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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ηελ παξνχζα πηπρηαθή δηαηξηβή εμεηάδνληαη θαη αλαιχνληαη ζεσξίεο ηνπ θχινπ
θαη ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο. Αθνινχζσο, εμεηάδεηαη ε λεφηεξε θαη ζχγρξνλε θππξηαθή ηέρλε
κέζα απφ δηαπξαγκαηεχζεηο ηνπ θχινπ θαη ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο, απφ ηελ πξψηε γεληά, ηε
δεχηεξε γεληά θαη ηε ζχγρξνλε θππξηαθή ηέρλε. Δπηρεηξείηαη ε θάιπςε ελφο ζεκαληηθνχ
βηβιηνγξαθηθνχ θελνχ, αθνχ παξά ηελ χπαξμε δηαθφξσλ θαηαγξαθψλ ηεο λεφηεξεο θαη
ζχγρξνλεο θππξηαθήο ηέρλεο, ε βηβιηνγξαθία απηή δελ πεξηιακβάλεη θακηά ζπζηεκαηηθή
κειέηε κε βάζε ζεσξίεο θχινπ θαη ζεμνπαιηθφηεηαο πνπ λα θαιχπηνπλ φιν ην θάζκα ηεο
λεφηεξεο θαη ζχγρξνλεο θππξηαθήο ηέρλεο. Δλψ εκπεξηέρνπλ αλάιπζε ζπγθεθξηκέλσλ
θαιιηηερλψλ θαη έξγσλ ζηε βάζε ζεσξηψλ θχινπ θαη ζεμνπαιηθφηεηαο δελ απνηεινχλ
πιήξεηο πξαγκαηείεο γηα φιε ηε λεφηεξε θαη ζχγρξνλε θππξηαθή ηέρλε. Έηζη, ζε απηή ηε
δηαηξηβή πινπνηείηαη εθαξκνγή ζχγρξνλσλ δηεζλψλ ζεσξηψλ πεξί θχινπ θαη
ζεμνπαιηθφηεηαο πάλσ ζε φιν ην θάζκα ηεο λεφηεξεο θαη ζχγρξνλεο θππξηαθήο
θαιιηηερληθήο παξαγσγήο. Υξεζηκνπνηψ ηηο γεληέο (πξψηε γεληά, δεχηεξε γεληά θαη
ζχγρξνλε θππξηαθή ηέρλε) πηνζεηψληαο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν έρνπλ ήδε ρσξηζηεί νη
γεληέο απφ ηελ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία, κε βάζε ην έηνο γέλλεζεο ησλ θαιιηηερλψλ.
Ο άλζξσπνο, άληξαο θαη γπλαίθα, είλαη ην θχξην ζέκα ηεο λεφηεξεο θαη ζχγρξνλεο
ηεο θππξηαθήο ηέρλεο. Ζ γπλαίθα πξνβάιιεηαη σο πεγή δσήο θαη ηξνθήο θαη θαλεξψλεηαη
ν παξαδνζηαθφο ηεο ξφινο ζηελ θνηλσλία, ε ελαζρφιεζή ηεο κε ην ζπίηη, ηελ νηθνγέλεηα
ή/θαη ηε γεσξγία. Δπηπιένλ, ε γπλαίθα παξνπζηάδεηαη θαη απφ ηε ζειπθή θαη ζεμνπαιηθή
ηεο θπζηνγλσκία, ε νπνία ειθχεη ηνπο άληξεο ζεαηέο θαη πξνζθέξεηαη γηα ηελ επραξίζηεζή
ηνπο. Παξάιιεια, ε γπλαίθα εκθαλίδεηαη ζηελ πξνζπάζεηά ηεο λα απειεπζεξσζεί απφ ηελ
πεξηζσξηνπνίεζε θαη ηελ εμνπζία ησλ αληξψλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν, ζε αξθεηέο
πεξηπηψζεηο ηεο λεφηεξεο θαη ζχγρξνλεο θππξηαθήο ηέρλεο ε γπλαίθα είλαη εληφο θαη ν
άληξαο εθηφο, δειαδή ε γπλαίθα παξνπζηάδεηαη κέζα ζηα έξγα θαη ν άληξαο βξίζθεηαη
v

εθηφο θαη παξαθνινπζεί. Χζηφζν, ε γπλαίθα εκθαλίδεηαη θαη σο ζχκβνιν θαη θνξέαο ηνπ
πφλνπ θαη ηεο νδχλεο πνπ πξνθάιεζε ε ηνπξθηθή εηζβνιή ηνπ 1974 ζηελ Κχπξν. Σα
πεξηζηαηηθά ηνπ 1974 ζηάζεθαλ εκπφδην ζηελ πξνζπάζεηα ησλ λεφηεξσλ θαη ζχγρξνλσλ
θαιιηηερλψλ ηεο θππξηαθήο ηέρλεο λα ζπγρξνληζηνχλ κε ηηο νηθνπκεληθέο εμειίμεηο ηεο
ηέρλεο θαη «αλάγθαζαλ» ηνπο θαιιηηέρλεο ηεο ζχγρξνλεο θππξηαθήο ηέρλεο λα
εγθαηαιείςνπλ ηηο παγθφζκηεο εμειίμεηο ηεο ηέρλεο, κε απνηέιεζκα ν θάζε έλαο απφ
απηνχο λα αθνινπζήζεη ηε δηθή ηνπ πνξεία. Έηζη, ζηε κεηά ην 1974 επνρή ε θππξηαθή
ηέρλε γίλεηαη πην πξνζσπηθφ δήηεκα ησλ θαιιηηερλψλ, κέζα απφ ηα βηψκαηα θαη ηηο
εκπεηξίεο ηνπο.
Μέζα απφ ηελ παξνχζα εξγαζία πξνζθέξεηαη πξνο αλάιπζε ε θππξηαθή ηέρλε ζην
ζχλνιφ ηεο κε έξγα πνπ δηαπξαγκαηεχνκαη κε ζεσξίεο ηνπ θχινπ θαη ηεο
ζεμνπαιηθφηεηαο. Σφζν ηα βηψκαηα νιφθιεξεο ηεο Κχπξνπ φζν θαη πξνζσπηθέο εκπεηξίεο
Κππξίσλ θαιιηηερλψλ ζπλέβαιαλ ζηε δηακφξθσζε θαη ζηελ εμέιημε ηεο θππξηαθήο
ηέρλεο. Με άιια ιφγηα, ε θνηλσλία θαη ε ηζηνξία ηεο Κχπξνπ ζπλέηεηλαλ ζην λα
αθνινπζήζεη ε λεφηεξε θαη ζχγρξνλε θππξηαθή ηέρλε ην δηθφ ηεο δξφκν ζρεηηθά κε ηελ
απεηθφληζε ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζην θχιν θαη ζηε ζεμνπαιηθφηεηα.
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ΕΙΑΓΩΓΗ
Ζ παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία απνηειεί κηα ζεσξεηηθή θαη ηζηνξηθν-ηερληθή
δηαπξαγκάηεπζε ησλ ελλνηψλ ηνπ θχινπ θαη ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο, κέζσ παξάζεζεο θαη
αλάιπζεο θαιιηηερληθψλ δεκηνπξγηψλ απφ ηελ θππξηαθή ηέρλε ζηνλ εηθνζηφ θαη ζηνλ
εηθνζηφ πξψην αηψλα. πληζηά εθαξκνγή ηεο ζχγρξνλεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο-ζεσξίαο
πεξί θχινπ θαη ζεμνπαιηθφηεηαο πάλσ ζηε ζχγρξνλε θππξηαθή θαιιηηερληθή παξαγσγή.
Αξρηθά, αλαιχνληαη ζεσξίεο ηνπ θχινπ θαη ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο θαη κεηά εμεηάδεηαη ε
πξψηε γεληά ηεο θππξηαθήο ηέρλεο, ε δεχηεξε γεληά θαη ε ζχγρξνλε θππξηαθή ηέρλε. Ζ
λεφηεξε θαη ζχγρξνλε θππξηαθή ηέρλε αζρνιείηαη κε ηνλ άλζξσπν. Σν γπλαηθείν θχιν
αγσλίδεηαη γηα ηε ρεηξαθέηεζή ηνπ θαη, παξάιιεια, πξνζθέξεηαη γηα επραξίζηεζε ηνπ
άληξα. Με απηφ ηνλ ηξφπν, ε γπλαίθα εκθαλίδεηαη ζε έξγα σο γπκλφ, ηα νπνία ν άληξαο
παξαθνινπζεί σο ζεαηήο. ηε ζχγρξνλε θππξηαθή ηέρλε νη θαιιηηέρλεο αθνινχζεζαλ ν
θαζέλαο ην δηθφ ηνπ δξφκν, εμαηηίαο ησλ γεγνλφησλ ηνπ 1974 πνπ δελ ηνπο άθεζαλ λα
αθνινπζήζνπλ ηηο παγθφζκηεο εμειίμεηο ηεο ηέρλεο.
ε απηή ηε δηαηξηβή εμεηάδεηαη νιφθιεξν ην θάζκα ηεο λεφηεξεο θαη ζχγρξνλεο
θππξηαθήο ηέρλεο, απφ ηελ πξψηε γεληά κέρξη θαη ηε ζχγρξνλε θππξηαθή ηέρλε, ππφ ην
πξίζκα ζεσξηψλ ηνπ θχινπ θαη ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο, θάηη πνπ απνπζηάδεη απφ ηελ
ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία. Υξεζηκνπνηψληαο ζεσξίεο ηνπ θχινπ θαη ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο
αλέιπζα έξγα ηεο θππξηαθήο ηέρλεο. Γηάιεμα ηα ζπγθεθξηκέλα έξγα ληψζνληαο θαη
ζεσξψληαο φηη πξνζθέξνληαη γηα αλάιπζε απφ ηε ζθνπηά ζεσξηψλ ηνπ θχινπ θαη ηεο
ζεμνπαιηθφηεηαο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Θεωπίερ για ηο θύλο και ηη ζεξοςαλικόηηηα
1.1 Η έννοια ηος θύλος και ηηρ ζεξοςαλικόηηηαρ
Ο φξνο θχιν ηππηθά αλαθέξεηαη ζηελ θνηλσληθή δηαδηθαζία θαηαλνκήο ησλ
αλζξψπσλ θαη ησλ θνηλσληθψλ πξαθηηθψλ θαηά ην πξφηππν ησλ ζεμνπαιηθψλ
ηαπηνηήησλ. Ζ δηάζηαζε ηνπ θχινπ ζπρλά πεξηιακβάλεη δεκηνπξγηθέο ηεξαξρίεο κεηαμχ
ησλ ηκεκάησλ πνπ ζεζπίδεη. Μία ή πεξηζζφηεξεο θαηεγνξίεο ηεο ζεμνπαιηθήο ηαπηφηεηαο
είλαη πξνλνκηαθέο ή ππνηηκεκέλεο. Σν θχιν ζηε κνληέξλα Γχζε αλαθέξεηαη ζε δχν
επδηάθξηηεο θαη μερσξηζηέο θαηεγνξίεο ησλ αλζξψπηλσλ φλησλ, άληξεο θαη γπλαίθεο, φπσο
θαη ν δηαρσξηζκφο ησλ θνηλσληθψλ πξαθηηθψλ ζε δχν πεδία. Ζ δηάζηαζε ηνπ θχινπ θαη
ησλ θνηλσληθψλ πξαθηηθψλ κπνξεί λα βξεζεί, γηα παξάδεηγκα, ζηηο ζχγρξνλεο Γπηηθέο
θνηλσλίεο, ζε κηα ηζρπξή ζχλδεζε κεηαμχ αληξψλ θαη δεκφζηαο δσήο θαη κεηαμχ γπλαηθψλ
θαη νηθνγελεηαθήο δσήο, αθφκα θαη αλ νη άληξεο θαη νη γπλαίθεο αλήθνπλ θαη ζηνπο δχν
ρψξνπο (Beasley, 2005, ζει. 11, κεηάθξαζε δηθή κνπ).
Ζ ηαπηφηεηα ηνπ θχινπ θαη ε ηαπηφηεηα ηεο ζεμνπαιηθήο δηαθνξάο αλαιχνληαη
απφ θνηλνχ κε κηα ζεηξά απφ έλλνηεο γχξσ απφ ην βηνινγηθφ θχιν, ην θνηλσληθφ θχιν, ηνλ
ζεμνπαιηθφ πξνζδηνξηζκφ θαη ηε ζεμνπαιηθή επηινγή. Ζ ελζσκάησζε απηψλ ησλ ελλνηψλ
ζηηο δνκέο ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ θχινπ είλαη έλα ηζηνξηθά ζεκειησκέλν, ηδενινγηθφ ζρέδην,
ηνπ νπνίνπ ε επίδξαζε έρεη ππνζηεξίμεη, έρεη δεκηνπξγήζεη, έλα εηεξνγελέο θαη
θαζνξηζηηθφ ζχλνιν βηνινγηθψλ, θπζηθψλ, θνηλσληθψλ, ςπρνινγηθψλ θαη ςπρηθψλ
θαηαζθεπαζκάησλ σο κηα εληαία, ζηαζεξή θαη κε πξνβιεκαηηθή ηδηφηεηα ηεο αλζξψπηλεο
ππνθεηκεληθφηεηαο. Μέζα ζε απηφ ην ηδενινγηθφ ζρέδην, ε ππνθεηκεληθφηεηα είλαη πάληα
έθθπιε θαη θάζε αλζξψπηλν φλ είλαη είηε αξζεληθφ είηε ζειπθφ. Απφ απηή ηε ζεκειηψδε
δηαθνξά ξέεη κηα ζεηξά ζεκάησλ γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη ηε ζεμνπαιηθφηεηα. Δπηπιένλ, ε
ηαπηφηεηα ηνπ θχινπ ηδενινγηθά δελ είλαη κφλν απφιπηε, αιιά βξίζθεηαη, επίζεο, ζην
επίθεληξν ηεο αλζξψπηλεο ππνθεηκεληθφηεηαο. Σν θχιν είλαη απηφ πνπ θαζνξίδεη ηνπο
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αλζξψπνπο. Με άιια ιφγηα, ην αλζξψπηλν φλ είλαη έλα έθθπιν ππνθείκελν. Έηζη, κηα
ζηαζεξή ππνθεηκεληθφηεηα θαη κηα έθθπιε ππνθεηκεληθφηεηα είλαη, ηδενινγηθά, κία θαη ε
ίδηα (Kuhn, 1985, ζει. 52, κεηάθξαζε δηθή κνπ).
Αλαιχνληαο ην ζέκα ηνπ αλζξψπηλνπ φληνο σο έθθπιν ππνθείκελν, δηαθαίλεηαη φηη
ε θνηλσληθή δχλακε ηεο εηθφλαο ηνπ εθθπιηζκνχ ήηαλ δηπιή. Πξψηνλ, θνηλσληθέο ηάμεηο ή
νκάδεο πεξηγξάθεθαλ σο «θπιέο», «μέλεο νκάδεο», ή «κε εγρψξηα ζψκαηα» θαη ζα
κπνξνχζαλ έηζη λα ζεσξεζνχλ σο βηνινγηθέο θαη «κεηαδνηηθέο» παξά σο θνηλσληθέο
νκάδεο. Οη «ππφινηπνη» ζεσξήζεθαλ σο αλεπαλφξζσηνη πεξηζσξηαθνί πνπ είραλ γπξίζεη
ηηο πιάηεο ηνπο ζηελ πξφνδν, εμαηηίαο ηνπ νξγαληθνχ εθθπιηζκνχ ηνπ κπαινχ θαη ηνπ
ζψκαηνο. Ζ θηψρεηα θαη ηα θνηλσληθά πξνβιήκαηα ζεσξήζεθαλ σο βηνινγηθά
ειαηηψκαηα, κηα νξγαληθή παζνινγία ζην πνιηηηθφ ζψκα πνπ απνηέιεζε κηα καθξνρξφληα
απεηιή γηα ηνλ πινχην, ηελ πγεία θαη ηε δχλακε ηεο «απηνθξαηνξηθήο θπιήο». Γεχηεξνλ,
ε εηθφλα ηνπ εθθπιηζκνχ ελίζρπζε ηελ αίζζεζε ηεο λνκηκφηεηαο θαη ηελ αλάγθε γηα
επέκβαζε ηνπ θξάηνπο ζηε δεκφζηα δσή, αιιά θαη ζηνπο πην πξνζσπηθνχο εζσηεξηθνχο
θαλνληζκνχο ηεο κεηξφπνιεο θαη ηεο απνηθίαο (McClintock, 1995, ζει. 48, κεηάθξαζε
δηθή κνπ).
Ο Φεκηληζκφο, σο θνηλσληθφ θίλεκα, έρεη κηα θξηηηθή ηζηνξία θαη κειεηά ηηο
έλλνηεο ηνπ θχινπ θαη ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο. Αξρίδεη απφ κηα θξηηηθή ηεο επηθξαηνχζαο
ηάζεο, ηνπ «θαλφλα», απηνχ πνπ ζεσξείηαη δεδνκέλν. Ο Φεκηληζκφο είλαη κηα θξηηηθή
ζεσξία πνπ «αξλείηαη» απηφ πνπ πεξηγξάθεηαη σο ε αληξηθή πξνθαηάιεςε ηεο
επηθξαηνχζαο Γπηηθήο ζθέςεο, ζηε βάζε πνπ απηή ε πξνθαηάιεςε θαζηζηά ηηο γπλαίθεο
αφξαηεο/νξηαθέο ζηηο έλλνηεο ηεο αλζξσπφηεηαο, θαη δηαζηξεβιψλεη ηηο έλλνηεο ησλ
αληξψλ. ρνιηαζηέο ηνπ Φεκηληζκνχ πξνζθέξνπλ κηα θξηηηθή ηεο επηθξαηνχζαο εζηίαζεο
ζηνπο άληξεο ζην βαζκφ πνπ απηή ε εζηίαζε θαη ηα φξηα ηεο δελ αλαγλσξίδνληαη. Κχξηνο
ζηφρνο ηνπ Φεκηληζκνχ ήηαλ λα ρεηξαθεηεζνχλ νη γπλαίθεο απφ ηελ παξακέιεζε θαη ηελ
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πεξηζσξηνπνίεζε γηα λα γίλνπλ κέξνο ηνπ θνηλσληθνχ ηνπίνπ, δειαδή λα «αθνκνησζνχλ»
νη γπλαίθεο ζηελ θνηλσλία (Beasley, 2005, ζει. 16, 19, κεηάθξαζε δηθή κνπ).
Ζ

θεκηληζηηθή

θίλεζε

πξφζζεζε

ηε

ζεμνπαιηθφηεηα

ζηνπο

ηζηνξηθά

θαζηεξσκέλνπο δεζκνχο κεηαμχ ηεο ςπραλάιπζεο θαη ηεο θαηαλφεζεο ηνπ ηξφπνπ
ιεηηνπξγίαο ηεο ηδενινγίαο. ε απηφ ην πιαίζην ε ζεμνπαιηθή δηαθνξά αλαιχζεθε σο κηα
απφ ηηο πην ζεκειηψδεηο έλλνηεο, αλ φρη ε πην ζεκειηψδεο, ησλ αλζξψπηλσλ λφκσλ. Αλ ε
ςπραλάιπζε κπνξεί λα δψζεη έλαλ απνινγηζκφ γηα ην πψο νη γπλαίθεο βηψλνπλ ηε
δηαδξνκή πξνο ηε ζειπθφηεηα, εκκέλεη, επίζεο, κέζσ ηεο έλλνηαο ηνπ αζπλαίζζεηνπ, ζην
φηη ε ζειπθφηεηα δελ είλαη απιά θαηνξζσηή, νχηε είλαη πάληα πιήξεο. ηελ
πξαγκαηηθφηεηα, έλα δεδνκέλν βηνινγηθφ επηρείξεκα θαη έλα θνηλσληνινγηθφ επηρείξεκα
έρνπλ απφ θνηλνχ ηελ εηθφλα ηεο απφιπηεο παζεηηθφηεηαο πνπ παξάγνπλ. Ζ γπλαίθα
ιακβάλεη ηε «θπζηθή» ηεο κνίξα (Rose, 2005, ζει. 7, κεηάθξαζε δηθή κνπ).
Μπνξεί λα ζεσξεζεί φηη ν Φεκηληζκφο ζπλδέεηαη κε έλα κνληεξληζηηθφ πιαίζην
αλαθνξάο γηα δηάθνξνπο ιφγνπο. Πξψηηζηα, πεξηιακβάλεη κηα παγθφζκηα αλάιπζε ή
ηξφπν αλάιπζεο πνπ κπνξεί λα απνθαιχςεη ην βαζηθφ κεραληζκφ ή κεραληζκνχο φιεο ηεο
θνηλσλίαο. Απηή ε αιήζεηα αθνξά ζηε δχλακε θαη ζηελ θαηαπίεζε. ηελ αλαθάιπςε ηνπ
βαζηθνχ κεραληζκνχ ή ηεο αιήζεηαο γηα ηε δχλακε, ν ζηφρνο είλαη λα εμαρζνχλ δνκέο
κεγάιεο θιίκαθαο γηα ηε δχλακε πνπ θαηαπηέδεη ηηο γπλαίθεο θαη άιιεο ππνηαγκέλεο
νκάδεο. Δπηπιένλ, ε δχλακε ζε απηφ ην πξφηππν γίλεηαη θαηαλνεηή ζηνπο φξνπο ηεο
θαηαζηνιήο θαη ηεο θπξηαξρίαο. εκαληηθνί αλαιπηηθνί φξνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ην
Φεκηληζκφ, φπσο ε «παηξηαξρία» θαη ε «ππνρξεσηηθή εηεξνθπινθηιία», δειψλνπλ ηελ
αξλεηηθή θχζε ηεο δχλακεο, ηελ πνηφηεηα ηεο θαηαζηνιήο ηεο. Ο Φεκηληζκφο, απφ ηε
δεθαεηία ηνπ 1960 θαη ηνπ 1970 κέρξη ζήκεξα, πξνζθέξεη κηα ζεσξία γηα ηελ αιήζεηα ηεο
δχλακεο, ηδηαίηεξα γηα ηε ζπζηεκαηηθή δχλακε ησλ αληξψλ σο κηα νκάδα πάλσ απφ ηελ
νκάδα ησλ γπλαηθψλ, αθφκα θαη αλ αηνκηθά νη άληξεο θαη νη γπλαίθεο ίζσο δξαπεηεχζνπλ
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απφ απηή ηελ θνηλσληθή δφκεζε. Ζ δχλακε αλήθεη ζηελ θπξίαξρε νκάδα σο κηα ηδηφηεηα
ή ηδηνθηεζία. Δλ νιίγνηο, νη άληξεο έρνπλ δχλακε. Αθφκε, ν ζηφρνο απηήο ηεο ζεσξίαο
είλαη ε αλαηξνπή ηεο δχλακεο, δειαδή ε αλαηξνπή ηεο εμνπζίαο ησλ αληξψλ (Beasley,
2005, ζει. 19, κεηάθξαζε δηθή κνπ).
Καηά ηε δεθαεηία ηνπ 1980 ν Φεκηληζκφο απέξξηςε θαηεγνξεκαηηθά ηε ζέζε ηεο
δηαθνξάο θχινπ. Τπνζηήξηδε έληνλα φηη ε έκθαζε ζην θχιν ή ηε ζεμνπαιηθή δηαθνξά
είλαη αρξείαζηε θαη φηη νη άλζξσπνη δελ είλαη πεξηζσξηνπνηεκέλνη επεηδή είλαη
δηαθνξεηηθνί, αιιά έγηλαλ δηαθνξεηηθνί απφ ηελ πεξηζσξηνπνίεζε. Απηέο νη πξνζεγγίζεηο
πεξηγξάθνπλ ηελ αιήζεηα θαη ηε δχλακε κε παγθφζκηνπο, «κεγάινπο» φξνπο θαη ε δχλακε
ζεσξείηαη ζε κεγάιν βαζκφ σο αξλεηηθή θπξηαξρία. Θεσξεηηθνί ηνπ Φεκηληζκνχ
απνξξίπηνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηελ αλζξσπηζηηθή έκθαζε ζε έλα πξνυπάξρσλ εζσηεξηθφ
ππξήλα ηνπ εαπηνχ θαη ηζρπξίδνληαη φηη νη αλζξψπηλεο ηαπηφηεηεο γίλνληαη δηαθνξεηηθέο
απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο θνηλσληθήο δφκεζεο ηεο δχλακεο (Beasley, 2005, ζει. 23,
κεηάθξαζε δηθή κνπ).
Ζ ζεμνπαιηθφηεηα εκθαλίδεηαη σο έλα ηδηαίηεξν ζεκείν αλαθνξάο γηα ηηο ζρέζεηο
ηεο δχλακεο, κεηαμχ αληξψλ θαη γπλαηθψλ, λέσλ θαη ειηθησκέλσλ, γνλέσλ θαη απνγφλσλ,
δαζθάισλ θαη καζεηψλ, ηεξέσλ θαη ιατθψλ, δηνίθεζεο θαη πιεζπζκνχ. Ζ ζεμνπαιηθφηεηα
δελ είλαη ην πην δπζρείξηζην ζηνηρείν ησλ ζρέζεσλ ηεο δχλακεο, αιιά κάιινλ έλα απφ
απηά πνπ δηαζέηεη ηε κεγαιχηεξε ελέξγεηα, ρξήζηκε γηα ην κεγαιχηεξν αξηζκφ
ζηξαηεγεκάησλ, θαη ηθαλφ γηα λα ρξεζηκεχζεη σο έλα ζεκείν ζηήξημεο γηα ηηο
πεξηζζφηεξεο δηάθνξεο ζηξαηεγηθέο. Γελ ππάξρεη εληαία θαη νινθιεξσκέλε ζηξαηεγηθή
έγθπξε γηα φιε ηελ θνηλσλία θαη νκνηφκνξθε γηα λα αηηηνινγήζεη φιεο ηηο εθδειψζεηο ηνπ
θχινπ. Γηα παξάδεηγκα, νη επαλεηιεκκέλεο πξνζπάζεηεο, πνπ έρνπλ γίλεη απφ πνηθίια
κέζα, ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο δηάθνξεο ζεμνπαιηθέο πνιηηηθέο πνπ αζρνινχληαη κε ηα δχν
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θχια, ηε δηαθνξά ειηθίαο ησλ νκάδσλ θαη ηηο θνηλσληθέο ηάμεηο (Foucault, 1990, ζει. 103,
κεηάθξαζε δηθή κνπ).
Σν θχιν θαη ε ζεμνπαιηθφηεηα είλαη θαζνξηζηηθέο έλλνηεο γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ
θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο ησλ αλζξψπσλ. πσο πξναλαθέξζεθε, νη άληξεο ζπλδένληαη
κε ηε δεκφζηα δσή θαη νη γπλαίθεο κε ηελ νηθνγελεηαθή δσή, γεγνλφο πνπ θαλεξψλεη ηνλ
πξνζδηνξηζκφ ησλ αλζξψπσλ, κε βάζε ην θχιν, σο έθθπια ππνθείκελα. Ζ
ζεμνπαιηθφηεηα σο ηζηνξηθά θαζηεξσκέλε έλλνηα θαη ε ζεμνπαιηθή δηαθνξά σο κηα απφ
ηηο βαζηθφηεξεο έλλνηεο ησλ αλζξψπηλσλ λφκσλ επεξεάδνπλ ηελ θνηλσληθή εμέιημε ηεο
δσήο ησλ αλζξψπσλ. Έηζη, βάζεη ησλ ελλνηψλ ηνπ θχινπ θαη ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο ν
άλζξσπνο ππάξρεη θαη εκθαλίδεηαη ζηηο δηάθνξεο πηπρέο ηεο θνηλσληθήο δσήο.
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1.2 Φύλο και ζεξοςαλικόηηηα ζηην ηέσνη
Ο φξνο Μεηακνληεξληζκφο έρεη ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα ραξαθηεξίζεη ηε δηάζπαζε
ησλ εληαίσλ παξαδφζεσλ ηνπ Μνληεξληζκνχ. Ο Φεκηληζκφο ζηελ ηέρλε ζπλδέζεθε απφ
ηελ αξρή κε ηελ έθζεζε ησλ ππνζέζεσλ ζηηο νπνίεο βαζίδνληαη πνιιέο απφ ηηο
πεπνηζήζεηο πνπ θαζφξηζαλ ηελ πξσηνπνξία ηεο ηέρλεο, πνπ ζπκπιέθεηαη κε ην
Μνληεξληζκφ. Σν γεγνλφο φηη ν Μεηακνληεξληζκφο ζπκβαδίδεη ζε κεγάιν βαζκφ κε ηηο
ππάξρνπζεο αλαπαξαζηάζεηο, αληί λα εθεχξεη λέεο κνξθέο, θαη φηη ζπρλά αληιεί εηθφλεο
ηνπ απφ ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο ή απφ ην ιατθφ πνιηηηζκφ, έρεη εζηηάζεη ηελ
πξνζνρή ζηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ε ζεμνπαιηθή θαη πνιηηηζηηθή δηαθνξά
παξάγνληαη θαη εληζρχνληαη απφ απηέο ηηο εηθφλεο. Καηά ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970
θαη ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 έλαο απμαλφκελνο αξηζκφο θαιιηηερλψλ, αληξψλ θαη γπλαηθψλ,
εξγάζηεθε γηα ηελ απνδνρή ηεο γιψζζαο κέζα ζηελ παηξηαξρηθή ηάμε, εθζέηνληαο ηνπο
ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη εηθφλεο είλαη πνιηηηζηηθά θσδηθνπνηεκέλεο θαη
επαλαδηαπξαγκαηεχνληαο ηε ζέζε ησλ γπλαηθψλ θαη ησλ κεηνλνηήησλ σο «άιινη» ζηελ
παηξηαξρηθή θνπιηνχξα. Μεξηθέο απφ απηέο ηηο ζηξαηεγηθέο ήηαλ θεκηληζηηθέο, άιιεο
ήηαλ κέξνο ησλ γεληθεπκέλσλ Μεηακνληέξλσλ ζπδεηήζεσλ (Chadwick, 2007, ζει. 380,
382, κεηάθξαζε δηθή κνπ).

Ζ ςπραλάιπζε αλαπηχρζεθε απφ ηνλ Είγθκνπλη Φξφηλη (1856-1939) θαη ηνπο
νπαδνχο ηνπ σο κηα «επηζηήκε ηνπ ππνζπλεηδήηνπ» θαηά ηα πξψηα ρξφληα ηνπ
εηθνζηνχ αηψλα, ηελ ίδηα επνρή πνπ έθαλε ηελ εκθάληζή ηεο ε κνληεξληζηηθή
ηέρλε. (…) Ζ ςπραλάιπζε έρεη έλα θνηλφ ηζηνξηθφ ππφβαζξν κε ηε κνληεξληζηηθή
ηέρλε θαη δηαζηαπξψλεηαη καδί ηεο κε δηάθνξνπο ηξφπνπο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα
ηνπ εηθνζηνχ αηψλα. Καηαξράο, νη θαιιηηέρλεο άληιεζαλ άκεζα ζηνηρεία απφ ηελ
ςπραλάιπζε, άιινηε γηα λα εμεξεπλήζνπλ νπηηθά ηηο ηδέεο ηεο θαη άιινηε γηα λα
ηηο επηθξίλνπλ ζεσξεηηθά θαη πνιηηηθά, φπσο ζπλέβε ζπρλά κε ην Φεκηληζκφ θαη
ζηε δεθαεηία ηνπ 1970 θαη ηνπ 1980. Γεχηεξν, ε ςπραλάιπζε θαη ε κνληεξληζηηθή
ηέρλε έρνπλ αξθεηά θνηλά ελδηαθέξνληα, εθ ησλ νπνίσλ αλαθέξεηαη ελδεηθηηθά ην
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κεγάιν ελδηαθέξνλ γηα ηελ πξνέιεπζε, ηα φλεηξα θαη ηηο θαληαζηψζεηο, ην
«πξσηφγνλν», ην παηδί θαη ηελ παξαθξνζχλε θαη, πην πξφζθαηα, ηηο δηεξγαζίεο ηεο
ππνθεηκεληθφηεηαο θαη ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο. Σξίην, πνιινί φξνη ηεο ςπραλάιπζεο
θαηέιαβαλ ζέζε ζην βαζηθφ ιεμηιφγην ηεο ηέρλεο θαη ηεο θξηηηθήο ηνπ εηθνζηνχ
αηψλα, γηα παξάδεηγκα ην απσζεκέλν, ε κεηνπζίσζε, ν θεηηρηζκφο, ην βιέκκα
(Foster, Krauss, Bois & Buchloh, 2007, ζει. 15).

ε έλαλ θφζκν πνπ ηαμηλνκείηαη θαηά ηε ζεμνπαιηθή αληζνξξνπία, ε αλαδήηεζε
γηα ηελ επραξίζηεζε έρεη δηαρσξηζηεί ζε ελεξγφ/αξζεληθφ θαη παζεηηθφ/ζειπθφ. Οη
γπλαίθεο ζηνλ παξαδνζηαθφ ηνπο ξφιν σο εθζέκαηα εμεηάδνληαη θαη επηδεηθλχνληαη
ηαπηφρξνλα κε ηελ εκθάληζή ηνπο πνπ θσδηθνπνηείηαη κε ηζρπξφ νπηηθφ θαη εξσηηθφ
αληίθηππν. Βελεηνί ζπγγξαθείο ηνπ δέθαηνπ έθηνπ αηψλα έδσζαλ ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ
έλλνηα ηνπ επηπέδνπ ηεο εηθφλαο θαη ζην γεγνλφο ηεο δσγξαθηζκέλεο επηθάλεηαο πνπ έρεη
ζπλδεζεί κε κηα «Μνληεξληζηηθή» άπνςε γηα ηελ «νπηηθή αληίιεςε». Ζ έλλνηα ηνπ
«βιέκκαηνο» έρεη ρξεζηκνπνηεζεί αλαιφγσο γηα λα εζηηάζεη ηελ πξνζνρή ζηα πξαγκαηηθά
άηνκα πνπ κπνξνχλ λα αζρνιεζνχλ κε ηελ εμέηαζε ηεο ηέρλεο, ππφ ηηο ζπλζήθεο ζηηο
νπνίεο γίλεηαη ε εμέηαζε, θαη ζε ππνθεηκεληθνχο παξάγνληεο πνπ, ζπλεπψο, ζπλζέηνπλ ηελ
εξκελεία θαη ηελ θξηηηθή. Έλα βιέκκα κπνξεί, επίζεο, λα ζεσξεζεί σο κηα ιεηηνπξγία ηνπ
πεξηερνκέλνπ πνπ αληηπξνζσπεχεη έλα έξγν δσγξαθηθήο, φπσο ε δηαθνξά ζηελ ειηθία, ην
θχιν, ηελ θνηλσληθή ηάμε, ην ελδηαθέξνλ, ηε δχλακε (Harrison, 2005, ζει. 3, 9,
κεηάθξαζε δηθή κνπ).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Νεόηεπη και ζύγσπονη κςππιακή ηέσνη
2.1 Φύλο και ζεξοςαλικόηηηα ζηην ππώηη γενιά
πσο αλαθέξεη ε Διέλε Νηθήηα, ζην εηζαγσγηθφ ηεο ζεκείσκα ζηνλ εθζεζηαθφ
θαηάινγν Ζ Αλζξώπηλε Μνξθή ζηε Νεόηεξε Κππξηαθή Σέρλε – νη πξώηεο γεληέο, νη
Κχπξηνη θαιιηηέρλεο ηεο πξψηεο γεληάο έρνπλ σο έλα απφ ηα θχξηα ζέκαηά ηνπο ηνλ
άλζξσπν. ηα έξγα ηνπο είλαη εκθαλήο ε ζηαδηαθή κεηάβαζε ηεο θππξηαθήο θνηλσλίαο
απφ ην ρψξν ηνπ ρσξηνχ ζηελ πφιε, ε δηεθδίθεζε ηεο γπλαίθαο γηα ηζφηηκν ξφιν κε ηνλ
άληξα θαη ε δεκηνπξγηθή ζπγρψλεπζε ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο επξσπατθήο ηέρλεο (Γαλφο,
2006, ζει. 6). Ζ πξψηε γεληά ηεο θππξηαθήο ηέρλεο αθνξά θαιιηηέρλεο πνπ γελλήζεθαλ
κέρξη θαη ην 1910-15 πεξίπνπ.
Ο Αδακάληηνο Γηακαληήο (1900-1994) είλαη έλαο απφ ηνπο θαιιηηέρλεο ηεο πξψηεο
γεληάο ηεο θππξηαθήο ηέρλεο. Ζ αλζξψπηλε κνξθή βξίζθεηαη ζην επίθεληξν ηνπ
κεγαιχηεξνπ κέξνπο ηεο δνπιεηάο ηνπ. Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο ηέρλεο ηνπ Γηακαληή είλαη ε
«ζπλερήο θαη πνιχπιεπξε δηαπξαγκάηεπζε ηεο γπλαηθείαο κνξθήο κέζα απφ
εμηδαληθεπκέλα θαη ηδενινγηθά θνξηηζκέλα ζηεξεφηππα». ην έξγν ηνπ Μάλα (Δηθ. 1)
αλαπηχζζεη ην αξρέηππν ηεο κεηξφηεηαο κέζσ ηεο γπλαηθείαο κνξθήο. Αλ θαη είλαη
ειαηνγξαθία, παξαπέκπεη ζε ςειφ αλάγιπθν. Απεηθνλίδνληαη ηξεηο θηγνχξεο, ε κάλα θαη
δχν παηδηά. Σν έλα, ην πην κηθξφ, ην θξαηά ζηελ αγθαιηά ηεο θαη ην άιιν ζηέθεηαη
κπξνζηά ηεο. Ζ θηγνχξα ηεο κάλαο θαη ηνπ παηδηνχ πνπ ζηέθεηαη κπξνζηά ηεο απνδίδεηαη
κε ηελ θεθαιή θεθιηκέλε ζην πιάη, ζηνηρείν ην νπνίν εκθαλίδεηαη ζε δηάθνξα έξγα ηνπ
Γηακαληή. Οη ηξεηο θηγνχξεο πεξηθιείνληαη ζε κηα ζπλερή θακπχιε, πνπ ζην θάησ κέξνο
επζπγξακκίδεηαη, ζρεκαηίδνληαο κηα απινπνηεκέλε θαη κλεκεηψδε θφξκα (Γαλφο, 2006,
ζει. 10, 12, 20). ε απηφ ην έξγν ηνπ Γηακαληή αλαπηχζζεηαη ην αξρέηππν ΠαλαγίαΥξηζηφο. Ζ γπλαίθα-κάλα εκθαλίδεηαη σο Παλαγία πνπ θξαηά ζηελ αγθαιηά ηεο ην κηθξφ
Υξηζηφ. Δπίζεο, θαίλεηαη ε ζχλδεζε ηεο γπλαίθαο ηεο Κχπξνπ, αιιά θαη ηεο γπλαίθαο
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γεληθά, κε ηελ νηθνγελεηαθή δσή. Ζ γπλαίθα ιακβάλεη ηε θπζηθή ηεο κνίξα, παληξεχεηαη,
θάλεη παηδηά θαη αθνζηψλεηαη ζε απηά.
Σν έξγν ηνπ Θειαζκόο (Δηθ. 2) απνηειεί ζπάληα πεξίπησζε γηα ην επξχηεξν έξγν
ηνπ, γηαηί ζηελ απφδνζε ηεο γπλαηθείαο κνξθήο εηζβάιιεη έληνλν αηζζεζηαθφ ζηνηρείν. Σν
έληνλα θσηηζκέλν, αθάιππην ζηήζνο ηεο κάλαο, απφ ην νπνίν θσηίδεηαη θαη ην πξφζσπν
ηνπ βξέθνπο, παξνπζηάδεηαη ηφζν σο πεγή ηξνθήο-δσήο, φζν θαη σο ζεκείν εζηίαζεο
αηζζεζηαζκνχ θαη ζεμνπαιηθφηεηαο (Γαλφο, 2006, ζει. 20). Κη εδψ είλαη εκθαλήο ε
ζχλδεζε ηεο γπλαίθαο κε ηελ νηθνγελεηαθή δσή, σο κάλα πνπ θξνληίδεη θαη ηξέθεη ην παηδί
ηεο, αιιά εδψ εκθαλίδεηαη θαη σο κέζν πνπ πξνζειθχεη ηελ πξνζνρή ηνπ αληξηθνχ
βιέκκαηνο.
Δληνχηνηο, ζηηο πεξηζζφηεξεο απεηθνλίζεηο ηεο δεκφζηαο θαη θνηλσληθήο ζθαίξαο,
ζην έξγν ηνπ Γηακαληή, νη γπλαίθεο είλαη είηε θπξηνιεθηηθά είηε κεηαθνξηθά απνχζεο. Ζ
«κεηαθνξηθή» απνπζία ηνπο απνδίδεηαη κε ηππνπνηεκέλα ή κε αδηεπθξίληζηα
ραξαθηεξηζηηθά πξνζψπνπ. Ζ θπξηνιεθηηθή ηνπο απνπζία θαίλεηαη ζηα πεξηζζφηεξα έξγα
ηνπ πνπ αθνξνχλ ζηνλ θνηλσληθφ βίν. Έηζη, ν άληξαο θπξηαξρεί ζηα έξγα ηνπ Γηακαληή κε
ζθελέο απφ ην ρψξν ηεο θνηλσληθνπνίεζεο, φπσο μεθνχξαζε ζηα θαθελεία, ακαμάξεδεο
ζε αλακνλή εξγαζίαο, κνπζηθνί, θιπ. (Δηθ. 3, 4, 5, 6). Οη αληξηθέο θηγνχξεο ηνπ Γηακαληή
απνδίδνληαη ξεαιηζηηθά, αιιά έρνπλ θαη πξαγκαηηθή ππφζηαζε, θάηη πνπ δελ έρνπλ νη
γπλαηθείεο ηνπ κνξθέο. Γηα παξάδεηγκα, Οη ακαμάξεδεο ηεο Αζκαάιηη (Δηθ. 3) «έρνπλ
ηνληζκέλε ηφζν ηε θπζηθή ηνπο ππφζηαζε, κέζσ ηεο αηζζεζηαθήο ηνπο ζσκαηηθφηεηαο,
φζν θαη απηή ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο, κε ηελ απφδνζε ησλ αηνκηθψλ ηνπο
ραξαθηεξηζηηθψλ» (Γαλφο, 2006, ζει. 14). Μέζα απφ ηα έξγα ηνπ Γηακαληή γίλεηαη
αληηιεπηή ε δηάζηαζε ηνπ θχινπ κέζα απφ ηε ζχλδεζε κεηαμχ αληξψλ θαη δεκφζηαο δσήο
θαη κεηαμχ γπλαηθψλ θαη νηθνγελεηαθήο δσήο θαη, ζπλεπψο, ε παηξηαξρηθή δνκή ηεο
θνηλσλίαο ηεο Κχπξνπ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε δχλακε αλήθεη ζηνπο άληξεο.
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Ο Γεψξγηνο Πνιπβίνπ Γεσξγίνπ (1901-1972) είλαη έλαο απφ ηνπο θαιιηηέρλεο
απηήο ηεο γεληάο ηνπ νπνίνπ ην έξγν πεξηιακβάλεη έλα ζεκαληηθφ αξηζκφ γπκλψλ (Γαλφο,
2006, ζει. 16). «Ο Γεσξγίνπ είλαη ν κνλαδηθφο Κχπξηνο θαιιηηέρλεο ηεο γεληάο ηνπ θαη
απφ ηνπο ιίγνπο ζηελ θππξηαθή ηζηνξία ηεο ηέρλεο, ζηνλ 20φ αηψλα, ηνπ νπνίνπ ην έξγν
γλψξηζε πιαηηά επηηπρία πέξαλ ηνπ θππξηαθνχ θαη ειιαδηθνχ ρψξνπ» (Γαλφο, 2007, ζει.
13). Σα γπκλά ηνπ Γεσξγίνπ ραξαθηεξίδνληαη ηαπηφρξνλα αηζζεζηαθά θαη απφκαθξα,
έρνληαο ζηνραζηηθή θαη ελδνζηξεθή δηάζεζε. Σα γπκλά γπλαηθεία ζψκαηα ειθχνπλ ην
ζεαηή θαη πξνζθέξνληαη αλππεξάζπηζηα ζε απηφλ, κέζα ζε κηα εξσηηθή ιαγλεία θαη
νκνξθηά. Παξάιιεια, θαλεξψλνπλ κηα πλεπκαηηθή ζχλδεζε κε ην δεκηνπξγφ ηνπο, ν
νπνίνο εθθξάδεη κηα αγλφηεηα θαη έλα κειαγρνιηθφ εζσηεξηθφ θφζκν (Νηθήηα, 2002 –
Σφκνο 7, ζει. 4).
Με ην έξγν ηνπ Ξεληύλεηαη (Δηθ. 7) ν (άληξαο) θαιιηηέρλεο, θαη θαη’ επέθηαζε ν
ζεαηήο, παξαθνινπζεί εδνλνβιεπηηθά ηε γπλαίθα, ζε θαζεκεξηλέο ζηηγκέο ηεο πξνζσπηθήο
ηεο δσήο. ην Γπκλό (Δηθ. 8) ε γδπκέλε γπλαηθεία θηγνχξα πξνζθέξεηαη ζρεδφλ παζεηηθά
γηα επραξίζηεζε ηνπ άληξα ζεαηή (Γαλφο, 2006, ζει. 16, 18). Σν καθξφζηελν ζρήκα ησλ
πεξηζζφηεξσλ γπλαηθψλ ζηα γπκλά ηνπ Γεσξγίνπ, ηνπο πξνζθέξεη θνκςφηεηα θαη ράξε.
Οη φγθνη ηνπ γπλαηθείνπ ζψκαηνο δίλνληαη πην γιππηηθά, φκσο ε λεθειψδεο πθή
θάπνησλ απφ απηά, φπσο ην Γπκλό ηνπ 1964 (Δηθ. 9) ή ην Γπκλό (Δηθ. 10), πνπ
δσγξάθηζε γχξσ ζηα 1961-62, ηα θάλεη πην απφκαθξα. Υάλνπλ ηελ αηνκηθφηεηά
ηνπο θαη κεηαηξέπνληαη ζε ζχκβνια νκνξθηάο, ζε ζχγρξνλεο θππξηαθέο Αθξνδίηεο
(Νηθήηα, 2002 – Σφκνο 7, ζει. 4).

Απηά ηα γπκλά ηνπ Γεσξγίνπ είλαη παζεηηθά θαη θαλεξψλνπλ αμίεο ηεο
ζειπθφηεηαο κε ηηο νπνίεο αζρνινχληαη νη άληξεο θαη βάζεη απηψλ άληξεο θαιιηηέρλεο
απεηθνλίδνπλ γπλαηθείεο θηγνχξεο. Μέζα απφ ηέηνηνπο πίλαθεο ν άληξαο είηε
παξαθνινπζεί ελεξγά ηε γπλαίθα, ρσξίο φκσο λα ηνλ βιέπεη απηή, ζε πξνζσπηθέο ηεο
ζηηγκέο θαη ληψζεη επραξίζηεζε είηε ε γπλαίθα ηνλ βιέπεη παζεηηθά θαη ηνλ επραξηζηεί.
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Έηζη, ν νπηηθφο θαη εξσηηθφο αληίθηππνο ησλ αληξψλ ζεαηψλ ζηηο γπλαίθεο ζπλδέεηαη κε
ην πψο εκθαλίδνληαη απηέο ζε έξγα δσγξαθηθήο.
«Ζ επαθή ηνπ Γεσξγίνπ κε ηηο πξσηνπνξίεο ηνπ άλνημε ην δξφκν γηα ηε κειέηε δχν
ζεκαληηθψλ κνξθψλ εηθαζηηθήο έθθξαζεο ηνπ δηθνχ ηνπ πνιηηηζηηθνχ ρψξνπ, ηεο
βπδαληηλήο θαη ιατθήο ηέρλεο». Υσξίο ακθηβνιία, ε ζεκαηνγξαθία ηνπ επεξεάζηεθε απφ
ηε βπδαληηλή ηέρλε. Έλα απφ ηα βαζηθά ζέκαηά ηνπ ήηαλ ε κεηξφηεηα. Βέβαηα, ν
Γεσξγίνπ δελ παξέκεηλε ζηηο πξνζπάζεηέο ηνπ λα απνδψζεη λέεο εηθνλνγξαθηθέο
πξνηάζεηο ηεο παξαδνζηαθήο αγηνγξαθίαο, αιιά δηαηεξψληαο ζέκαηα, ηχπνπο θαη
ζπκβνιηζκνχο ηεο βπδαληηλήο ηέρλεο, «πξνρψξεζε ζε κηα θνζκηθή εηθνλνγξαθία,
δίλνληαο έξγα πνπ ηα ραξαθηεξίδεη κηα εληειψο πξνζσπηθή γξαθή» (Νηθήηα, 2002 –
Σφκνο 7, ζει. 4, 6).
Σέηνηα έξγα είλαη Ζ Παλαγία ηεο Πεξηζηεξώλαο (Δηθ. 11), ζην νπνίν ε Παλαγία
είλαη κηα απιή Κχπξηα αγξφηηζζα πνπ ζειάδεη ην κηθξφ παηδί ηεο κε θφλην ην
ρσξηφ Πεξηζηεξψλα. Οη ζπκβνιηζκνί είλαη πνιχ εχινγνη. Ο Γεσξγίνπ δίλεη κηα
αξρεηππηθή εηθφλα, φπνπ ε κεηξφηεηα εμηδαληθεχεηαη, ζενπνηείηαη θαη απνδίδεηαη
σο ζχκβνιν ηνπ αέλανπ θχθινπ δσήο. Ζ Παλαγία, Κχπξηα αγξφηηζζα, είλαη ην
ζέκα θαη ηνπ έξγνπ Παλαγία ηνπ Ληνπέηξη (Δηθ. 12). Υαξαθηεξηζηηθή ζην έξγν απηφ
είλαη ε απφδνζε ησλ ρεξηψλ ζε κεγαιχηεξε θιίκαθα. Απηφ ην ζηνηρείν ππάξρεη ζε
πνιιά έξγα ηνπ Γεσξγίνπ, γηα ηνλ νπνίν ηα ρέξηα απνηεινχλ έθθξαζε ηεο
αλζξψπηλεο, αιιά θαη ζείαο δεκηνπξγίαο (Νηθήηα, 2002 – Σφκνο 7, ζει. 6).
Ζ Λνπθία Νηθνιαΐδνπ-Βαζηιείνπ (1909-1994) είλαη ε πξψηε Κχπξηα γπλαίθα
δσγξάθνο (Νηθήηα, 2002 – Σφκνο 10, ζει. 2). «Ζ δνπιεηά ηεο απνηειεί ζεκαληηθή
εμαίξεζε ζηνλ «θαλφλα» ηεο κηθξήο παξνπζίαο ηνπ γπκλνχ ζην έξγν ησλ θαιιηηερλψλ
απηήο ηεο γεληάο» (Γαλφο, 2006, ζει. 16). ηα έξγα ηεο Μειέηε Γπκλνύ (Δηθ. 13) θαη
Γπκλό (Δηθ. 14) νη γπλαηθείεο κνξθέο απνδίδνληαη κε κλεκεηψδε ραξαθηήξα θαη έρνπλ
κηαλ αίζζεζε απηναλαθνξηθφηεηαο, δίλνπλ ηελ εληχπσζε φηη αξλνχληαη λα αλαγλσξίζνπλ
ηελ παξνπζία ηνπ ζεαηή. πλεηδεηά δελ πξνζθέξνπλ ην βιέκκα ηνπο ζην ζεαηή θαη ηνλ
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αξληνχληαη. Απηά ηα γπκλά ηεο Νηθνιαΐδνπ, ζε αληίζεζε κε ηα παζεηηθά γπκλά ηνπ
Γεσξγίνπ, δελ πξνζθέξνληαη παζεηηθά πξνο επραξίζηεζε ηνπ ζεαηή θαη ηνπ αξληνχληαη ηε
δχλακε ηνπ βιέκκαηνο. ην έξγν ηεο Μεηά ην κπάλην (Δηθ. 15) «ε γπλαηθεία κνξθή
‘παξαδέρεηαη’ ηελ παξνπζία ηνπ ζεαηή, ζπλαληψληαο ην βιέκκα ηνπ, ζε κηα δηθνξνχκελε
ζηάζε σο πξνο ηελ ‘απνδνρή’ ηεο ‘παξνπζίαο’ ηνπ, δεκηνπξγψληαο έλα βαζκφ έληαζεο»
(Γαλφο, 2006, ζει. 16). Σν έξγν απηφ είλαη κηα ζησπειή αλζξψπηλε ζηηγκή, θιεκκέλε απφ
ην ρξφλν, ζην νπνίν ε Νηθνιαΐδνπ δίλεη έλα θφζκν γπλαηθείσλ αηζζεκάησλ θαη
θαηαζηάζεσλ, φπνπ είλαη ηαπηφρξνλα πξσηαγσλίζηξηα θαη ζεαηήο (Γαλφο, 2006, ζει. 16).
ην έξγν ηεο ηα ρσξάθηα (Δηθ. 16) ε μαπισκέλε θηγνχξα κπνξεί λα εξκελεπηεί
ζπκβνιηθά σο πξνζσπνπνίεζε ηεο κεηέξαο-γεο, ηξνθνδφηξαο. ε πξψην πιάλν
απεηθνλίδεηαη ην δεχγνο κάλαο-θφξεο δψληαο ζε έλα ζχγρξνλν θφζκν, ελψ ζε δεχηεξν
πιάλν δηαθξίλνληαη θάπνηεο γπλαίθεο κε παξαδνζηαθέο ελδπκαζίεο λα εξγάδνληαη ζηα
ρσξάθηα. Σν θαξπνχδη ζπκβνιίδεη ηελ αγάπε γηα ηε δσή θαη ηηο ραξέο ηεο δσήο. «Σα
πεξηγξάκκαηα είλαη ηνικεξά θαη ηα θαζαξά δπλαηά ρξψκαηα ρξεζηκνπνηνχληαη φρη κφλν
γηα σο απηφλνκεο αμίεο, αιιά ηδηαίηεξα σο κέζν πξνζέγγηζεο ηεο βαζχηεξεο νπζίαο ησλ
πξαγκάησλ» (Γαλφο, 2006, ζει. 12˙ Νηθήηα, 2002 –Σφκνο 10, ζει. 6). πσο θαη ζε
πξνεγνχκελα έξγα άιισλ θαιιηηερλψλ, πνπ αλαιχζεθαλ πην πάλσ, θαη εδψ είλαη εκθαλήο
ε ζχλδεζε ηεο γπλαίθαο ηεο Κχπξνπ κε ηελ νηθνγέλεηα, αιιά εδψ αξρίδεη λα δηαθαίλεηαη
θαη ε πξνζπάζεηά ηεο, φπσο θαη θάζε γπλαίθαο, λα μεθχγεη απφ ηνλ παξαδνζηαθφ ηεο ξφιν
θαη λα εθζπγρξνληζηεί. Αληίζεηα κε ηα αξρέηππα βάζεη ησλ νπνίσλ παξνπζηάδνπλ ηε
γπλαίθα ν Γηακαληήο θαη ν Γεσξγίνπ, ε Νηθνιαΐδνπ, σο γπλαίθα θαιιηηέρλεο, πξνζδίδεη
κεγαιχηεξε ππφζηαζε θαη πξαγκαηηθφηεηα ζηε γπλαίθα. Με απηφ ηνλ ηξφπν, ε γπλαίθα
ζηα έξγα ηεο Νηθνιαΐδνπ δελ είλαη παζεηηθή, αιιά εκθαλίδεηαη λα απαηηεί θάηη.
Ο Σειέκαρνο Κάλζνο (1910-1993) είλαη, επίζεο, έλαο απφ ηνπο θαιιηηέρλεο ηεο
πξψηεο γεληάο. Βαζηθφ κέιεκα ηνπ Κάλζνπ, ζε φιε ηε δσγξαθηθή ηνπ παξαγσγή, ήηαλ ε
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εμεξεχλεζε δσγξαθηθψλ αμηψλ, φπσο ζχλζεζε, ρξψκα, θιπ., αληί ησλ φπνησλ ζπκβνιηθψλ
ή ηδενινγηθψλ λνεκάησλ ησλ κνξθψλ. ην έξγν ηνπ Γπλαίθεο ζην ρσξάθη (Δηθ. 17) νη
ζθπκκέλεο γπλαίθεο απνηεινχλ δηεξεχλεζε θφξκαο (Γαλφο, 2006, ζει. 12). Χζηφζν, κέζα
απφ απηφ ην έξγν θαίλεηαη ε παξαδνζηαθή ζέζε ηεο γπλαίθαο ηεο Κχπξνπ, ε νπνία
εξγαδφηαλ ζην ζπίηη ή ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο (γεσξγία). ε έλα άιιν έξγν ηνπ απφ ηε
ζεηξά μπινγξαθηψλ θιεξνί Χξόλνη, ην Γεθέκβξεο ’63 (Δηθ. 18) «θπξηαξρεί κηα άκεζε
ζπλαηζζεκαηηθή θφξηηζε» κε ηε κνξθή ηεο γπλαίθαο-αγξφηηζζαο, ηνπ πξνεγνχκελνπ
έξγνπ (Δηθ. 17), πνπ ζθχβεη πάλσ ζηε γε, λα «έρεη κεηακνξθσζεί ζηε γπλαίθα-κάλαζξήλν πνπ ζθχβεη πάλσ ζην λεθξφ άληξα». Αθνξκή γηα ηε δεκηνπξγία ηέηνησλ έξγσλ ήηαλ
ηα πνιηηηθν-θνηλσληθν-ζηξαηησηηθά γεγνλφηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 ζηελ Κχπξν, κε ηελ
θνξχθσζή ηνπο ην 1974 (Γαλφο, 2006, ζει. 12, 22).
Ο Γηψξγνο Μαπξνΐδεο (1912) γελλήζεθε ζηνλ Πεηξαηά, αιιά πέξαζε ηα πξψηα
δψδεθα ρξφληα ηεο δσήο ηνπ ζηελ Κχπξν. Οιφθιεξε ε θαιιηηερληθή ηνπ πνξεία
εμειίρηεθε ζηελ Διιάδα (Γαλφο, 2006, ζει. 26˙ Νηθήηα, 2002 – Σφκνο 12, ζει. 2). «Ζ
δσγξαθηθή ηνπ ππήξμε έληνλα αλζξσπνθεληξηθή, κε πξσηαγσληζηή ηε γπλαηθεία κνξθή, ε
νπνία ιεηηνπξγεί απνθιεηζηηθά ζρεδφλ σο ζηνηρείν ζχλζεζεο θαη έθθξαζεο» (Γαλφο,
2006, ζει. 26). Σν γπλαηθείν γπκλφ είλαη κηα απφ ηηο ζεκαληηθέο θαηεγνξίεο ηεο δνπιεηάο
ηνπ Μαπξνΐδε. ην έξγν ηνπ Καζηζηή θπξία (Δηθ. 19) κλεκεηνπνηεί ηε γπλαηθεία κνξθή θαη
ηελ παξνπζηάδεη σο αξρεηππηθή θηγνχξα. Ζ γχκληα ηεο αθαηξεί ηελ αηζζεζηαθή ηεο
δηάζηαζε θαη ην γπλαηθείν ζψκα εκθαλίδεηαη σο έλα ηνπίν. Σαπηφρξνλα, δίλεηαη έκθαζε
ζην ζπκβνιηζκφ ηεο γπλαίθαο σο δπλακηθή παξνπζία θαη θνξέαο δσήο θαη δηαηψληζεο
(Νηθήηα, 2002 – Σφκνο 12, ζει. 6). Ο ηξφπνο πνπ ν Μαπξνΐδεο πξνβάιιεη ην γπλαηθείν
ζηήζνο θαλεξψλεη ηηο εληάζεηο ηεο θνξκαιηζηηθήο ηνπ δηαπξαγκάηεπζεο γηα ην γπκλφ.
ε πνιιά έξγα ηνπ Μαπξνΐδε ππάξρεη ζχλζεζε δχν ή πεξηζζφηεξσλ γπκλψλ, φπσο
ζην έξγν Ζ Διέλε ληξέπεηαη (Δηθ. 20). Έξγα φπσο απηφ, πνπ δηεγνχληαη κηα ηζηνξία, ην
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γπκλφ έρεη έλα ηδηαίηεξν ζπκβνιηζκφ, «απηφ ηεο γχκληαο σο πξσηνγελνχο, πξσηαξρηθήο
αλζξψπηλεο θαηάζηαζεο, σο αιήζεηαο». Ο απξφζσπνο ρψξνο, πνπ ππάξρεη ζπλήζσο ζε
έξγα φπσο απηφ, πξνζδηνξίδεη ηελ αηκφζθαηξα ηνπ έξγνπ θαη ηα καχξα πεξηγξάκκαηα ησλ
κνξθψλ πξνζδηνξίδνπλ ηε δνκή ηνπ έξγνπ. Δίλαη θαλεξφ φηη ν Μαπξνΐδεο ρξεζηκνπνηεί
κηα ςπρνγξαθηθή γξαθή θαη απηφ θαίλεηαη θπξίσο ζηα έξγα ηνπ Αληηζηέθεηαη (Δηθ. 21) θαη
Σν Μεγάιν γπκλό (Δηθ. 22), φπνπ δεκηνπξγεί θίλεζε θαη έληαζε. Γεληθά, ηα γπκλά ηνπ
Μαπξνΐδε αληηθαηνπηξίδνπλ ηνλ αλζξψπηλν ςπρηζκφ κέζα απφ νιφθιεξν ην ζψκα, ηνπ
νπνίνπ νη δπλαηφηεηεο έθθξαζεο δίλνληαη κε κηα ηδηνζπγθξαζηαθή ρξήζε ηεο εηθαζηηθήο
γξαθήο θαη ησλ πιηθψλ (Νηθήηα, 2002 – Σφκνο 12, ζει. 6).
ηα πην πάλσ έξγα ηνπ Μαπξνΐδε, φπσο θαη ζε άιια έξγα πνπ αλαιχζεθαλ
παξαπάλσ, ε (Κχπξηα) γπλαίθα πξνβάιιεηαη σο πεγή δσήο θαη ηξνθήο. Γειψλεηαη ν
παξαδνζηαθφο ηεο ξφινο ζηελ θνηλσλία, πνπ ήηαλ λα αζρνιείηαη κε ην ζπίηη, ηελ
νηθνγέλεηα ή/θαη κε ηε γεσξγία. Παξάιιεια, ε ζεμνπαιηθφηεηα θαη ε ζειπθφηεηά ηεο
ιεηηνπξγνχλ σο ζηνηρεία πξνζέιθπζεο ησλ αληξψλ ζεαηψλ κέζσ δηαθνξεηηθψλ θαη
μερσξηζηψλ πεξηπηψζεσλ. Απηέο νη πεξηπηψζεηο αθνξνχλ ζηα παζεηηθά γπκλά ηνπ
Γεσξγίνπ, ζηε κε παζεηηθή πξνβνιή ηεο γπλαίθαο, ε νπνία απαηηεί θάηη, απφ ηε
Νηθνιαΐδνπ θαη ζηηο εληάζεηο ζέαζεο πνπ δεκηνπξγνχλ ηα γπκλά ηνπ Μαπξνΐδε. Δίλαη
εκθαλέο φηη απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά πεξηιακβάλνληαη ζηελ πξψηε γεληά ηεο θππξηαθήο
ηέρλεο ζρεηηθά κε ηελ απεηθφληζε ηεο γπλαηθείαο κνξθήο, είηε πξφθεηηαη είηε φρη γηα
γπκλφ.
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2.2 Φύλο και ζεξοςαλικόηηηα ζηη δεύηεπη γενιά
Ζ δεχηεξε γεληά ηεο θππξηαθήο ηέρλεο αθνξά θαιιηηέρλεο πνπ γελλήζεθαλ απφ ηα
ηέιε ηεο δεχηεξεο δεθαεηίαο ηνπ εηθνζηνχ αηψλα, θπξίσο γελλεκέλνη ηελ ηξίηε δεθαεηία
(1920-1930). Υαξαθηεξηζηηθά ηεο δεχηεξεο γεληάο ηεο λεφηεξεο θππξηαθήο ηέρλεο είλαη ε
απεηθφληζε ηεο πξνζπάζεηαο ηνπ γπλαηθείνπ θχινπ γηα επηθνηλσλία θαη απειεπζέξσζε
απφ ηελ πεξηζσξηνπνίεζε ζηελ νπνία έρεη εγθισβηζηεί. Δπίζεο, ε ζειπθφηεηα θαη
ζεμνπαιηθφηεηά ηεο γπλαίθαο ιεηηνπξγνχλ σο κέζα πξνζέιθπζεο ηνπ αληξηθνχ
βιέκκαηνο.
Ο Υξηζηφθνξνο άββα (1924-1968) είλαη κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο κνξθέο ηεο
δεχηεξεο γεληάο ηεο θππξηαθήο ηέρλεο πνπ ζπλέβαιε ζηελ πιήξε θαη ξηδηθή αλαλέσζε ηεο
θππξηαθήο εηθαζηηθήο ηέρλεο (Δπηκειεηήξην Καιψλ Σερλψλ Κχπξνπ, 2010, ζει. 42).
«Ήηαλ απηφο πνπ πξσηνζηάηεζε ζηελ εηζαγσγή ζχγρξνλσλ ξεπκάησλ, ηα νπνία έθεξε ζε
νπζηαζηηθφ δηάινγν κε ηηο ληφπηεο παξαδφζεηο, ζπληζηψληαο έηζη θαη ηνλ ζπλδεηηθφ θξίθν
κεηαμχ ηεο πξψηεο θαη ηεο δεχηεξεο γεληάο θαιιηηερλψλ, ελψ απνηέιεζε ζεκείν αλαθνξάο
θαη γηα λεφηεξνπο» (Γαλφο, 2009, ζει. 34). Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπ ζε Αγγιία
θαη Γαιιία δεκηνπξγνχζε έξγα κε θάπνηεο ακπδξέο επηξξνέο απφ ηνλ επξσπατθφ
κνληεξληζκφ. Μέξνο απηήο ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ – απφξξνηα απφ ηε καζεηεία ηνπ κε ηνλ
A. Lhote ζην Παξίζη – είλαη ε δεκηνπξγία έξγνπ φπνπ ρξεζηκνπνηεί έλα ηδίσκα
αθαδεκατθνχ θαη «ζπληεξεηηθνχ» θπβηζηηθνχ ραξαθηήξα, κέζα απφ ην νπνίν παξάγεη
έξγα παξαζηαηηθνχ ραξαθηήξα, ζηα νπνία φκσο ην ζέκα ελζσκαηψλεηαη σο ζπλζεηηθφθνξκαιηζηηθφ ζηνηρείν (Γαλφο, 2007, ζει. 23-24).
Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα απνηεινχλ ηα γπλαηθεία γπκλά πνπ δσγξαθίδεη ζηε
γαιιηθή ηνπ πεξίνδν (1956-59), ζηα νπνία δηαζπά θαη αλαζπλζέηεη ηελ αλζξψπηλε
θηγνχξα κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε ε αηνκηθή ηνπο ππφζηαζε, καδί κε ηηο φπνηεο
εληάζεηο ζέαζεο θαη ζεμνπαιηθφηεηαο πνπ παξαδνζηαθά εκπεξηέρεη ε απεηθφληζε
ηνπ γπκλνχ ζψκαηνο λα θαηαξγείηαη (Γαλφο, 2007, ζει. 24).
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Έξγα φπσο ην Γπκλό (Δηθ. 23) θαη Λνπόκελεο ζηελ Κεξύλεηα (Δηθ. 24) ζπληζηνχλ
ηελ πην «αθαδεκατθή» θαη ζπληεξεηηθή παξαγσγή ηνπ άββα (Γαλφο, 2009, ζει. 38). Με
βάζε ηνλ ηξφπν πνπ δσγξάθηδε ηα γπλαηθεία γπκλά «ζηε γαιιηθή ηνπ πεξίνδν (1956-59)»,
θαη ζηα δχν απηά έξγα ηνπ, φληαο γπλαηθεία γπκλά, νη εληάζεηο ζέαζεο θαη
ζεμνπαιηθφηεηαο πνπ πξνζθέξεη ζπλήζσο ην γπκλφ δελ πθίζηαληαη (Γαλφο, 2007, ζει.
24). Έηζη, εδψ παξαηεξείηαη φηη ν Υξηζηφθνξνο άββα αλαηξέπεη ηε ζεσξία πνπ
ππνζηεξίδεη φηη ε ζεμνπαιηθφηεηα θαη ε ζειπθφηεηά ηεο γπλαίθαο ιεηηνπξγνχλ σο κέζν
πξνζέιθπζεο θαη επραξίζηεζεο ηνπ βιέκκαηνο ηνπ άληξα ζεαηή – παξφιν πνπ ζην Γπκλό
(Δηθ. 23) ην βιέκκα ηεο γπλαηθείαο θηγνχξαο ζπλαληά ην βιέκκα ηνπ ζεαηή – θαη απνδίδεη
ην γπλαηθείν γπκλφ κε απζηεξφηεηα θαη ζπληεξεηηθφηεηα.
Ο Κψζηαο Οηθνλφκνπ (1925) αλήθεη ζηε δεχηεξε γεληά ησλ Κππξίσλ θαιιηηερλψλ
θαη «ε θαιιηηερληθή ηνπ δεκηνπξγία ραξαθηεξίδεηαη απφ κεγάιε παξαγσγηθφηεηα θαη απφ
πινπξαιηζκφ ζηε ρξήζε πιηθψλ, κέζσλ θαη ηερλνηξνπηψλ» (Γαλφο, 2009, ζει. 98).
Σαπηφρξνλα, ζην έξγν ηνπ έρεη ελζσκαηψζεη θαη δεκηνπξγηθά αθνκνηψζεη ζεηξά
επηξξνψλ θαη ηδησκάησλ απφ ηελ ηζηνξία ηεο λεφηεξεο δπηηθήο ηέρλεο, ελψ θαηά
θαηξνχο έρεη επηδείμεη θαη δηάζεζε γηα πεηξακαηηζκφ. Ο ηειεπηαίνο φκσο δελ
απνηέιεζε πνηέ απηνζθνπφ, θαη έηζη ν θαιιηηέρλεο απέθπγε ηελ επηθαλεηαθά
εληππσζηαθή, αιιά νπζηαζηηθά θελή παξαγσγή, εγθαηαιείπνληαο, ή απνθεχγνληαο
λα πηνζεηήζεη, φπνηεο εθθξάζεηο θαη κεζφδνπο απνδεηθλχνληαλ μέλεο σο πξνο ηελ
ηδηνζπγθξαζία ηνπ (Γαλφο, 2009, ζει. 98)
Ζ δνπιεηά ηνπ Οηθνλφκνπ, ν νπνίνο αλ θαη ειηθηαθά αλήθεη ζηε δεχηεξε γεληά ηεο
θππξηαθήο ηέρλεο, είλαη πεξηζζφηεξν θνληά ζηελ πξψηε γεληά. ηα έξγα ηνπ, ζεκαηηθά θαη
πθνινγηθά, ππεξηζρχνπλ ηνπία θαη ζθελέο απφ ηελ αγξνηηθή δσή ηεο Κχπξνπ,
ζθηαγξαθεκέλα απφ έλα ξεαιηζκφ εζνγξαθηθνχ ραξαθηήξα (Γαλφο, 2009, ζει. 100). Γηα
παξάδεηγκα, ζην έξγν ηνπ Ξεθινύδηζκα αζαζηώλ (Δηθ. 25) επηά άηνκα βξίζθνληαη ζε έλα
ρσξάθη θαη μεθινπδίδνπλ αζάζηα (ακχγδαια). Ζ ζθελή απηή απεηθνλίδεη ηελ ελαζρφιεζε
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Κππξίσλ κε ηε γεσξγία, θπξίσο γπλαηθψλ, αθνχ νη γπλαίθεο θπξηαξρνχλ ζην έξγν, είλαη
έμη θαη έλαο άληξαο. Έηζη, θαίλεηαη ε παξαδνζηαθή ζέζε ηεο γπλαίθαο ηεο Κχπξνπ, πνπ
εθηφο απφ ην ζπίηη θαη ηελ νηθνγέλεηα εξγαδφηαλ θαη ζηνπο αγξνχο. ηα έξγα ηνπ
Οηθνλφκνπ πεξηιακβάλνληαη θαη δχν ιηλνγξαθίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα πνιηηηθνζηξαηησηηθά γεγνλφηα ηεο Κχπξνπ ην 1974. Πξφθεηηαη γηα ηα έξγα Πηώζε (Δηθ. 26) θαη
Πξνζπάζεηα (Δηθ. 27), φπνπ ζην πξψην απεηθνλίδεηαη ε ηξαγηθφηεηα εθείλσλ ησλ
γεγνλφησλ θαη ηνπ ζαλάηνπ θαη ζην δεχηεξν παξνπζηάδεηαη ε πξνζπάζεηα γηα αλφξζσζε
θαη ε ειπίδα γηα έλα θαιχηεξν κέιινλ (Γαλφο, 2009, ζει. 103). Ζ πξνζπάζεηα ηνπ άληξα
γηα αλφξζσζε ζπκβνιίδεη ηνλ πφζν νιφθιεξεο ηεο Κχπξνπ γηα έλα θαιχηεξν κέιινλ.
Ζ Καίηε Φαζνπιηψηνπ-ηεθαλίδνπ (1925) απνηειεί κηα μερσξηζηή παξνπζία ζηελ
θππξηαθή ηέρλε. Σν έξγν ηεο είλαη εμίζνπ ζπνπδαίν κε απηφ ησλ άιισλ αμηφινγσλ
θαιιηηερλψλ ηεο γεληάο ηεο θαη ηεο επφκελεο, αιιά επίζεο ε πνξεία ηεο παξνπζηάδεη κηα
αμηνζεκείσηε παξαγσγή, ε νπνία αλαλεψλεηαη ζπλερψο (Γαλφο, 2009, ζει. 126). Ζ
δσγξαθηθή ηεο θηλείην ζηα πιαίζηα ηεο γεσκεηξηθήο αθαίξεζεο [παξάδεηγκα ηεο νπνίαο ην
Αθεξεκέλν γεσκεηξηθό (Δηθ. 28)] κέρξη ηα πνιηηηθν-ζηξαηησηηθά γεγνλφηα ηνπ
θαινθαηξηνχ ηνπ 1974. Δθείλε ηελ επνρή ε πνξεία ηεο θππξηαθήο ηέρλεο πξνο ηνλ
εθζπγρξνληζκφ ηεο κε ηηο δηεζλείο εμειίμεηο ηεο ηέρλεο ζηακάηεζε βηαία. Αλ θαη ε
ηεθαλίδνπ δελ παξνπζηάδεη ηε ζπληεξεηηθή κεηαζηξνθή πνπ παξαηεξείηαη ζε άιινπο
ζπλαδέιθνπο ηεο, ηελ επνρή εθείλε ε δσγξαθηθή ηεο παξνπζίαζε κηα ζηξνθή πξνο ηελ
παξαζηαηηθή, αλζξσπνθεληξηθή απεηθφληζε, ρσξίο πνηνηηθή κεηάπησζε (Γαλφο, 2009,
ζει. 128).
ηνπο πίλαθεο πνπ αλήθνπλ ζηελ ελφηεηα Σν βάζνο ηνπ θόζκνπ «νη επζχγξακκεο
ρξσκαηηθέο

επηθάλεηεο

ησλ

πξσηκφηεξσλ

εηθφλσλ,

αιινχ

κεηαιιάζζνληαη

ζε

θακππιφγξακκεο θαη αλαδχνληαη σο απιέο, ζρεκαηνπνηεκέλεο ζειπθέο θηγνχξεο» (Δηθ.
29, 30), «ελψ αιινχ κεηαζρεκαηίδνληαη ζε πιαίζηα-παξάζπξα πνπ πεξηθιείνπλ
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‘ζηηγκηφηππα’ ηνπ θπζηθνχ ή θαη ηνπ θηηζηνχ πεξηβάιινληνο» (Δηθ. 31). «Αθφκε θαη ζηα
έξγα φπνπ εηζρσξνχλ πεξηζζφηεξν νξγαληθέο θφξκεο, ε δσγξαθηθή επηθάλεηα παξακέλεη
κηα νξγάλσζε ζρεκάησλ θαη ρξσκάησλ» (Δηθ. 32, 33). Σα κεηαγελέζηεξα απηά έξγα,
ζεκαηηθά θαη κνξθνινγηθά, απνηεινχλ αληίδξαζε ζηα γεγνλφηα ηνπ 1974 θαη ζηηο
ξαγδαίεο αιιαγέο ζην θππξηαθφ θνηλσληθν-γεσγξαθηθφ ηνπίν πνπ αθνινχζεζαλ.
Κπξηαξρεί κηα γπλαηθεία θηγνχξα σο θφξκα, παξαπέκπνληαο ζην ειιεληζηηθφ άγαικα ηεο
Αθξνδίηεο απφ ηνπο φινπο, πνπ βξίζθεηαη ζην Κππξηαθφ Μνπζείν. «Με ηελ απιντθά
ζρεκαηνπνηεκέλε, επαλαιακβαλφκελε απφδνζή ηεο, αλαδεηθλχεηαη ζε ζχκβνιν-θνξέα
ηνπηθψλ πνιηηηθν-θνηλσληθψλ αλαθνξψλ, φπσο θαη νηθνπκεληθψλ ππαξμηαθψλ αλεζπρηψλ»
(Γαλφο, 2009, ζει. 128). Οη γπλαηθείεο θηγνχξεο ζε απηά ηα έξγα αληηπξνζσπεχνπλ ηηο
γπλαίθεο ηεο Κχπξνπ πνπ ππέθεξαλ απφ ηελ ηνπξθηθή εηζβνιή ηνπ 1974, αιιά θαη απηέο
πνπ πξνζπαζνχλ λα μεθχγνπλ απφ ηελ πεξηζσξηνπνίεζε θαη λα θαηαζηνχλ «νξαηέο» ζηελ
θνηλσλία. ε έξγα ηεο κε ηίηιν ύλζεζε (Δηθ. 34, 35, 36, 37) εκπεξηέρνληαη «έλλνηεο θαη
ζπκβνιηζκνί, φπσο ν θαηαθεξκαηηζκφο, ε απαγφξεπζε, ε απνζπαζκαηηθφηεηα, ε έιιεηςε
φζν θαη ε αλάγθε επηθνηλσλίαο». Αθφκε, πεξηιακβάλνληαη ζχκβνια θαη ζεκεηνινγηθνί
θψδηθεο, φπσο ην ζπαζκέλν θεθάιη ηνπ αγάικαηνο ηεο Αθξνδίηεο ή ηεο ζεάο Τγείαο
(θφξε ηνπ Αζθιεπηνχ), ζήκαηα ηξνραίαο, ηειεθσληθέο ζπζθεπέο θαη αξηζκνί (Γαλφο,
2009, ζει. 130). Με απηφ ηνλ ηξφπν δειψλεηαη θαη εδψ ν πφλνο ηεο γπλαίθαο ηεο Κχπξνπ,
εμαηηίαο ησλ γεγνλφησλ ηνπ 1974, ν εγθισβηζκφο ηεο ζην πεξηζψξην θαη ε πξνζπάζεηά ηεο
γηα απειεπζέξσζε απφ ην αζθπθηηθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν δεη.
Ο ηέιηνο Βφηζεο (1929) αλήθεη ζηελ νκάδα ησλ θαιιηηερλψλ πνπ εηζήγαγαλ
εληειψο θαηλνχξγηα δεδνκέλα ζηελ ηέρλε ηεο Κχπξνπ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960. ην έξγν
ηνπ Εεπγάξη (Δηθ. 38) ηνπνζεηεί έλα αληξφγπλν ζε έλα δηαγξακκηζκέλν πίλαθα θαη ν
άληξαο αγθαιηάδεη ηε γπλαίθα ζηνλ ψκν. Σν ζαξθψδεο γήηλν γπλαηθείν ζψκα έξρεηαη ζε
αληίζεζε κε ην «ζπλαξκνινγεκέλν κε ρξψκαηα» θεθάιη ηνπ άληξα, «ν νπνίνο είλαη
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ληπκέλνο κε έλα ιεπθφ άπιν θνζηνχκη». Πξνβάιιεηαη ην ζπλαπάληεκα δχν θφζκσλ θαη «ε
επαθή πνπ ζηακαηά ζηνλ απξφζσπν καζθνθνξεκέλν άληξα, ν νπνίνο φηαλ αγγίδεη ηε
γπλαίθα γίλεηαη δεζηφο θαη αλζξψπηλνο, δερφκελνο ηελ αγάπε ηεο». Ζ γπλαίθα πξνζπαζεί
λα επηθνηλσλήζεη κε ην άιιν πξφζσπν κε κηα επγεληθή ρεηξνλνκία. Ζ γχκληά ηεο, ρσξίο λα
πξνθαιεί, εληζρχεη ηελ αληίζεζε ησλ δχν θφζκσλ (Λνΐδνπ & Γαλφο, 2009, ζει. 4, 8, 10).
Με ην ζπκβνιηζκφ ηνπ παξαπάλσ έξγνπ δειψλεηαη ε αληίζεζε ησλ δχν θχισλ,
ηνπ άληξα θαη ηεο γπλαίθαο. Σν ληχζηκν ηνπ άληξα ζπκβνιίδεη ηε δχλακε θαη ηελ
ππεξίζρπζή ηνπ έλαληη ζην γπλαηθείν θχιν, ελψ ε γχκληα ηεο γπλαίθαο αλαπαξηζηά ηελ
παξακέιεζε θαη ηελ πεξηζσξηνπνίεζε ηεο ζηελ θνηλσλία. Δίλαη απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ
ην γπλαηθείν γπκλφ ρξεζηκνπνηείηαη φρη γηα λα ηθαλνπνηήζεη ην αληξηθφ βιέκκα, αιιά γηα
λα ζίμεη κηαλ θαηάζηαζε – ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ηνλ εγθισβηζκφ ηεο γπλαίθαο
ζην πεξηζψξην ηεο θνηλσλίαο. Ο άληξαο είλαη ιεο θαη έρεη επηζηξέςεη απφ ηε δνπιεηά θαη ε
γπλαίθα πνπ βξηζθφηαλ ζην ζπίηη, ζχκθσλα κε ηνλ παξαδνζηαθφ ηεο ξφιν, βξίζθεη
επθαηξία λα ηνπ κηιήζεη. Με ηελ «επγεληθή ρεηξνλνκία» (Λνΐδνπ & Γαλφο, 2009, ζει. 10)
ηεο ε γπλαίθα πξνζπαζεί λα επηθνηλσλήζεη κε ην αληίζεην θχιν (ην ζχδπγφ ηεο) θαη λα
εθθξάζεη ηελ επηζπκία ηεο γηα ρεηξαθέηεζε θαη έληαμε ζηελ θνηλσλία σο ελεξγφ κέινο,
ψζηε λα μεθχγεη απφ ηνλ παζεηηθφ ηεο ξφιν. Σα ίδηα ηζρχνπλ θαη γηα έλα άιιν έξγν ηνπ
(Δηθ. 39), φπνπ «κε ηνλ ίδην ζπκβνιηθφ ηξφπν πξνρσξεί ρσξίο ελδνηαζκνχο ζηελ πξνβνιή
ηεο γπκλήο γπλαηθείαο θηγνχξαο, απνθιείνληαο θάζε ηη πξνθιεηηθφ. Ζ ελέξγεηα
δηνρεηεχεηαη ζην γπλαηθείν θνξκί θαη ζην αληξηθφ πξφζσπν, αιιά θπξίσο ζηα ρέξηα, ηα
νπνία ιεηηνπξγνχλ σο εθθξαζηέο ζπλαηζζεκάησλ θαη πξνζέζεσλ» (Λνΐδνπ θαη Γαλφο,
2009, ζει. 10).
Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ηέρλεο ηνπ Βφηζε είλαη ε επηζηξνθή. Ζ αληξηθή ή
γπλαηθεία θηγνχξα, ην φιν ηειεηνπξγηθφ ηεο δεκηνπξγίαο, νη αλζξψπηλεο ζρέζεηο, ε
ζπληξνθηθφηεηα, αθφκε θαη ε ζαξθηθή επαθή, είλαη ζηνηρεία πνπ ζπλππάξρνπλ ζε έξγα

19

ηνπ, ηα νπνία κεξηθέο θνξέο ζπγθαηαιέγνληαη ζπκβνιηθά. Έηζη, ζε κηα ζχγθξνπζε ηνπ
πξαγκαηηθνχ κε ην γξακκηθφ, ηα ζχκβνια πξνβάιινληαη σο «αλάγιπθα» (Λνΐδνπ &
Γαλφο, 2009, ζει. 10).
ηε Νεθξή Φύζε (Δηθ. 40) κε αριάδηα, κπαλάλα, θξνπηηέξα θαη κπνπθάιη θξαζηνχ,
ηα παξαζηαηηθά κνηίβα ιεηηνπξγνχλ σο εξσηηθφ ππνλννχκελν θαη πεηπραίλνπλ λα
αηρκαισηίζνπλ ην βιέκκα, πξνβαιιφκελα κπξνζηά ζην δηαγξακκηζκέλν ηνπίν. ην
έξγν Δγθπκνζύλε (Δηθ. 41) πεηπραίλεη κε έλαλ αζθεηηθφ πινπξαιηζκφ λα εμπςψζεη
έλα ζέκα ηφζν απιφ (ζρεκαηηθά) φπσο ε θνπζθσκέλε θνηιηά, αιιά θαη ηφζν
ζεκαληηθφ γηα ηελ ίδηα ηε δεκηνπξγία, θαη λα πεηχρεη κε ηελ έκθαζε ζηνλ φγθν,
ηελ πξνβνιή ηεο θάζε γξακκήο ρσξηζηά, αιιά θαη ηνπ ζπλφινπ (Λνΐδνπ & Γαλφο,
2009, ζει. 10).

Οη γπλαηθείεο θηγνχξεο ζην έξγν Γύν Κνξίηζηα (Δηθ. 42) «ζαλ άιιεο κέδνπζεο, κε
αληξηθά ζεμνπαιηθά φξγαλα ζην θεθάιη, ζχκβνια ‘αγηφηεηαο’ θαη ‘αλεζηθφηεηαο’,
πξνβάιινπλ σο δηακαξηπξία θαη θξηηηθή γηα ηε ζχγρξνλε θνηλσλία» (Λνΐδνπ & Γαλφο,
2009, ζει. 10). Απφ ηε κηα, ηα αληξηθά ζεμνπαιηθά φξγαλα ζηα θεθάιηα ησλ δχν
γπλαηθείσλ κνξθψλ θαη ν ηξφπνο πνπ πξνβάιινληαη ηα ζηήζε ηνπο ηηο θαζηζηά ζχκβνια
ζεμνπαιηθφηεηαο θαη απφ ηελ άιιε, νη θχθινη γχξσ απφ ηα θεθάιηα ηνπο σζάλ
θσηνζηέθαλα αλαδεηθλχνπλ κηαλ αγλφηεηα. Ζ αγλφηεηα απηή ζα κπνξνχζε λα εξκελεπηεί
σο ε επηζπκία ηνπ γπλαηθείνπ θχινπ γηα δηαθπγή απφ ηνλ ξφιν ηνπ παζεηηθνχ
αληηθείκελνπ πφζνπ θαη ηθαλνπνίεζεο ηνπ αληξηθνχ θχινπ.
Ο Λεπηέξεο Οηθνλφκνπ (1930-2007) αλήθεη, επίζεο, ζηε δεχηεξε γεληά ηεο
λεφηεξεο θππξηαθήο ηέρλεο. «Αθνινχζεζε ηνλ δηθφ ηνπ κνλαρηθφ δξφκν ζηα κνλνπάηηα
ηεο ηέρλεο θαη αζρνιήζεθε, ζε ππέξκεηξν βαζκφ θαη κε πνιιή αγάπε, θπξίσο κε ηε
δσγξαθηθή, αιιά θαη ηε γιππηηθή θαη ηε ραξαθηηθή» (Λνΐδνπ & Γαλφο, 2009, ζει. 100).
ηα έξγα ηνπ Όξζην γπκλό (Δηθ. 43) θαη Ξαπισκέλν γπκλό (Δηθ. 44) πξνβάιιεη ηε
ζειπθφηεηα θαη ηε ζεμνπαιηθφηεηα σο ζηνηρεία πνπ ειθχνπλ ηνπο άληξεο ζεαηέο. Οη δχν
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γπλαίθεο (θπξίσο ε γπλαίθα ζην δεχηεξν έξγν) πξνζθέξνληαη σο παζεηηθά αληηθείκελα
πφζνπ θαη επραξίζηεζεο ησλ αληξψλ, ρσξίο ην βιέκκα ηνπο λα ζπλαληά ην βιέκκα ηνπ
ζεαηή, αθνχ ζην πξψην έξγν παξνπζηάδεηαη ε νπίζζηα φςε ηεο γπλαίθαο θαη ζην δεχηεξν
ηα κάηηα ηεο γπλαίθαο είλαη θιεηζηά.
«Σα πνιηηηθν-ζηξαηησηηθά γεγνλφηα ηνπ 1974 αλέηξεςαλ βίαηα (καδί κε φια ηα
άιια) θαη ηε κέρξη ηφηε πνξεία ηεο ηέρλεο». ηε δεθαεηία ηνπ 1960 θαη ζηηο αξρέο ηεο
δεθαεηίαο ηνπ 1970 αξθεηνί θαιιηηέρλεο επηρείξεζαλ ην «ζπγρξνληζκφ» ηεο θππξηαθήο
ηέρλεο κε ηηο δηεζλείο εμειίμεηο. Απηέο νη πξνζπάζεηεο, φκσο, αλαθφπεθαλ απφ ηα
γεγνλφηα ηνπ 1974. Αξγφηεξα, πνιινί απφ ηνπο θαιιηηέρλεο, πνπ ζηε δεθαεηία ηνπ 1960
είραλ ελαζρνιεζεί κφλν κε ηα αλεηθνληθά ηδηψκαηα, θαηεπζχλζεθαλ πξνο ηελ εηθνληθή,
θπξίσο αλζξσπνθεληξηθή δσγξαθηθή. Απηφ ην θαηλφκελν δελ βξηζθφηαλ ζε αληίζεζε κε
ηηο δηεζλείο εμειίμεηο ηεο ηέρλεο, αιιά ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ εμειίμεσλ ζηελ Κχπξν κε ηηο
αληίζηνηρεο δηεζλείο ζπλίζηαηαη ζην φηη κεξηθνί θαιιηηέρλεο επαλήιζαλ ζε πην
ζπληεξεηηθέο εθθξάζεηο, «απνδεηθλχνληαο φηη ε πηνζέηεζε πην ζχγρξνλσλ ηάζεσλ ππήξμε
κηα κάιινλ επηθαλεηαθή εμεξεχλεζε, επηβεβιεκέλε ελ πνιινίο απφ εμσηεξηθνχο
παξάγνληεο» (Γαλφο, 2008, ζει. 4).
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2.3 Φύλο και ζεξοςαλικόηηηα ζηη ζύγσπονη καλλιηεσνική παπαγωγή
ηε κεηά ην 1974 επνρή δχζθνια κπνξνχλ λα γίλνπλ αλαθνξέο ζε θνηλά
ραξαθηεξηζηηθά νκάδσλ ή «γελεψλ». Οη ζχγρξνλνη Κχπξηνη θαιιηηέρλεο, γελλεκέλνη
πεξίπνπ απφ ην 1940 θαη κεηά, αθνινχζεζαλ «κνλαρηθέο» πνξείεο, ζηα ρξφληα κέρξη ηε
δεθαεηία ηνπ 1990. Με ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξέζεθε ε θππξηαθή ηέρλε απφ ην 1980
θαη κεηά, ηε βίαηε αλαηξνπή θαη απνθνπή ηεο απφ ηηο πξνζπάζεηεο γηα «ζπγρξνληζκφ» κε
ηηο δηεζλείο εμειίμεηο ηεο ηέρλεο, εμαηηίαο ησλ γεγνλφησλ ηνπ 1974, νη λεφηεξνη
θαιιηηέρλεο κπφξεζαλ λα αθνινπζήζνπλ αηνκηθέο θαηεπζχλζεηο, ρσξίο λα ληψζνπλ φηη
ηνπο αζθείηαη πίεζε γηα λα ελαληησζνχλ ζε θάπνην θαηεζηεκέλν (Γαλφο, 2008, ζει. 4, 5).
Ο Αληξέαο Καξαγηάλ (1943) είλαη έλαο απφ ηνπο θαιιηηέρλεο πνπ αλήθνπλ ζηε
ζχγρξνλε γεληά ηεο θππξηαθήο ηέρλεο. ηα έξγα ηνπ Καξαγηάλ θπξηαξρεί ην αληξηθφ θχιν.
Σν εζσηεξηθφ θσο ζε ζθνχξνπο ηφλνπο ζε ζέκαηα ηνπ Καξαγηάλ απεηθνλίδεη ςπρνινγηθέο
θαηαζηάζεηο αλζξψπσλ πνπ νη πεξηζηάζεηο ηνπο έθιεηζαλ ζε κηθξνχο ρψξνπο κε έληνλε
εξσηηθή αηκφζθαηξα, ε νπνία κπνξεί λα πεγάδεη απφ ηελ απνπζία εξσηηθήο ηθαλνπνίεζεο
(Γαΐηεο, 2002, ζει. 4). Ο Καξαγηάλ δσγξαθίδεη άληξεο δίλνληαο έκθαζε ζηηο
πεξηζσξηνπνηεκέλεο θαηεγνξίεο ζεμνπαιηθψλ ηαπηνηήησλ, φπσο είλαη νη νκνθπιφθηινη
άληξεο.

Οη άληξεο ηνπ Καξαγηάλ είλαη ζθνχξνη, κειαρξηλνί, θνηληθηθήο θαηαγσγήο,
ςειφιηγλνη κε ζρηζηά κάηηα. Αλαηνιίηεο, θαη κέζα ζην αλεμηρλίαζην βιέκκα ηνπο
παίδεηαη έλα αξρεηππηθφ εξσηηθφ παηρλίδη πςειήο ζεξκνθξαζίαο. Σα πξφζσπά
ηνπο δελ ρακνγεινχλ. Οη άληξεο ηνπ είλαη ζηπθνί, επηζεηηθνί, αγέιαζηνη. Σηκσξνί.
Όπνπια ζα δεηήζνπλ ηελ θεθαιή καο επί πίλαθη, γηα ηηο νλεηξψμεηο πνπ νη ίδηνη
επίκνλα πξνθάιεζαλ. Μηα κηθξνγξαθία θνηλσληθψλ πξνθαηαιήςεσλ, φπνπ ην
αξζεληθφ, απφιπηνο θπξίαξρνο ηνπ ζχκπαληνο, λαξθηζζεχεηαη κε ηελ εηθφλα ηνπ
εξσηνηξνπψληαο καδί ηεο· νινθιεξψλνληαο κηα βνπβή νκνθπιφθηιε ζρέζε κε ην
είδσιφ ηνπ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ ζα εηπσζεί ηίπνηα κε ην φλνκά ηνπ
(Αγγειάθεο, 1989, ζει. 65).
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Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα απφ ηέηνηα έξγα ηνπ Καξαγηάλ είλαη: Σν βιέκκα
(Δηθ. 45), ηξαηηώηεο θαη γπκλό (Δηθ. 46), Σν αγόξη κε ηελ πξάζηλε θαλέια (Δηθ. 47) θαη Οη
ηέζζεξηο επνρέο (Δηθ. 48).
Ο Αξγχξεο Κσλζηαληίλνπ (1955) είλαη άιινο έλαο θαιιηηέρλεο ηεο ζχγρξνλεο
θππξηαθήο ηέρλεο. Ζ ηειεπηαία δνπιεηά ηνπ Κσλζηαληίλνπ κε ηίηιν «Μλήκεο Αζσφηεηαο»
ηαμηδεχεη ηνπο ζεαηέο πίζσ ζηα ρξφληα ηεο παηδηθήο ηνπο ειηθίαο, ηεο αζσφηεηαο θαη ζηελ
επνρή ησλ «παηρληδηψλ ηεο γεο», ηφηε πνπ ην ιίγν ήηαλ αξθεηφ, ρσξίο παξάπνλα. Σν
θνξκαιηζηηθφ πιαίζην ησλ έξγσλ ηνπ έγθεηηαη ζην θάδξν-θνπηί. Σν έξγν ηνπ Κνύθιεο
λύθεο (Δηθ. 49) πεξηιακβάλεη θνχθιεο-λχθεο ζπκβνιίδνληαο ηα δψξα πνπ έδηλαλ παιηά νη
λνλέο ζηηο βαθηηζηήξεο ηνπο, ζηα πξψηα ηνπο γελέζιηα. Οη θνχθιεο απηέο, έρνληαο πάλσ
ηνπο ζηαπξνπδάθηα θαη θπιαρηά, ζπκβφιηδαλ ηνλ πξννξηζκφ ησλ γπλαηθψλ, κέζα απφ ην
γάκν θαη ηε κεηξφηεηα. Οη θνχθιεο κνηάδνπλ κε πξαγκαηηθά αληηθείκελα επνρήο, ελψ
ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη ζεκεξηλά παηρλίδηα πνπ ν Κσλζηαληίλνπ έληπζε κε ην δηθφ ηνπ
ηξφπν, κε δαληέιεο θαη παιηά πθάζκαηα (Γαλφο, 2003, ζει. 4, 7). Έηζη, δηαθαίλεηαη ε
«θπζηθή» κνίξα ηεο γπλαίθαο, πνπ ήηαλ λα παληξεχεηαη, λα θάλεη παηδηά θαη λα θξνληίδεη
ην ζπίηη θαη ηελ νηθνγέλεηα.
ηα έξγα ηνπ Κσλζηαληίλνπ απφ ηε ζεηξά Νύθεο, ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα
ησλ νπνίσλ νη λχθεο ζηηο Δηθφλεο 50 θαη 51 θπξηαξρεί ην άζπξν θαη ην καχξν,
ππνδεηθλχνληαο φηη ε κλήκε δελ έρεη ρξψκα θαη ην παξειζφλ θαζίζηαηαη κηα αδηφξαηε
ζιίςε. Οη κνξθέο ζηα έξγα απηά «κνηάδνπλ λα καξκάξσζαλ κέζα ζην ρξφλν,
αθηλεηνπνηεκέλεο γηα πάληα ζε εθείλν ην θιάζκα ηνπ δεπηεξνιέπηνπ». Πίζσ απφ ηελ
αζπξφκαπξε εηθφλα θξχβεηαη ε αγσλία ηεο θζνξάο. Ζ λχθε, ε λέα γπλαίθα, ζην κέιινλ ζα
ππνθχςεη ζηα θηππήκαηα ηνπ βηνινγηθνχ ρξφλνπ. Σν αζπξφκαπξν γπξίδεη πίζσ ηε κλήκε,
ζην παξειζφλ ησλ αλζξψπσλ, θαη ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ησλ γπλαηθψλ,
δεκηνπξγψληαο έλα ζηελάρσξν θιίκα γηα απηά πνπ έδεζαλ ζην παξειζφλ (Γεσξγήο, 2003,
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ζει. 56). Οη γπλαίθεο φηαλ βιέπνπλ κεηά απφ πνιιά ρξνληά κηα θσηνγξαθία απφ ην γάκν
ηνπο αλαπνινχλ θαη ζθέθηνληαη πψο ήηαλ θαη πψο έγηλαλ. Σφηε ήηαλ λέεο, ελψ ζην παξφλ
ηα ζεκάδηα ηνπ ρξφλνπ είλαη εκθαλή ζην πξφζσπν θαη ην ζψκα ηνπο. Δπίζεο, ζθέθηνληαη
ην έξγν ηνπο σο κεηέξεο, αλ έδσζαλ θαιή αλαηξνθή ζηα παηδηά ηνπο. ηαλ αλαγλσξίδεηαη
ην έξγν ηνπο ληψζνπλ επηπρηζκέλεο, αιιά φηαλ ε θνηλσλία ηηο απνξξίπηεη θαη ηηο
πεξηζσξηνπνηεί ληψζνπλ απνγνεηεπκέλεο θαη δπζηπρηζκέλεο.
Ο Ρήλνο ηεθαλήο (1958) είλαη θαη απηφο έλαο θαιιηηέρλεο πνπ ην έξγν ηνπ αλήθεη
ζηε ζχγρξνλε θππξηαθή ηέρλε. Ζ δσγξαθηθή παξαγσγή ηνπ ηεθαλή μεθηλά ζηα πξψηα
ρξφληα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980. Ζ δνπιεηά ηνπ ηεθαλή ραξαθηεξίδεηαη απφ έλαλ
αηζζεζηαζκφ, ν νπνίνο ζε πξψην επίπεδν αθνξά ζηελ ηερλνηξνπία θαη ζηα ρξψκαηα θαη ζε
δεχηεξν επίπεδν ζηε ζεκαηνγξαθία ησλ έξγσλ. Ζ ψξηκε δνπιεηά ηνπ (απφ ην 1998 κέρξη
ζήκεξα) ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα ειεπζεξία, «ηφζν ζηελ ηνπνζέηεζε ηνπ πιηθνχ ζηε
δσγξαθηθή επηθάλεηα, φζν θαη ζην ζρέδην, φπσο θαη ζηνλ θαηλνκεληθά αθειή (λαΐθ)
ραξαθηήξα ησλ απεηθνληδφκελσλ ζεκάησλ». ρεηηθά κε ηε ζεκαηνγξαθία ησλ έξγσλ, ν
αηζζεζηαζκφο αθνξά ζηνλ εξσηηζκφ θαη ζηε ζεμνπαιηθφηεηα πνπ ραξαθηεξίδνληαη πνιιέο
«Δξσηηθέο» ηνπ εηθφλεο, έλαο «πξσηφγνλνο» θαη «αγλφο» εξσηηζκφο θαη κηα άκεζε,
«θπζηθή» ζεμνπαιηθφηεηα. Χζηφζν, ν αηζζεζηαζκφο απηφο αθνξά θαη ζηα έκκεζα
εξσηηθά ή ζεμνπαιηθά έξγα, φπνπ ε ζρεδφλ κφληκε γπκλφηεηα ησλ κνξθψλ πξνβάιιεη ηνλ
άλζξσπν ζηελ θπξηφηεξε ηνπ θαηάζηαζε χπαξμεο, πνπ πξνέξρεηαη απφ «ζηξψκαηα
πνιηηηζηηθψλ ζπκβαηνηήησλ», έζησ θαη αλ νη κνξθέο βξίζθνληαη ζε έλα πεξηβάιινλ πνπ
έρεη έληνλε αλζξψπηλε παξέκβαζε (Γαλφο, 2008, ζει. 4, 6).

Ζ γπκλή αλζξψπηλε κνξθή γίλεηαη ην ζχκβνιν θαη ν θνξέαο ηεο (παλ)αλζξψπηλεο
ζπλζήθεο. Αλάκεζα ζηηο εηθφλεο δεπγαξηψλ (εξσηηθψλ θαη κε) θαη ζε απηέο
κεγαιχηεξσλ νκάδσλ, μερσξίδεη κηα κνλαρηθή θηγνχξα – ηνπ αξζεληθνχ θχινπ (ην
άιιν εγψ ηνπ θαιιηηέρλε;) σο αθξνβάηεο, σο ηαμηδηψηεο ή σο ρνξεπηήο. Ο
αθξνβάηεο πξνζπαζεί λα ηζνξξνπήζεη ζε ηελησκέλν ζρνηλί, ζε πφδα θσκηθή,
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άβνιε θαη πεξίεξγε, ζε πξνζπάζεηα κάιινλ θαηαδηθαζκέλε, αιιά γηα ηελ ψξα,
κεηέσξε. Δλίνηε ε κνξθή απηή εκθαλίδεηαη ζηνλ ξφιν ηνπ θπηεπηή – ζε
θπξηνιεθηηθή, αιιά θαη κεηαθνξηθή πξνζπάζεηα αλαδσνγφλεζεο ηνπ θφζκνπ –
αιιά ζπρλφηεξα παίξλεη ηε κνξθή ηνπ νδνηπφξνπ, πνπ «ληπκέλνο» κφλν κε
αληηαζθπμηνγφλν κάζθα, κεηαθέξεη γηα απνζθεπή πξηνληζκέλν θνξκφ δέληξνπ –
φ,ηη απέκεηλε απφ θαηεζηξακκέλν ή «αλαπηπγκέλν» (γηα νηθνλνκηθφ θέξδνο)
πεξηβάιινλ. Σν ππνκάιεο θνκκάηη δέληξνπ ζπρλά ππνδειψλεη θνξκφ αλζξψπηλν –
ζψκα ρσξίο άθξα – θαη θέξεη ραξαγκέλε θαξδνχια! Πηθξφ ρηνχκνξ, ζαξθαζκφο
θαη ζπκπάζεηα καδί, γηα ηνλ θαηλνκεληθά κε απνθαζηζηηθφηεηα πνξεπφκελν
ηαμηδηψηε, κα ν πξννξηζκφο αβέβαηνο φζν θαη άγλσζηνο: ζην άθξσο θαπζηηθφ
Αλαρώξεζε (2005), δχν θηγνχξεο κε γπξηζκέλεο ηηο πιάηεο (ζαλ πηπρέο ηνπ ίδηνπ
ηνπ εαπηνχ) «αλαρσξνχλ» εμίζνπ εκθαηηθά πξνο αθξηβψο αληίζεηεο θαηεπζχλζεηο,
θξαηψληαο απφ ηηο άθξεο ην ίδην θνκκάηη μχινπ (Γαλφο, 2008, ζει. 6).

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ησλ έξγσλ ηνπ ηεθαλή κε ζέκα ηελ αθξνβαζία είλαη
ν Άζπξνο αθξνβάηεο (Δηθ. 52), φπνπ ν αθξνβάηεο πξνζπαζεί λα ζηαζεξνπνηεζεί ζε έλα
«ηελησκέλν ζρνηλί, ζε πφδα θσκηθή, άβνιε θαη πεξίεξγε» (Γαλφο, 2008, ζει. 6), αιιά ε
πξνζπάζεηά ηνπ δελ έρεη απνηέιεζκα. Πηζηεχσ φηη ην ζρνηλί ζπκβνιίδεη ηελ θνηλσλία πνπ
δηαρσξίδεη ηνπο αλζξψπνπο θαη αθήλεη θάπνηνπο απφ απηνχο ζην πεξηζψξην, γηαηί
ζεσξνχληαη «δηαθνξεηηθνί» (δηαθνξά θχινπ, ειηθίαο, θνηλσληθήο ηάμεο, κφξθσζεο,
ζξεζθείαο, θπιήο). ηελ νπζία, φκσο, ζχκθσλα κε απηφ πνπ ππνζηήξημε ν Φεκηληζκφο, νη
άλζξσπνη δελ είλαη πεξηζσξηνπνηεκέλνη επεηδή είλαη δηαθνξεηηθνί, αιιά έγηλαλ
δηαθνξεηηθνί απφ ηελ πεξηζσξηνπνίεζε (Beasley, 2005, ζει. 23, κεηάθξαζε δηθή κνπ).
Έηζη, ν αθξνβάηεο πξνζπαζεί λα επηβηψζεη ζε κηα θνηλσλία πνπ ηνλ αγλνεί θαη δελ
ελδηαθέξεηαη γηα απηφλ. ην έξγν Φπηεπηήο ηεο Κηζζόλεξγαο (Δηθ. 53) ε κνξθή ηνπ
αθξνβάηε κεηαηξέπεηαη ζε κνξθή θπηεπηή πνπ πξνζπαζεί θπηεχνληαο λα ζπκβάιεη άκεζα
ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη έκκεζα λα αιιάμεη ηνλ θφζκν. Ζ αιιαγή ηνπ
θφζκνπ έγθεηηαη ζηε δηακφξθσζε ηεο θνηλσλίαο δίλνληαο ηελ απαξαίηεηε ζεκαζία θαη
πξνζνρή ζηνπο αλζξψπνπο πνπ βξίζθνληαη ζην πεξηζψξην, πνπ ζεσξνχληαη «άιινη» θαη
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«δηαθνξεηηθνί». Έηζη, φινη νη άλζξσπνη ζα είλαη «ίδηνη» θαη ζα ηπραίλνπλ ίζεο
αληηκεηψπηζεο, ρσξίο ππνηίκεζε, δηαθξίζεηο θαη πεξηθξφλεζε.
ε έλα άιιν έξγν, Σαμηδηώηεο κε θνξκό δέληξνπ (Δηθ. 54), ε κνξθή ηνπ αθξνβάηε
«παίξλεη ηε κνξθή ηνπ νδνηπφξνπ, πνπ ‘ληπκέλνο’ κφλν κε αληηαζθπμηνγφλν κάζθα,
θνπβαιά γηα απνζθεπή πξηνληζκέλν θνξκφ δέληξνπ» (Γαλφο, 2008, ζει. 6). Ο ηαμηδηψηεονδνηπφξνο είλαη ηφζν αγαλαθηηζκέλνο απφ ην θνηλσληθν-νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ηνπ πνπ
θεχγνληαο θνξεί αληηαζθπμηνγφλν κάζθα γηα λα κελ αλαπλέεη άιιν απφ ηνλ αέξα απηνχ
ηνπ πεξηβάιινληνο, παίξλνληαο καδί ηνπ κφλν έλαλ πξηνληζκέλν θνξκφ δέληξνπ. Ο θνξκφο
απηφο ζπκβνιίδεη φ,ηη απέκεηλε απφ ην θνηλσληθν-νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ηνπ ηαμηδηψηενδνηπφξνπ θαη ην παίξλεη καδί ηνπ κε ηελ ειπίδα γηα έλα θαιχηεξν κέιινλ, φπνπ ε
θηψρεηα θαη ηα θνηλσληθά πξνβιήκαηα ζα αληηκεησπίδνληαη, ρσξίο λα ζεσξνχληαη απεηιή
γηα ηε δχλακε θαη ηελ εμνπζία. Παξφκνην κήλπκα ζέιεη λα δψζεη θαη ην έξγν Αλαρώξεζε
(Δηθ. 55). Δδψ, νη δχν κνξθέο θεχγνπλ κε αληίζεην πξνζαλαηνιηζκφ, θξαηψληαο ην ίδην
θνκκάηη μχινπ. Οη δχν κνξθέο, ζαλ έλαο εαπηφο, ζπκβνιίδνπλ ηελ αλαπνθαζηζηηθφηεηα
ηνπ αλζξψπνπ πνπ ζέιεη λα μεθχγεη απφ ην άζρεκν παξφλ ηνπ, κε μέξνληαο πνην δξφκν λα
αθνινπζήζεη γηα κηα λέα, θαιχηεξε αξρή. Σν εξσηηθφ δεπγάξη ζην Δξσηηθό ηνπ
θαινθαηξηνύ (Δηθ. 56) «κνηάδεη ζαλ παγσκέλν ζην ρξφλν ζηηγκηφηππν αξρέγνλεο
ηειεηνπξγίαο, μέλεο πξνο ηελ επνρή καο», θαζψο ε κνξθή ηνπ ρνξεπηή ζην Χνξεπηήο ζε
καύξε βξύζε (Δηθ. 57) εκθαλίδεηαη σο «θηγνχξα απφ δετκπέθηθν ρνξφ». Ο ρνξεπηήο εδψ,
φπσο θαη ν αθξνβάηεο, ν θπηεπηήο, ν ηαμηδηψηεο-νδνηπφξνο-αλαρσξεηήο, κνηάδνπλ κε
κνξθέο απνθιεηζκέλεο ζε έλα «αέλαν θχθιν, ρσξίο ιπηξσκφ». Γεληθά, ηα έξγα ηνπ
ηεθαλή είλαη «εηθφλεο-ζπλζέζεηο απφ έλαλ θφζκν γλψξηκν κα θαη μέλν-απνμελσκέλν»
(Γαλφο, 2008, ζει. 7).
Ζ Δπγελία Βαζηινχδε (1962), Κχπξηα ζχγρξνλε θαιιηηέρλεο, επηθεληξψλεηαη ζηε
«γπλαηθεία, γπλαηθνθεληξηθή, ζειπθή θαη θεκηληζηηθή» ηέρλε. Ζ ραξαθηηθή είλαη ην είδνο
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ηεο ηέρλεο ηεο. Ζ ελαζρφιεζή ηεο κε γπλαηθεία δεηήκαηα δηαθαίλεηαη απφ ην έξγν
Καζηζκέλε θηγνύξα (Δηθ. 58), φπνπ ε ηεξαζηίσλ δηαζηάζεσλ, γπκλή γπλαηθεία θηγνχξα
θπξηαξρεί ζην αζαθέο ζρεκαηηζκέλν ηνπίν. Σν ρξψκα ηνπ ραιθνχ ζπκίδεη ην θαθέ ηεο γεο.
«Ζ δηαπξαγκάηεπζε ηνπ γπλαηθείνπ ζψκαηνο παξαπέκπεη, ζε ζρέζε κε ηνλ φγθν θαη ηε
θφξκα, ζηνλ αηζζεζηαζκφ, ηε ζαξθηθφηεηα θαη ην ζπκβνιηζκφ γνληκφηεηαο πξντζηνξηθψλ
αγαικαηηδίσλ». Ζ ίδηα απφδνζε ηεο ζειπθήο θηγνχξαο ηζρχεη θαη γηα ην έξγν Γήκεηξα
(Δηθ. 59), φπνπ ε γπλαηθεία κνξθή θπξηαξρεί ζηε ζχλζεζε, ρσξίο ζπγθεθξηκέλν ηνπίν ή
θφλην (Γαλφο, 2004, ζει. 34, 36). Με απηά ηα έξγα δίλεηαη έκθαζε ζηνλ πνιπδηάζηαην
ξφιν ηνπ γπλαηθείνπ θχινπ ζηελ θνηλσλία. Ζ γπλαίθα παληξεχεηαη, δίλεη δσή (γελλψληαο),
αλαιακβάλεη ην ζπίηη θαη ν άληξαο πεξηκέλεη απφ απηή λα ηνλ επραξηζηεί. Ο άληξαο έρεη ηε
δχλακε, ελψ ε γπλαίθα είλαη εγθισβηζκέλε ζην πεξηζψξην, πξνζπαζψληαο λα
απεγθισβηζηεί. Χζηφζν, ν ξφινο ηεο σο πεγή ηξνθήο-δσήο ηεο είλαη ζπνπδαίνο γηα
νιφθιεξε ηελ αλζξσπφηεηα.
Ο Αληξέαο Παξαζθεπά (1962) ζην έξγν ηνπ Μόλν γηα Άληξεο (Δηθ. 60) κεηαθέξεη
ηε βία θαη ηελ εθκεηάιιεπζε απφ ηελ ηδησηηθή ζπλεχξεζε ζην δεκφζην-ηδησηηθφ ρψξν ηνπ
θακπαξέ. Ζ γπλαίθα σο εθηεζεηκέλν θαη εγθισβηζκέλν αληηθείκελν πξνζθέξεηαη ζην
βιέκκα θαη ζηε θαληαζίσζε ηνπ άληξα, ν νπνίνο είλαη ην ππνθείκελν. Παξά ηελ
«εμνπζία» ηνπ άληξα, ε δχλακή ηνπ ράλεηαη απφ ηελ απφζηαζε πνπ ηνλ ρσξίδεη απφ ην
αληηθείκελν ηνπ πφζνπ, ηε γπλαίθα, αιιά ράλεηαη θαη απφ ην αληξηθφ πιήζνο. Έηζη, δελ
επηηξέπεηαη ζηνλ άληξα-ζεαηή λα αζθήζεη ηε δχλακε ηνπ βιέκκαηφο ηνπ θαη, επηπξφζζεηα,
ππνρξεψλεηαη λα αξλεζεί ηελ φπνηα ηαχηηζή ηνπ κε ηνπο άληξεο-ζεαηέο ηνπ γπλαηθείνπ
ζψκαηνο, πνπ απεηθνλίδνληαη ζην έξγν (Γαλφο, 2003, ζει. 8). ε απηφ ην έξγν είλαη
θαλεξφ φηη ην γπλαηθείν θχιν ζπλδέεηαη άκεζα κε έλαλ ηζρπξφ νπηηθφ θαη εξσηηθφ
αληίθηππν. Ζ γπκλή παξνπζία ηνπ γπλαηθείνπ θχινπ ιεηηνπξγεί σο κέζν επραξίζηεζεο θαη
ηθαλνπνίεζεο ηνπ αληξηθνχ θχινπ, αιιά θαη σο πεξίπησζε ζηελ νπνία ε γπλαίθα έρεη ην
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πάλσ ρέξη θαη απνθαζίδεη γηα ην αλ ζα επηηξέςεη ή φρη ζην αληξηθφ βιέκκα λα ηελ
παξαθνινπζήζεη κε εδνλνβιεςία.
Άιιε κία θαιιηηέρλεο πνπ αλήθεη ζηε ζχγρξνλε γεληά ηεο θππξηαθήο ηέρλεο είλαη
ε Κιίηζα Αλησλίνπ (1968). Μηα βαζηά ξηδσκέλε απφγλσζε ραξαθηεξίδεη ηελ ηέρλε ηεο
Αλησλίνπ, αθνχ ε ίδηα είλαη πξφζθπγαο, εθηνπηζκέλε απφ ηνλ ηφπν πνπ γελλήζεθε,
εμαηηίαο ηεο ηνπξθηθήο εηζβνιήο ηνπ 1974. Σν θφθθηλν ρξψκα κέζα ζηα έξγα ηεο
ζπκβνιίδεη ην ηξαχκα θαη ηελ αδηθία ηνπ δησγκνχ. Ζ ζηεξεφηππε θαη εμηδαληθεπκέλε
εηθφλα ηεο γπλαίθαο ακθηζβεηείηαη απφ ηελ παξνπζία ηεο γπκλήο γπλαηθείαο θηγνχξαο,
πνπ ειθχεη θαη απσζεί, ηαπηφρξνλα, ζηνλ ίδην βαζκφ. Κάπνηε εθθξάδεη ην ζσκαηηθφ θαη
ςπρνινγηθφ πφλν, ηπιηγκέλε κε επηδέζκνπο, αβνήζεηε θαη δεκέλε κε ηελ απνμέλσζε θαη
ηνλ πφλν ηεο (Οπάηζνλ, 2002, ζει. 16). ην έξγν ηεο Αλησλίνπ ην αλζξψπηλν ζψκα
θάπνηεο θνξέο παξνπζηάδεηαη θνκκαηηαζκέλν γηα λα πξνβάιιεηαη σο θνξέαο θπζηθήο
παξνπζίαο πνπ δηαθέξεη απφ ηελ παξαδνζηαθή παξαζηαηηθή εηθνλνγξαθία (ΝηθήηαΛνγγίλνπ, 2002, ζει. 45).
Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ηέηνησλ έξγσλ ηεο Αλησλίνπ είλαη ην έξγν
Ηρλειαηώ (Δηθ. 61), Μειίξξπηε ζθέςε (Δηθ. 62), Αλαγθαηόηεηα Μλήκεο (Δηθ. 63) θαη
Χαξηνγξαθίεο 4 (Δηθ. 64). ηα έξγα απηά ην γπλαηθείν γπκλφ ζψκα ιεηηνπξγεί σο ζχκβνιν
πφλνπ θαη αγαλάθηεζεο γηα ηελ ηξαγηθή απψιεηα θαη ην μεξηδσκφ πνπ πξνθάιεζαλ ηα
γεγνλφηα ηνπ 1974. Γηα άιιε κηα θνξά ην γπλαηθείν θχιν πξνβάιιεηαη – απφ γπλαίθα
θαιιηηέρλε, πνπ βίσζε θαη ε ίδηα ηνλ πφλν θαη ηνπ μεξηδσκνχ – σο πξνζσπνπνίεζε
νιφθιεξεο ηεο Κχπξνπ θαη ζχκβνιν ηεο νδχλεο ηεο.
Ζ Γηνχια Υαηδεγεσξγίνπ (1968) είλαη θαη απηή κία ζχγρξνλε Κχπξηα
θαιιηηέρλεο. Ζ δνπιεηά ηεο Υαηδεγεσξγίνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα ζπλέρεηα θαη
ζπλέπεηα. Ζ ζηάζε ηεο απέλαληη ζηελ ηέρλε κνηάδεη κε θαιιηηέρλεο πνπ δεκηνπξγνχλ
«κεγάιε ηέρλε». Βαζηθφ γλψξηζκα ηεο ηέρλεο ηεο απνηειεί ε πξσηφηππε εκπλεπζκέλε
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ηδέα. Ζ ζπκβνιή ηεο ηερλνινγίαο ζηεξίδεη φια ηα έξγα ηεο, φπσο «έλα απαιφ ζξφηζκα, ην
μέθηηζκα ηεο χιεο, ην ξπηίδσκα ηνπ πγξνχ, ην ζηάμηκν ηεο ζηαγφλαο, ην θσο κηαο ιάκπαο
ή έλα κνηεξάθη». Σν έξγν ηεο Λνπηξό ηεο Αθξνδίηεο (Δηθ. 65), πξφθεηηαη γηα κηα
εγθαηάζηαζε (installation), φπνπ έλα θαινχπη ηνπ θεθαιηνχ ηεο Αθξνδίηεο απφ αιάηη, ζε
θπζηθφ κέγεζνο, βξίζθεηαη ηνπνζεηεκέλν ζην πάησκα. Κάζε έλα ή δχν ιεπηά πέθηεη κηα
ζηαγφλα λεξνχ ζηελ αιάηηλε κάδα ηνπ θεθαιηνχ, κε επαθφινπζν ην θεθάιη λα ιηψλεη αξγά
θαη βαζαληζηηθά. Σν έξγν απηφ είλαη εληειψο ζπκβνιηθφ, πεξηθιείνληαο «πνιινχο
ηδενινγηθνχο ζπλεηξκνχο». Σν θξηθηφ βαζαληζηήξην ηεο ζηαγφλαο ιεηηνπξγεί σο
ππαηληγκφο γηα ηα δηαρξνληθά δεηλά ηεο Κχπξνπ. Σν αιάηηλν θεθάιη εμαθαλίδεηαη κεηά
απφ έλα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, κεηά απφ ηηο ζηαδηαθέο αιινηψζεηο θαη
παξακνξθψζεηο, θαη έηζη ην πξνζσξηλφ έξγν παχεη λα ππάξρεη (Σζίθνπηα, 2003, ζει. 4, 5).
ε κηα άιιε εθδνρή ηνπ έξγνπ (Δηθ. 66) ππάξρνπλ πεξηζζφηεξα απφ έλα θεθάιηα. Έηζη, ην
καξηχξην ηεο ζηαγφλαο έρεη ζεαηέο. Σα θεθάιηα, ην έλα απέλαληη απφ ην άιιν, γίλνληαη
κάξηπξεο ηεο εμαθάληζήο ηνπο (Γαλφο, 2010, ζει. 1). Σν έξγν απηφ είλαη εκπλεπζκέλν απφ
ηα ηξαγηθά γεγνλφηα ηνπ 1974 (φπσο θαη πνιιά έξγα ηεο ζχγρξνλεο θππξηαθήο ηέρλεο), ηα
νπνία ζπγθιφληζαλ νιφθιεξε ηελ Κχπξν. Σν θεθάιη ηεο Αθξνδίηεο αληηπξνζσπεχεη ηελ
Κχπξν, αιιά θαη ηνλ πφλν θαη ην ζξήλν ησλ γπλαηθψλ ηεο Κχπξνπ.
Ζ Γέζπνηλα Υξίζηνπ (1973) ζην έξγν Άληξαο-Γπλαίθα, Γπλαίθα-Άληξαο (Δηθ. 67)
έθηηαμε ην δηθφ ηεο θφζκν, φπνπ νη αλαηξνπέο ηνπ θχινπ θαη ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο
ηνπνζεηνχληαη άκεζα ζην θνηλσληθφ, πνιηηηθφ θαη εζληθφ πεξηβάιινλ. Ζ δπλακηθή,
θεληξηθή θηγνχξα, ην ζψκα ηνπ ηξαβεζηί, σο «ππνθείκελν ππέξβαζεο φζν θαη ζπλχπαξμεο
ησλ ζεμνπαιηθψλ ηαπηνηήησλ», πξνζπαζεί λα απνδξάζεη, ίζσο απφ ην ίδην ηνπ ην ζψκα,
ην νπνίν, φκσο, δελ κπνξεί λα μεπεξάζεη. Απηφ θαίλεηαη απφ ηελ έληνλα ηνληζκέλε
«πιηθφηεηά» ηνπ (Γαλφο, 2003, ζει. 9). Ζ πηψζε ηνπ νκνθπιφθηινπ άληξα ζπκβνιίδεη ηε
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ρσξίο απνηέιεζκα πξνζπάζεηα ηνπ λα μεθχγεη απφ ην πεξηζψξην, αθνχ ε θνηλσλία ηνλ έρεη
απνθιείζεη.
ηε ζχγρξνλε γεληά ηεο θππξηαθήο ηέρλεο αλήθεη θαη ε Μειίηα Κνχηα (1974). Σν
έξγν ηεο Κνχηα είλαη πνιπδηάζηαην θαη πνιχπιεπξν. Ζ επηζπκία ηεο γηα αλαδήηεζε ηελ
θαηεπζχλεη λα επεμεξγάδεηαη εηθφλεο θαη πιηθά. Γηαπεξλά ην πξαγκαηηθφ κε ην
θαληαζηηθφ θαη πξνβάιιεη ην άγλσζην θαη μέλν σο γλσζηφ θαη νηθείν, παξνπζηάδνληαο
λέα δεδνκέλα γηα λα ηνλίζεη ηελ πξνζσξηλφηεηα ηνπ αλζξψπηλνπ φληνο. Σν αλζξψπηλν φλ
«αθπδαηψλεηαη» φπσο θαη ε γε. Ζ δσή έρεη αξρή θαη ηέινο. Ζ «αθπδάησζε» θαη ε
ζθαζκέλε γε, σο θαηαζηξνθηθφ δίθηπ, ζηξφβηινο ή ράξηεο δηαθπγήο, ζηέιλνπλ ην κήλπκα
φηη «απφ ηνλ άλζξσπν κέρξη ηε γε φ,ηη γελληέηαη, πεζαίλεη» (Κνχηα, 2002, ζει. 28, 30). Ζ
Κνχηα κε ηα έξγα ηεο επηδηψθεη λα πξνβάιεη ην αλαπφθεπθην ηεο αλζξψπηλεο χπαξμεο, ην
ηέινο, ην ζάλαην. Απηφ ην ηέινο είλαη γηα φινπο, αλεμαξηήηνπ θχινπ θαη δχλακεο.
Άληξεο-γπλαίθεο, πινχζηνη-θησρνί, δπλαηνί-αδχλαηνη, φινη ην ίδην ηέινο έρνπλ, ην ζάλαην.
πσο ε γε θαηαζηξέθεηαη, έηζη θαη ν άλζξσπνο πεζαίλεη. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα
είλαη ην Κέληξν ηνπ ύκπαληνο (Δηθ. 68).

πσο αλαθέξεη ε ίδηα, απφ ζπλεληεχμεηο ηεο ζηνλ ηχπν:
Απηέο νη εηθφλεο θαη ζθέςεηο θαη απηά ηα ζηνηρεία ζπλζέηνπλ έλα έξγν βαζηζκέλν
ζηνπο αηψληνπο θπζηθνχο λφκνπο, αιιά θαη ζηε ζχγρξνλε πξαγκαηηθφηεηα. (…) Ζ
θφθθηλε γξακκή γίλεηαη ν ηξνθνδφηεο ηεο δσήο. Ζ θιέβα ή ην αγγείν θάλνπλ ηελ
αλζξψπηλε χπαξμε λα θαίλεηαη φηη βγαίλεη απφ «θιηληθφ εξγαζηήξη». Ο θφθθηλνο
ζηαπξφο ζε ιεπθή επηθάλεηα ή ν ιεπθφο ζηαπξφο ζε θφθθηλε επηθάλεηα,
κεηαθέξνπλ ηελ αλζξψπηλε χπαξμε απφ ηε γήηλε ηεο θαηάζηαζε ζηε κεηαθπζηθή
ηεο δηάζηαζε, ππελζπκίδνληαο ηελ εθήκεξε, εχζξαπζηε θαη θηηαρηή θπζηθή
ππφζηαζή ηεο. (…) Ζ πξνζπάζεηα ζχλδεζεο θαη επηθνηλσλίαο, θπζηθνχ θαη
κεηαθπζηθνχ είλαη ε ελδφκπρε αλαδήηεζε ηξφπσλ θαη κεζφδσλ εξκελείαο θαη
αληηκεηψπηζεο ηνπ ράνπο (Κνχηα, 2002, ζει. 30).
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πγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα είλαη ην Πίζηεςε απηό (Δηθ. 69) θαη Πίζηεςε θη’ απηό
(Δηθ. 70). ε απηά ηα ζπκβνιηθά έξγα, απφ ηε κηα, δηαθαίλεηαη ην εθήκεξν ηεο αλζξψπηλεο
χπαξμεο θαη, απφ ηελ άιιε, ε πξνζπάζεηα γηα κεηάβαζε ζε κηα κεηαθπζηθή θαηάζηαζε. Ζ
πξνζπάζεηα απηή επηρεηξεί λα απνκαθξχλεη ηε θζνξά θαη ην ράνο ηεο αλζξψπηλεο δσήο.
Ζ Μαξία Κνπδνπλά (1974) είλαη κηα λέα, ζχγρξνλε θαιιηηέρλεο. Ζ
αλζξσπνκνξθηθή ζεκαηνινγία ηεο Κνπδνπλά αλαθέξεηαη ζε έλαλ ηξαγηθφ θφζκν ηνπ
ζήκεξα, φπνπ ν άλζξσπνο ζαλ κηα δξακαηηθή θαη πιεγσκέλε χπαξμε δεη ζε έλα
πεξηβάιινλ κε ζεκάδηα νηθνινγηθήο θαη ςπρηθήο θαηαζηξνθήο. Οη αλζξψπηλεο κνξθέο,
ζηα έξγα ηεο Κνπδνπλά, παιεχνπλ λα μεθχγνπλ απφ ην αδηέμνδν ηεο επηθνηλσλίαο ηνπο
θαη «ζαλ αξρέηππεο κνξθέο λα μαλαβξνχλ ηελ πξσηνγελή ζρέζε ηνπ έξσηα, ηεο γέλλεζεο
θαη ηνπ ζαλάηνπ». Ζ απεηθφληζε ηνπίσλ, δέληξσλ, πνπιηψλ, ήιησλ θαη αλζξσπφκνξθσλ
ζθηψλ πεξηθιείεη ηνλ θίλδπλν εμαθάληζεο κηαο νινθιεξσκέλεο δσήο. Ο θφζκνο ηεο
δσγξαθηθήο ηεο Κνπδνπλά είλαη ζπλάκα ζθιεξφο θαη ηξπθεξφο, άκεζνο θαη δπλαηφο θαη
«κέζα

απφ

κηα

ρξσκαηηθή

παλδαηζία

γεκάηνο

πξαγκαηηθά

αηζζήκαηα»,

πνπ

αληηθαηνπηξίδεη πξαγκαηηθέο, βαζηέο θαη δηαρξνληθέο αιήζεηεο ηεο δσήο (Φπρνπαίδεο,
2003, ζει. 8). ε έλα απφ ηα έξγα ηεο Κνπδνπλά απφ ην 1997-98 (Δηθ. 71) κέζα ζε έλα
ραψδεο πεξηβάιινλ, ζχκβνιν ηεο άδηθεο θνηλσλίαο πνπ πεξηζσξηνπνηεί ηνπο αλζξψπνπο,
νη δχν αλζξψπηλεο θηγνχξεο, αληξηθή θαη γπλαηθεία θηγνχξα, πξνζπαζνχλ λα αγαπεζνχλ.
Δπίζεο, ζε άιιν έλα άηηηιν έξγν ηεο απφ ην 1998 (Δηθ. 72) ε φιε απεηθφληζε ζπκβνιίδεη
ηελ θνηλσληθή θαηάπησζε κέζα ζηελ νπνία νη άλζξσπνη πξνζπαζνχλ λα επηβηψζνπλ.
Ζ Μαξία Πεξεληνχ ζην έξγν ηεο Αδήηεηε ζε ρνξό (Δηθ. 73) παξνπζηάδεη κηα λεαξή
γπλαίθα, ε νπνία βηψλεη αληηθαηηθέο, ςπρνζπλαηζζεκαηηθέο εκπεηξίεο. Σν ζψκα ηεο
βξίζθεηαη ζε κηα αγέξσρε πφδα θαη πξνζθέξεηαη ζην βιέκκα θαη ζηελ επηζπκία ηνπ
άιινπ, φκσο κέλεη ζηα αδήηεηα. Έηζη, ην θεθάιη, αθχζηθα γπξηζκέλν, απνζηξέθεηαη ην
ζεαηή, πξνθαιψληαο θαη ηε δηθή ηνπ απνζηξνθή. Χζηφζν, ε εηθφλα ζηνλ θαζξέθηε (φρη ην
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πξφζσπν ηεο, αιιά θεθάιη αξζεληθνχ ιηνληαξηνχ κε καησκέλα κάηηα) ππνδεηθλχεη φηη ε
ίδηα αξλείηαη θαη ην δηθφ ηεο βιέκκα (Γαλφο, 2003, ζει. 11). Σν έξγν απηφ ππνδειψλεη ηελ
επηζπκία ηεο γπλαίθαο λα μεθχγεη απφ ην ξφιν ηεο λα πξνζθέξεηαη παζεηηθά γηα
ηθαλνπνίεζε θαη επραξίζηεζε ηνπ αληξηθνχ βιέκκαηνο, γεληθά ηνπ αληξηθνχ θχινπ. Έηζη,
ελψ πνδάξεη θαλνληθά κε ην ζψκα ηεο, αξλείηαη λα γπξίζεη ην θεθάιη ηεο πξνο ηνλ ζεαηή.
πσο πξναλαθέξζεθε, κεηά ην 1974, θαη θπξίσο απφ ην 1980 θαη κεηά, ε θππξηαθή
ηέρλε έπαςε λα ιεηηνπξγά κε γεληέο θαη ζπγθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά θαη έγηλε πην
πξνζσπηθή ππφζεζε. Οη έλλνηεο ηνπ θχινπ θαη ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο παξνπζηάδνληαη ππφ
ην πξίζκα πξνζσπηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ. Ο θάζε θαιιηηέρλεο δηαπξαγκαηεχεηαη ηηο
έλλνηεο ηνπ θχινπ θαη ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο απφ ηε δηθή ηνπ ζθνπηά θαη κε βάζε ηα
πξνζσπηθά ηνπ βηψκαηα. Παξφια απηά, νη πξνζσπηθέο ηνπο δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηηο
έλλνηεο ηνπ θχινπ θαη ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο «ζπλαληνχλ» ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο δηεζλείο
ζεσξίεο πνπ αθνξνχλ ζην θχιν θαη ζηε ζεμνπαιηθφηεηα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Νεόηεπη και ζύγσπονη κςππιακή ηέσνη και
θεωπίερ ηος θύλος και ηηρ ζεξοςαλικόηηηαρ
πσο αλέθεξα θαη ζην πξψην θεθάιαην, ε δηάζηαζε ηνπ θχινπ ζηηο ζχγρξνλεο
Γπηηθέο θνηλσλίεο έγθεηηαη ζε κηα ηζρπξή ζχλδεζε κεηαμχ αληξψλ θαη δεκφζηαο δσήο θαη
κεηαμχ γπλαηθψλ θαη νηθνγελεηαθήο δσήο (Beasley, 2005, ζει. 11, κεηάθξαζε δηθή κνπ).
Δίλαη θαλεξφ φηη απηφο ν δηαρσξηζκφο ίζρπε θαη ζηελ θνηλσλία ηεο Κχπξνπ ζηελ επνρή
ηεο πξψηεο γεληάο ηεο θππξηαθήο ηέρλεο. Απηφ δηαθαίλεηαη ραξαθηεξηζηηθά κέζα απφ
έξγα ηνπ Αδακάληηνπ Γηακαληή, φπνπ παξνπζηάδεη ηε γπλαίθα ζηνλ παξαδνζηαθφ ηεο
ξφιν, σο κεηέξα θαη λνηθνθπξά, απνκαθξπζκέλε απφ ηελ θνηλσλία, θαη ν άληξαο
εκθαλίδεηαη ζε δεκφζηνπο ρψξνπο, εξρφκελνο ζε ζπλαλαζηξνθή κε άιινπο αλζξψπνπο.
Έηζη, ν άληξαο κπνξνχζε πην εχθνια λα θνηλσληθνπνηεζεί, ελψ ε γπλαίθα δελ είρε απηή
ηελ επθαηξία θαη ήηαλ πην ππνηηκεκέλε, αθνχ ε ζέζε ηεο ήηαλ λα βξίζθεηαη ζην ζπίηη θαη
λα κεξηκλά γηα ηελ νηθνγέλεηα. Ζ παξαδνζηαθή γπλαίθα ηεο Κχπξνπ εξγαδφηαλ θαη ζηα
ρσξάθηα, φπσο θαίλεηαη απφ ην έξγν Γπλαίθεο ζην ρσξάθη (Δηθ. 17) ηνπ Σειέκαρνπ
Κάλζνπ.
Ζ ζειπθφηεηα θαη ε ζεμνπαιηθφηεηα ηεο γπλαίθαο ηεο πξνζδίδνπλ θαη έλα άιιν
ξφιν, απηφ ηεο ηθαλνπνίεζεο θαη επραξίζηεζεο ηνπ άληξα. Σν γπλαηθείν γπκλφ ζε έξγα
δσγξαθηθήο είλαη ν πην αληηπξνζσπεπηηθφο ηξφπνο γηα ηθαλνπνίεζε ηνπ αληξηθνχ θχινπ.
Έηζη, γπλαηθεία γπκλά ηνπ Γεψξγηνπ Πνιπβίνπ παξνπζηάδνπλ ην γπλαηθείν θχιν λα
πξνζθέξεηαη ζρεδφλ παζεηηθά γηα επραξίζηεζε ηνπ άληξα-ζεαηή, είηε ην βιέκκα ηεο
γπλαίθαο πνπ απεηθνλίδεηαη ζπλαληά ην βιέκκα ηνπ ζεαηή είηε φρη. Δδψ θαίλεηαη φηη,
ζχκθσλα κε απηφ πνπ ππνζηεξίδνπλ θαη νη δηεζλείο ζεσξίεο γηα ην θχιν θαη ηε
ζεμνπαιηθφηεηα, ην αληξηθφ θχιν αλαδεηεί ελεξγά ηελ επραξίζηεζε θαη ην γπλαηθείν θχιν
πξνζθέξεηαη παζεηηθά γηα επραξίζηεζε ηνπ αληξηθνχ θχινπ. Ζ εκθάληζε ηνπ γπλαηθείνπ
θχινπ, θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ γπλαηθείνπ γπκλνχ, ελζσκαηψλεη έλα ηζρπξφ νπηηθφ θαη
33

εξσηηθφ αληίθηππν απφ κέξνπο ηνπ αληξηθνχ θχινπ. Ζ Λνπθία Νηθνιαΐδνπ-Βαζηιείνπ, σο
γπλαίθα θαιιηηέρλεο, παξνπζηάδεη ην γπλαηθείν γπκλφ κε ην δηθφ ηεο ηξφπν, ζχκθσλα κε
ηνλ νπνίν ε γπλαίθα δελ πξνζθέξεηαη παζεηηθά πξνο επραξίζηεζε ηνπ άληξα ζεαηή, αιιά
ηνπ αξλείηαη ηε δχλακε ηνπ βιέκκαηνο.
ηε δεχηεξε γεληά ηεο θππξηαθήο ηέρλεο, ε γπλαίθα εκθαλίδεηαη, κε βάζε ηε
ζεσξία ηνπ Φεκηληζκνχ, ζηελ πξνζπάζεηά ηεο γηα απειεπζέξσζε θαη έληαμή ηεο ζηελ
θνηλσλία. ε έξγα ηεο Καίηεο Φαζνπιηψηνπ-ηεθαλίδνπ φπσο Σν βάζνο ηνπ θόζκνπ (Δηθ.
29, 30, 32, 33) θαη ύλζεζε (Δηθ. 34, 35, 36, 37) ε γπλαηθεία κνξθή πξνβάιιεηαη σο
ζχκβνιν πφλνπ, αιιά θαη σο έλδεημε δηακαξηπξίαο γηα ηελ πεξηζσξηνπνίεζε θαη ηελ
παξακέιεζε, ζηελ νπνία βξίζθεηαη εγθισβηζκέλε ε γπλαίθα, θαη σο πξνζπάζεηα γηα
επηθνηλσλία θαη αλαγλψξηζε. Σελ πξνζπάζεηα ηεο γπλαίθαο γηα επηθνηλσλία εθθξάδεη θαη
έλαο άληξαο θαιιηηέρλεο απφ ηε δεχηεξε γεληά ηεο θππξηαθήο ηέρλεο, ν ηέιηνο Βφηζεο.
ηα έξγα ηνπ ζηηο Δηθφλεο 38 θαη 39 ην ληχζηκν ησλ αληξψλ ζπκβνιίδεη ηε δχλακε ησλ
αληξψλ, ελψ ε γχκληα ησλ γπλαηθψλ, ε ζηάζε ηνπ ζψκαηνο θαη νη ρεηξνλνκίεο ηνπο
ζπκβνιίδνπλ ηελ πεξηζσξηνπνίεζε ηνπο θαη ηελ αλάγθε ηνπο γηα επηθνηλσλία. ε απηή ηελ
πεξίπησζε έλαο άληξαο θαιιηηέρλεο πξνβάιιεη απφ ηε κηα ηε δχλακε θαη ηελ εμνπζία ησλ
αληξψλ, ζχκθσλα κε ηελ παηξηαξρηθή δνκή ηεο θνηλσλίαο ηεο Κχπξνπ, αιιά θαη ηεο
θνηλσλίαο γεληθφηεξα, φπσο ππνζηεξίδνπλ νη δηεζλείο ζεσξίεο πεξί θχινπ θαη
ζεμνπαιηθφηεηαο, θαη απφ ηελ άιιε πξνβάιιεη θεκηληζηηθέο αληηιήςεηο ζρεηηθά κε ηελ
αλάγθε ηνπ γπλαηθείνπ θχινπ γηα ρεηξαθέηεζε.
ηε ζχγρξνλε θππξηαθή ηέρλε νη θαιιηηέρλεο δεκηνπξγνχλ έξγα ππφ ην πξίζκα
πξνζσπηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ησλ ελλνηψλ ηνπ θχινπ θαη ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο, νη
νπνίεο ζπκβαδίδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ κε ηηο δηεζλείο ζεσξίεο ηνπ θχινπ θαη ηεο
ζεμνπαιηθφηεηαο. Έλαο άληξαο θαιιηηέρλεο, ν Αξγχξεο Κσλζηαληίλνπ παξνπζηάδεη ηνλ
πξννξηζκφ ηεο γπλαίθαο γηα γάκν θαη δεκηνπξγία νηθνγέλεηαο, κέζα απφ ην έξγν Κνύθιεο
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λύθεο (Δηθ. 49), ζπκβαδίδνληαο κε ηε ζεσξία πνπ ππνζηεξίδεη φηη ε γπλαίθα ιακβάλεη θαη
αθνινπζεί ηε «θπζηθή» ηεο κνίξα θαη πξννξηζκφ. Δπίζεο, εκθαλίδνληαη πεξηπηψζεηο πνπ
απεηθνλίδνπλ ζπκβνιηθά ηελ πεξηζσξηνπνίεζε φισλ ησλ αλζξψπσλ, αληξψλ θαη
γπλαηθψλ, θαη φρη κφλν ησλ γπλαηθψλ. Απηή ε πεξηζσξηνπνίεζε ζηελ θππξηαθή θνηλσλία
ζπκβαδίδεη κε ηε δηεζλή ζεσξία ηεο πεξηζσξηνπνίεζεο ησλ αλζξψπσλ φρη εμαηηίαο ηεο
δηαθνξεηηθφηεηάο ηνπο (δηαθνξά θχινπ, ειηθίαο, θνηλσληθήο ηάμεο, κφξθσζεο,
ζξεζθείαο,

θπιήο),

αιιά

εμαηηίαο

ηεο

πεξηζσξηνπνίεζεο

πνπ

πξνθάιεζε

ηε

δηαθνξεηηθφηεηα ησλ αλζξψπσλ. Έηζη, ζηα έξγα ηνπ Ρήλνπ ηεθαλή ζηηο Δηθφλεο 52, 53,
54, 55, 56, 57 δηαθαίλεηαη ε πξνζπάζεηα ησλ αλζξψπσλ γηα επηβίσζε θαη έλα θαιχηεξν
αχξην. Απηή ε πξνζπάζεηα θαη ν αγψλαο ησλ αλζξψπσλ γηα κηα θαιχηεξε δσή εκθαλίδεηαη
θαη ζηα έξγα ηεο Μαξίαο Κνπδνπλά ζηηο Δηθφλεο 71 θαη 72.
Τπάξρνπλ πεξηπηψζεηο ζηε λεφηεξε θππξηαθή ηέρλε, θαη κάιηζηα ζηελ πξψηε
γεληά, πνπ δίλνπλ αμία ζην έξγν ηεο γπλαίθαο ζηελ θνηλσλία, σο κέξνο ηεο θαηαζθεπήο
πξνηχπσλ/ξφισλ ηεο γπλαίθαο απφ άληξεο θαιιηηέρλεο θαη άληξεο ζεαηέο. Γηα παξάδεηγκα,
ν Γεψξγηνο Πνιπβίνπ Γεσξγίνπ εμηδαληθεχεη ηε κεηξφηεηα ζε έξγα ηνπ θαη ζενπνηεί ηελ
Κχπξηα γπλαίθα αγξφηηζζα παξνπζηάδνληάο ηελ σο Παλαγία. Δπίζεο, ν Γηψξγνο
Μαπξνΐδεο ζην έξγν ηνπ Καζηζηή θπξία (Δηθ. 19) παξνπζηάδεη ηε γπλαίθα σο πεγή δσήο
κε έλα δηαθνξεηηθφ θαη δπλακηθφ ηξφπν, κέζσ θνξκαιηζηηθψλ εληάζεσλ ζρεηηθά κε ηε
δηαπξαγκάηεπζε θαη ηελ απεηθφληζε ηνπ γπκλνχ. Δλψ ν Φεκηληζκφο επεδίσμε ηε
ρεηξαθέηεζε ηεο γπλαίθαο θπξίσο ζηε δεθαεηία ηνπ 1960 θαη ηνπ 1970, ε θππξηαθή ηέρλε
παξνπζηάδεη ήδε απφ ην 1933-36 δείγκα πξνζπάζεηαο εθζπγρξνληζκνχ ηεο γπλαίθαο ζε
έξγν γπλαίθαο θαιιηηέρλε απφ ηελ πξψηε γεληά, ηα ρσξάθηα (Δηθ. 16) ηεο Λνπθίαο
Νηθνιαΐδνπ-Βαζηιείνπ. ε έλα κέξνο ηνπ έξγνπ θαιιηηερλψλ ηεο δεχηεξεο γεληάο ε
αλζξψπηλε θηγνχξα, αθφκα θαη ε γπκλή αλζξψπηλε θηγνχξα, απνηειεί θπξίσο
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θνξκαιηζηηθφ ζηνηρείν ηεο ζχλζεζεο κε απνηέιεζκα λα ακβιχλνληαη νη φπνηεο ηδενινγηθέο
αλαθνξέο ή αλαθνξέο ζε θχιν θαη ζεμνπαιηθφηεηα.
ηε δεθαεηία ηνπ 1960 θαη ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 έγηλαλ πξνζπάζεηεο
γηα λα ζπκβαδίζεη ε θππξηαθή ηέρλε κε ηηο δηεζλείο εμειίμεηο. Σα ηξαγηθά γεγνλφηα ηνπ
1974, φκσο, αλέθνςαλ βίαηα απηέο ηηο εμειίμεηο θαη έηζη ζε πνιιά έξγα ε γπλαίθα γίλεηαη
ζχκβνιν ηνπ πφλνπ θαη ηεο νδχλεο νιφθιεξεο ηεο Κχπξνπ. Δληνχηνηο, ππάξρνπλ ήδε
πεξηπηψζεηο απφ ηελ πξψηε γεληά ηεο θππξηαθήο ηέρλεο πνπ επηθεληξψλνληαη ζηνλ πφλν
πνπ πξνθάιεζαλ ηα γεγνλφηα πνπ άξρηζαλ απφ ην 1960 θαη θνξπθψζεθαλ ην 1974. Σέηνηα
πεξίπησζε είλαη ην έξγν θιεξνί Χξόλνη: Γεθέκβξεο ’63 (Δηθ. 18) ηνπ Σειέκαρνπ
Κάλζνπ.
Μεηά ην 1974 ε θππξηαθή ηέρλε δελ ζπκβαδίδεη αξθεηά κε ηηο ζεσξίεο ηνπ θχινπ
θαη ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο θαη αθνινπζεί κηα πνξεία επεξεαζκέλε απφ ηα γεγνλφηα ηνπ
1974 ζηελ Κχπξν. Ζ γπλαίθα εκθαλίδεηαη πεξηζζφηεξν θαη εληνλφηεξα, θπξίσο απφ
γπλαίθεο θαιιηηέρλεο, σο ζχκβνιν ηνπ πφλνπ ησλ γπλαηθψλ ηεο Κχπξνπ θαη γεληθφηεξα
νιφθιεξεο ηεο Κχπξνπ. Έξγα ηεο Κιίηζαο Αλησλίνπ θαη ηεο Γηνχιαο Υαηδεγεσξγίνπ πνπ
εμεηάζηεθαλ ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην (Δηθ. 61, 62, 63, 64, 65, 66) είλαη δείγκαηα ηεο
κεηά ην 1974 θππξηαθήο ηέρλεο. Παξάιιεια, ε Δπγελία Βαζηινχδε επηθεληξσκέλε ζηε
γπλαηθεία θηγνχξα παξνπζηάδεη ηε γπλαίθα σο ζχκβνιν γνληκφηεηαο (Δηθ. 58, 59). ε
άιιεο πεξηπηψζεηο Κχπξηνη θαιιηηέρλεο, φπσο ε Μειίηα Κνχηα, μεθεχγνπλ απφ ηηο
ζπλήζεηο ζεσξίεο ηνπ θχινπ θαη ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο θαη εζηηάδνπλ ζην εθήκεξν θαη ην
αλαπφθεπθην ηεο αλζξψπηλεο χπαξμεο, αιιά θαη ζηελ πξνζπάζεηα γηα απνκάθξπλζε ηεο
θζνξάο απφ ηε δσή ησλ αλζξψπσλ (Δηθ. 67, 68, 69).
Ζ ζχγρξνλε θππξηαθή ηέρλε έρεη λα δψζεη θαη δείγκαηα έξγσλ ζηα νπνία ε
γπλαίθα μεθεχγεη απφ ηε ζεσξία ηνπ ξφινπ ηεο σο παζεηηθφ ζειπθφ πνπ πξνζθέξεηαη γηα
επραξίζηεζε ηνπ άληξα θαη απνθαζίδεη απηή γηα ην αλ ζα αθεζεί γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ
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αληξηθνχ βιέκκαηνο. Σέηνην παξάδεηγκα απνηειεί ην έξγν Μόλν γηα Άληξεο (Δηθ. 60) ηνπ
Αληξέα Παξαζθεπά θαη ην έξγν Αδήηεηε ζε ρνξό (Δηθ. 73) ηεο Μαξίαο Πεξεληνχ. Δπίζεο,
ζηε ζχγρξνλε θππξηαθή ηέρλε γίλεηαη αλαθνξά ζε δεηήκαηα ησλ ζεσξηψλ ηνπ θχινπ θαη
ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο πνπ αθνξνχλ ζηηο πεξηζσξηνπνηεκέλεο ζεμνπαιηθέο ηαπηφηεηεο
(ιεζβίεο, νκνθπιφθηινη, ακθηθπιφθηινη). Έξγα ηνπ Αληξέα Καξαγηάλ, πνπ εμεηάζηεθαλ
ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, δίλνπλ έκθαζε ζηνπο νκνθπιφθηινπο άληξεο. Ζ Γέζπνηλα
Υξίζηνπ ζην έξγν ηεο Άληξαο-Γπλαίθα, Γπλαίθα-Άληξαο (Δηθ. 70) αλαπαξηζηά ζπκβνιηθά
ηελ αλψθειε πξνζπάζεηα ελφο νκνθπιφθηινπ άληξα λα μεθχγεη απφ ην πεξηζψξην ζην
νπνίν ε θνηλσλία ηνλ έρεη εγθισβίζεη.
Καηαιήγνληαο, ε ζχγρξνλε θππξηαθή θαιιηηερληθή παξαγσγή δηαπξαγκαηεχεηαη
κε ην δηθφ ηεο μερσξηζηφ ηξφπν ην θχιν θαη ηε ζεμνπαιηθφηεηα. ε απηφ ζπλέηεηλε ην
ηζηνξηθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ηεο Κχπξνπ. Ζ λεφηεξε θαη ζχγρξνλε θππξηαθή ηέρλε
ράξαμε ηελ πνξεία ηεο ζρεηηθά κε ηελ απεηθφληζε ηνπ θχινπ θαη ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο
κέζα απφ παξαδνζηαθέο αληηιήςεηο θαη πξνζσπηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ην θχιν θαη ηε
ζεμνπαιηθφηεηα.
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ΕΠΙΛΟΓΟ
Ζ παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία απνζθνπνχζε ζηε ζπγγξαθή κηαο ηζηνξηθν-ηερληθήο
θαη ζεσξεηηθήο δηαηξηβήο πάλσ ζηε λεφηεξε θαη ζχγρξνλε θππξηαθή ηέρλε ζηε βάζε
ζχγρξνλσλ ζεσξηψλ πεξί θχινπ θαη ζεμνπαιηθφηεηαο. Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο πξψηεο γεληάο
ηεο θππξηαθήο ηέρλεο είλαη ε πξνβνιή ηεο γπλαίθαο σο πεγή δσήο θαη ηξνθήο θαη ε
δήισζε ηνπ παξαδνζηαθνχ ξφινπ ηεο ζηελ θνηλσλία, ε ελαζρφιεζή ηεο κε ην ζπίηη, ηελ
νηθνγέλεηα ή/θαη ηε γεσξγία. Δπίζεο, πξνβάιιεηαη ε ζειπθή θαη ζεμνπαιηθή φςε ηεο
γπλαίθαο πνπ ειθχεη ηνπο άληξεο ζεαηέο. Ο παξαδνζηαθφο ξφινο ηεο γπλαίθαο ζηελ
θνηλσλία, ε ζειπθφηεηα θαη ε ζεμνπαιηθφηεηά ηεο ζπλδένληαη άκεζα κε ηηο έλλνηεο ηνπ
θχινπ θαη ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο. Έηζη, ε πξψηε γεληά ηεο θππξηαθήο ηέρλεο παξνπζηάδεη
δείγκαηα πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη έλλνηεο ηνπ θχινπ θαη ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο κε δηαθνξά
κεηαμχ αληξψλ θαη γπλαηθψλ ζηελ απεηθφληζε ηνπ γπλαηθείνπ γπκλνχ, αθνχ άληξεο
θαιιηηέρλεο παξνπζηάδνπλ παζεηηθά γπκλά, ελψ γπλαίθεο θαιιηηέρλεο πξνζδίδνπλ
ππφζηαζε ζηε γπλαίθα κέζα απφ γπκλά. Ζ πξνζπάζεηα ησλ θαιιηηερλψλ ηεο δεχηεξεο
γεληάο λα ζπκβαδίζνπλ κε ηηο δηεζλείο εμειίμεηο ηεο ηέρλεο εκπνδίζηεθε απφ ηα
πεξηζηαηηθά ηνπ 1974. Δλψ ην γπλαηθείν θχιν, εθηφο απφ ηε ζειπθή θαη ζεμνπαιηθή ηνπ
πιεπξά, εκθαλίδεηαη ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα ρεηξαθεηεζεί απφ ην πεξηζψξην ηεο
θνηλσλίαο θαη ηελ εμνπζία ησλ αληξψλ, ζχκθσλα θαη κε ζεσξίεο ηνπ Φεκηληζκνχ, απφ ην
1974 θαη κεηά αξρίδεη λα εκθαλίδεηαη πεξηζζφηεξν σο ζχκβνιν θαη θνξέαο ηνπ πφλνπ πνπ
πξνθάιεζε ε ηνπξθηθή εηζβνιή ηνπ 1974 ζηελ Κχπξν. Έηζη, κεηά ην 1974 ε θππξηαθή
ηέρλε παχεη λα ιεηηνπξγά ζε γεληέο θαη γίλεηαη πην πξνζσπηθή ππφζεζε ησλ θαιιηηερλψλ,
κέζα απφ ηα βηψκαηα θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπο.
Ζ εξγαζία απηή απνηειεί κηα εμέηαζε ηεο λεφηεξεο θαη ζχγρξνλεο θππξηαθήο
ηέρλεο ππφ ην πξίζκα ζεσξηψλ ηνπ θχινπ θαη ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο. Ζ Κχπξνο, φπσο θαη
θάζε ρψξα, έρεη ηε δηθή ηεο ηζηνξία, ε νπνία ζπλέηεηλε ζηε δηακφξθσζε θαη ηελ εμέιημε
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ηεο θνηλσλίαο ηεο Κχπξνπ, κηα κηθξήο ρψξαο, ελφο κηθξνχ θαη καξηπξηθνχ λεζηνχ. Ζ
Σέρλε πεγάδεη απφ ηε δσή θαη ηελ πξαγκαηηθφηεηα (Γαλφο, 2008, ζει. 7). Έηζη, ε
θππξηαθή ηέρλε δηαπξαγκαηεχεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζεσξίεο ηνπ θχινπ θαη ηεο
ζεμνπαιηθφηεηαο κε ηα γεγνλφηα πνπ ζπγθιφληζαλ ηελ Κχπξν λα ηελ έρνπλ επεξεάζεη θαη
λα ηελ θαηεπζχλνπλ ζηε δεκηνπξγία ηνπ δηθνχ ηεο μερσξηζηνχ ραξαθηήξα ζηελ
πξνζπάζεηα απεηθφληζεο ηεο αλζξψπηλεο κνξθήο.
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