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 To Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης επιχορηγείται από το Υπουργείο Πολιτισµού 
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Women without Men 

18 Μαρτίου – 31 Μαΐου 2009 
 

Επιµέλεια – Υλοποίηση: Μαρίνα Τσέκου  

 

 

Οι σηµειώσεις δηµιουργήθηκαν στο πλαίσιο της έκθεσης Shirin Neshat, Women 

without Men, που παρουσιάστηκε στο κτίριο του Ωδείου Αθηνών από 18 Μαρτίου 

έως 31 Μαΐου 2009 

 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µε το Γραφείο Εκπαίδευσης του 

ΕΜΣΤ.  

Βασ. Γεωργίου Β΄ 17-19 & Ρηγίλλης,  

Αθήνα, 10675 

www.emst.gr  

τηλ.: 2109242111-3, εσ. 23 

 

 

Η γνώµη σας και οι ιδέες σας µας είναι πολύτιµες. 

Παρακαλούµε πληροφορήστε µας σχετικά µε το: 

Πώς χρησιµοποιήσατε τις σηµειώσεις; 

Τι λειτούργησε θετικά και τι όχι; 

Τι θα µπορούσε να προστεθεί στις σηµειώσεις; 

Email: eduprograms2@emst.gr 
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Shirin Neshat 
 

 
Η Σιρίν Νεσάτ γεννήθηκε στο Qazvin 

του Ιράν το 1957. Το 1973 πηγαίνει 

στις ΗΠΑ για σπουδές και το 1983 

αποφοιτεί από το Πανεπιστήµιο του 

Berkeley στην Καλιφόρνια. Στις αρχές 

τις δεκαετίας του ’90 επισκέπτεται τη 

χώρα της για πρώτη φόρα ύστερα από 

την επανάσταση του 1979. Το ταξίδι 

της αυτό και η διαπίστωση της 

µεταµόρφωσης της ιρανικής κοινωνίας 

κάτω από το θεοκρατικό καθεστώς του 

Χοµεϊνί στάθηκαν αφορµή για τη 

δηµιούργησε της γνωστής σειράς 

φωτογραφιών µε τίτλο Women of Allah 

(1993-1997). Στις φωτογραφίες αυτές 

απεικονίζονται γυναίκες που φορούν 

τσαντόρ και κρατούν όπλα, ενώ στα ακάλυπτα µέρη του σώµατός τους (πρόσωπα και 

χέρια) εγγράφονται µε περσική καλλιγραφία περσικά ποιητικά κείµενα.  

 

Το 1996 αρχίζει να χρησιµοποιεί φιλµ 16 mm και 35 mm που το µεταφέρει σε βίντεο, 

και τρία χρόνια αργότερα ξεκινά τη δηµιουργία εγκαταστάσεων µε δύο ή 

περισσότερες προβολές. Το 1999, µε το έργο της Turbulent, απέσπασε το Πρώτο 

∆ιεθνές Βραβείο στη 48η Μπιενάλε της Βενετίας. Πρόκειται για µια 

βιντεοεγκατάσταση δυο αντικριστών προβολών και αποτελεί το πρώτο µέρος µιας 

τριλογίας την οποία συµπληρώνουν τα έργα Rapture (1999) και Fervor (2000). Θέµα 

της τριλογίας αποτελεί η άνιση θέση των δύο φύλων στις ισλαµικές κοινωνίες και η 

µεταξύ τους σχέση. Ακολουθούν κι άλλες συµµετοχές της σε µεγάλες διεθνείς 

εκθέσεις και ατοµικές παρουσιάσεις της σε µεγάλα µουσεία σύγχρονης τέχνης.  

 

Το 1990 επισκέπτεται ακόµη µια φορά το Ιράν. Στα έργα που ακολουθούν 

επικεντρώνεται στην εµπειρία της από τους δύο διαφορετικούς κόσµους που γνώρισε, 

την εµπειρία της εξορίας, το βίωµα της µοναξιάς και της αποµόνωσης που συνδέεται 

από τον αποκλεισµό των γυναικών από την κοινωνική ζωή, το αίσθηµα αδυναµίας 

απέναντι στην εξουσία. 

 

 

Στις παρακάτω ιστοσελίδες µπορείτε να δείτε εικόνες παλιότερων έργων της καθώς 

και να διαβάσετε συνεντεύξεις της: 

 

http://heyokamagazine.com/HEYOKA.4.FOTOS.ShirinNeshat.htm 

http://www.time.com/time/europe/photoessays/neshat/ 

http://www.lifo.gr/content/i150/x8/1274 

http://universes-in-universe.org/eng/nafas/articles/2005/neshat 
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Shahrnush Parsipur 
 
 

 

Η Shahrnush Parsipur γεννήθηκε στην 

Τεχεράνη το 1946 και σπούδασε 

κοινωνιολογία στο Πανεπιστήµιο της 

Τεχεράνης. Το πρώτο µυθιστόρηµα της 

(The Dog and the Long Winter) 

εκδόθηκε το 1974. Την ίδια χρονιά, 

καθώς εργαζόταν ως παραγωγός για την 

Ιρανική Τηλεόραση (National Iranian 

TV) παραιτήθηκε διαµαρτυρόµενη για 

την εκτέλεση δυο δηµοσιογράφων- 

ποιητών από το καθεστώς του Σάχη. 

Λίγο αργότερα συνελήφθη και 

φυλακίστηκε για λίγους µήνες. Ένα 

χρόνο µετά την αποφυλάκισή της πήγε 

στη Γαλλία όπου ξεκίνησε σπουδές 

στην κινεζική γλώσσα και φιλοσοφία. 

Εκεί, στα 1977 έγραψε το δεύτερο 

βιβλίο της. Μετά την επανάσταση του 1979 αναγκάζεται να επιστρέψει στο Ιράν κι 

έτσι διακόπτει τις σπουδές της. Με την άφιξή της στην πατρίδα της συνελήφθη και, 

χωρίς να της απαγγελθεί επισήµως κάποια κατηγορία, παρέµεινε στη φυλακή για 

τέσσερα χρόνια και επτά µήνες –µια εµπειρία για την οποία αργότερα έγραψε στο 

Prison Memoirs.  

Το µυθιστόρηµά της Γυναίκες δίχως Άνδρες (1989) έγινε αιτία να φυλακιστεί για µια 

ακόµη φορά. Τέλος, στο Ιράν απαγορεύτηκε η έκδοση όλων των βιβλίων της κι έτσι, 

µετά την αποφυλάκισή της επέστρεψε στις ΗΠΑ, όπου ζει µέχρι σήµερα ως πολιτικός 

πρόσφυγας.     

Για να αντλήσετε περισσότερες πληροφορίες για τη συγγραφές και τα βιβλία της ή να 

βρείτε παραποµπές σε βιβλιοκρισίες, µπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της:  

http://www.shahrnushparsipur.com/author.htm 

 

Επίσης επισκεφτείτε:   

http://www.brown.edu/web/strange_times/speakers/parsipur.html 

http://voices.cla.umn.edu/vg/Bios/entries/parsipur_shahrnush.html  
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Λίγα λόγια για το βιβλίο 

 

 
Parsipur, Shahrnush. Women Without Men A Novel of Modern Iran. New York: Feminist P, 2004. 

Το µυθιστόρηµα Γυναίκες δίχως Άνδρες γράφτηκε το 1989. Αναφέρεται στο έτος 

1953, µια σηµαντική χρονιά για την πρόσφατη ιστορία του Ιράν, κατά την οποία 

εκδηλώνεται το πραξικόπηµα εναντίον του δηµοκρατικά εκλεγµένου πρωθυπουργού 

της χώρας Mohammad Mossadegh, µε σκοπό την επαναφορά του Σάχη στην εξουσία. 

Στο µυθιστόρηµα η πολιτική και στρατιωτική αστάθεια και το χάος λειτουργούν ως 

φόντο στα προσωπικά διλήµµατα των πέντε πρωταγωνιστριών και η ιστορία έχει να 

κάνει περισσότερο µε την πολιτισµικά καθορισµένη ανησυχία τους για την υπόληψη 

και την αγνότητά τους. Πρόκειται για µια αλληγορία της ζωής και της θέσης της 

γυναίκας στο σύγχρονο Ιράν. 

Η συγγραφέας παρουσιάζει πέντε παράλληλες ιστορίες γυναικών που προέρχονται 

από διαφορετικά κοινωνικο-οικονοµικά στρώµατα και περιβάλλοντα και οι οποίες, 

µέσω διαφορετικών οδών, συναντώνται σε έναν κήπο στην πόλη Karaj. Ο κήπος 

λειτουργεί σαν ένας ουτοπικός γυναικείος κόσµος, απελευθερωµένος από τις 

υπαγορεύσεις και τις ωµότητες της ανδροκρατούµενης κοινωνίας. Οι πέντε γυναίκες, 

η ανύπαντρη δασκάλα Μαχντόχτ, η νεαρή πόρνη Ζαρίν, οι δυο ανύπαντρες φίλες 

Φαεζέ και Μούνις, και, τέλος, η ευκατάστατη µεσήλικας Φαρόχ Λαγκά, µέχρι να 

φθάσουν στον κήπο, έχουν να αντιµετωπίσουν τη σκληρή πραγµατικότητα της 

ανδροκρατούµενης κοινωνίας.  

 

Άλλα θέµατα-ταµπού που το µυθιστόρηµα περίτεχνα προσεγγίζει είναι ο βιασµός, η 

αυτοκτονία, η δολοφονία, ο έρωτας και η πνευµατική υπέρβαση, ενώ, αντλώντας 

στοιχεία από τον ισλαµικό µυστικισµό και την πρόσφατη ιστορία του Ιράν, 

παρουσιάζει τις γυναίκες να έχουν τη θέληση και το κουράγιο να δραπετεύουν από τα 

στενά όρια της οικογένειας και της κοινωνίας. 

 

Το µυθιστόρηµα Γυναίκες δίχως Άνδρες έχει µεταφραστεί στα Αγγλικά, Σουηδικά, 

Ισπανικά, Ιταλικά, Γερµανικά, Γαλλικά, και σε άλλες γλώσσες.   
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Η κινηµατογραφική ανάγνωση του 
µυθιστορήµατος από τη Σιρίν Νεσάτ 
 

 

 
 

 
Shirin Neshat. Mahdokht, 2004 

 

 

Το έργο της Σιρίν Νεσάτ δεν είναι ακριβής µεταφορά του µυθιστορήµατος. Πρόκειται 

για µια κινηµατογραφική ερµηνεία και µεταφορά της ιστορίας των πέντε 

πρωταγωνιστριών του σε αντίστοιχο αριθµό βιντεοεγκαταστάσεων, καθεµία από τις 

οποίες µπορεί να λειτουργήσει και ως ανεξάρτητο έργο.   

 

Η Σιρίν Νεσάτ, παρά τις όποιες ελευθερίες στις οποίες προβαίνει στην 

κινηµατογραφική ανάγνωση των ηρωίδων, διατηρεί την ατµόσφαιρα και το στυλ του 

µαγικού ρεαλισµού, το οποίο ακολουθείται και από τη συγγραφέα του 

µυθιστορήµατος. Έτσι τα πραγµατικά γεγονότα και οι ρεαλιστικές σκηνές 

αναµιγνύονται µε εικόνες µαγικές ή και παράλογες.  

 

Μέσα από εντυπωσιακά όµορφες και µαγικές εικόνες, αναδεικνύεται ένας κόσµος 

όπου η ζωή της γυναίκας καθορίζεται σε µεγάλο βαθµό από εξωτερικές δυνάµεις και 

υφίσταται µεγάλη κοινωνική, ηθική και θρησκευτική πίεση, που έχει τραγικές 

συνέπειες για τη γυναίκα.  

 

Στο έργο αυτό η Σ. Νεσάτ παρουσιάζει για πρώτη φορά συγκεκριµένα πολιτικά 

γεγονότα, το πραξικόπηµα του 1953 στο Ιράν. Με τον τρόπο αυτό παραλληλίζει το 

αγώνα της χώρας της για ανεξαρτησία από ξένες δυνάµεις και αυτοκυβερνησία µε τον 

αγώνα των γυναικών να απελευθερωθούν από τους αυστηρούς κανόνες της 

πατριαρχικής κοινωνίας.   
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MAHDOKHT, 2004 
 

Η πρώτη πρωταγωνίστρια που παρουσιάζεται στο µυθιστόρηµα της Σ. Παρσιπούρ 

είναι η Μαχντόχτ, µια ανύπαντρη δασκάλα που ζει µε το φόβο της σεξουαλικότητας 

και της απώλειας της πολύτιµης παρθενίας της. Ταυτοχρόνως διακατέχεται από 

έντονη επιθυµία να αποκτήσει παιδιά. ∆ιχασµένη από το παράδοξο αυτό δίληµµα, 

βρίσκει καταφύγιο στον κήπο του αδελφού της. Εκεί µε έναν παράξενο, µαγικό 

τρόπο, επιλέγει να αφήσει τη ζωή της ως ανθρώπινη ύπαρξη και να αυτοφυτευθεί 

ώστε, χωρίς να χάσει την παρθενία της, σαν δέντρο πια, να καρποφορεί και να 

σπέρνει τους σπόρους της.  

 

 
John Everett Millais (1829-1896), Ophelia, 1852 

 
 

 
Shirin Neshat. Mahdokht, 2004 

 

Η ιστορία της Μαχντόχτ παρουσιάζεται στο οµώνυµο έργο της Σιρίν Νεσάτ µέσα από 

όµορφες και ταυτόχρονα εφιαλτικές εικόνες. Σε τρεις οθόνες, η µία πλάι στην άλλη, 

παρουσιάζονται αποσπασµατικές και χωρίς γραµµική σειρά, εικόνες από τη ζωή της: 

Η Μαχντόχτ ως κορίτσι που παίζει κρυφτό µαζί µε άλλα παιδιά. Είναι ντυµένη στα 

λευκά ενώ τα υπόλοιπα παιδιά φορούν κίτρινα ρούχα. Στον πραγµατικό χρόνο της 

αφήγησης, ως γυναίκα που έχει αυτοφυτευθεί, πλέκει  µανιωδώς έχοντας γύρω της 

µεγάλες ποσότητες κίτρινου νήµατος. Τέλος, η Μαχντόχτ νεκρή, πάντα ντυµένη στα 

λευκά, επιπλέει στα ήρεµα νερά του ποταµού.  

 

Σηµείο εστίασης τόσο στο µυθιστόρηµα όσο και στο βίντεο της Νεσάτ είναι ο κήπος 

όπου ψάχνουν καταφύγιο οι πέντε πρωταγωνίστριες. Για τη Μαχντόχτ είναι µια 

διέξοδος από τους πολιτιστικούς, θρησκευτικούς και κοινωνικούς κανόνες που 
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ρυθµίζουν τη ζωή της. Εκεί της δίνεται η δυνατότητα να βρει µια ουτοπική λύση 

στους απωθηµένους πόθους της και να ξεπεράσει τις φοβίες της. Μέσω της φύσης 

είναι τελικά δυνατό να επιτευχθεί η ελευθερία και η ανεξαρτησία από τους 

αυστηρούς φραγµούς της κοινωνίας. 

 

 

 
Shirin Neshat. Mahdokht, 2004 

 

 

 

 

Θέµατα για συζήτηση: 

 

- Ο κήπος ως σύµβολο του Παραδείσου στην ισλαµική και στη χριστιανική 

θρησκεία και η αξιοποίηση αυτού του συµβόλου από τη Σιρίν Νεσάτ. 

- Γιατί η Μαχντόχτ ως παιδί ξεχωρίζει ανάµεσα στα άλλα; Τι συµβολίζει το 

λευκό χρώµα στα ρούχα της και στις τρεις φάσεις της ζωής της; 

- Λαµβάνοντας υπόψη ότι η γύρη, µέσω της οποίας γίνεται ο πολλαπλασιασµός 

των φυτών, έχει κίτρινο χρώµα, γιατί η καλλιτέχνις χρησιµοποιεί αυτό το 

χρώµα τόσο για το νήµα µε το οποίο πλέκει η Μαχντόχτ όσο και για τα ρούχα 

των παιδιών που τρέχουν στο δάσος;  

- Την ώρα που η Μαχντόχτ πλέκει, µονολογεί όλο αγωνία, σα να προσεύχεται, 

τα εξής: «αν είχα περισσότερα δάχτυλα θα µπορούσα να πλέξω περισσότερα 

ρούχα και να έχω περισσότερα παιδιά». Στην επόµενη σκηνή παρουσιάζεται 

µε δέκα δάχτυλα σε κάθε χέρι. Συζητήστε πώς αυτό συντελεί στην αγωνιώδη, 

εφιαλτική ατµόσφαιρα του έργου. 

- Πώς λειτουργεί η επιλογή των ήχων που συνοδεύουν κάθε σκηνή; 

- ∆είξτε στα παιδιά το έργο του προραφαηλίτη ζωγράφου John Everett Millais,                                

Οφηλία. Συζητήστε τις οµοιότητες ανάµεσα στον πίνακα του Millais και στις 

σκηνές του βίντεο όπου η Μαχντόχτ παρουσιάζεται νεκρή στο ποτάµι. 

Συζητήστε για τις αναφορές που οι καλλιτέχνες κάνουν συχνά σε έργα 

παλαιότερων, γνωστών καλλιτεχνών.  

- Συζητήστε πόσο δύσκολο ή εύκολο είναι για τα παιδιά να συνθέσουν την 

ιστορία και να αναγνωρίσουν τους συµβολισµούς που παρουσιάζονται στο 

έργο της Νεσάτ.  
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ZARIN, 2005 

Η Ζάριν είναι µια νεαρή γυναίκα, η οποία, εξαιτίας της άθλιας κατάστασης της ζωής 

της, πάσχει από νευρική ανορεξία και επιθυµία να κάνει κακό τον εαυτό της. 

Εργάζεται ως πόρνη σε έναν οίκο ανοχής µέχρι που µια µέρα βλέπει τους άντρες που 

τη χρησιµοποιούν να µην έχουν πρόσωπο. Έντροµη, τρέπεται σε φυγή και 

περιπλανάται στους δρόµους της πόλης. Πηγαίνει σε ένα λουτρό όπου αρχίζει 

τελετουργικά να ξεπλένει την αµαρτία της, τρίβοντας µανιωδώς το σώµα της µε ένα 

τραχύ σφουγγάρι µέχρι που µατώνει, ενώ οι άλλες γυναίκες την κοιτούν έντροµες.  

Όταν η Ζαρίν, «καθαρή» πια, βγαίνει ξανά στο δρόµο, τίποτα δεν έχει αλλάξει: 

εξακολουθεί να βλέπει τους άντρες απρόσωπους όπου και αν κατευθυνθεί. Τελικά το 

σκάει µέσω µιας σκοτεινής πύλης προς ένα άγνωστο µέλλον.    

 

 

 

 
Σιρίν Νεσάτ. Ζαρίν, 2005 

 

 
Σιρίν Νεσάτ. Ζαρίν, 2005 

 

 
 

 

 Στο έργο της Νεσάτ η Ζαρίν παρουσιάζεται εντελώς αποξενωµένη από το 

περιβάλλον και τους άλλους ανθρώπους γύρω της. Πολλές σκηνές καθ’ όλη τη 

διάρκεια του φιλµ δίνουν έµφαση ως προς αυτό. Για παράδειγµα, στην αρχή 

παρουσιάζεται µόνη και απελπισµένη στο δωµάτιό της, ενώ οι άλλες κοπέλες 

περνούν την ώρα τους συνοµιλώντας χαρούµενες στην αυλή του οίκου ανοχής.  

Στη σκηνή µέσα στο λουτρό, παραµένει µακριά από τις παρέες των άλλων γυναικών, 

ενώ το αποστεωµένο σώµα της έρχεται σε απόλυτη αντίθεση µε τα παχουλά σώµατα 

των γυναικών γύρω της.  

 Όταν βγαίνει έξω στην πόλη εξακολουθεί να µην εντάσσεται στις εκδηλώσεις της 

κοινωνικής και θρησκευτικής ζωής. 
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Θεόδωρος Ράλλης, Ανατολίτικο λουτρό 

 
J. L. Gerome, The Harem Bath, 1889 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θέµατα για συζήτηση 

 

- Τα συναισθήµατα που προξενεί στο θεατή η θέα του γυµνού, αποστεωµένου 

σώµατος της Ζάριν. Μπορεί να προκαλεί ταυτόχρονα συµπάθεια και 

αποστροφή; 

- Η νευρική ανορεξία και ο αυτοτραυµατισµός ως αυτοτιµωρία που προέρχεται 

από συναισθήµατα ενοχής.  

- Ο ήρεµος, ατµοσφαιρικός χώρος των ανατολίτικων λουτρών µε τις παχουλές, 

γυµνές ή ηµίγυµνες γυναίκες, έχει παρουσιαστεί σε πίνακες πολλών δυτικών 

ζωγράφων, κυρίως του 19
ου

 αιώνα. Συζητήστε για το πώς και για ποιους 

λόγους ο κόσµος της ανατολής αποκαλύφθηκε και ενέπνευσε ζωγράφους, 

όπως οι E. Delacroix (1798-1863) και J. L. Gérôme (1824-1904). 

Παρουσιάστε στους µαθητές παραδείγµατα από τον ελληνικό οριενταλισµό, 

δείχνοντάς τους έργα των: Νικηφόρου Λύτρα (1832-1904), Νικόλαου Γύζη 

(1842-1901), Συµεών Σαββίδη (1859-1927), Θεόδωρου Ράλλη (1852-1909). 

Γεώργιου Ιακωβίδη (1853-1932).    
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MUNIS, 2008 

 
Η Μουνίς είναι µια νεαρή γυναίκα, που ζει αποµονωµένη στο σπίτι, εξαιτίας του 

βαθιά θρησκευόµενου αδελφού της, ο οποίος ακολουθεί πιστά τις προσταγές της 

παράδοσης. Μοναδικός τρόπος να βγει από την αποµόνωσή της είναι να ακούει από 

το ραδιόφωνο τα νέα για τις ταραχές στους δρόµους της Τεχεράνης. Το ραδιόφωνο 

είναι για τη Μουνίς ο µόνος τρόπος πρόσβασης στον έξω κόσµο, στην κοινωνική και 

πολιτική ζωή, στην οποία ο αδελφός της δεν της επιτρέπει να συµµετέχει.  

 

 
Shirin Neshat. Munis, 2008 

 

Η Μουνίς είναι το πρώτο φιλµ της Σ. Νεσάτ που βασίζεται σε ιστορικά γεγονότα της 

χώρας της. Η καλλιέχνις συνδέει την προσωπική προσπάθεια της πρωταγωνίστριας 

για ανεξαρτησία και ελευθερία µε την απόπειρα του Ιράν για επίτευξη δηµοκρατίας 

και αυτοκυβέρνησης. Καθώς η χώρα επιδιώκει να απελευθερωθεί από τον αµερικανο-

βρετανικό έλεγχο των πετρελαϊκών εγκαταστάσεών της, η Μουνίς µεταφέρεται 

νοερά, µέσω του ραδιοφώνου, έξω από τους προστατευτικούς τοίχους του σπιτιού 

της. Όταν ο αδελφός της αποσυνδέει το ραδιόφωνο και κυριολεκτικά της αφαιρεί το 

συνδετικό κρίκο µε τον έξω κόσµο, ανεβαίνει στην ταράτσα του σπιτιού τους και 

ανήσυχη ακούει τις φωνές του επαναστατηµένου πλήθους στους δρόµους. Ένας 

διαδηλωτής πυροβολείται από τις στρατιωτικές δυνάµεις έξω από το σπίτι της. Τότε η 

Μουνίς, σε µια δραµατική κίνηση, πέφτει από την ταράτσα και βρίσκεται δίπλα στο 

νεκρό άντρα, ενώ το τσαντόρ, το θρησκευτικό της ένδυµα, συµβολικά βγαίνει από 

πάνω της και πέφτει στο δρόµο. Μέσα από αυτή της την κίνηση, µε ένα µαγικό 

τρόπο, µπορεί πια ελεύθερη να συνοµιλήσει µε τον νεκρό άντρα και να συµµετάσχει 

ενεργά στις πολιτικές αναταραχές που σηµαδεύουν τη χώρα.  

 

Η συζήτηση της Μουνίς µε τον άνδρα συνοδεύεται από ασπρόµαυρες εικόνες που 

µεταφέρουν την ιστορία του Βρετανο-Αµερικανικού πραξικοπήµατος. 

Παρακολουθούµε υποστηρικτές της κυβέρνησης, άντρες και γυναίκες, να 

διαδηλώνουν στους δρόµους της Τεχεράνης, κρατώντας αφίσες που υποστηρίζουν 

τον Mossadegh, ενώ στρατιωτικές δυνάµεις που υποστηρίζουν το πραξικόπηµα 

παρελαύνουν σε γεωµετρικούς σχηµατισµούς, αποκτούν ισχύ και διαλύουν το 

πλήθος. Η νεκρή Μουνίς εµφανίζεται ανάµεσα στους διαδηλωτές. Αρχικά ως µια 

φιγούρα ντυµένη µε τσαντόρ, σιωπηλή και αόρατη, να περπατά µέσα στο πλήθος. Στη 
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συνέχεια ως γυναίκα που συµµετέχει ενεργά στα συνθήµατα και που στο τέλος 

αποχωρεί µε φόβο καθώς οι στρατιωτικές δυνάµεις του Σάχη τρέπουν τους 

διαδηλωτές σε φυγή. Η εικόνα του Mossadegh βρίσκεται πεταµένη στο δρόµο και 

ποδοπατείται.  

 
 

     

 
Shirin Neshat. Munis, 2008 

 

 
 

 

Θέµατα για συζήτηση: 

 

- Συζητήστε το πώς η καλλιτέχνις αξιοποιεί τη γλώσσα του σώµατος. 

Επισηµάνετε στους µαθητές ότι κατά τη λογοµαχία της Μουνίς µε τον αδελφό 

της, αν και δεν υπάρχουν υπότιτλοι, µπορεί ο θεατής να καταλάβει το θέµα 

και το πνεύµα της συζήτησης µέσα από τις εκφράσεις του προσώπου, την 

κίνηση του σώµατος, τον τόνο της φωνής. Αντίθετα κατά το διάλογο της 

Μουνίς µε τον νεκρό άντρα κρίθηκε αναγκαίο να υπάρχουν υπότιτλοι.  

Συζητήστε τους λόγους για τους οποίους στις πέντε ενότητες του έργου 

Γυναίκες χωρίς Άντρες σε κάποιες περιπτώσεις δίνονται υπότιτλοι ενώ σε 

άλλες όχι. 

 

- Οι ηρωίδες στα έργα της Σ. Νεσάτ, αν και παρουσιάζονται παγιδευµένες 

στους κανόνες της ανδροκρατούµενης κοινωνίας, ταυτόχρονα έχουν την 

αποφασιστικότητα, τη δύναµη και το κουράγιο να δραπετεύσουν και να 

απελευθερωθούν από αυτούς. Συζητήστε τους διαφορετικούς τρόπους µε τους 

οποίους η καλλιτέχνις παρουσιάζει καθεµιά από τις πέντε πρωταγωνίστριες να 

δραπετεύει από τον παραδοσιακό ρόλο των γυναικών και να ανακτά την 

αυτοκυριαρχία της.    
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FAEZEH, 2008 

Στην τέταρτη ενότητα του έργου Γυναίκες χωρίς Άντρες παρακολουθούµε µια 

φανταστική και χαοτική ανάµιξη από σκηνές του πραγµατικού χρόνου, του 

παρελθόντος και των οραµάτων της πρωταγωνίστριας. Οι σκηνές εκτυλίσσονται στον 

παραδείσιο κήπο που είχαµε δει και στη Μαχντόχτ. Επίσης εδώ συγκεντρώνονται 

ηρωίδες που είχαν παρουσιαστεί στα προηγούµενα φιλµ. Εκτός από τη Φαεζέ, την 

ηρωίδα αυτού του φιλµ, συναντάµε τη φίλη της Μουνίς και τη νεαρή Ζαρίν.  

 

 
Shirin Neshat. Faezeh, 2008 

 

Το έργο ξεκινά µε τις δυο φίλες, τη Φαεζέ και τη Μουνίς, να περπατούν σε ένα 

ερηµωµένο τοπίο. Όταν φτάνουν στην είσοδο του κήπου, η Μουνίς αφήνει µόνη την 

φίλη της, η οποία δείχνει κάπως ανήσυχη. ∆ιστακτικά και τυλίγοντας γύρω της το 

τσαντόρ, περνάει τη σκουριασµένη πόρτα και µπαίνει στον κήπο.  
 

Ο περίπατος της Φαεζέ διακόπτεται από την τροµακτική εικόνα µιας φιγούρας 

ντυµένης µε τσαντόρ που τρέχει ανάµεσα στα δέντρα. Όταν η Φαεζέ αναζητά 

καταφύγιο σε ένα σπίτι µέσα στον κήπο, παρακολουθούµε, σαν µέσα από ένα όραµα, 

το χαµένο της όνειρο να παντρευτεί και να ζήσει σαν µια παραδοσιακή σύζυγος. 

Μέσα στο όραµά της παρουσιάζεται αποµονωµένη, να τριγυρνά σαν ξένη ανάµεσα 

στους καλεσµένους ενός γάµου, µια σιωπηλή φιγούρα ντυµένη στα µαύρα ενώ οι 

υπόλοιποι τραγουδούν και χορεύουν.  

 

Στον πραγµατικό χρόνο της αφήγησης, ανακαλύπτει τη Ζάριν από το οµώνυµο φίλµ, 

που τώρα είναι ξαπλωµένη σε ένα ντιβάνι στο καθιστικό. Η Φαεζέ προσεύχεται 

ανήσυχη αλλά διαρκώς επανέρχεται η τροµακτική εικόνα της µαύρης φιγούρας που 

τρέχει ανάµεσα στα δέντρα.  

 

Τελικά ξαναβγαίνει στον κήπο, βγάζει το τσαντόρ και έρχεται αντιµέτωπη µε τη 

µαυροφορεµένη φιγούρα, η οποία δεν είναι άλλη παρά ο εαυτός της. Ο βιασµός τον 

οποίο είχε υποστεί στο παρελθόν, τώρα εκτυλίσσεται µπροστά στα µάτια της. Η 

αναγνώρισε αυτής της βίαιης και τραυµατικής εµπειρίας την οδηγεί σε ένα είδος 

λύτρωσης. Τώρα πια µπορεί να ακολουθήσει τη Ζάρις, που ξαφνικά εµφανίζεται 

µπροστά της σαν φωτεινή φιγούρα ανάµεσα στα δέντρα, και να βρεθεί σε ένα 

ολάνθιστο λιβάδι.  
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Θέµατα για συζήτηση 

 

 

- Συζητήστε το γεγονός ότι η Φαεζέ, αν και είναι η µόνη ηρωίδα της οποίας οι 

επιθυµίες δεν έρχονται σε αντίθεση µε τις προσταγές της ανδροκρατούµενης 

κοινωνίας, δεν καταφέρνει να εκπληρώσει το όνειρό της και 

περιθωριοποιείται, εξαιτίας της ανδρικής βιαιότητας και θηριωδίας. Η Σ. 

Νεσάτ την παρουσιάζει, σε όλη τη διάρκεια του έργου, µε φόντο το βιασµό 

που στιγµάτισε τη ζωή της, αφού της στέρησε την αγνότητα την οποία, ως 

πιστή µουσουλµάνα, υπερασπιζόταν σε όλη της τη ζωή, µε την ελπίδα ότι µια 

µέρα θα παντρευτεί.  

- Σε τι αναφέρεται η λέξη misfortune (συµφορά, κακοτυχία), την οποία η Φαεζέ 

επαναλαµβάνει πολλές φορές κατά τη διάρκεια του βίντεο; 

- Συζητήστε το πώς τελικά καταφέρνει να ξεπεράσει το ακατανίκητο αίσθηµα 

της ντροπής που τη διακατείχε και πώς λειτούργησε η εµφάνιση της Ζάριν. 

 

 

 

 
Shirin Neshat. Faezeh, 2008 
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FAROKH LEGHA, 2008 

Η Φαρόχ Λαγκά του µυθιστορήµατος είναι η µεγαλύτερη σε ηλικία γυναίκα, η µόνη 

που είναι παντρεµένη και που προέρχεται από πλούσια, αριστοκρατική οικογένεια. 

Μετά το θάνατο του συζύγου της καταφεύγει στον κήπο µε την ελπίδα να κάνει µια 

νέα αρχή στη ζωή της. Το όνειρό της είναι να αποκτήσει µια σηµαντική θέση 

ανάµεσα στους κύκλους των καλλιτεχνών και των διανοουµένων.  

 

Στην τελευταία ενότητα του έργου της Σ. Νεσάτ Γυναίκες χωρίς Άντρες οι ζωές των 

πέντε γυναικών συνδέονται άµεσα µεταξύ τους καθώς τις παρακολουθούµε να  

συναντώνται σε έναν µαγικό κόσµο ήχων και εικόνων. Επίσης παρακολουθούµε 

εικόνες και σκηνές που είχαµε δει στις προηγούµενες τέσσερις ενότητες ενώ ο κήπος 

παρουσιάζεται ως το σύµβολο της απελευθέρωσης των γυναικών από την ανδρική 

κυριαρχία. Είναι ο τόπος όπου ξανα-ανακαλύπτουν τους εαυτούς τους µακριά από 

την πατριαρχική κοινωνία.  

 

Εφόσον η Φαρόχ Λαγκά υπήρξε παντρεµένη, αυτό που την απασχολεί δεν είναι το 

θέµα της σεξουαλικότητας και της διατήρησης της αγνότητας, όπως συνέβαινε µε τις 

τέσσερις προηγούµενες ηρωίδες. Η Φαρόχ Λαγκά δεν επιδιώκει να κινηθεί έξω από 

τις κοινωνικές νόρµες για να απελευθερωθεί. Αντιθέτως αυτό που ελπίζει είναι να 

εκπληρώσει τις φιλοδοξίες της και να κερδίσει αναγνώριση µέσα στους κόλπους της 

κοινωνίας. Η ειρηνική και αποµονωµένη ζωή στον κήπο δεν της αρκεί. Για το λόγο 

αυτό, ανοίγει την πύλη του κήπου προς τον έξω κόσµο. Όµως µε την είσοδο των 

καλεσµένων της και, στη συνέχεια, των στρατιωτών, η µυστηριώδης, παραδείσια 

ατµόσφαιρα του κήπου διαλύεται.    

          

                                            

 

 
Shirin Neshat. Farokh Legha, 2008 
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Θέµατα για συζήτηση: 

 

- Συνδέστε τη σκηνή µε τη Ζαρίν που επιπλέει στο ήρεµο ρυάκι του κήπου µε 

την αντίστοιχη σκηνή στη Μαχντόχτ. 

- Σ’ αυτή την ενότητα, όπως και σε κάποιες από τις προηγούµενες, 

εναλλάσσονται έγχρωµες σκηνές µε ασπρόµαυρες. Γιατί συµβαίνει αυτό;          

 

 

 

 
Shirin Neshat. Farokh Legha, 2008 

       


