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Αλεξάνδρα Μπαχτσετζή: Τα ρευστά όρια ανάµεσα
στην «εαυτή» και την «άλλη»

Η Αλεξάνδρα Μπαχτσετζή (Alexandra Bachzetsis), ελληνίδα περφόρµερ και χορογράφος ευρύτερα
γνωστή στην ευρωπαϊκή σκηνή, αλλά προς το παρόν άγνωστη στα εγχώρια δεδοµένα, παρουσίασε
στο Radio Athènes το έργο της Private: Wear a mask when you talk to me, µια σπουδή για την
επιτελεστικότητα του (γυναικείου) φύλου, τα ρευστά όρια του εαυτού και τη διαδικασία της
απο-προσωποποίησης µέσα από τις διαρκείς µεταµφιέσεις.
Το δρώµενο, που ήταν ανοιχτό στο κοινό –τόσο στους υποψιασµένους θεατές που συγκεντρώθηκαν
επί τούτου, όσο και στους περαστικούς που κοντοστεκόταν αµήχανοι–, εξερευνούσε τις πολλαπλές
εικόνες της «θηλυκότητας», τον τρόπο που τα σύνορα του «εαυτού» καταλύονται ή επιβάλλονται
µέσα από στερεότυπους ρόλους. Οι έµφυλοι ρόλοι και τα στερεότυπα κάθε άλλο παρά εξαλείφονται.
Η γυναίκα τοποθετείται ολοένα και περισσότερο στο επίκεντρο της πολιτικής και κοινωνικής ατζέντας
αλλά παραδόξως µεγενθύνεται το κενό ανάµεσα στη θεσµική αναπαράσταση της Γυναίκας και της

εικόνας που προκύπτει από τις ενσώµατες και ενσωµατωµένες εµπειρίες της. Η Bachzetsis
αναγνωρίζει εύστοχα την αντίφαση αυτή και επιλέγει µια «υπέρβαση» που «υλοποιείται» µέσω της
σάρκας, σωµατοποιείται ενισχύοντας τη σύνθετη και µη ενιαία πρόσληψη της φύσης του
υποκειµένου.
Εκκινώντας από την παραδοχή ότι οι «γυναίκες γίνονται αντικείµενο κοιτάγµατος», η χορογράφος
αναπαριστά µια σχέση µε τον εαυτό της βασισµένη εν πολλοίς στην υπόσχεση της (ανδρικής)
επιθυµίας την οποία καλείται να ενσαρκώσει. Αυτή η ηθεληµένη υποταγή στην παντοκρατορία του
βλέµµατος, συνοδευόµενη από την αίσθηση ότι η γυναίκα διαρκώς παρακολουθείται ως εικόνα του
εαυτού της, αποδίδεται µέσα από την εφαρµογή του µακιγιάζ: η περφόρµερ γυρισµένη πλάτη στο
κοινό βάφεται αλλά εµείς την παρακολουθούµε ως είδωλο του εαυτού της, µέσα από τον καθρέφτη,
όπως αντίστοιχα και η δική µας µατιά διαθλάται στη γυάλινη επιφάνεια, γλυστρά ή διασταυρώνεται
ακαριαία µε τις κατευθύνσεις του δικού της βλέµµατος. Ο αναδιπλασιασµός της δράσης αυτής –µέσα
από το λακανικό σχήµα «βλέπω να µε βλέπουν»- αποκαλύπτει τον µηχανισµό µέσω του οποίου το
γυναικείο υποκείµενο «γίνεται γυναίκα», παθητικοποιείται και παραδίδεται ως αντικείµενο επιθυµίας
στο βλέµµα.
Αντίστοιχα, η περφόρµερ αντιµετωπίζει το χώρο στον οποίο βρίσκεται, ως προέκταση του σωµατικού
της εαυτού• πρόκειται για ένα δωµάτιο απρόσωπο, δίχως αντικείµενα –πέρα από τα δικά της
αξεσουάρ-, ένα χώρο µεταβατικό, στο µεταίχµιο της ιδιωτικής και της δηµόσιας σφαίρας. Ελάχιστοι
θεατές βρίσκονται µέσα –οι περισσότεροι στέκουµε ως εξωτερικοί παρατηρητές, απολαµβάνουµε την
ακίνδυνη εγγύτητα που µας εξασφαλίζει η βιτρίνα του χώρου. Είµαστε κοντά κι ωστόσο το
καδράρισµα µας βάζει στη θέση του ηδονοβλεψία: το θήραµα είναι πάντα εντός του οπτικού µας
πεδίου, πλαισιωµένο, φωτισµένο, διαθέσιµο. Ως ζωντανό έκθεµα θα µείνει εκεί, στην αυστηρά
οριοθετηµένη περιοχή του δωµατίου, προστατευµένη από όσο και παραδωµένη, στα αδηφάγα
βλέµµατα των θεατών. Το δωµάτιο περικλύει ταυτόχρονα την εµπειρία επέκτασης και περιορισµού
της υποκειµενικότητάς της: είναι κυρία του χώρου και αντικείµενο θέασης.
Φορώντας ένα βινύλ ολόσωµο φόρεµα µεταλλάσσεται σε γυναίκα-επιβήτορα (dominatrix)
µετατρέποντας την ηδονή της υποταγής σε θηλυκή αξία. Λινκίζει τους γοφούς της επιδεικτικά,
χορεύει αισθησιακά, παραδίδεται σε αυτό που οι άλλοι επιθυµούν γι’ αυτήν να είναι. Πάλι, εννοείται,
πρόκειται για ένα είδωλο της αρρενωπότητας, ένα ρόλο που της «παραχωρείται» ή τον υιοθετεί
εκούσια ακουσίως υποστηρίζοντας τον τρόπο που το φαλλολογοκεντρικό σύστηµα λειτουργεί:
συγκροτώντας σύνολα «υποτιµηµένων άλλων», αρνητικές εκφάνσεις της έµφυλης διαφοράς.
Ωστόσο, η περφόρµερ υπονοµεύει το ίδιο το σύστηµα που κατασκευάζει τις όποιες εκφάνσεις του
εαυτού της. Αφαιρεί το µακιγιάζ, µένει µε τα εσώρουχά της, ως «γδυτό υποκείµενο», ως το
«αποσιωπηµένο άλλο» µιας βιοεξουσίας που την ανάγει σε µια «µη αναπαραστάσιµη σύγχυση».
Πράγµατι, το βλέµµα της τώρα στρέφεται απογυµνωµένο, η σάρκα της ωχρή –σε αντιδιαστολή µε το
αστραφτερό λούστρο του βίνυλ- το σώµα της κανονικό ή ως το «µη κανονικό» µιας ταυτότητας που
δεν έχει ακόµη αναγνωρισθεί.
Η Bachzetsis επιλέγει µια σειρά από δράσεις που µας επιτρέπουν να σκεφτούµε πώς δοµείται η
υποκειµενικότητα µέσα από το πρίσµα της εµπειρίας και των συµβολισµών που την κατασκευάζουν.
Είτε ποζάρει ηδυπαθώς σαν ποπ γκλαµ διασηµότητα, είτε εµφανίζεται σαν alter ego του
ερµαφρόδιτου Μάικλ Τζάκσον, είτε σαν αποστασιοποιηµένη χορεύτρια του µεταµοντέρνου
(ακατάτακτη σωµατικά, αφού δεν χαρακτηρίζεται από έµφυλους ρόλους), επανασυνδέει το θηλυκό
µε τη σωµατική, βιολογικά έµφυλη πραγµατικότητα της γυναίκας, απορρίπτοντας τον διαχωρισµό
του εµπειρικού από το συµβολικό και υπονοώντας παράλληλα, ότι η ίδια η ταυτότητα λειτουργεί σαν
ένα σύνολο µεταµφιέσεων-θέσεων από τις οποίες το άτοµο διέρχεται, µε τις οποίες αλληλεπιδρά,
επανακαθορίζοντας τον τρόπο να υπάρχει. Όχι τυχαία, αυτή η ρευστότητα εντοπίζεται ξεκάθαρα στη
µετάβαση από το µεταµοντέρνο, άφυλο κινητικό υλικό, στον πρόδηλα ανδροπρεπή χορό του
ζεϊµπέκικου. Η περφόρµερ όµως δεν υποστηρίζει απλώς µια στάση εµφανισιακά και κινητικά συνεπή
προς την εν λόγω χορευτική φόρµα• δεν επιχειρεί να βρει τη θέση της µέσα σε αυτόν το χορό
µεταφράζοντας την ανδρική αίσθηση σε ένα «κακέκτυπό» της. Αντιθέτως, µέσω της «µίµησης»
επανακτά τις απεικονίσεις και τις αναπαραστάσεις της γυναίκας µε τον τρόπο που έχουν υπεξαιρεθεί
από τον πολιτισµό, το χορό και προσδίδει σε αυτές µια εµφανώς προσωπική, ιδιοσυγκρασιακή
διάσταση.
Κάπως έτσι, το τραγούδι «Το δίχτυ» που ερµηνεύει στο τέλος της περφόρµανς, σηµατοδοτεί αυτή
την πρωταρχική απώλεια της πληρότητας του εαυτού, το «καταστατικό τραύµα» της
υποκειµενικότητάς µας. Το γεγονός αυτό προκαλεί µια ανεπανόρθωτη απώλεια, αλλά όχι πλέον την
άφατη θλίψη των ψυχαναλυτικών θεωριών. Πρόκειται για µια θέση που υποστηρίζει και οδηγεί σε

µια πολιτική επανεκτίµηση της συναισθηµατικότητας. Γίνεται, µε άλλα λόγια, εκείνο το υποκείµενο
που χρόνια πιασµένο στο δίχτυ λαχταρά και µεριµνά πλέον για την τύχη της. Η άκρη του νήµατος
φαίνεται να είναι η επιθυµία και µόνο από αυτή την ελευθερία αυτοπραγµάτωσης –διαφυγής δηλαδή
από προδιαγεγραµµένους ρόλους- µπορεί να αναδυθεί πλήρως η ετερότητα. Όπως όταν η Bachzetsis
ερµηνεύει το τραγούδι προσφέροντας την πιο πραγµατική πτυχή της: να είναι «η γυναίκα του
εαυτού της».

info: Η Αλεξάνδρα Μπαχτσετζή είναι χορογράφος και visual artist µε έδρα της την Ελβετία. Το
έργο της κινείται ανάµεσα στην αλληλεπίδραση του χορού, της περφόρµανς, των εικαστικών τεχνών
κα του θεάτρου. Η παράστασή της Private: Wear a mask when you talk to me δόθηκε στο Radio
Athènes, στις 23 Μαίου 2016.
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ΝΕΑ
- ΕΛΛΑΔΑ
Προσφορά του Φεστιβάλ Αθηνών για τις παραστάσεις χορού
18 Ιουν. 2016 - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Προκήρυξη για την πρόσληψη καθηγητών χορού
6 Ιουν. 2016 - ΕΛΛΑΔΑ
1η Πλατφόρµα Έκφρασης Σύγχρονου Χορού
31 Μαϊ. 2016 - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Bootcamp: ταχύρυθµο πρόγραµµα στο σύγχρονο και τον λάτιν χορό
2 Ιουλ. 2016
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