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Το θέµα του εάν ο χώρος έχει έµφυλο χαρακτήρα, µπορεί να χαρακτηρισθεί ως έµφυλος, και
εάν ναι, πώς αποκτά αυτά τα χαρακτηριστικά, είναι ένα θέµα προβληµατικό.
Πολλές ερωτήσεις θα µπορούσαν να διατυπωθούν για το πώς παράγονται οι έµφυλοι χώροι. Η
εισήγηση θα διαπραγµατευθεί το ερώτηµα µέσα από την ανάπτυξη διαφορετικών
προσεγγίσεων.

α. Ο έµφυλος χαρακτήρας του χώρου από τη σκοπιά της χρήσης
Ορισµένοι χώροι µπορεί να έχουν έµφυλο χαρακτήρα σύµφωνα µε το βιολογικό φύλο των
ανθρώπων που τους κατέχουν/χρησιµοποιούν ή να είναι προσδιορισµένοι [φυλετικά]
σύµφωνα µε το «φύλο» που συνδέεται µε τα διαφορετικά είδη των δραστηριοτήτων που
συµβαίνουν σ’ αυτούς. Για παράδειγµα, οι χώροι υγιεινής – τουαλέτες είναι «sexed» αρσενικοί
ή θηλυκοί, επειδή χρησιµοποιούνται από άνδρες και γυναίκες ενώ η οικιακή κουζίνα
χαρακτηρίζεται γυναικεία (feminine) επειδή η δραστηριότητα του µαγειρέµατος είναι κάτι που
συνδέεται κοινωνικά µε τις γυναίκες. Όµως πώς θα σκεφτόµασταν την κουζίνα ενός
εστιατορίου, όπου η µαγειρική γίνεται από τον σεφ, που είναι συνήθως άνδρας ;
Η µελέτη του φύλου και του χώρου / ή η µελέτη του φύλου του χώρου έχει τα
χαρακτηριστικά µιας διεπιστηµονικής προσέγγισης. Σχετικά πρόσφατα, η µελέτη του φύλου
στην αρχιτεκτονική έχει αρχίσει να εµπνέεται από τη δουλειά φεµινιστριών σε άλλα πεδία,
όπως γεωγραφία, ανθρωπολογία, cultural studies, θεωρία κινηµατογράφου, ιστορία τέχνης,
ψυχανάλυση, φιλοσοφία, πολιτικές ταυτότητας (identity politics) κτλ.
Τα πεδία αυτά ασχολούνται µε το χώρο, την αναπαράσταση του χώρου και τις χωρικές
µεταφορές.
Αυτός όµως δεν είναι ο χώρος όπως έχει οριστεί «παραδοσιακά» από την αρχιτεκτονική – ο
χώρος των, από αρχιτέκτονες, σχεδιασµένων κτιρίων – αλλά µάλλον ο χώρος όπως βρίσκεται,
όπως χρησιµοποιείται, κατοικείται (occupied) και µετασχηµατίζεται µέσα από την καθηµερινή
χρήση.

β. Φύλο και Χώρος (Gender and space)
Ορίζοντας τη διαλεκτική σχέση µεταξύ κοινωνίας και χώρου, η δουλειά των µαρξιστών
γεωγράφων – David Harvey and Edward Soja – είναι κριτικής σηµασίας στη διατύπωση ότι ο
χώρος παράγεται κοινωνικά, αλλά και ότι ο χώρος είναι επίσης µια συνθήκη της κοινωνικής
παραγωγής.
Ανθρωπολόγοι, επίσης, έχουν επιχειρηµατολογήσει ότι ο χώρος παράγεται υλικά και
πολιτισµικά, και ως εκ τούτου και η αρχιτεκτονική θεωρείται ως ένα από τα πολλά κοινωνικά

*
Η εισήγηση παρουσιάστηκε στο συνέδριο «Το φύλο, τόπος συνάντησης των επιστηµών : Ένας πρώτος ελληνικός
απολογισµός», Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Γυναίκες και φύλα : Ανθρωπολογικές και
ιστορικές προσεγγίσεις", 11 & 12 Οκτωβρίου 2003, Μυτιλήνη.
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κατασκευασµένα «αντικείµενα» (artifacts). Έτσι, όπως και ο υλικός πολιτισµός, ο χώρος δεν
είναι δοσµένος από τη «φύση», φύσει υπάρχων, και αδρανής, που αρκεί να τον µετρήσεις
γεωµετρικά, αλλά ένα εσωτερικό (σύµφυτο) και µετασχηµατιζόµενο κοµµάτι της καθηµερινής
ζωής, στενά συνδεδεµένο µε τις κοινωνικές και προσωπικές τελετουργίες και δραστηριότητες.
Αυτή η προσέγγιση στην ανθρωπολογία και την γεωγραφία κριτικάρει έµµεσα πλην σαφώς, το
κύρος της αρχιτεκτονικής και το ρόλο του αρχιτέκτονα, διερευνώντας κυρίως όλες τις πλευρές
του κτισµένου περιβάλλοντος και όχι µεµονωµένα του κοµµάτια, όπως συνήθως κάνει η
αρχιτεκτονική και ορίζοντας τόσο τους χρήστες των κτιρίων, όπως επίσης και τους σχεδιαστές
και τους κατασκευαστές, ως τους παραγωγούς του χώρου.
Τέτοιες προσεγγίσεις είχαν επίδραση στους ιστορικούς και θεωρητικούς της αρχιτεκτονικής,
όπου σχολιάζοντας το προνοµιακό κύρος της αρχιτεκτονικής και το ρόλο του αρχιτέκτονα,
αντιπρότειναν ότι η αρχιτεκτονική αναπαράγεται συνεχώς µέσω της χρήσης και της
καθηµερινής ζωής.
Η ανθρωπολογία ήταν από τις πρώτες επιστηµονικές περιοχές που πρότεινε ότι υπάρχει µια
σχέση µεταξύ του χώρου και του φύλου και ότι αυτή καθορίζεται µέσω των σχέσεων
εξουσίας.
Ήταν η δουλειά που έγινε από φεµινίστριες ανθρωπολόγους στα θέµατα του ιδιωτικού και του
δηµόσιου, στα συστήµατα συγγένειας και στις κοινωνικές σχέσεις της ανταλλαγής, που ήταν
κρίσιµα για το φεµινισµό, ειδικά σε όσους ενδιαφέρονταν για τα χωρικά όρια, όπως οι
πολεοδόµοι και οι ιστορικοί. Η δουλειά της Shirley Ardener για παράδειγµα, ήταν πολύ
σηµαντική για την ανάπτυξη µελετών (ερευνών) που εξετάζουν τους διαφορετικούς χώρους
που τοποθετούνται πολιτισµικά άνδρες και γυναίκες, και τον ιδιαίτερο ρόλο που έχει ο χώρος
για τον συµβολισµό, τη διατήρηση και την επιβολή των σχέσεων φύλου. Πιο πρόσφατα,
ειδική προσοχή έχει δοθεί στους τρόπους µε τους οποίους οι σχέσεις µεταξύ φύλου και χώρου
ορίζονται µέσω της εξουσίας – πως οι σχέσεις εξουσίας εγγράφονται στον κτισµένο χώρο (π.χ.
η συζήτηση της Daphne Spain του πώς το κοινωνικό status των γυναικών, ορίζει και ορίζεται
από τους χώρους εργασίας που κατέχουν).
Επίσης, η δουλειά των φεµινιστριών γεωγράφων Liz Bondi, Doreen Massey, Linda McDowell
and Gillian Rose, δηµιουργώντας συσχετίσεις ανάµεσα στους χώρους που κατέχονται από
γυναίκες και την κοινωνική τους θέση, υποστηρίζουν ότι ο χώρος και παράγεται από και
παράγει σχέσεις φύλου.
Υποστηρίζουν ότι εάν το φύλο κάνει διαφορά στην κοινωνία που ζούµε, στο πώς µας
συµπεριφέρονται και στο πώς σκεφτόµαστε για τον εαυτό µας, τότε αυτή η κοινωνική
συνθήκη πρέπει να έχει κάποια επίπτωση και στους χώρους που δηµιουργούµε και
χρησιµοποιούµε.
Οι Massey και Rose έχουν κάνει σοβαρή κριτική στη δουλειά των ανδρών γεωγράφων Harvey
και Soja για το µεταµοντέρνο χώρο, επιχειρηµατολογώντας ότι οι αναφορές τους παραµελούν
τους τρόπους που το φύλο επηρεάζει τη δοµή της κοινωνίας και του χώρου.
Για να συνοψίσω, εάν από την οπτική της ανθρωπολογίας και της γεωγραφίας ο χώρος
παράγεται κοινωνικά και πολιτισµικά και οι σχέσεις φύλου είναι κοινωνικά, πολιτισµικά και
χωρικά δοµηµένες, τότε η διαπίστωση αυτή θέτει δύο κεντρικά ερωτήµατα : «πώς οι σχέσεις
φύλου δηλώνονται στο χώρο;» και επίσης «πώς οι χωρικές σχέσεις δηλώνονται στην
κατασκευή του φύλου;»
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γ. ∆ηµόσιο και ιδιωτικό
Παρ’ όλη τη συµβολή τους στη διατύπωση και κατανόηση της διαλεκτικής σχέσης φύλου και
χώρου, οι µελέτες της γεωγραφίας και της ανθρωπολογίας είναι εν πολλοίς σιωπηλές για τους
τρόπους µε τους οποίους τόσο το φύλο όσο και ο χώρος αναπαρίστανται. Με λίγες
εξαιρέσεις, τέτοια δουλειά λείπει σε οποιαδήποτε σαφή συζήτηση για το ρόλο της
αναπαράστασης στη διαπραγµάτευση των σύνθετων σχέσεων ανάµεσα στις έµφυλες
ταυτότητες και τους αστικούς χώρους. Είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι ο χώρος γίνεται
φυλετικά προσδιορισµένος όχι µόνο από τους διαφορετικούς τρόπους κατοίκησής του από
άνδρες και γυναίκες (φυσική παρουσία υποκειµένων µε ταυτότητα φύλου) αλλά ότι επίσης
παράγεται ως «έµφυλος» µέσω της αναπαράστασης. Οι περιγραφές των έµφυλων χώρων
χρησιµοποιούν λέξεις και εικόνες που έχουν πολιτισµικές συσχετίσεις µε συγκεκριµένα φύλα
για να επικαλεστούν συγκρίσεις µε το βιολογικό σώµα – για παράδειγµα µαλακά,
καµπυλόµορφα εσωτερικά συσχετίζονται µε τις γυναίκες και οι φαλλικοί πύργοι µε τους
άνδρες.
Το έργο του µαρξιστή φιλόσοφου Henri Lefebvre αποτελεί ένα χρήσιµο θεωρητικό πλαίσιο για
να σκεφτούµε το πώς η αναπαράσταση βοηθάει στην παραγωγή του κοινωνικού χώρου αλλά
και παράγεται από αυτόν. Αντί να σκεφτεί την παραγωγή του αστικού χώρου µόνο µέσω της
δραστηριότητας της κατασκευαστικής βιοµηχανίας και των επαγγελµάτων που σχετίζονται µε
το σχεδιασµό του αστικού χώρου, ο Lefebvre ενδιαφέρεται για το πώς ο χώρος παράγεται
εννοιολογικά αλλά και υλικά. Ο Lefebvre προτείνει ότι η κοινωνική παραγωγή του χώρου
πραγµατοποιείται µέσω τριών διαφορετικών αλλά αλληλοεπηρρεαζόµενων διαδικασιών : α.
«χωρική πρακτική» (ο υλικός ή λειτουργικός χώρος), β. «αναπαραστάσεις του χώρου» (ο
χώρος ως κωδικοποιηµένη γλώσσα) και γ. «ο χώρος όπως αναπαρίσταται» µέσω της βιωµένης
καθηµερινής εµπειρίας του (representational space).
Πώς θα µπορούσαµε να συσχετίσουµε τα παραπάνω µε τα ζητήµατα του χώρου και του
φύλου ;
Η πιο διαδεδοµένη αναπαράσταση του έµφυλου χώρου είναι το παράδειγµα των «χωριστών
σφαιρών» (separate spheres). Ένα αντιθετικό και ιεραρχικό σύστηµα που συγκροτείται από
τον κυρίαρχο δηµόσιο ανδρικό κόσµο της παραγωγής (η πόλη) και ένας υποδεέστερος
ιδιωτικός γυναικείος της αναπαραγωγής (το σπίτι). Η αφετηρία αυτής της ιδεολογίας, που
διαιρεί την πόλη από την αναπαραγωγή και τους άνδρες από τις γυναίκες, είναι ταυτόχρονα
πατριαρχική και καπιταλιστική. Αλλά, σαν ιδεολογική κατασκευή, δεν περιγράφει την πλήρη
κλίµακα/διαβάθµιση των βιωµένων εµπειριών όλων των κατοίκων του αστικού χώρου.
Αυτό

(είναι

προβληµατικό

και)

έχει

προβληµατίσει

τις

φεµινίστριες,

διότι

τέτοιες

(προ)υποθέσεις που αφορούν το φύλο (βιολογικό και κοινωνικό) όσο και το χώρο και
εµπεριέχονται σ’ αυτή τη δυαδική ιεραρχία, αναπαράγονται συνεχώς.
Η φεµινιστική δουλειά στο φύλο και το χώρο θεώρησε σαν αφετηρία αυτό το κυρίαρχο
θεωρητικό

πλαίσιο

για

να

ασκήσει

κριτική

στις

περιορισµένες

και

περιοριστικές

ερµηνείες/ορισµούς του έµφυλου χώρου, που προσέφερε η ιδεολογία των χωριστών
«σφαιρών» και παρέχοντας εναλλακτικούς τρόπους για την κατανόηση του πώς ο χώρος είναι
«έµφυλος».
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Οι δουλειές (εργασίες, µελέτες) των Susana Torre, Elizabeth Wilson, και Griselda Pollock είναι
δυνατό να διαβαστούν ως «αποδοµήσεις» της διπολικότητας του αρσενικού/θηλυκού των
χωριστών «σφαιρών». Στις προσεγγίσεις αυτές υπαινικτικά υπάρχουν στρατηγικές που έχουν
αναπτυχθεί ως τµήµα της θεωρητικής δουλειάς του Γάλλου φιλοσόφου Jacques Derrida, του
οποίου η προσέγγιση έχει στόχο να εκθέσει τους τρόπους µε τους οποίους τα δυαδικά
συστήµατα επιτρέπουν στα πράγµατα είτε να «είναι» ή να «µην είναι» σαν την κυρίαρχη
κατηγορία και αντίθετα να αντικαταστήσει τέτοιους κυρίαρχους διανοητικούς κανόνες µε νέες
(µορφοποιήσεις) διατυπώσεις.
Σύµφωνα µε τον Derrida, το πρώτο βήµα στη διαδικασία της αποδόµησης θα ήταν η
στρατηγική αντιστροφή των διπολικών (binary) όρων ούτως ώστε ο όρος που κατέχει την
αρνητική θέση στο διπολικό ζεύγος να τοποθετηθεί στη θετική θέση και ο θετικός όρος να
τοποθετηθεί στην αρνητική θέση. Η αντιστροφή των διπολικών ζευγών είναι κλειδί στη
δουλειά των φεµινιστριών που ασχολήθηκαν µε την επανεκτίµηση της σπουδαιότητας της
θηλυκής πλευράς του δίπολου. Παραδείγµατα είναι σε µελέτες που επανεκτιµούν τη
σπουδαιότητα του ιδιωτικού οικιακού χώρου και της οικογενειακής ζωής, όπως επίσης και σε
άλλες που µελετούν τους πατριαρχικούς µηχανισµούς που αποκλείουν τις γυναίκες από τη
δηµόσια ζωή.
Είναι καθαρό ότι ο χωρισµός της δηµόσιας σφαίρας από την ιδιωτική κάνει προβληµατική τη
σχέση των γυναικών µε την πόλη τόσο σε υλικό όσο και σε ιδεολογικό επίπεδο. Η προσέγγιση
της Wilson έχει στόχο/µέληµα την επανεγκατάσταση µιας θετικής σύνδεσης µεταξύ των
γυναικών και του δηµόσιου χώρου µε την ανάκτηση της πόλης ως τόπου απόλαυσης/χαράς
των γυναικών. Επίσης, η Wilson προειδοποιεί για τους κινδύνους που προκύπτουν από την
εγγραφή ενός µέρους των φεµινιστικών αντιλήψεων/κειµένων σε µια αντι-αστική
προκατάληψη και προπαγανδίζει το ρόλο της πόλης ως τόπου για την απελευθέρωση των
γυναικών.
Ενώ η φεµινιστική ανάλυση αναγνωρίζει ταυτόχρονα ότι οι αναπαραστάσεις µπορεί να είναι
έµφυλες και ότι το φύλο το ίδιο είναι µια µορφή αναπαράστασης, η έµφαση που αποδίδεται
στις αναπαραστάσεις του φύλου και του χώρου είναι ένα θέµα φεµινιστικού διαλόγου. Είναι
πιθανό να χρησιµοποιούνται κείµενα που παράγονται από γυναίκες, όπως κάνει η Wilson, για
να παρουσιάσει θετικές αναπαραστάσεις της ζωής τους στην πόλη και να υποστηρίζουν
ακόλουθα ότι οι γυναίκες κατείχαν(ουν) και απολαµβάνουν το δηµόσιο αστικό χώρο. Είναι
όµως εξίσου πιθανό να επιχειρηµατολογούν ότι η σχεδόν αποκλειστική ανδρική θεωρητική
παραγωγή για τη νεωτερικότητα, προώθησε την ιδεολογία των «χωριστών ζωνών» και ότι
αυτό δούλεψε για την αποθάρρυνση της σύνδεσης/συσχέτισης των γυναικών µε την πόλη.
Καθαρά, οι σχέσεις των γυναικών µε την πόλη και την αστική εµπειρία µπορούν να γίνουν
κατανοητές µόνο µέσω των πολιτισµικών αναπαραστάσεων και είναι σπουδαίο να σκεφτούµε
ότι η ιδεολογία του φύλου δεν προηγείται αλλά παράγεται µέσω της ιστορικής τεκµηρίωσης
και των πολιτισµικών µορφών της αναπαράστασης.
Οι φεµινίστριες που δουλεύουν στην τέχνη, στο σινεµά και στην κριτική λογοτεχνία έχουν
αναπτύξει σύνθετες προσεγγίσεις της «κειµενικής ανάλυσης» (textual analysis) για να
κατανοήσουν το πώς οι διαφορές φύλου λειτουργούν σαν µηχανισµοί για την κατασκευή των
ποικίλων πολιτισµικών αναπαραστάσεων. Η φεµινιστική έρευνα στις καλές τέχνες, τη
φωτογραφία και το φιλµ, έχει σκεφτεί τους αναπαραστατικούς ρόλους του θηλυκού και της
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«θηλυκότητας». Οι φεµινίστριες άντλησαν από τη σηµειολογία και την ψυχανάλυση για να
µπορέσουν να συζητήσουν το πώς οι διαφορές φύλου δοµούνται από τις σχέσεις του να
επιθυµείς και να είσαι επιθυµητός, κοιτώντας το θηλυκό ως αντικείµενο θέασης και το αντρικό
βλέµµα/µατιά (gaze). Η κυριαρχία του αρσενικού υποκειµένου στην επικράτεια του ορατού
έχει επιπτώσεις στην έµφυλη ταυτότητα (έµφυλο πρόσηµο) του αστικού χώρου, παράγοντας
αναπαραστάσεις του αστικού χώρου όπου µόνο οι άνδρες έχουν το προνόµιο του βλέπειν,
ενώ οι γυναίκες θεώνται ως αντικείµενα οπτικής κατανάλωσης.
Η Pollock µέσω της δουλειάς της για τη ζωγραφική των ανδρών ιµπρεσιονιστών, συζητά τρεις
τρόπους για να σκεφτούµε το φύλο και το χώρο σε σχέση µε την οπτική αναπαράσταση : τον
έµφυλο χαρακτήρα του τόπου που απεικονίζεται, την έµφυλη διάσταση των κωδίκων
αναπαράστασης και την έµφυλη συνθήκη των ιδεολογικών συµφραζόµενων. Η Pollock
κατασκευάζει ένα µοντέλο «έµφυλου χώρου» που δείχνει το πώς οι πίνακες ενός αριθµού
ιµπρεσιονιστών ζωγράφων συσχετίζουν ορισµένα είδη γυναικών µε συγκεκριµένους τόπους
στην πόλη : «οι κυρίες» (απαντώνται) φιγουράρουν στα πάρκα και στα θέατρα, οι «έκπτωτες
γυναίκες» ανακαλύπτονται στα παρασκήνια των θεάτρων, στα καφέ, στα follies και στα
πορνεία.
Η ανάλυση της Pollock προτείνει ότι η έµφυλη ταυτότητα του χώρου διαµορφώνεται µε ένα
πολύ πιο σύνθετο τρόπο από αυτόν που προτείνει η ιδεολογία των «χωριστών σφαιρών» και
ο οποίος δίνει µεγαλύτερη προσοχή στις σχέσεις του «βλέπειν» και της «κίνησης» (moving). Η
δουλειά της είναι παραδειγµατική της τρίτης και πιο σηµαντικής στρατηγικής, αυτής της
αποδόµησης, της παρέµβασης – η δηµιουργία ή ανακάλυψη ενός νέου όρου που αιωρείται
εντός αλλά και σε υπέρβαση της διπολικής λογικής. Ένας τέτοιος όρος λειτουργεί ταυτόχρονα
ως και τα δύο (both), αλλά και κανένα από τα δύο των διπολικών όρων. µπορεί να
συµπεριλαµβάνει και τα δύο και ακόµη να υπερβαίνει το εύρος τους, κάνοντας έτσι φανερή
την ανεπάρκεια των «χωριστών σφαιρών» ως ενός τρόπου περιγραφής του έµφυλου χώρου.

δ. Η κατανάλωση και η καθηµερινή ζωή
Οι χώροι και οι δραστηριότητες της κατανάλωσης και της καθηµερινής ζωής µπορούν να
θεωρηθούν επίσης ως όροι που υπερβαίνουν την διπολική λογική των «χωριστών σφαιρών».
Η κατανάλωση θέτει ενδιαφέρουσες ερωτήσεις στο φεµινισµό. Ένας αυξανόµενος αριθµός
µελετών για τις γυναίκες και το shopping αντανακλούν το σηµαντικό ρόλο που παίζουν οι
χώροι της κατανάλωσης στη δηµόσια ζωή των γυναικών και στην κατασκευή της
θηλυκότητας. Οι γυναίκες µε την ιδιότητά τους ως εργαζόµενες, προσφέρουν φτηνή εργασία
στα µαγαζιά. Στο ρόλο τους ως καταναλώτριες, αγοράζουν αντικείµενα για τον εαυτό τους και
αγαθά για το σπίτι. Με αυτούς τους τρόπους οι γυναίκες έχουν στενή καθηµερινή επαφή µε
τον αστικό χώρο έξω από το σπίτι. Χωρικά, η δραστηριότητα της κατανάλωσης δείχνει ότι η
«θέση της γυναίκας» είναι ταυτόχρονα και στο σπίτι και στην πόλη, πέρα από τα όρια των
χωριστών σφαιρών.
Ο ρόλος του καταναλωτή µπορεί να ειδωθεί ως χειραφετικός για τις γυναίκες, µια πηγή για
προσωπική ταυτότητα και ευχαρίστηση στο δηµόσιο χώρο. Αλλά µια τέτοια άποψη
δυσχεραίνεται από τις ιδεολογίες και τις πρακτικές της πατριαρχίας, οι οποίες δεν επιτρέπουν
άµεσα ένα προσωπικό ενδιαφέρον εκ µέρους των γυναικών. Αντί να καταναλώνουν για τους
εαυτούς τους, µπορεί να επιχειρηµατολογηθεί ότι οι γυναίκες καταναλώνουν µε στόχο την
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αναπαραγωγή του καπιταλισµού, όπως επίσης για να αναπαραστήσουν το αρσενικό κύρος.
Στην πατριαρχία, όπου οι ρόλοι των γυναικών µπορούν να συγκριθούν µε αυτούς των αγαθών
(αντικειµένων), οι τόποι της κατανάλωσης επιβάλλουν αυτήν ακριβώς την ιδεολογία µε το να
αναπαριστούν τις γυναίκες ως αντικείµενα οπτικής κατανάλωσης µε στόχο την πώληση
εµπορευµάτων.
Τα εµπορικά κέντρα, όπως και άλλοι τόποι κατανάλωσης, συνιστούν το είδος των χώρων που
µπορούν να χαρακτηρισθούν ως καθηµερινοί. Οι καθηµερινοί χώροι, επειδή έχουν
µορφοποιηθεί ως το «άλλο» στην αρχιτεκτονική, µε τον ίδιο τρόπο όπως οι γυναίκες σε σχέση
µε τους άνδρες, έχουν αναδυθεί ως µια σύγχρονη κριτική τάση στους επιστηµονικούς κλάδους
των cultural studies και της µελέτης του χώρου.
Η δουλειά της Mary McLeοd κάνει (µια) ανασκόπηση και κριτική στο πώς η έννοια του
καθηµερινού έχει χρησιµοποιηθεί και µεταφραστεί στην αρχιτεκτονική θεωρία και πρακτική.
∆ιερευνά την επιρροή του Μ. Foucault και του Derrida στην αρχιτεκτονική σκέψη σε σχέση µε
τις έννοιες του άλλου (ετερότητα, ετεροτοπία), της διαφοράς και της υποκειµενικότητας.
Εντέλει, ισχυρίζεται η McLeοd, ότι η δουλειά του Foucault και του Derrida είναι περιοριστική
για τις φεµινίστριες, µια και οι δύο θεωρητικοί αγνοούν το ρόλο της κατανάλωσης και του
φύλου. Προτείνει ότι είναι προτιµότερο να εξετάσουµε τη δουλειά των «καταστατικών»
(situationists) και του Henri Lefebvre για τους τρόπους που αντιλαµβάνονται τον «καθηµερινό
χώρο».

ε. Το πραγµατικό και το µεταφορικό
Ο χώρος είναι επίσης σηµαντικός –συµµετέχει- στην κατασκευή του θηλυκού υποκειµένου και
στην έµφυλη υποκειµενικότητα και ταυτότητα. Ο ρόλος του τόπου στις πολιτικές του φύλου
είναι σηµαντικός στον καθορισµό σχέσεων µεταξύ της γνώσης, της θέσης (που κατέχει
κάποιος/α) και της όρασης. Στις θεωρίες της υποκειµενικότητας, της ταυτότητας και της
εµπειρίας-βιώµατος, οι φεµινίστριες προτείνουν ότι η θέση που κατέχει κάποιος/α αποτελεί
συστατικό στοιχείο του «γνωρίζειν». Η αντίθεση µεταξύ ουσιοκρατίας και δοµισµού µπορεί να
αναµορφωθεί µε το να θεωρήσουµε το υποκείµενο ως τοποθετηµένο, χρησιµοποιώντας
χωρικές αναφορές για να διαπραγµατευθεί τη γνώση µέσω της «θέσης που κατέχει». Η θέση
µας, εκεί που ζούµε και εργαζόµαστε, η προέλευσή µας και η προοπτική µας, είναι σηµαντική
για να κατανοήσουµε τους εαυτούς µας ως ανθρώπινα υποκείµενα. Το πώς οι άνθρωποι
ορίζουν τους χώρους τους και τους βιώνουν είναι πολύ σηµαντικό στην κατασκευή
ταυτοτήτων. Οι συζητήσεις της έµφυλης διαφοράς περιγράφονται µε χωρική γλώσσα, όπως η
θέση του καθένα (standpoint), η τοπικότητα (locality) και τα όρια (περιθώρια-margins).
H bell hooks εξετάζει το ρόλο του χώρου, τόσο πραγµατικού, όσο και µεταφορικού, στη
διαµόρφωσή µας σε ανθρώπινα όντα µέσω της βιωµένης εµπειρίας και των επιδιώξεων.
H hooks σκέφτεται τη σπουδαιότητα ενός διαφορετικού διπόλου στην περιγραφή των
πολιτικών και των χώρων της «υποκειµενικής θέσης» (location) –αυτό του περιθωρίου και του
κέντρου. Για τη hooks η θεωρία είναι χειραφετητική, επιτρέπει να έχουµε µια διαφορετική
πρόσληψη του περιθωρίου, ως θετικού χώρου, ενός τόπου αντίστασης, όχι κυριαρχίας, της
ταυτόχρονης προοδευτικής/ριζοσπαστικής πιθανότητας και καταπίεσης. «Επιλέγοντας» το
περιθώριο, από το να καθορίζοµαι από αυτό, κάνει διαφορά», δηλώνει η bell hooks.
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Οι χωρικές µεταφορές είναι επιστηµολογικές δηλώσεις που µπορούν να φωτίσουν τη σηµασία
του χώρου στην κατασκευή της ταυτότητας, τόσο εννοιολογικά όσο και υλικά, στο
αφηρηµένο και στο συγκεκριµένο.
Ο ίδιος ο χώρος (ως έννοια) έχει γίνει πάντα κατανοητός ως θηλυκός και απαξιώθηκε σε
σχέση µε το αρσενικό ενεργό στοιχείο του χρόνου. ακόµη και η επαναδιεκδίκηση της
σηµασίας του χώρου στις σπουδές της µετανεωτερικότητας δεν είχε σαν αποτέλεσµα την
ανάκτηση της αξίας του θηλυκού. Αντίθετα, το θηλυκό (θηλυκότητα) συσχετίζεται µε τον
χαοτικό και σε πλήρη αταξία χώρο, ενώ ο λογοκεντρικός χώρος παραµένει αρσενικός.
Στον τρισδιάστατο χώρο της πόλης, οι αναπαραστάσεις του φύλου δουλεύουν µε
διαφορετικούς τρόπους. Το θηλυκό σώµα µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως σηµείο, ένα κενό
σηµαίνον για την αναπαράσταση αφηρηµένων εννοιών, όπως είναι η ελευθερία ή ο
πατριωτισµός µε τη µορφή των δηµόσιων αγαλµάτων. Οι πόλεις και τα κτίρια ενσωµατώνουν
επίσης ποιότητες που συσχετίζονται µε το θηλυκό σώµα ή η θηλυκότητα αποδίδεται µε όρους
που σχετίζονται µε τη φόρµα του, το σχήµα του, το χρώµα και την υφή του. Για παράδειγµα,
στη συσχέτιση της πόλης µε το θηλυκό και το λαβυρινθώδες, γίνεται µια σύνδεση ανάµεσα
στο χάος της πόλης, τη µητρική φόρµα του θηλυκού σώµατος και την πατριαρχική έννοια του
αγνώστου ως θηλυκού, ως άλλου, ως άγνωστης οντότητας. Εδώ η δουλειά των φεµινιστριών
φιλοσόφων είναι σηµαντική για την κριτική της στον έµφυλο χαρακτήρα του χώρου και του
χρόνου στη δουλειά των ανδρών φιλοσόφων και στη διερεύνηση νέων εννοιών για το χρόνο,
το χώρο και τα υποκείµενα.
Η φιλόσοφος Elizabeth Grosz, ίσως είναι η φεµινίστρια φιλόσοφος που έχει τη µεγαλύτερη
επίδραση στους αρχιτεκτονικούς κύκλους. Η Grosz στην κατεύθυνση της δουλειάς της
Irigaray, σκέφτεται την απάλειψη/εξαφάνιση των γυναικών στη δυτική φιλοσοφία.
Ισχυρίζεται ότι οι γυναίκες δεν αναφέρονται στη φιλοσοφία αλλά ότι είναι τα θεµέλια της
φιλοσοφικής αξίας (value). Σκεπτόµενη πάνω στη φιλοσοφική έννοια της «χώρας», ένας όρος
που δεν έχει ποιότητες από µόνος του, η Grosz αποδεικνύει το πώς και στον Πλάτωνα, όπου η
χώρα είναι το δοχείο (θήκη) που επιτρέπει το πέρασµα (από) ανάµεσα στη µορφή και την ύλη
και στον Derrida, όπου «η χώρα» είναι ένα µη οριζόµενο και παραβιάζον στοιχείο, η έννοια
αποδίδεται στο θηλυκό και σαν µητρικό ή σαν ανατρεπτικό και «άλλο». Για την Grosz η
δουλειά των φεµινιστριών φιλοσόφων είναι να επιστρέψουν οι γυναίκες στους τόπους από
τους οποίους εκδιώχθηκαν, σε κείνους τους χώρους που ονοµάζονται θηλυκοί από τους
άνδρες. Οι γυναίκες χρειάζεται να ξανασυγκροτήσουν το χρόνο και το χώρο µέσα από τη δική
τους προοπτική και για το καθήκον αυτό είναι η σηµασία της συζήτησης του εννοιολογικού
πλαισίου και του φαντασιακού στη δουλειά των φεµινιστριών φιλοσόφων, που είναι ίσως η
πιο σχετική για την προσέγγιση της αρχιτεκτονικής θεωρίας και πρακτικής.
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