
Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2014

«Τ’ όνομά μου είναι Δανάη Ανεσιάδου. 
Τ’ όνομά μου είναι Δανάη Ανεσιάδου». 
Με αυτόν τον επαναλαμβανόμενο 
ισχυρισμό ξεκινάει σχεδόν κάθε περ-
φόρμανς της η καλλιτέχνιδα μέχρι 
σήμερα. (Είναι αδύνατον να περιγρά-
ψει κανείς αυτές τις περφόρμανς, 
αλλά αναλογιστείτε το εξής: ένα 
μέρος τους είναι αναπαράσταση θεω-
ριών συνωμοσίας, ένα άλλο στιλιζαρι-
σμένη πνευματιστική συγκέντρωση, 
κάποιο άλλο μεταφυσικά ταχυδακτυ-
λουργικά κόλπα και ένα άλλο μέρος 
ντανταϊστικό θέαμα, και όλα τους 
αποκτούν συνοχή από τον μαγνητισμό 
που ασκεί η βασική πρωταγωνίστρια 
και δημιουργός, μια Ελληνοβελγίδα 
που γεννήθηκε το 1977 και λέγεται 
Δανάη Ανεσιάδου.) Εύκολα θα μπο-
ρούσαμε να θεωρήσουμε ότι πρόκειται 
απλώς για μια ξεκάθαρη διεκδίκηση 
ταυτότητας, αλλά γίνεται με τόση 
επιμονή, με τόση έμφαση και με 
τέτοια διαρκή επανάληψη της φρά-
σης, που αν ερμηνεύαμε τον ισχυρι-
σμό επιφανειακά θα χάναμε την 

αίσθηση της δήλωσης –που απευθύνε-
ται σε όποιον την ακούει όσο και στον 
εαυτό της– ότι η Δανάη Ανεσιάδου 
όντως υπάρχει. 
 Η Δανάη είναι, και πάντα ήταν, η 
τέχνη της, όσο ελάχιστοι καλλιτέχνες 
απ’ όσους γνωρίζω. Εδώ δεν έχουμε 
να κάνουμε με τέχνη που αναμειγνύε-
ται με τη ζωή, αλλά με τέχνη ως 
άτομο, ως όνομα, ως ενσώματη ενέρ-
γεια. Και για όποιον ξέρει τη Δανάη 
είναι γνωστό ότι τόσο η ίδια όσο και η 
δουλειά της είναι εκκεντρικές, σχεδόν 
προφητικές και απολύτως χαρισματι-
κές, κι έτσι κάθε περιγραφή της προ-
σωπικότητάς της ως σιβυλλικής θα 
αποτελούσε αντίφαση. Παρ’ όλα αυτά, 
δεν μπορώ να μη θυμηθώ ότι κάποτε 
είπε πως όταν ήταν παιδί είχε προ-
σπαθήσει επανειλημμένως να εξανε-
μιστεί. Ή ότι στη συνηθισμένη 
ερώτηση που κάνουν οι δάσκαλοι «Τι 
θέλεις να γίνεις;» μια φορά εκείνη 
απάντησε συνοπτικά «Αιθέρας», σαν 
να επρόκειτο για επάγγελμα. Για μια 
έκθεση το 2015 συγκέντρωσε όλα τα  

υπάρχοντά της – βιβλία, ρούχα, ηλε-
κτρονικό υπολογιστή, λογαριασμούς, 
κεριά, προϊόντα περιποίησης μαλλιών, 
τον βραστήρα (τα πάντα… μπήκατε 
στο νόημα), τα έκλεισε σε κενό αέρος 
μέσα σε πλαστικές σακούλες και τα 
παρουσίασε υπό τη μορφή εγκατάστα-
σης. Οι επισκέπτες έμεναν κατάπλη-
κτοι με τα περιεχόμενα μιας «ζωής» 
που γίνεται θέαμα για το κοινό μέσα 
από την παράξενη ποιητική της σε 
ένα συνονθύλευμα υψηλής αισθητι-
κής. Ακόμη όμως πιο αποκαλυπτική 
ήταν η αρνητική πλευρά: ο αέρας που 
είχε αφαιρεθεί, που είχε εξαχθεί προ-
κειμένου να συμπιεστούν τα ίχνη μιας 
ολόκληρης ζωής σε μερικές διαφανείς 
σακούλες. 
 Όταν είναι κανείς «στον αέρα», 
είναι σαν φυγάς· είναι αδύνατον να 
βρεθεί. Αυτή η έκφραση αρμόζει στη 
συγκεκριμένη περίπτωση. Θα παρου-
σιαστεί άραγε η δουλειά της στην 
documenta 14 σε κάποια μορφή που 
θα αναγνωρίζεται ως τέχνη; Για να 
δείτε τη δουλειά της ίσως χρειαστεί 
να κοιτάξετε πέρα από την απλή ύλη 
που φαινομενικά θα την αντιπροσω-
πεύει. Και τούτο επειδή το όνομά της 
είναι Δανάη Ανεσιάδου και μπορεί 
πολύ απλά να βρίσκεται στον αέρα. 

Elena Filipovic

ΔΑΝΑΉ ΑΝΕΣΊΑΔΟΎ

Τυχαία απεικόνιση της οθόνης. Μετενσάρκωση την Πέμπτη 13 
Νοεμβρίου 2324, η Ανατολή του Satya Yuga.
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28 Νοεμβρίου 2012

Το 2012 ο Guillermo Galindo άρχισε 
να δουλεύει το Border Cantos (Ραψω-
δίες των συνόρων), ένα συνεργατικό 
πρότζεκτ με τον Richard Misrach που 
τον οδήγησε σε ένα οδοιπορικό κατά 
μήκος των συνόρων που χωρίζουν το 
Μεξικό από τις Ηνωμένες Πολιτείες, 
την πλέον στρατιωτικοποιημένη 
περιοχή της Βόρειας Αμερικής. Εκεί 
άρχισε να συλλέγει πράγματα πετα-
μένα, άχρηστα. Στην αρχή ήταν 
μικρά: μια πολυκαιρισμένη πλαστική 
τσατσάρα, χρησιμοποιημένα μπουκά-
λια νερού, εύθραυστα κόκαλα ζώων. 
Έπειτα μεγαλύτερα: λυγισμένα κομ-
μάτια αυλακωτής λαμαρίνας που 
κάποτε ανήκαν σε κάποια οροφή, 
αλυσίδες, λάστιχα αυτοκινήτων και, 
εντέλει, μια ολόκληρη σειρά ομοιω-
μάτων ντυμένων σαν μετανάστες 
και κρεμασμένων σε ένα άδειο τού-
νελ, να σαπίζουν στη ζέστη του 
ήλιου της ερήμου.
 Μικρά και μεγάλα, τα εγκατα-
λειμμένα αντικείμενα στη συνέχεια 
μετατρέπονται σε μουσικά όργανα, σε 
συσκευές που μπορούν να ακουστούν 
στον κόσμο όλο. Ο Galindo, που γεν-
νήθηκε στην Πόλη του Μεξικού το 
1960, πιστεύει πως σε αυτούς τους 
ήχους μπορεί κάποιος να αφουγκρα-
στεί κάτι από την ιστορία αλλά και 
από το πιθανό μέλλον του αντικειμέ-

GUILLERMO GALINDO

Teclata (2015), μουσικό όργανο με πλήκτρα κατασκευασμένο από άδειες κονσέρβες, 
πλαστικά μπουκάλια και κιβώτια με πυρομαχικά της Συνοριοφυλακής των ΗΠΑ, 
45,7 × 76,2 × 66 εκ.

O Guillermo Galindo στο νεκροταφείο του αυτόνομου αυτόχθονος 
έθνους της Σάντα Μαρία Τλαχουιτολτεπέκ στην Οαχάκα του Μεξικού

Μια από τις βασικότερες επιρροές μου, ο κινηματογραφιστής, καλ-
λιτέχνης και θιασώτης του ταρό Alejandro Jodorowsky, λέει το εξής 
για τον θάνατο: «Αν πας πολύ γρήγορα, θα τη συναντήσεις εσύ. Αν 
πας πολύ αργά, θα σε συναντήσει εκείνη. Αν, όμως, περπατάτε δίπλα 
δίπλα, θα σου κρατήσει καλή παρέα». Το περιδέραιο που φοράω στη 
φωτογραφία το απέκτησα στο Ακουμάλ, ένα πάρκο προστασίας χε-
λωνών στο νότιο Μεξικό. Προηγουμένως είχα κολυμπήσει για αρκετή 
ώρα με τις χελώνες καγουάμα. Το φως, καθώς διαπερνούσε το νερό 
και λαμπύριζε πάνω στα σώματα των χελωνών, με είχε συνεπάρει 
τόσο που έχασα την αίσθηση του χρόνου. Όταν κάποια στιγμή βγήκα 
από το νερό, η οικογένειά μου είχε ανησυχήσει φοβερά: νόμιζαν πως 
είχα πνιγεί.

Guillermo Galindo
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νου. Σε ένα γλυπτό του, ένα γάντι κι 
ένα μποτάκι στερεωμένα στην άκρη 
ενός σύνθετου μηχανισμού τροχαλιών 
χτυπούν πάνω σε ένα τύμπανο από 
φθαρμένο λάστιχο αυτοκινήτου βγά-
ζοντας έναν παράξενο ήχο. Σε ένα 
άλλο, άδεια φυσίγγια κρεμασμένα 
πάνω σε μια πινιάτα κατασκευασμένη 
από ηλεκτροκολλημένα μεταλλικά 
φύλλα παράγουν έναν υψηλό τσίγκινο 
ήχο· οι μπρούντζινες κορυφές τους 
τραγουδούν όποτε κάποιος χτυπάει 
την πινιάτα. Αυτά τα υλικά –τα απο-
μεινάρια– αντανακλούν το παρελθόν 
τους καθώς και το υποθετικό παρελ-
θόν της ζωής των ανθρώπων στους 
οποίους κάποτε ανήκαν. 
 Στην Αθήνα και στο Κάσελ ο 
Galindo συνθέτει νέες μουσικές, 

ωδές για τους διαβάτες των συνόρων. 
Υλικά που έχει βρει και από τις δυο 
πόλεις θα γίνουν η βάση των καινού-
ριων του οργάνων. Στα χέρια του ένα 
τμήμα μιας βάρκας μπορεί να μετα-
τραπεί σε έγχορδο, παλιές σωληνώ-
σεις σε φλάουτο, το κρεβάτι που 
βρέθηκε σε ένα κτίριο στο Κάσελ το 
οποίο φιλοξενούσε προσωρινά μετα-
νάστες γίνεται η πρώτη ύλη για ένα 
τύμπανο.
 Στη Μεσοαμερική τα μουσικά 
όργανα θεωρούνταν κάτι σαν φυλα-
χτά για τη μετάβαση μεταξύ των 
κόσμων: «Στους πολιτισμούς της 
Μεσοαμερικής», εξηγεί ο Galindo, 
«πίστευαν πως τα προσωπικά αντι-
κείμενα και οι ήχοι που βγάζουν είναι 
ποικιλοτρόπως συνυφασμένα με το 

ταξίδι μας σε αυτόν τον πλανήτη». Τα 
νέα αυτά όργανα είναι όντως φυλα-
χτά, προορισμένα, όμως, για ένα άλλο 
ταξίδι: όχι μεταξύ κόσμων, αλλά γι’ 
αυτό της προσπέλασης των συνοριο-
γραμμών· η μουσική που βγάζουν 
δίνει ζωή σε όσα έμειναν πίσω. Στα 
λατινικά, reliquiae σημαίνει «απομει-
νάρια», και αυτά τα απομεινάρια 
συχνά γίνονται αντικείμενα λατρείας. 
Ο Galindo επισημαίνει: «Όταν σχε-
διάζω όργανα, στόχος μου δεν είναι 
να πετύχω τον τέλειο ή τον ομορφό-
τερο ήχο, αλλά να επιτρέψω στα 
υλικά να τραγουδήσουν με τη δική 
τους φωνή» – μια ιδιότυπη λατρεία.

Candice Hopkins

Documento 2 (Ντοκουμέντο 2, 2016), παρτιτούρα, εκτύπωση ψεκασμού μελάνης σε χαρτί, 83,8 × 101,6 εκ.
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τόσο που έχασα την αίσθηση του χρόνου. Όταν κάποια στιγμή βγήκα 
από το νερό, η οικογένειά μου είχε ανησυχήσει φοβερά: νόμιζαν πως 
είχα πνιγεί.

Guillermo Galindo
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νου. Σε ένα γλυπτό του, ένα γάντι κι 
ένα μποτάκι στερεωμένα στην άκρη 
ενός σύνθετου μηχανισμού τροχαλιών 
χτυπούν πάνω σε ένα τύμπανο από 
φθαρμένο λάστιχο αυτοκινήτου βγά-
ζοντας έναν παράξενο ήχο. Σε ένα 
άλλο, άδεια φυσίγγια κρεμασμένα 
πάνω σε μια πινιάτα κατασκευασμένη 
από ηλεκτροκολλημένα μεταλλικά 
φύλλα παράγουν έναν υψηλό τσίγκινο 
ήχο· οι μπρούντζινες κορυφές τους 
τραγουδούν όποτε κάποιος χτυπάει 
την πινιάτα. Αυτά τα υλικά –τα απο-
μεινάρια– αντανακλούν το παρελθόν 
τους καθώς και το υποθετικό παρελ-
θόν της ζωής των ανθρώπων στους 
οποίους κάποτε ανήκαν. 
 Στην Αθήνα και στο Κάσελ ο 
Galindo συνθέτει νέες μουσικές, 

ωδές για τους διαβάτες των συνόρων. 
Υλικά που έχει βρει και από τις δυο 
πόλεις θα γίνουν η βάση των καινού-
ριων του οργάνων. Στα χέρια του ένα 
τμήμα μιας βάρκας μπορεί να μετα-
τραπεί σε έγχορδο, παλιές σωληνώ-
σεις σε φλάουτο, το κρεβάτι που 
βρέθηκε σε ένα κτίριο στο Κάσελ το 
οποίο φιλοξενούσε προσωρινά μετα-
νάστες γίνεται η πρώτη ύλη για ένα 
τύμπανο.
 Στη Μεσοαμερική τα μουσικά 
όργανα θεωρούνταν κάτι σαν φυλα-
χτά για τη μετάβαση μεταξύ των 
κόσμων: «Στους πολιτισμούς της 
Μεσοαμερικής», εξηγεί ο Galindo, 
«πίστευαν πως τα προσωπικά αντι-
κείμενα και οι ήχοι που βγάζουν είναι 
ποικιλοτρόπως συνυφασμένα με το 

ταξίδι μας σε αυτόν τον πλανήτη». Τα 
νέα αυτά όργανα είναι όντως φυλα-
χτά, προορισμένα, όμως, για ένα άλλο 
ταξίδι: όχι μεταξύ κόσμων, αλλά γι’ 
αυτό της προσπέλασης των συνοριο-
γραμμών· η μουσική που βγάζουν 
δίνει ζωή σε όσα έμειναν πίσω. Στα 
λατινικά, reliquiae σημαίνει «απομει-
νάρια», και αυτά τα απομεινάρια 
συχνά γίνονται αντικείμενα λατρείας. 
Ο Galindo επισημαίνει: «Όταν σχε-
διάζω όργανα, στόχος μου δεν είναι 
να πετύχω τον τέλειο ή τον ομορφό-
τερο ήχο, αλλά να επιτρέψω στα 
υλικά να τραγουδήσουν με τη δική 
τους φωνή» – μια ιδιότυπη λατρεία.

Candice Hopkins

Documento 2 (Ντοκουμέντο 2, 2016), παρτιτούρα, εκτύπωση ψεκασμού μελάνης σε χαρτί, 83,8 × 101,6 εκ.



23 Οκτωβρίου 2009

Ως καλλιτέχνης που γεννήθηκε σε 
μια χώρα που δεν υπάρχει πια και του 
οποίου η ενηλικίωση συμπεριλάμβανε 
τη διάβαση του συνόρου μεταξύ 
Ανατολής και Δύσης επί Ψυχρού 
Πολέμου, που ανήκει πλέον στο απώ-
τερο παρελθόν, ο Olaf Holzapfel, ο 
οποίος γεννήθηκε στη Δρέσδη το 
1967, επικεντρώνει καιρό τώρα το 
ενδιαφέρον του στους διαχωρισμούς, 
στις οριοθετήσεις και στα σύνορα 
– ή, ακριβέστερα, στους ενδιάμεσους 
χώρους, σε αυτό που υπάρχει ως δυνα-
τότητα ενδιαμέσως. Καθώς χαρακτη-
ρίζεται από εξίσου μεγάλη ευχέρεια 
στη γλώσσα της γλυπτικής, της 
ζωγραφικής, του κινηματογράφου και 
της φωτογραφίας, σημαντικό μέρος 
του έργου του πραγματεύεται την 
κλασική αλληλεπίδραση δισδιάστατης 
εικόνας (ή σχεδίου) και τρισδιάστατης 
φόρμας (ή χώρου), όπως μαρτυρά η 
τριμερής συνεισφορά του στην 
documenta 14: ένα υπαίθριο γλυπτό, 
μια έκθεση ιστορικών τεχνουργημά-
των και αρχιτεκτονικών σχεδίων που 

περιλαμβάνει ένα καινούριο φιλμ 
καθώς και μια σειρά εικόνων από 
άχυρο, όπως τις ονομάζει – υπό τον 
γενικό τίτλο Zaun (Φράκτης).
 Καθώς το άγχος της Ευρώπης 
γύρω από τα πορώδη σύνορά της βρί-
σκεται, δυστυχώς, στο επίκεντρο της 
παρανοϊκής αίσθησης περί ταυτότη-
τας, το έργο του Holzapfel δεν θα 
μπορούσε να είναι πιο επίκαιρο ή 
εύστοχο, μιας και ο καλλιτέχνης επι-
λέγει να στρέψει το βλέμμα του σε 
ένα σύνορο πέρα από την ανατολική 
Μεσόγειο, και συγκεκριμένα στη 
νότια κεντρική Χιλή (ίδιο γεωγραφικό 
πλάτος, διαφορετικό ημισφαίριο), 
τόπο αρκετών παλαιότερων έργων 
του Holzapfel, για την ολοκλήρωση 
των οποίων χρειάστηκε η στενή 
συνεργασία του τοπικού πληθυσμού 
καθώς και μια στοιχειακή εξάρτηση 
από τις γηγενείς παραδόσεις όσον 
αφορά τη δόμηση, την κατασκευή και 
την παραγωγή. Στην κινηματογρα-
φική συνιστώσα του Zaun το ενδια-
φέρον του Holzapfel για τα μυστήρια 

της χιλιανής γεωγραφίας αποτελεί το 
πρόσχημα για ένα βαθύτερο μέλημα 
για την αλληλεπίδραση φυσικών και 
πολιτισμικών δυνάμεων, ανθρώπου 
και τοπίου, στην παραγωγή εκείνου 
του είδους συνόρων που βρίσκονται 
στην καρδιά της αίσθησής μας περί 
συλλογικού ανήκειν και συλλογικής 
ταυτότητας. Τα στοιχεία που συγκε-
ντρώνονται στο δεύτερο μέρος του 
Zaun καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα, 
από αρχιτεκτονικά σχέδια για μεσαιω-
νικές εκκλησίες και πηγάδια ορυχείων 
του 19ου αιώνα ως τα κείμενα του 
Αυστριακού κριτικού Kristian 
Sotriffer και τη γραφιστική του 
Hermann Glöckner, ενός κορυφαίου 
εικαστικού αφηρημένης τέχνης από 
τη Δρέσδη. Όλα αυτά τα στοιχεία 
σχετίζονται, λιγότερο ή περισσότερο 
άμεσα, με το ερώτημα κατά πόσον η 
τέχνη καθορίζεται (αλλά και αντλεί 
έμπνευση, για να το θέσουμε πιο 
ήπια) από τα δεδομένα του φυσικού 
κόσμου. Το γλυπτό, τέλος, επιβεβαιώ-
νει το διαρκές ενδιαφέρον του καλλι-
τέχνη για τις εντόπιες φόρμες και τις 
περιφερειακές διακυμάνσεις όσον 
αφορά το πώς ο άνθρωπος χρησιμο-
ποιεί τον υλικό κόσμο γύρω του, από 
κάτω ή από πάνω του: μια ξύλινη 
αρχιτεκτονική κατασκευή που περιέ-
χει απόηχους μινιμαλισμού, παρότι 
δεν λείπει η εμφατική τοπική ανα-
φορά στο παραδοσιακό Fachwerk, 
ένα είδος δόμησης που διέπεται από 
κάτι τόσο αρχαίο και αμετάβλητο όσο 
και το μήκος και η περιφέρεια των 
κορμών των δέντρων.

 Dieter Roelstraete

OLAF HOLZAPFEL

Temporäres Haus (Προσωρινό σπίτι, 2010), φυτικό νήμα, φυσικές βα-
φές, ράβδοι από αλουμίνιο και υαλόνημα, 1,8 × 5 × 3 μ., άποψη εγκα-
τάστασης, Μπουένος Άιρες 

Εκείνη τη μέρα πήγαμε από το Μπουένος Άιρες στο Τσάκο για να 
επισκεφθούμε τη γηγενή κοινότητα των Wichí. Η ζωή αυτών των 
πρώην νομάδων βασίζεται στην παρατήρηση του περιβάλλοντος, 
στην αξιοποίηση της φύσης. Καθώς περνούσαμε τα τελευταία δάση 
κάκτων της βόρειας Αργεντικής, οι μητροπολιτικές νευρώσεις άρχι-
σαν να υποχωρούν, το φαγητό περιείχε όλο και λιγότερο κρέας, η 
αντίληψη περί χώρου άλλαξε. Με την έλευση της νεωτερικότητας η 
σύγκρουση των πολιτισμών αφορά τη διαφορά μεταξύ των ειδών 
ζωής στην περιφέρεια και αυτών στο κέντρο. Τα μεν καθρεφτίζουν 
τα δε, όπως μου έδειξε η Teresa Gutiérrez, μέλος της κοινότητας, σε 
μια απεικόνιση πάνω σε ύφασμα.

Olaf Holzapfel
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Wilder Mann auf Brücke (Αγριάνθρωπος σε γέφυρα, 2013), ξύλο δρυός, βαμμένο ξύλο, 2,9 × 2,6 × 6,5 μ., Άουγκσμπουργκ Στάτβαλντ



23 Οκτωβρίου 2009

Ως καλλιτέχνης που γεννήθηκε σε 
μια χώρα που δεν υπάρχει πια και του 
οποίου η ενηλικίωση συμπεριλάμβανε 
τη διάβαση του συνόρου μεταξύ 
Ανατολής και Δύσης επί Ψυχρού 
Πολέμου, που ανήκει πλέον στο απώ-
τερο παρελθόν, ο Olaf Holzapfel, ο 
οποίος γεννήθηκε στη Δρέσδη το 
1967, επικεντρώνει καιρό τώρα το 
ενδιαφέρον του στους διαχωρισμούς, 
στις οριοθετήσεις και στα σύνορα 
– ή, ακριβέστερα, στους ενδιάμεσους 
χώρους, σε αυτό που υπάρχει ως δυνα-
τότητα ενδιαμέσως. Καθώς χαρακτη-
ρίζεται από εξίσου μεγάλη ευχέρεια 
στη γλώσσα της γλυπτικής, της 
ζωγραφικής, του κινηματογράφου και 
της φωτογραφίας, σημαντικό μέρος 
του έργου του πραγματεύεται την 
κλασική αλληλεπίδραση δισδιάστατης 
εικόνας (ή σχεδίου) και τρισδιάστατης 
φόρμας (ή χώρου), όπως μαρτυρά η 
τριμερής συνεισφορά του στην 
documenta 14: ένα υπαίθριο γλυπτό, 
μια έκθεση ιστορικών τεχνουργημά-
των και αρχιτεκτονικών σχεδίων που 

περιλαμβάνει ένα καινούριο φιλμ 
καθώς και μια σειρά εικόνων από 
άχυρο, όπως τις ονομάζει – υπό τον 
γενικό τίτλο Zaun (Φράκτης).
 Καθώς το άγχος της Ευρώπης 
γύρω από τα πορώδη σύνορά της βρί-
σκεται, δυστυχώς, στο επίκεντρο της 
παρανοϊκής αίσθησης περί ταυτότη-
τας, το έργο του Holzapfel δεν θα 
μπορούσε να είναι πιο επίκαιρο ή 
εύστοχο, μιας και ο καλλιτέχνης επι-
λέγει να στρέψει το βλέμμα του σε 
ένα σύνορο πέρα από την ανατολική 
Μεσόγειο, και συγκεκριμένα στη 
νότια κεντρική Χιλή (ίδιο γεωγραφικό 
πλάτος, διαφορετικό ημισφαίριο), 
τόπο αρκετών παλαιότερων έργων 
του Holzapfel, για την ολοκλήρωση 
των οποίων χρειάστηκε η στενή 
συνεργασία του τοπικού πληθυσμού 
καθώς και μια στοιχειακή εξάρτηση 
από τις γηγενείς παραδόσεις όσον 
αφορά τη δόμηση, την κατασκευή και 
την παραγωγή. Στην κινηματογρα-
φική συνιστώσα του Zaun το ενδια-
φέρον του Holzapfel για τα μυστήρια 

της χιλιανής γεωγραφίας αποτελεί το 
πρόσχημα για ένα βαθύτερο μέλημα 
για την αλληλεπίδραση φυσικών και 
πολιτισμικών δυνάμεων, ανθρώπου 
και τοπίου, στην παραγωγή εκείνου 
του είδους συνόρων που βρίσκονται 
στην καρδιά της αίσθησής μας περί 
συλλογικού ανήκειν και συλλογικής 
ταυτότητας. Τα στοιχεία που συγκε-
ντρώνονται στο δεύτερο μέρος του 
Zaun καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα, 
από αρχιτεκτονικά σχέδια για μεσαιω-
νικές εκκλησίες και πηγάδια ορυχείων 
του 19ου αιώνα ως τα κείμενα του 
Αυστριακού κριτικού Kristian 
Sotriffer και τη γραφιστική του 
Hermann Glöckner, ενός κορυφαίου 
εικαστικού αφηρημένης τέχνης από 
τη Δρέσδη. Όλα αυτά τα στοιχεία 
σχετίζονται, λιγότερο ή περισσότερο 
άμεσα, με το ερώτημα κατά πόσον η 
τέχνη καθορίζεται (αλλά και αντλεί 
έμπνευση, για να το θέσουμε πιο 
ήπια) από τα δεδομένα του φυσικού 
κόσμου. Το γλυπτό, τέλος, επιβεβαιώ-
νει το διαρκές ενδιαφέρον του καλλι-
τέχνη για τις εντόπιες φόρμες και τις 
περιφερειακές διακυμάνσεις όσον 
αφορά το πώς ο άνθρωπος χρησιμο-
ποιεί τον υλικό κόσμο γύρω του, από 
κάτω ή από πάνω του: μια ξύλινη 
αρχιτεκτονική κατασκευή που περιέ-
χει απόηχους μινιμαλισμού, παρότι 
δεν λείπει η εμφατική τοπική ανα-
φορά στο παραδοσιακό Fachwerk, 
ένα είδος δόμησης που διέπεται από 
κάτι τόσο αρχαίο και αμετάβλητο όσο 
και το μήκος και η περιφέρεια των 
κορμών των δέντρων.

 Dieter Roelstraete

OLAF HOLZAPFEL

Temporäres Haus (Προσωρινό σπίτι, 2010), φυτικό νήμα, φυσικές βα-
φές, ράβδοι από αλουμίνιο και υαλόνημα, 1,8 × 5 × 3 μ., άποψη εγκα-
τάστασης, Μπουένος Άιρες 

Εκείνη τη μέρα πήγαμε από το Μπουένος Άιρες στο Τσάκο για να 
επισκεφθούμε τη γηγενή κοινότητα των Wichí. Η ζωή αυτών των 
πρώην νομάδων βασίζεται στην παρατήρηση του περιβάλλοντος, 
στην αξιοποίηση της φύσης. Καθώς περνούσαμε τα τελευταία δάση 
κάκτων της βόρειας Αργεντικής, οι μητροπολιτικές νευρώσεις άρχι-
σαν να υποχωρούν, το φαγητό περιείχε όλο και λιγότερο κρέας, η 
αντίληψη περί χώρου άλλαξε. Με την έλευση της νεωτερικότητας η 
σύγκρουση των πολιτισμών αφορά τη διαφορά μεταξύ των ειδών 
ζωής στην περιφέρεια και αυτών στο κέντρο. Τα μεν καθρεφτίζουν 
τα δε, όπως μου έδειξε η Teresa Gutiérrez, μέλος της κοινότητας, σε 
μια απεικόνιση πάνω σε ύφασμα.

Olaf Holzapfel
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Wilder Mann auf Brücke (Αγριάνθρωπος σε γέφυρα, 2013), ξύλο δρυός, βαμμένο ξύλο, 2,9 × 2,6 × 6,5 μ., Άουγκσμπουργκ Στάτβαλντ



26 Απριλίου 1998

Συνάντησα πρώτη φορά τον Joaquín 
Orellana Mejía στα τέλη Μαΐου του 
2015, στο στούντιό του στο Εθνικό 
Θέατρο της Γουατεμάλας, όπου τον 
περιστοίχιζαν τα ηχητικά του σκεύη 
(útiles sonoros). Το γεγονός πως ο 
συνθέτης και νεωτεριστής από τη 
Γουατεμάλα (γεννήθηκε στην Πόλη 
της Γουατεμάλας το 1930) δίνει αυτή 
τη μαγειρική διάσταση στην ονομασία 
των αναρίθμητων παραλλαγών της 
μαρίμπα –του εθνικού οργάνου της 
Γουατεμάλας, το οποίο άρχισε να το 
εξελίσσει μόλις επέστρεψε από το 
Λατινοαμερικανικό Κέντρο Ανώτε-
ρων Μουσικών Σπουδών του Instituto 
di Tella στο Μπουένος Άιρες τον 
Δεκέμβριο του 1968– μας λέει πολλά 
για το καυστικό χιούμορ του. Μαθαί-
νοντας πως ο στόχος της ζωής του 
(τον οποίο συνέλαβε από νωρίς, ήδη 
από το Humanofonía του 1971) ήταν 
κάτι που σταδιακά εξελίχθηκε στη 
«δημιουργία του ήχου της πείνας», 
αντιλαμβανόμαστε πως το ύφος του 
είναι τόσο λυρικό και αισθαντικό όσο 
και σκωπτικό. Τα ηχητικά σκεύη απο-
κτούν μια άλλη, σαρδόνια διάσταση 
όταν εξετάζονται υπό το πρίσμα της 
πείνας· αν και η ίδια η πείνα μπορεί 
να διαιρεθεί εννοιολογικά για να υπο-
δηλώσει όχι μόνο τη στέρηση, αλλά 
και την όρεξη.

JOAQUÍN
ORELLANA MEJÍA

Τα ηχητικά σκεύη του Joaquín Orellana Mejía στο στούντιό του, Πόλη της 
Γουατεμάλας, 2016

Απόκομμα εφημερίδας με την είδηση της δολοφονίας του επισκόπου 
Juan Gerardi, Al Dìa, 28 Απριλίου 1998

Ο επίσκοπος Juan Gerardi δολοφονήθηκε στις 26 Απριλίου 1998 ως 
αντίδραση σε μια αναφορά που παρουσιάστηκε στο πρότζεκτ του με 
τίτλο Recuperacion de la memória histórica (Ανάκτηση της ιστορικής 
μνήμης). Η δολοφονία προκάλεσε έντονο σοκ στο προσωπικό μου 
πεδίο κοινωνικής ευαισθησίας. Ήταν ένα βίαιο και απεχθές γεγονός 
που καταδικάστηκε διεθνώς ως μια από τις πλέον αποτρόπαιες πρά-
ξεις της αντεπανάστασης κατά τον Εμφύλιο της Γουατεμάλας. 

Joaquín Orellana Mejía
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 Η λέξη σκεύη, útiles στα ισπα-
νικά, τοποθετεί στο προσκήνιο τη 
χρηστικότητα – ένα γνώρισμα το 
οποίο δεν φαίνεται να αφορά τη σύγ-
χρονη εικαστική τέχνη, καθώς την 
έχει στοιχειώσει το όραμα της αυτο-
νομίας όπως το θεμελίωσαν οι αβαν-
γκάρντ προπάτορές της στην 
προσπάθειά τους ν’ απαλλαχτούν από 
την κρατική χειραγώγηση, τις επιχει-
ρήσεις και τους πανίσχυρους προστά-
τες. Η προσέγγιση των ηχητικών 
σκευών ως γλυπτών, πριν και μετά 
την ακρόαση, συμβάλλει, μέχρι ενός 
σημείου, στο να αποκτήσουμε μια 
εικόνα της ολοκληρωμένης δυναμικής 
των εφευρέσεων του μαέστρου Orel-
lana, ωστόσο στην documenta 14 θα 
πρέπει να εκπληρώσουν και τον ρόλο 

τους ως μουσικά όργανα. Αυτό ισχύει 
για την περίσταση της πρεμιέρας της 
Sinfonía desde el Tercer Mundo (Συμ-
φωνία από τον Τρίτο Κόσμο).
 Ορίστε μια ανάμνηση από τον 
Δεύτερο Κόσμο, όπως αποκαλούνταν 
το Ανατολικό Μπλοκ την εποχή του 
Ψυχρού Πολέμου (απαρχαιωμένος, 
πλέον, όρος): ο παππούς μου προσπα-
θεί να με μάθει να παίζω κουτάλια 
και μου λέει πως τα κουτάλια ως 
όργανο μας τα έφερε η φτώχεια, η 
φτώχεια που τέχνας κατεργάζεται. 
Οπότε να είσαι χαρούμενη, βρες έναν 
ρυθμό και, για όνομα του Θεού, μην 
κάθεσαι με τα χέρια σταυρωμένα! 
Έχοντας ως βήμα τον Τρίτο Κόσμο, η 
μουσική του Orellana συνεχίζει να 
εμπλουτίζει την έννοια της φτώχειας, 

της πείνας, της βίας, του μαρτυρίου, 
του καλού καιρού, της καλής μνήμης. 
Στη μουσική του και σε ολόκληρη την 
προσέγγισή του ο Orellana είναι 
ενταγμένος στις κοινωνικές και ηχη-
τικές συνθήκες του Τρίτου Κόσμου, 
ενώ το έργο του παρουσιάζει την εξής 
πρόκληση: απαιτεί μεγάλη επινοητι-
κότητα από όσους έρχονται σε επαφή 
με αυτό. Η ζωή του και η ζωή πολλών 
άλλων –των περισσοτέρων, θα 
λέγαμε, στον πλανήτη– φροντίζουν 
ώστε ο Πρώτος Κόσμος να διατηρεί 
την πίτα ολόκληρη. Μπορεί όμως 
αυτός ο κόσμος να φάει και να πιει τη 
μουσική του Orellana; Και αν ναι, 
μπορεί να το κάνει χωρίς να την 
αναλώσει;

Monika Szewczyk

Fantoidea (2014), παρτιτούρα (απόσπασμα)



26 Απριλίου 1998
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JOAQUÍN
ORELLANA MEJÍA

Τα ηχητικά σκεύη του Joaquín Orellana Mejía στο στούντιό του, Πόλη της 
Γουατεμάλας, 2016

Απόκομμα εφημερίδας με την είδηση της δολοφονίας του επισκόπου 
Juan Gerardi, Al Dìa, 28 Απριλίου 1998

Ο επίσκοπος Juan Gerardi δολοφονήθηκε στις 26 Απριλίου 1998 ως 
αντίδραση σε μια αναφορά που παρουσιάστηκε στο πρότζεκτ του με 
τίτλο Recuperacion de la memória histórica (Ανάκτηση της ιστορικής 
μνήμης). Η δολοφονία προκάλεσε έντονο σοκ στο προσωπικό μου 
πεδίο κοινωνικής ευαισθησίας. Ήταν ένα βίαιο και απεχθές γεγονός 
που καταδικάστηκε διεθνώς ως μια από τις πλέον αποτρόπαιες πρά-
ξεις της αντεπανάστασης κατά τον Εμφύλιο της Γουατεμάλας. 

Joaquín Orellana Mejía
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27 Αυγούστου 1991

Η επιστροφή του Pavel Brăila στην 
documenta 14, μετά την προβολή της 
ταινίας του Shoes for Europe 
(Παπούτσια για την Ευρώπη, 2000) 
στην documenta 11, σηματοδοτεί την 
ενηλικίωση μιας σύνθετης καλλιτε-
χνικής πρακτικής. Το έργο του ελευ-
θερώνεται από τα δεσμά του ενός 
μόνο μέσου και έτσι δίνει φωνή στο 
δυσκολοπρόφερτο. Κι αυτό δεν είναι 
μόνο το Τσισινάου, η πόλη όπου γεν-
νήθηκε το 1971, και η Μολδαβία, το 
κράτος-ανάχωμα μεταξύ αυτοκρατο-
ριών, αλλά γενικότερα αυτό που 
ξεγλιστρά μέσα από ρωγμές και τριγ-
μούς, από τον εξαντλητικό καθορισμό 
του γεωπολιτικού λόγου. 
 Θα ήταν δύσκολο, για παράδειγμα, 
να αρθρώσουμε τη λέξη «Ολυμπία» 
στον ρημαγμένο τόπο διεξαγωγής των 
Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, ένα 
από τα σύμβολα της καταβαραθρωμέ-
νης ελληνικής οικονομίας. Πλέον δεν 
έχουμε ιδέα τι θα έπρεπε να αντιπρο-
σωπεύουν οι Ολυμπιακοί πέρα από το 
αρμονικό πάντρεμα παγκόσμιας εξου-

σίας, στρατιωτικοποιημένης ταξικής 
πάλης και μεγάλου εταιρικού κεφα-
λαίου. Κι όμως, στο The Golden Snow 
of the Sochi Olympics (Το χρυσό χιόνι 
των Ολυμπιακών του Σότσι, 2014) ο 
Brăila μάς δείχνει ότι αυτή η αφήγη-
ση κάθε άλλο παρά σταθερή είναι. Το 
έργο εκφράζει την αντίφαση ανάμεσα 
στις ολύμπιες αρετές που αποδίδο-
νται στο τεχνητό χιόνι που συγκε-
ντρώθηκε σε 98 βαζάκια, το οποίο 
παράχθηκε για ένα παγκόσμιο δρώμε-
νο που έλαβε χώρα σε μια πόλη με 
υποτροπικό κλίμα, και στον τίτλο του 
που φέρνει στον νου την ντροπή της 
αποτυχίας – συγκεκριμένα, το τεχνικό 
πρόβλημα στην τελετή έναρξης που 
οδήγησε στην παταγώδη αποτυχία 
μιας νιφάδας να μεταμορφωθεί στον 
πέμπτο ολυμπιακό κύκλο. Σε ένα 
βαθύτερο επίπεδο, το έργο μιλά για 
μια συγκεκριμένη ανοησία στην καρ-
διά της παγκόσμιας πολιτικής σκηνής. 
 Ένα άλλο έργο του Brăila δίνει 
φωνή σε αυτούς που έχει φιμώσει ο 
ηγεμονικός οικονομικός ρασιοναλι-
σμός, βαφτίζοντάς τους «τρελούς»: 
στους «άλλους», στους «φτωχούς» ή 
στους «σαλεμένους». Στο έργο The 
Ship (Το πλοίο, 2017) ένα λεωφορείο 
που περιφέρεται στους δρόμους της 
πόλης σαν να είναι μισοβυθισμένο 
στη θάλασσα οικειοποιείται το 

PAVEL BRĂILA

The Golden Snow of the Sochi Olympics (Το χρυσό χιόνι των Ολυμπιακών του 
Σότσι, 2014), αυθεντικό χιόνι από τη Χειμερινή Ολυμπιάδα στο Σότσι σε βάζο 
διατηρημένο στην κατάψυξη, 7,5 × 6 × 9 εκ.

Mark Verlan, Inga Arutiunean, Mark Verlan, Jr. και Pavel Brăila, 
Monumentalism by the Palm Beach (Μνημειακότητα στο Παλμ Μπιτς, 
1996), αυτοσχεδιασμός, Ζάτοκα, Ουκρανία 

1991: Η ανεξαρτησία της Μολδαβίας. Η γενιά μου, αηδιασμένη από 
το παλιό σοβιετικό σύστημα, αποδέχτηκε με χαρά μια θεμελιώδη 
αλλαγή. Μέσα σε μία νύχτα οι «οικοδόμοι του κομμουνισμού» μετα-
τράπηκαν σε «οικοδόμους του καπιταλισμού». Η σοβιετική εμπειρία 
μάς είχε εμφυσήσει ιδεαλισμό. Στο μυαλό μας ο καπιταλισμός είχε 
ανθρώπινο πρόσωπο. Δεν είμαι σίγουρος ποιο από τα δύο συστήματα 
μου φαίνεται πιο κατάπτυστο – ο διεστραμμένος σοσιαλισμός της 
νιότης μου ή ο διεστραμμένος καπιταλισμός του σήμερα. 

Pavel Brăila
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Stultifera Navis, το «πλοίο των τρε-
λών» που αναδύθηκε ως λογοτεχνική 
θεματική στη μεσαιωνική Ευρώπη 
παραμένοντας ακόμα και τώρα επί-
καιρη. Κάτι στην πράξη εξοβελισμού 
του πλάνητα τρελού και στην απόρ-
ριψή του στη θάλασσα απηχεί το μετά 
το 2008 αφήγημα μιας Ευρώπης δύο 
ταχυτήτων: ο «πολιτισμένος» βόρειος 
πυρήνας κινείται πιο γρήγορα, ο 
«τεμπέλικος» Νότος πιο αργά. Το 
Πλοίο του Brăila απεικονίζει έναν 
κόσμο που αλλάζει μεσολαβημένο 

από το νερό του Αιγαίου· δεν κάνει 
διακρίσεις ούτε αποκλείει επιβάτες. 
Πολίτες και sans-papiers [παράτυποι 
μετανάστες], ντόπιοι και επισκέπτες, 
οι πάντες είναι ευπρόσδεκτοι εδώ, 
καθώς το έργο μάς υπενθυμίζει ότι 
είμαστε όλοι «άλλοι», όλοι τρελοί που 
παραδέρνουμε σ’ έναν ωκεανό 
αστάθειας. 

Vlad Morariu

Chișinău – City Difficult to Pronounce (Τσισινάου – Δυσκολοπρόφερτη πόλη, 2011), ψηφιακό βίντεο, 
έγχρωμο, με ήχο, 57:37'
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Stultifera Navis, το «πλοίο των τρε-
λών» που αναδύθηκε ως λογοτεχνική 
θεματική στη μεσαιωνική Ευρώπη 
παραμένοντας ακόμα και τώρα επί-
καιρη. Κάτι στην πράξη εξοβελισμού 
του πλάνητα τρελού και στην απόρ-
ριψή του στη θάλασσα απηχεί το μετά 
το 2008 αφήγημα μιας Ευρώπης δύο 
ταχυτήτων: ο «πολιτισμένος» βόρειος 
πυρήνας κινείται πιο γρήγορα, ο 
«τεμπέλικος» Νότος πιο αργά. Το 
Πλοίο του Brăila απεικονίζει έναν 
κόσμο που αλλάζει μεσολαβημένο 

από το νερό του Αιγαίου· δεν κάνει 
διακρίσεις ούτε αποκλείει επιβάτες. 
Πολίτες και sans-papiers [παράτυποι 
μετανάστες], ντόπιοι και επισκέπτες, 
οι πάντες είναι ευπρόσδεκτοι εδώ, 
καθώς το έργο μάς υπενθυμίζει ότι 
είμαστε όλοι «άλλοι», όλοι τρελοί που 
παραδέρνουμε σ’ έναν ωκεανό 
αστάθειας. 

Vlad Morariu

Chișinău – City Difficult to Pronounce (Τσισινάου – Δυσκολοπρόφερτη πόλη, 2011), ψηφιακό βίντεο, 
έγχρωμο, με ήχο, 57:37'



2 Μαΐου 1990 

Τον Αύγουστο του 1988, τέσσερις 
μέρες μετά το στήσιμο της σημαντι-
κής έκθεσης Freeze μαζί με συμφοιτη-
τές της από το Goldsmiths College of 
Art, η Lala Meredith-Vula έφυγε από 
το Λονδίνο και πήγε στην αλβανική 
ύπαιθρο, όπου άρχισε να φωτογραφί-
ζει θημωνιές. Όταν τη ρώτησα «γιατί 
θημωνιές;», μου είπε ότι σε αυτές τις 
αγροτικές μορφές είχε βρει «την πε-
μπτουσία της καλλιτεχνικής δημιουρ-
γίας». Επιπλέον, αν επιθυμούσε να 
επανασυνδεθεί με τα πάτρια εδάφη 
της –η Meredith-Vula γεννήθηκε στο 
Σαράγεβο της πρώην Γιουγκοσλαβίας 
το 1966–, τότε μια τόσο αφηρημένη 
επιθυμία έπρεπε να έχει γερές ρίζες 
στη γη. 
 Σχεδόν τρεις δεκαετίες και εκατο-
ντάδες φωτογραφίες αργότερα το 
έργο δεν έχει ολοκληρωθεί. Οι αγρό-
τες συνεχίζουν να φτιάχνουν θημω-
νιές σε μέρη όπως τα Pejë, Carralevë 
και Duhël, αν και όχι τόσο συχνά στις 
μέρες μας. Ωστόσο, η Meredith-Vula 
εξακολουθεί να καταχωρίζει τη διαρ-
κή παρουσία τους και αυτό που θα 
μπορούσε κανείς να αποκαλέσει 
«ιδιαίτερη προσωπικότητά τους». 
Οι θημωνιές της διαφοροποιούνται 
σημαντικά από τους κανονικούς, γρα-
φικούς σωρούς που ζωγράφιζε ο Jean-
François Millet ή ο Claude Monet 

LALA MEREDITH-VULA

Haystacks in Zajm, Kosova (Θημωνιές στο Zajm, Κόσοβο, 1989), από τη σειρά Haystacks (Θημωνιές, 1989-), 
ασπρόμαυρη φωτογραφία

Blood Memory: Gjonaj, Has, Kosova (Αιματηρή μνήμη, Gjonaj, Has, 
Κόσοβο, 1990), ασπρόμαυρη φωτογραφία
 
Άνθρωποι που επιστρέφουν από μια τελετή στο Κόσοβο κατά την 
οποία πολλές οικογένειες μεταξύ των οποίων υπήρχαν βεντέτες 
συγχώρεσαν δημοσίως τους δολοφόνους των συγγενών τους. Ήταν 
μία από τις πολλές συναντήσεις συμφιλίωσης που στόχο είχαν να 
δοθεί τέλος στην παράδοση των εκδικητικών δολοφονιών. 

Lala Meredith-Vula
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τον 19ο αιώνα. Η φωτογραφία εξατο-
μικεύει τις θημωνιές· τις μετατρέπει 
σε σύγχρονα αντικείμενα που επιδέ-
χονται τεκμηρίωση.
 Στα χρόνια που πέρασαν από τότε 
που η Meredith-Vula φωτογράφισε 
την πρώτη της θημωνιά πολλά συνέ-
βησαν σε αυτές τις ταραγμένες περιο-
χές. Η Δημοκρατία του Κοσόβου ανα-
κήρυξε την ανεξαρτησία της από τη 
Σερβία, η οποία αποτελούσε κι αυτή 
μέρος της Γιουγκοσλαβίας στο ξεκί-
νημα αυτής της σειράς φωτογραφιών. 
Παρόλο που οι θημωνιές φωτογραφί-
ζονται όπως εσείς ή εγώ και ως εκ 
τούτου αποκτούν μια σχεδόν ανιμι-
στική ιδιότητα, δεν έχουν διαβατήριο 
ούτε ανήκουν σε κάποιο έθνος. Οι 
φόρμες τους διέπονται από τη συνή-
θεια της δουλειάς στη γη, που χρονικά 
προηγείται της δημιουργίας εθνών. Οι 
ανάγκες των ζώων και η ποιητική 
άδεια των αγροτών διαδραματίζουν κι 
αυτές τον ρόλο τους. Κι όμως, αν και 
οι θημωνιές δεν ανήκουν στην πόλη, 
δεν είναι πολιτικά υποκείμενα per se, 
είναι παρ’ όλα αυτά σιωπηροί μάρτυ-
ρες της ιστορίας· και αναμφισβήτητα 
έφεραν τη φωτογράφο, που ταξίδεψε 
για να τις απεικονίσει, πιο κοντά στα 
ιστορικά γεγονότα. 
 Ο ρόλος της Meredith-Vula ως 
μάρτυρα άλλαξε όταν, το 1990, πλη-
ροφορήθηκε ότι υπήρχαν σχέδια για 
να επέλθει συμβιβασμός στις αιματη-
ρές διενέξεις στην περιοχή όπου φω-
τογράφιζε θημωνιές. Παραμέρισε 
προσωρινά τη σαγήνη που ασκούσαν 
επάνω της τα γλυπτά της υπαίθρου 
και έστρεψε τον φακό της στους εκα-
τοντάδες ανθρώπους που συγκεντρώ-
νονταν με εντολή του Αλβανού λαο-
γράφου και ακαδημαϊκού Anton Çetta 
για να δώσουν με επισημότητα ένα 
τέλος στις δολοφονίες εκδίκησης που 
συνεχίζονταν επί αιώνες, παραλύο-
ντας τις κοινότητες. Η καλλιτέχνις, 
χωρίς να εμπλακεί άμεσα στις συ-
γκρούσεις, μπόρεσε να πλησιάσει πε-
ρισσότερο την κατάσταση από τους 
ξένους δημοσιογράφους επειδή μι-
λούσε άπταιστα τα αλβανικά. Μερι-
κές φωτογραφίες απεικονίζουν την 
ίδια να τρέχει με άλογα ντόπιων 
αγροτών.

Monika Szewczyk 

Haystacks in Llazareve, Kosova (Θημωνιές στο Llazareve, 
Κόσοβο, 1989), από τη σειρά Haystacks (Θημωνιές, 1989-), 
ασπρόμαυρη φωτογραφία
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21 Δεκεμβρίου 1983

Ο Παρθενώνας χτίστηκε στην Αθήνα 
με την παρότρυνση του Περικλή και 
υπό την επίβλεψη του γλύπτη Φειδία, 
μεταξύ 447 και 438 π.Κ.Ε. Το ύψος 
του είναι 10 μέτρα, ενώ το μήκος και 
το πλάτος του είναι 70 επί 30 μέτρα 
αντίστοιχα. Σκοπός της κατασκευής 
του ναού ήταν να στεγάσει το κολοσ-
σιαίο χρυσό άγαλμα της θεάς Αθηνάς, 
καθώς επίσης και το ταμείο της 
Συμμαχίας της Δήλου, αλλά και τα 
αποθέματα της πόλης σε ασήμι – σε 
περίπτωση επίθεσης από τους 
Πέρσες, αυτά τα πολύτιμα μέταλλα 
θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν στην 
κοπή νομισμάτων για τη χρηματοδό-
τηση του πολέμου. Ο Παρθενώνας, 
αφού κατά τον Μεσαίωνα και την 
Αναγέννηση μετατράπηκε σε χρι-
στιανική εκκλησία και σε τζαμί αντί-
στοιχα, εκκοσμικευμένος πλέον στη 
σύγχρονη εποχή αποτέλεσε σύμβολο 
της δημοκρατίας και της κυριαρχίας 
του δυτικού πολιτισμού. 
 H Marta Minujín, η οποία γεννή-
θηκε στο Μπουένος Άιρες το 1943, 
άδραξε αυτό το αισθητικό και πολι-
τικό αρχέτυπο της δημοκρατίας για 
λογαριασμό των συνθηκών της δικής 
της ζωής, που έως το 1983 χαρακτηρι-
ζόταν από τη διαφθορά της «εθνικής 
καθολικής» δικτατορίας που βασίλευε 
στην Αργεντινή, και θέλησε να επα-

MARTA MINUJÍN

El Partenón de libros (Ο Παρθενώνας των βιβλίων, 1983), μεταλλική σκαλωσιά, βιβλία και σύρμα,  
ύψος: 12 μ., άποψη εγκατάστασης, Μπουένος Άιρες

Η Marta Minujín μιλάει μπροστά από το έργο El Partenón de libros, 
Μπουένος Άιρες, 1983

«Είναι για μένα χαρά και φαντάζει σαν θαύμα η δημιουργία αυτού 
του Παρθενώνα από απαγορευμένα βιβλία εδώ, στο κέντρο του 
Μπουένος Άιρες, το 1983, τώρα που η χώρα άλλαξε. Ελπίζω να επι-
στρέψουμε σε εποχές χωρίς τυπικότητες, με ελευθερία, και να είμα-
στε ο εαυτός μας χωρίς απαγορεύσεις». 

Marta Minujín
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ναφέρει το ιδεώδες της δημοκρατίας 
τη στιγμή ακριβώς της πτώσης της 
στρατιωτικής χούντας. Το καλλιτε-
χνικό της εγχείρημα αποτελούσε 
μέρος μιας σειράς έργων με τίτλο La 
caída de los mitos universals, ή «Η 
πτώση των παγκόσμιων μύθων», το 
οποίο οικειοποιείται εμβληματικά 
μνημεία προκειμένου να τα αναπαρα-
γάγει, να τα θρυμματίσει και να τα 
αναδιανείμει στη δημόσια σφαίρα. 
Κατά κάποιον τρόπο, η καλλιτέχνις 
αποκαθιστά τη θέση αυτών των συμ-
βόλων –που μέσω της θεσμοποίησης 
και της κεφαλαιοποίησης έχουν απο-
κτήσει υλική υπόσταση– ως αναθημά-
των. Για το έργο El Partenón de libros 
(Ο Παρθενώνας των βιβλίων, 1983), 
25.000 βιβλία, που ο στρατός τα κρα-
τούσε κλειδωμένα σε κελάρια, κάλυ-
ψαν ένα αντίγραφο του ελληνικού 

οικοδομήματος. Αυτός ο Παρθενώνας, 
κατασκευασμένος από μεταλλικούς 
σωλήνες και τοποθετημένος έτσι 
ώστε να έχει κλίση, τοποθετήθηκε 
σε μια πλατεία στη νότια πλευρά του 
Μπουένος Άιρες. 
 Τα μνημεία της Minujín για τη 
δημοκρατία και την παιδεία μέσω της 
τέχνης αναβιώνουν τις τελετουργίες 
των αρχαϊκών κοινωνιών – σε αντί-
θεση με την απαγόρευση βιβλίων από 
τον στρατό της χούντας και με την 
ιδιωτικοποίηση της δημόσιας περιου-
σίας, που, μέσα από την κερδοσκοπία 
σε βάρος του εθνικού χρέους, ενθαρ-
ρύνει την περιστολή των υπηρεσιών 
του δημόσιου τομέα και δημιουργεί 
κοινωνικές ελλείψεις. Στα έργα μαζι-
κής συμμετοχής που επινοεί η 
Minujín ανακαλύπτει εκ νέου την 
αρχική αξία ενός συλλογικού θησαυ-

ρού και τον μετατρέπει κατά κάποιον 
τρόπο σε κεφάλαιο για μια πολιτι-
στική συναλλαγή χωρίς υπόλοιπο και 
χρέος. Περιορίζει την «καθετότητα» 
δημόσιων οικοδομημάτων τα οποία 
ενσαρκώνουν την πολιτιστική κληρο-
νομιά ως προϊόν κατάσχεσης αλλά και 
αρτηριοσκλήρωσης. Αποσαθρώνει 
τους μύθους και ό,τι αυτοί αντιπρο-
σωπεύουν. Προσδίδοντας κυριολε-
κτικά κλίση σε αυτά τα μνημεία τούς 
προσφέρει τελικά νέο νόημα, αλλά 
και μια νέα αισθαντικότητα.

Pierre Bal-Blanc 

Carlos Gardel de fuego (Φλεγόμενος Carlos Gardel, 1981), συγκολλημένες μεταλλικές ράβδοι, 
συρματόπλεγμα και βαμβάκι, ύψος: 17 μ., άποψη εγκατάστασης, Μεντεγίν, Κολομβία
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σιαίο χρυσό άγαλμα της θεάς Αθηνάς, 
καθώς επίσης και το ταμείο της 
Συμμαχίας της Δήλου, αλλά και τα 
αποθέματα της πόλης σε ασήμι – σε 
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Πέρσες, αυτά τα πολύτιμα μέταλλα 
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θηκε στο Μπουένος Άιρες το 1943, 
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MARTA MINUJÍN

El Partenón de libros (Ο Παρθενώνας των βιβλίων, 1983), μεταλλική σκαλωσιά, βιβλία και σύρμα,  
ύψος: 12 μ., άποψη εγκατάστασης, Μπουένος Άιρες

Η Marta Minujín μιλάει μπροστά από το έργο El Partenón de libros, 
Μπουένος Άιρες, 1983

«Είναι για μένα χαρά και φαντάζει σαν θαύμα η δημιουργία αυτού 
του Παρθενώνα από απαγορευμένα βιβλία εδώ, στο κέντρο του 
Μπουένος Άιρες, το 1983, τώρα που η χώρα άλλαξε. Ελπίζω να επι-
στρέψουμε σε εποχές χωρίς τυπικότητες, με ελευθερία, και να είμα-
στε ο εαυτός μας χωρίς απαγορεύσεις». 

Marta Minujín
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ναφέρει το ιδεώδες της δημοκρατίας 
τη στιγμή ακριβώς της πτώσης της 
στρατιωτικής χούντας. Το καλλιτε-
χνικό της εγχείρημα αποτελούσε 
μέρος μιας σειράς έργων με τίτλο La 
caída de los mitos universals, ή «Η 
πτώση των παγκόσμιων μύθων», το 
οποίο οικειοποιείται εμβληματικά 
μνημεία προκειμένου να τα αναπαρα-
γάγει, να τα θρυμματίσει και να τα 
αναδιανείμει στη δημόσια σφαίρα. 
Κατά κάποιον τρόπο, η καλλιτέχνις 
αποκαθιστά τη θέση αυτών των συμ-
βόλων –που μέσω της θεσμοποίησης 
και της κεφαλαιοποίησης έχουν απο-
κτήσει υλική υπόσταση– ως αναθημά-
των. Για το έργο El Partenón de libros 
(Ο Παρθενώνας των βιβλίων, 1983), 
25.000 βιβλία, που ο στρατός τα κρα-
τούσε κλειδωμένα σε κελάρια, κάλυ-
ψαν ένα αντίγραφο του ελληνικού 

οικοδομήματος. Αυτός ο Παρθενώνας, 
κατασκευασμένος από μεταλλικούς 
σωλήνες και τοποθετημένος έτσι 
ώστε να έχει κλίση, τοποθετήθηκε 
σε μια πλατεία στη νότια πλευρά του 
Μπουένος Άιρες. 
 Τα μνημεία της Minujín για τη 
δημοκρατία και την παιδεία μέσω της 
τέχνης αναβιώνουν τις τελετουργίες 
των αρχαϊκών κοινωνιών – σε αντί-
θεση με την απαγόρευση βιβλίων από 
τον στρατό της χούντας και με την 
ιδιωτικοποίηση της δημόσιας περιου-
σίας, που, μέσα από την κερδοσκοπία 
σε βάρος του εθνικού χρέους, ενθαρ-
ρύνει την περιστολή των υπηρεσιών 
του δημόσιου τομέα και δημιουργεί 
κοινωνικές ελλείψεις. Στα έργα μαζι-
κής συμμετοχής που επινοεί η 
Minujín ανακαλύπτει εκ νέου την 
αρχική αξία ενός συλλογικού θησαυ-

ρού και τον μετατρέπει κατά κάποιον 
τρόπο σε κεφάλαιο για μια πολιτι-
στική συναλλαγή χωρίς υπόλοιπο και 
χρέος. Περιορίζει την «καθετότητα» 
δημόσιων οικοδομημάτων τα οποία 
ενσαρκώνουν την πολιτιστική κληρο-
νομιά ως προϊόν κατάσχεσης αλλά και 
αρτηριοσκλήρωσης. Αποσαθρώνει 
τους μύθους και ό,τι αυτοί αντιπρο-
σωπεύουν. Προσδίδοντας κυριολε-
κτικά κλίση σε αυτά τα μνημεία τούς 
προσφέρει τελικά νέο νόημα, αλλά 
και μια νέα αισθαντικότητα.

Pierre Bal-Blanc 

Carlos Gardel de fuego (Φλεγόμενος Carlos Gardel, 1981), συγκολλημένες μεταλλικές ράβδοι, 
συρματόπλεγμα και βαμβάκι, ύψος: 17 μ., άποψη εγκατάστασης, Μεντεγίν, Κολομβία



5 Αυγούστου 1979

Dénouement [λύση της πλοκής]. Όταν 
στο μυθιστόρημα του Émile Zola 
Ζερμινάλ ο ξεσηκωμός των ανθρακω-
ρύχων καταλήγει στη μοιραία στιγμή 
της λύσης, η πλοκή παίρνει μια 
καθαρτική τροπή. Ο πρωταγωνιστής 
Ετιέν Λαντιέ, που ο Zola τον σκια-
γραφεί ως έναν μελαψό νεαρό είκοσι 
ενός χρονών, επικεφαλής της απερ-
γίας, αναλογίζεται τις αναπόφευκτες, 
δραματικές συνέπειες που θα έχει η 
νεανική του φιλοδοξία να εφαρμόσει, 
μέσα από τη σύγκρουση, την εντελώς 
αποσπασματική και αυτοδίδακτη 
γνώση του για τις πραγματείες περί 
επανάστασης. Η περηφάνια που 
ένιωσε μέσα από την ολοένα μεγαλύ-
τερη ικανότητα να φαντάζεται ένα 
εντελώς διαφορετικό κοινωνικό πρό-
τυπο μεταμορφώνεται σε μεταμέλεια 
για την αφέλειά του, η οποία είναι 
απόρροια της αρχικής του αδαημοσύ-
νης και οφείλεται πέρα για πέρα στο 
γεγονός ότι σε καμία γενιά της κοινω-
νικής του τάξης δεν δίνονται ευκαι-
ρίες για σωστή πνευματική και ηθική 

παιδεία. Παρ’ όλα αυτά, στις τελευ-
ταίες σελίδες του μυθιστορήματος, 
όταν δεν έχουν απομείνει πια άλλα 
δάκρυα και ο Ετιέν έχει ανακτήσει 
την εσωτερική του γαλήνη, αναφύο-
νται οι προοπτικές για μια μελλο-
ντική «διέξοδο»: ένα προκαταρκτικό 
όραμα ελπίδας κάνει την αναγγελία 
του σε μια κυκλική επιστροφή στα 
παλιά, που, όπως και να ’χει, θα 
εμφανίζει διαφορές. 
 Ανακλαστικές εικόνες. Στην ατο-
μική έκθεση του Peter Friedl στο 
Τορίνο που τιτλοφορήθηκε Dénoue-
ment (2013-14) παρουσιάστηκε 
πρώτη φορά το έργο The Dramatist 
(Black Hamlet, Crazy Henry, Giulia, 
Toussaint) (Ο δραματουργός [Ο μαύ-
ρος Άμλετ, Ο Τρελο-Χένρυ, η Τζού-
λια, ο Τουσέν]), ένα γλυπτικό σύνολο 
από τέσσερις χειροποίητες μαριονέ-
τες που έχουν όλες το ίδιο ύψος και 
κοιτούν προς την ίδια κατεύθυνση. 
Καθώς η μια μαριονέτα στέκεται 
δίπλα στην άλλη και τα πόδια τους 
ακουμπούν στο πάτωμα παρόλο που 

κρέμονται από σχοινιά, η τετράδα 
παρουσιάζεται σαν να αιωρείται στον 
χώρο ελεύθερα και θαρρεί κανείς ότι 
είναι για πάντα κολλημένη επάνω 
στο μωσαϊκό. Οι κούκλες παριστάνουν 
άτομα που έζησαν σε διαφορετικές 
ιστορικές εποχές και που αναμφίβολα 
είχαν άλλης εμβέλειας αντίκτυπο 
στην πορεία της σύγχρονης ιστορίας. 
Αυτό το αντιμνημειακό σύνολο δεν 
αποτίει φόρο τιμής μόνο σε αυτό που 
υπήρξε η ιστορία· αποτελεί εξίσου 
αναφορά σε έργα που έρχονται και 
πάλι στην επιφάνεια, ανακλαστικές 
εικόνες γι’ αυτό που θα μπορούσε να 
είναι δυνητικά η πραγματικότητα ή 
που ακόμη θα μπορούσε να γίνει. 
 Ριζοσπαστική ουδετερότητα. 
Julen Madariaga, Anne Bonny, 
Tendai Pfepferere: λίγα από τα σιω-
πηλά exempla (παραδείγματα) που 
προτείνει ο Friedl. Ο καλλιτέχνης, 
που γεννήθηκε το 1960 στην Αυστρία 
και έχει έδρα το Βερολίνο, φανερώνει 
τις παρατηρήσεις, τις αμφιβολίες, την 
περιφρόνηση και την απελπισία του 
μονάχα στα σημειωματάριά του – από 
τα οποία μέχρι στιγμής δεν έχουν 
εκδοθεί παρά σκόρπια σπαράγματα. 
Τι θα γινόταν αν ο «μαύρος άνθρω-
πος» δεν ερχόταν πολύ αργά, αλλά 
αντιθέτως εμφανιζόταν πολύ νωρί-
τερα; Τι θα γινόταν αν η δική της ώρα 
ήταν τώρα ή δεν είχε έρθει ακόμη, 
αλλά θα έρθει από στιγμή σε στιγμή; 
Θα μπορούσε άραγε να «καταγραφεί» 
μέσα από μια μη θεατρική σκηνοθεσία 
πολύγλωσσων μη ηθοποιών, ζητώντας 
από τον καθένα να απαγγείλει από 
μνήμης στη μητρική του γλώσσα μια 
μετάφραση του ίδιου μαχητικού κει-
μένου του Franz Kafka; Είναι δυνα-
τόν άραγε η ριζοσπαστικά ουδέτερη 
προσέγγιση του Friedl σε ό,τι αφορά 
την εκφορά του λόγου να μας βοηθή-
σει να ανακαλύψουμε τους σπόρους 
μιας υπό κατασκευή κοινότητας, μιας 
νέας sensus communis (κοινής λογι-
κής) που γεννιέται;

Hilde Van Gelder

PETER FRIEDL

Untitled (Penhalonga) (Άτιτλο [Πεναλόνγκα], 2009), έγχρωμη 
φωτογραφία
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Η κινηματογραφική τέχνη της 
Bouchra Khalili (Καζαμπλάνκα, 
1975) αξιοποιεί τα θεμελιώδη εργα-
λεία του κινηματογράφου για να διευ-
ρύνει το πλαίσιο της ιστορίας και ως 
εκ τούτου να προσφέρει μια συνά-
ντηση με τις αιωρούμενες αλήθειες 
της παγκοσμιοποιημένης πολιτικής 
κατάστασης. Την τελευταία δεκαετία 
η δουλειά της ακολουθούσε ένα ζευ-
γάρι αλληλένδετων μορφών μέσα από 
τα χαλάσματα και το λυκόφως των 
εθνών-κρατών. Αυτές οι μορφές είναι: 
1) ο μετανάστης που με τις ιστορίες, 
τις φωνές και τις πειστικές χειρονο-
μίες του ζωντανεύει το μοντάζ της 
Khalili και 2) ο μαχητικός διανοούμε-
νος από τον Τρίτο Κόσμο, του οποίου 
η σοφία και η απείθεια προσδίδουν 
στις ταινίες της δημιουργού μια αιχ-
μηρή χροιά, ως απεικονίσεις μιας 
αόρατης εξέγερσης.
 Στα πρώιμα έργα της σειράς αυτές 
οι σκηνές είναι εστιασμένες σε μία 
μορφή. Για παράδειγμα, η φημισμένη 
εγκατάσταση της Khalili The Map-
ping Journey Project (Η αποτύπωση 
της διαδρομής, 2008-11) αποτελείται 
από οκτώ ξεχωριστά βίντεο που το 
καθένα παρουσιάζει κι από έναν 
μετανάστη να σημειώνει επάνω στον 
χάρτη τη διαδρομή που διάνυσε από 
το Μαγκρέμπ ή από το Μπανγκλα-
ντές για να φτάσει την Ευρώπη. Στο 
Mother Tongue (Μητρική γλώσσα, 
2012), ένα κεφάλαιο από τη σειρά 
Speeches (Ομιλίες, 2012-13), μετανά-
στες που ζουν στο Παρίσι απαγγέλ-
λουν τα λόγια ποιητών και κριτικών, 
πολέμιων της αποικιοκρατίας, σε 
γλώσσες που δεν έχουν γραφή: αρα-
βικά του Μαρόκου, καμπίλε, μανίνκα 
και γουόλοφ. 
 Τα πιο πρόσφατα έργα, όπως το 
Garden Conversation (Συζήτηση στον 
κήπο, 2014) και το Foreign Office 
(Υπουργείο Εξωτερικών, 2015), είναι 
σκηνοθετημένες συζητήσεις ανάμεσα 
σε δύο πρωταγωνιστές, αλλά και πάλι 
οι ταινίες κατακλύζονται από τη 
γλώσσα και από ιστορίες της εποχής 
των δεκαετιών ’50-’70 στον Τρίτο 
Κόσμο. Όπως συμβαίνει σε όλα τα 
έργα της Khalili, η παρουσία μη επαγ-
γελματιών ερμηνευτών κορυφώνει τη 
ζωντανή συνάντηση με την ιστορία και 
μέσα από την αξιοποίηση του μοντάζ 
προσφέρει αυτό που η Khalili θεωρεί 
μια «εναλλακτική ιστοριογραφία». 
 Το έργο The Tempest Society (Η 
κοινωνία της Τρικυμίας, 2017) είναι 

BOUCHRA KHALILI

Centre Familial de Ben Aknoun, Ben Aknoun Area, Algiers. Location of Katib 
Yacine’s house. Fig. 1: Théâtre de Verdure (Κέντρο Οικογενειακών 
Συγκεντρώσεων Μπεν Ακούν, περιοχή Μπεν Ακούν, Αλγέρι. Τοποθεσία του 
σπιτιού του Katib Yacine. Εικ. 1 : Théâtre de Verdure, 2015), έγχρωμη 
φωτογραφία, 100 × 120 εκ. 

Pier Paolo Pasolini, Σαναά, Υεμένη, 1970

18 Οκτωβρίου 1970: Ο Pasolini είναι στη Σαναά. Είναι η τελευταία 
μέρα των γυρισμάτων του Δεκαημέρου (1971). Με το φιλμ που του 
έχει απομείνει συνθέτει μια κινηματογραφική έκκληση στην UNESCO 
για την προστασία του ιστορικού κέντρου της Σαναά «στο όνομα της 
σκανδαλώδους, επαναστατικής δύναμης του παρελθόντος». Το 1986 
η έκκληση του Pasolini εισακούστηκε: η παλιά πόλη της Σαναά ανα-
κηρύχτηκε «πατρογονική κληρονομιά της ανθρωπότητας». Το 2011 η 
Αραβική Άνοιξη φτάνει στην Υεμένη. Από το 2014 ο εμφύλιος πόλεμος 
στη χώρα έχει στοιχίσει τη ζωή σε χιλιάδες πολίτες ενώ η διεθνής 
κοινότητα αδιαφορεί σχεδόν πλήρως.
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ο κολοφώνας αυτής της συγκρητικής 
διαδικασίας, κατά την οποία η Khalili 
ελίσσεται με μαεστρία ανάμεσα στη 
μεμονωμένη φωνή του πολιτικού υπο-
κειμένου και στον κοινό χορό της 
πόλης. Με σκηνικό την Αθήνα, το έργο 
αντλεί το ιστορικό του πλαίσιο από το 
al-Assifa –που σημαίνει «η Τρικυ-
μία»–, μια θεατρική ομάδα και κοινω-
νική οργάνωση που συγκροτείται από 
έναν εργάτη, μετανάστη από τη 
βόρεια Αφρική, και από δύο Γάλλους 
φοιτητές, στο Παρίσι της δεκαετίας 
του ’70. Παρότι πρωταγωνιστεί μια 
ομάδα ανθρώπων που συναντιούνται 
πρώτη φορά, η ταινία εξακολουθεί να 
καλλιεργεί την εστίαση της σκηνοθέ-

τιδας στην οριζόντια αλληλεγγύη του 
«πολιτικού ποιητή», όπως τον αποκά-
λεσε ο Pier Paolo Pasolini. Με άλλα 
λόγια, στην ισχυρή και επαναστατική 
πιθανότητα να αναφέρεται κανείς 
μέσα από ένα μεμονωμένο υποκείμενο 
σε συλλογικές αλήθειες προκειμένου 
να μεταδώσει έναν κοινωνικό λόγο 
κινητοποίησης και απείθειας.

Vivian Ziherl

Garden Conversation (Συζήτηση στον κήπο, 2014), ψηφιακό βίντεο, έγχρωμο, με ήχο, 18'
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