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Παρακμή;  
Ανήκει, λοιπόν, ο μοντερνισμός ορι-
στικά στο παρελθόν; Μια γρήγορη μα-

τιά στα ράφια των βιβλιοπωλείων που ση-
κώνουν το βάρος των σελίδων της ιστορίας
και της θεωρίας της τέχνης, μάλλον θα οδη-
γούσε σε μια καταφατική απάντηση. Η πλη-
θώρα των σχετικών βιβλίων καταδεικνύει
πως ο μοντερνισμός έχει ονομάσει μιαν ήδη
διακριτή περίοδο, έχει οριστεί σαν αντικεί-
μενο, έχει θα λέγαμε «ιστορικοποιηθεί. Η α-
ποτίμησή του, μάλιστα, συνοδεύεται συχνά
και από τη γνωστή φιλολογία περί «τέλους» ή
περί «αποτυχίας» του. Πολύ, όμως, περισσό-
τερο, τούτες οι λέξεις επιστρατεύονται για να
καταδείξουν την πορεία που ακολούθησαν
οι κατά καιρούς «ιστορικές» πρωτοπορίες. Σε
γενικές γραμμές δύο είναι οι κύριες σχετικές
εκτιμήσεις: από τη μία πλευρά εκείνη που ό-

ντως αναγνωρίζει ένα «τέλος» τους, μιαν «α-
ποτυχία» δηλαδή ευόδωσης των προθέσεών
τους. Η άλλη, ωστόσο, εκτίμηση εκκινεί από
την παραδοχή μιας εν γένει επικράτησης
τους, μέσω της καθολικής ενσωμάτωσης των
μορφολογικών και όχι μόνο αναζητήσεών
τους στις ιδιολέκτους των σύγχρονων εκδη-
λώσεων του θεάματος.

Πράγματι, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης α-
ναδιανομής πολιτισμικών σημείων, η μαζι-
κή κουλτούρα είναι σήμερα κατάφορτη από
εκδοχές των πειραματισμών της καλλιτεχνι-
κής πρωτοπορίας. Έτσι, θα μπορούσε κανείς
να ισχυριστεί πως η επιδίωξη μιας συνένω-
σης τέχνης και ζωής έχει σε κάποιο τουλάχι-
στον βαθμό επιτευχθεί. πως οι διαιρέσεις
μιας ήδη παλαιάς τάξης πραγμάτων έχουν
καταστεί ανεπίκαιρες και πεπερασμένες, όχι
εξαιτίας μιας -ούτως ή άλλως- φυσικής ιστο-
ρικής εξέλιξης, όσο λόγω των εμπρόθετων και
μαχητικών πρωτοποριακών παρεμβάσεων.
Εκεί που η πρώτη εκδοχή διαβλέπει διαφο-
ρετικές και διακριτές περιόδους στην ιστο-
ρία της τέχνης, διαθέσεις δηλαδή εντός της
που πρωτοεμφανίζονται σε μια δεδομένη ι-
στορική συνθήκη, φτάνουν στο απόγειο της
παρουσίας τους σε μια επόμενη καταλήγο-
ντας σε μια κρίση και το αναπότρεπτο «τέ-
λος» τους, η δεύτερη τοποθετεί μια δυναμι-
κή πορεία, στην εκάστοτε στιγμή της οποίας
συναθροίζονται στοιχεία από όλο το παρελθόν.
Το σύγχρονο, με άλλα λόγια, δεν αποτελεί κά-
τι διακριτό από ό, τι προηγήθηκε, αλλά συνέ-
χεια και, κυρίως, εξέλιξή του.

Αναπόφευκτα, μια αποτίμηση του μοντερ-
νισμού και της πιο αιχμηρής και ριζοσπα-
στικής εκδοχής του που συνιστά η πρωτο-
πορία χρησιμοποιεί κριτήρια του σήμερα.
Προϋποθέτει μιαν ανάγνωσή του, μιαν από-
δοση σε αυτό ποιοτικών χαρακτηριστικών ι-
κανών να το διακρίνουν από το παρόν. «[Σ]τις
μέρες μας, στο τέλος του 20ου αιώνα, η ιδεολογία
της «μαχόμενης εμπροσθοφυλακής» είναι μια α-
ξία σε πλήρη παρακμή, που επιπλέον χρεώνεται
την ευθύνη -την κύρια όπως λέγεται ευθύνη- για
τα ανεκπλήρωτα σχέδια μιας πάλαι ποτέ επανα-
στατικής προοπτικής». Τούτα παρατηρούσε η
Νίκη Λοϊζίδηδεκαοκτώ χρόνια πριν, στην α-
νακοίνωσή της σε συνέδριο για τη ρωσική
πρωτοπορία με τον χαρακτηριστικό τίτλο
«Πρωτοπορία: ένα «ανολοκλήρωτο σχέδιο»
χωρίς πιθανή προοπτική», κείμενο που πε-
ριλαμβάνεται σε πρόσφατα εκδοθείσα συλ-

λογή κειμένων και άρθρων της (Ο μοντερνι-
σμός και οι μύθοι του: Δώδεκα μελέτες για
τα μοντέρνα καλλιτεχνικά κινήματα, εκδ.
Νεφέλη, σ. 49).

Για «πλήρη παρακμή» της «αξίας» της πρω-
τοπορίας κάνει, λοιπόν, λόγο η Νίκη Λοϊζίδη,
που έχει αφιερώσει το μεγαλύτερο μέρος της
συνολικής έρευνάς της στο αντικείμενο που
εδώ μας απασχολεί. «Παρακμή» που συμπί-
πτει (και) για την ιστορικό της τέχνης με τη με-
ταφορά του κέντρου πολιτισμικής επιρροής
από την Ευρώπη στις ΗΠΑ μεταπολεμικά, με-
ταφορά που «λειτούργησε ως η χαριστική βολή
κατά του ιακωβινικού επαναστατικού ήθους της
πρωτοπορίας» (σ.54). Θα προσθέταμε πως η
μεταφορά αυτή ήταν παράλληλη και με την ε-
κεί μετακόμιση των γνωστότερων εκπροσώ-
πων της, έτσι ώστε να αποφύγουν να παρα-
κολουθήσουν από κοντά τα έργα του Τρίτου
Ράιχ, τα οποία συνιστούσαν για τη συγγραφέα
τη «‘διαβολική υλοποίηση’ του καθολικού έργου
τέχνης, που σχεδίαζαν να πραγματώσουν αλλά
ποτέ δεν πραγμάτωσαν οι ιστορικές πρωτοπο-
ρίες».

Κατά πόσο, όμως, τέτοιες συσχετίσεις συ-
γκλονιστικών ιστορικών γεγονότων με την
τέχνη από τους ανθρώπους της δεν προδί-
δουν μια μάλλον υπερβολική, ενδεχομένως
«προφητική» και τελικά μυθική διάσταση που
οι τελευταίοι τείνουν συχνά να της αποδί-
δουν; Η συγγραφέας βέβαια, σε άλλο κείμενό
της που φιλοξενείται στον τόμο («Το ‘κακό’
ως ιδεολογική συνιστώσα του σουρεαλι-
σμού») και δεκατέσσερα χρόνια μετά τις προ-
αναφερθείσες διαπιστώσεις, θα σπεύσει να
προτάξει τις επιφυλάξεις της απέναντι στην
παρατήρηση του συναδέλφου της Jean Clair,
ο οποίος υποστήριξε πως οι σουρεαλιστές εί-
χαν πολύ «πρόωρα» και «προκλητικά» ορα-
ματιστεί τα γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου.
Η Λοϊζίδη ενέταξε τούτη την παρατήρηση
στην «αντισουρεαλιστική δαιμονολογία» της
εποχής για να φτάσει στο συμπέρασμα πως
«η δουλειά μιας εμπροσθοφυλακής», όπως αυ-
τή των σουρεαλιστών, «είναι να προπορεύεται

εντοπίζοντας τον τυχόν κίνδυνο» και πως «πρό-
κειται για αποστολή πολύτιμη, ίσως και σωτήρια,
ιδιαίτερα στις περιπτώσεις όπου η κυρίως στρα-
τιά έχει πάρει λάθος δρόμο» (σ. 125-6). Αν ό-
ντως έτσι είναι τότε γιατί «η ιδεολογία της
«μαχόμενης εμπροσθοφυλακής»» συνιστά
μια αξία σε «πλήρη παρακμή»; Για να χρησι-
μοποιήσουμε τους όρους της Λοϊζίδη, μήπως
δεν μπόρεσε να ιχνηλατήσει το «σωστό δρό-
μο» ή η «κυρίως στρατιά» δεν την ακολούθη-
σε; Ή μήπως τελικά, σύμφωνα με τη δεύτερη
οπτική της εδώ εισαγωγής, η πορεία κατέλη-
ξε σε μίαν -έστω μερική- κατίσχυσή της;

Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος μοιάζει
εκ των υστέρων σαν ορόσημο, σαν το τέλος
μιας εποχής και η αρχή μιας άλλης, ακόμα- α-
κόμα και σαν τη στιγμή του περάσματος από
μία συγκεκριμένη φάση του καπιταλισμού σε
μία επόμενη. Οι Ευρωπαίοι πρωτοπόροι (και
όχι μόνον οι καλλιτέχνες) των πρώτων δεκα-
ετιών του 20ου αιώνα, αντιπροσώπευσαν -ί-
σως κάπως «παροξυσμικά»- τα υποκείμενα
της αστικής εκείνης τάξης που αναζήτησε
διέξοδο από την κρίση των καπιταλιστικών
σχέσεων της εποχής τους, τις αντιφάσεις που
οδήγησαν στους δύο πολέμους. ήταν, θα λέ-
γαμε, τα υποκείμενα που εξέφρασαν δυναμι-
κότερα το αίτημα μιας αλλαγής ή που επεσή-
μαναν την επιτακτικότητα μιας ριζοσπαστι-
κά προοδευτικής κατεύθυνσης και μάλιστα
ενσυνείδητα, πράγμα που μας καταδεικνύει
η χρήση του όρου «avant-garde» από τους ί-
διους. Μόνο που η κατεύθυνση αυτή δεν χά-
ραζε απαραιτήτως μια πορεία έξω από τον
καπιταλισμό. Ίσως απλούστερα προοιώνιζε
την αναγκαιότητα μιας ανανέωσής του, α-
σχέτως αν οι περισσότεροι από αυτούς θα
μεμφόταν μιαν τέτοια ιδέα, οδηγώντας τους
στην πολιτική στράτευση συνηθέστερα στην
αριστερά και τον αναρχισμό.

Την μετοίκηση των «ιστορικών» πρωτο-
πόρων στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού εί-
χε ήδη ξεκινήσει ο Marcel Duchamp από
τον παγκόσμιο πόλεμο που προηγήθηκε. Η
εκεί μουσειακή και γενικότερα θεσμική ε-

γκόλπωση του έργου του έδωσε στον Peter
Bürger, έναν από τους σημαντικότερους με-
λετητές των πρωτοποριών, την ευκαιρία να
διακρίνει τη λείανση της αιχμηρότητάς τους,
στην απίσχνανση της δυναμικής της συνο-
λικότερης δράσης τους και τελικά την «πτώ-
ση στο κενό» του «ανατρεπτικού τους χαρα-
κτήρα». Αντίθετα, η Νίκη Λοϊζίδη βλέπει ότι
«στο κενό πέφτει μόνο μια συμβατική αντίληψη
του προβλήματος με δεδομένη την αναγκαστική
έκβαση των πραγμάτων προς τη μεριά της ‘νίκης’
ή της ‘ήττας’», μιας και η είσοδος των έργων του
Duchamp στο μουσείο δεν «σημαίνει απλώς
και μόνο την αποδυνάμωση της πρόκλησης» αλ-
λά και «την αποδυνάμωση, αν όχι καθαίρεση,
των οποιωνδήποτε αξιολογικά θεσμοθετημένων
κριτηρίων επιλογής» (σ. 53). Ας σημειώσουμε,
πως η συγγραφέας χαρακτηρίζει τη «νίκη»
αυτήν ως «πύρρειο», έχοντας έτσι προεξο-
φλήσει την έκβαση των πρωτοποριακών
πραγμάτων.

Η Λοϊζίδη εδώ έχει απολύτως δίκιο, πιθα-
νότατα όμως για λόγους που δεν εντάσσονται
στο θεωρητικό σχήμα που η ίδια υιοθετεί. Τα
ανανεωμένα αυτά κριτήρια ή, καλύτερα, η
αμφισβήτηση των κριτηρίων εν γένει αποτε-
λεί μια νίκη της πρωτοπορίας με πολλές εμ-
φανείς προεκτάσεις στο σήμερα. Η ανανέω-
ση των θεσμοθετημένων κριτηρίων απαντά-
ει ταυτόχρονα στην ανάγκη της ανανέωσης
της προσφοράς εικαστικών έργων μεταπολε-
μικά. Για τον Bürger το θανάσιμο πλήγμα της
αβανγκάρντ ήταν η εμπορική επιτυχία. Ο
ZygmuntBaumanσυνόψισε το όλο ζήτημα
εξαιρετικά και απλά: «Η αγορά δεν άργησε να μυ-
ριστεί τις τεράστιες δυνατότητες κοινωνικού δια-
χωρισμού που επέφεραν οι ‘ακατανόητες τέχνες’.
Γρήγορα έγινε γνωστό ότι όποιος επιθυμούσε να
πληροφορήσει τους ομοίους του για την πρόοδό
του στον κόσμο και διέθετε τα μέσα να στηρίξει οι-
κονομικά αυτή του την επιθυμία, μπορούσε να
το κάνει εύκολα κοσμώντας το ενδιαίτημά του με
τις πλέον πρόσφατες επινοήσεις των τεχνών της
πρώτης γραμμής που προκαλούσαν σύγχυση και
τρομάρα στους κοινούς θνητούς. με τον ίδιο τρό-
πο, μπορούσε κανείς να αποδείξει ταυτοχρόνως
το καλό του γούστο και να επιδείξει την απόστα-
σή του από τους ακαλλιέργητους και δίχως γού-
στο υπολοίπους. [...] [Η] τέχνη αυτή κατέληξε να
σημαίνει κοινωνική διάκριση: με αυτή την ιδιό-
τητα, η αβανγκάρντ βρήκε πρόθυμους πελάτες
στους κύκλους των νεόπλουτων, των αριβιστών
της μεσαίας τάξης, που ήταν αβέβαιοι ακόμη για
την κοινωνική τους θέση και αδημονούσαν να ε-
ξοπλιστούν με αδιαφιλονίκητα σύμβολα γοή-
τρου» (H μετανεωτερικότητα και τα δεινά
της, μτφρ. Γ.Ι. Μπαμπασάκης, εκδ. Ψυχογιός,
σ. 189).

Το εξόχως μπουρντιεϊκό αυτό σχήμα της
κοινωνικής διάκρισης με όχημα την πλέον
«προωθημένη» τέχνη συγκαταλέγεται στο γε-
νικότερο επιχείρημα του Bauman που δια-
βλέπει το «ανέφικτο της αβανγκάρντ», όπως
μας προϊδεάζει ο τίτλος του σχετικού κεφα-
λαίου του. Τούτο, όμως το «ανέφικτο» θα το συ-
ναντήσουμε σε μιαν επόμενη στιγμή. Προς
το παρόν, τίποτα δεν προεξοφλεί την «πα-
ρακμή» της πρωτοποριακής ιδεολογίας, κα-
θότι και μεταπολεμικά ή στα όρια της μετα-
νεωτερικότητας, η αβανγκάρντ, ενδεχομένως
άθελά της, δεν έπαψε να αποτελεί μια από τις
πλέον δυναμικές συνισταμένες της ανάγκης
συνεχούς ανανέωσης των καπιταλιστικών
σχέσεων από το πέρας της «εποχής των ά-
κρων» μέχρι το κατά συνθήκη συναινετικό
σήμερα.
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