπ παζρίδνπλ γηα επηβίσζε θαη εηξήλε. Ξαξάιιεια, ε κειαλή 
παξνπζία ηνπ ζαπνπληνχ ζηελ Δβξατθή ηζηνξία επηηξέπεη ελδερνκέλσο ζην έξγν λα 
παξαπέκςεη ζε έλα πεξαηηέξσ θαπζηηθφ ζρφιην.  

Ν ηίηινο απηνχ ηνπ έξγνπ κηιάεη πνιχ θαιά γηα ηηο πξνζέζεηο ηνπ. Ρν έξγν „Present Tense‟ 
ζηα Διιεληθά „Δλεζηψηαο‟ πεξηγξάθεη κηα ζηηγκή ζηελ κεηαβαιιφκελε ηζηνξία ηεο εδαθηθήο 
πεξηνρήο ηεο ρψξαο θαη δηεξεπλά ηελ „ηεηακέλε‟ [tense] θχζε ηεο θαηάζηαζεο ακθφηεξσλ 
κηαο „παξνπζίαζεο‟ [present-ation] έλνπισλ εμεγέξζεσλ θαη ελφο εηξσληθνχ „ελεζηψηα‟ 
[present] ηεο γεο. Ρν πεξίγξακκα δείρλεη ηελ έιιεηςε ζπλνρήο θαη νξηνζέηεζεο ηεο πεξηνρήο 
ηνπ Ξαιαηζηηληαθνχ Θξάηνπο, ακθηζβεηψληαο ηε δεκηνπξγία ραξηψλ θαη ζπλεπψο ηνπ 
νξηζκνχ νξίσλ ηα νπνία δξνπλ παξάιιεια σο κέζα αζθάιεηαο θαη σο κέζα πεξηνξηζηηθνχ 
εγθιεηζκνχ. Δπηπξφζζεηα, εθδίδνπλ ηνλ θαηαθεξκαηηζκφ σο ηελ ηαπηφηεηα ελφο ηφπνπ.  

Υζηφζν, ην έξγν ιεηηνπξγεί σο ε αληηθαηηθή ηνπνζεζία ηεο αβεβαηφηεηαο θαη ηεο ειπίδαο. 
Ζ επηινγή ησλ θνκκαηηψλ ζαπνπληνχ σο πιηθφ εθήκεξεο θχζεο κε ηελ πξννπηηθή ηεο 
επαλαξεπζηνπνίεζεο ζε έλα κεγάιν θνκκάηη φπσο απηφ απφ ην νπνίν αξρηθά θφπεθαλ 
ππεξβαίλεη ηε κε πξνζδηνξίζηκε ζε ζρέζε κε ηα φξηα θχζε ηνπ ππάξρνληνο ηφπνπ. Δηζάγεη 
ηελ ειπίδα γηα έλαλ ηφπν κηαο κνλαδηθήο ελππφζηαηεο ελφηεηαο θαη, ζε ελλνηνινγηθφ επίπεδν, 
γηα κηα δηεξγαζία ελνπνηεκέλεο ζπκκεηνρήο (κέζεμε), φπσο αλαθέξεη ν Dalibor Vesely. Ρν 
έξγν „Present Tense‟ ζπδεηάεη αλνηρηά ηελ εμνξία θαη ηελ αζπλέρεηα ηνπ ηφπνπ, κηα αζπλέρεηα 
ππνβνιήο δχλακεο ζε έλα δηάινγν κε ηε ζπλέρεηα ηνπ ηφπνπ ζηελ ηέρλε κέζα απφ ηε 
καζηνξηά ηνπ ζαπνπληνχ, «ζπλδένληαο ηηο ελππφζηαηεο θαη ηηο νληνινγηθέο ζεκαζίεο κε ηηο 
πξαγκαηηθέο θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο θαηαζηάζεηο», φπσο ην ζέηεη ε Kristine Stiles. To 
ζαπνχλη θαηαθέξλεη λα ελψζεη ην ζψκα (θαζαξηζκφο) θαη ηνλ ηφπν (βηβιηθή παηξίδα) ζε έλα 
πνιηηηθφ έδαθνο: ην ζέκα ηεο δηάζρηζεο νξίσλ θαη ηεο αρξνληθφηεηαο ηεο παξάδνζεο.  

5. Δπίινγνο: ε πνιηηηθή ηαπηόηεηα όπσο εθθξάδεηαη ζην ζώκα 

Ρα επηιεγκέλα παξαδείγκαηα απφ ηε δνπιεηά ηεο Mona Hatoum ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο 
κέζν γηα ην ζρνιηαζκφ ηεο ηαπηφηεηαο ζε ζρέζε κε ην ζψκα κέζα απφ ηα ζηνηρεία ηεο 
αληηζηξνθήο, ηεο κεηαηφπηζεο, ηεο θαηάηκεζεο θαη ηεο έιιεηςεο αξηηφηεηαο. Ζ ηδηαηηεξφηεηα 
ησλ ζπζρεηηζκψλ πνπ γίλνληαη κε ηνλ ηφπν, ν νπνίνο βηψλεηαη θάζε θνξά κε εθήκεξν ηξφπν, 
θαζηζηά ην ζψκα αλαθνξηθφ. Ρν ζψκα θαη εηδηθά ην έκθπιν ζψκα γίλεηαη ν ηφπνο ζηνλ νπνίν 
ζπγθιίλνπλ πνιιαπιά, πνιχπινθα θαη ελ δπλάκεη αληηθαηηθά ζχλνια εκπεηξηψλ πνπ 
θαζνξίδνληαη απφ αιιεινθαιππηφκελεο θαη κεηαβιεηέο παξακέηξνπο. Υζηφζν, ε ηζηνξία είλαη 
απηφ πνπ θέξλεη ην ζψκα θαη ηελ ηαπηφηεηα καδί. Θαζψο ην ζψκα πάληα ξηδψλεη ην 
αλζξψπηλν σλ ζε ζπγθεθξηκέλεο ηνπνζεζίεο, δίλνληάο ηνπ πξνζαλαηνιηζκφ, ν ηφπνο γίλεηαη 
έλαο παξάγνληαο δσηηθήο ζεκαζίαο γηα απηή ηελ εμίζσζε. Θαζψο ην ζψκα δέλεηαη κε ηνλ 
ηφπν θαη θαηά ηνλ Δ. Kant «ε ζπλεηδεηνπνίεζή καο είλαη εδξαησκέλε ζηελ ρσξηθή εκπεηξία», 
ε ηαπηφηεηα επίζεο εδξαηψλεηαη ζηνλ ηφπν.  

πσο εθδειψλεηαη ζηε δνπιεηά ηεο Mona Hatoum, ην „πνιηηηθφ‟, φπνπ εκπεξηέρεηαη θαη ε 
έκθπιε δηάζηαζε ηνπ ζψκαηνο, γίλεηαη δπλαηφ κφλν κέζα απφ ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ζψκαηνο 
ελψ ε πνιηηηθή ηαπηφηεηα δηακνξθψλεηαη απφ ακθφηεξα ην ζψκα θαη ηνλ ηφπν. Ρν πνιηηηθφ 
ζηνηρείν ηνπ ζψκαηνο βξίζθεηαη ζην γεγνλφο φηη είλαη ηνπνζεηεκέλν, επνκέλσο ην ζψκα 
απνθηά ηελ πνιηηηθή ηνπ ηαπηφηεηα απφ ηελ πνιηηηθή ηνπ ηφπνπ ζην νπνίν αλήθεη. Γηα ηε 
Hatoum, ε ηδηαηηεξφηεηα ηνπ ηφπνπ θαη ε έιιεηςή ηεο είλαη πνιχ ζεκαληηθή, νπφηε είλαη ε 
έλλνηα ηεο κεηαηφπηζεο αληί ε έλλνηα ηεο ηνπνζέηεζεο πνπ κηιάεη γηα πνιηηηθή ηαπηφηεηα. 
Ππλεπψο ηα ζψκαηά ηεο είλαη κπιεγκέλα ζε έλα θφζκν πνπ ηα εξκελεχεη σο πνιηηηθά, γηαηί 
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είλαη εδξαησκέλα ζε απηφλ. Θαζψο ην λα απνδψζεη θαλείο κηα ηαπηφηεηα - φπσο γηα παξάδεηγκα 
ν θνηλσληθφο θαζνξηζκφο ηεο έκθπιεο ηαπηφηεηαο - είλαη επίζεο θαη κηα επηβνιή νξίσλ, 
ζχκθσλα κε ηνλ P. Bourdieu, ην ζψκα απνδίδεηαη σο κηα πνιηηηθά ακθηζβεηνχκελε ηνπνζεζία.  

Πε κηα πεξίνδν νπφηε νη αλζξψπηλεο ζρέζεηο παξνπζηάδνπλ «ζχλνξα πνπ ζα 
επηζθξαγηζηνχλ θαη φρη φξηα πνπ ζα δηαζρηζηνχλ», απνκέλεη θαλείο λα δηεξσηάηαη αλ ε 
ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο πνιηηηθήο ηαπηφηεηαο ελφο ηφπνπ, ε νπνία πξνέξρεηαη πξψηηζηα απφ ηελ 
θαηαλφεζε ηνπ έκθπινπ ζψκαηνο ζε ζρέζε κε απηφ, ζπλεηζθέξεη ζηελ θαηνίθεζε ηνπ. Ζ 
βαξχηεηα απηνχ ηνπ πξνβιεκαηηζκνχ βξίζθεηαη ζην γεγνλφο φηη ε πξφθιεζε θαη ε 
εγθαζίδξπζε ηεο πνιηηηθήο ηαπηφηεηαο ζπλάπηεηαη κε ηελ απηφηεηα ηνπ ηφπνπ, φπσο απηή 
εθδειψλεηαη κε ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ζσκάησλ κέζα ζε απηήλ. Πηε ζπγθεθξηκέλε ζεκαηηθή, 
απηή ε πξφθιεζε, παξά ηηο δηαθνξέο ζηηο αλαπαξαζηάζεηο ηεο ηνπνζέηεζεο ηνπ ζψκαηνο, 
πξνθαιεί εληάζεηο πνπ ελζσκαηψλνληαη ζην έκθπιν σλ θαη είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ 
ρεηξαθέηεζε ηνπ αλζξψπνπ. 
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