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Η περίοδος προτού αρχίσει να ζωγραφίζει
1 Η προσωπική της ιστορία
2	Η έναρξη της ψυχανάλυσης:
Τα δύο πρώτα όνειρά της
3	Αδυναμία πνευματικής ή ψυχικής ανάπτυξης:
Εμπόδια στη διαδικασία ωρίμανσης
4	Το όνειρο με τα νερά στην πίσω πλευρά του σπιτιού:
Η ανάγκη για ένα περιβάλλον που η ίδια θα έχει δημιουργήσει
5	Ονειροπόληση ενός ποταμού και κορμών δέντρων:
Ο προσωπικός της δαίμονας την παρασύρει στην καταστροφή;
6	Μία αλλαγή στην τεχνική:
Εστίαση προσοχής στον ουδό ανάμεσα στο λεκτικοποιήσιμο
και το μη λεκτικοποιήσιμο
7	Το χαμένο της υπόβαθρο:
Η αδιαφοροποίητη θάλασσα της εσωτερικής ενσυναίσθησης
του σώματος
8	Αρχίζει να εμφανίζεται ως προσωπικότητα:
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9	Μία νέα εμπειρία ψυχικής κατάρρευσης:
Η θετή της οικογένεια διαλύεται
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Οι ζωγραφιές του 1950
10	Δημιουργεί επαφή μέσα από σκαριφήματα:
Δαίμονες ή Χρυσαλλίδες ως σύμβολα κοπράνων
11	Μετά τις πασχαλινές διακοπές στο νοσοκομείο:
Το μάτι στα οπίσθια και η εικόνα του κόσμου μέσα από αυτό
12	Μετά τη συνάντηση με τον ψυχίατρο:
Το μωρό-περίττωμα και τα στραγγαλισμένα συναισθήματα
13	Η Κοιμωμένη Θεά:
Ενδείξεις ότι αφυπνίζεται, προκειμένου να αντιμετωπίσει
την άρση της ψευδαίσθησης και την απώλεια
14	Πολλοί τύποι φωλιάς:
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το οποίο μπορεί να την κρατήσει
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Η ψευδαισθητική και η πραγματική εικόνα του σώματος
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Τα χρόνια από το 1951 μέχρι το 1957 και η υποκείμενη θεωρία
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Τα σχέδια του 1957 και του 1958 και η επανείσοδός της στον κόσμο
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22	Η μικρή πάπια είναι έτοιμη να βγει έξω:
Όμως, μήπως το να βγει έξω σημαίνει να φαγωθεί;
23	Τα πρώτα της τοπία και ζωγραφιές του εσωτερικού τού στόματος:
Αρχίζει να συνειδητοποιεί ότι οι επιθέσεις της μπορούν
να κάνουν κακό
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Ο τόπος της μεταμόρφωσης
Γλωσσάρι
Γλωσσάρι του επιμελητή
Βιβλιογραφία
Ευρετήριο

xiii

304

321

341

375
388

397
399
406
416
436
447
451
455

