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ΑΦΙΕΡΩΜΑ 

Σε μια περίοδο που η Ευρώπη αγωνιά για την προστασία των εσωτερικών και ε-
ξωτερικών συνόρων της, ο Πολωνός κριτικός τέχνης και επιμελητής εκθέσεων
Adam Szymczyk ήρθε να προτείνει τη διασυνοριακή και διαπεριφερειακή πο-
λιτιστική συνεργασία ανάμεσα στο Κάσελ της Γερμανίας και στην Αθήνα. Η τολ-

μηρή πρότασή του για τη διεξαγωγή και το μοίρασμα της documenta 14 σε δύο ευρωπαϊκές
πόλεις, με τον αμφιλεγόμενο τίτλο εργασίας «Μαθαίνοντας από την Αθήνα», εντάσσεται,
θα έλεγε κανείς, στο μεγάλο κύμα φιλελληνισμού που εκδηλώθηκε στη Γηραιά Ήπειρο α-
πό το 2011 και μετά. Εντωμεταξύ, στα τρία χρόνια που προετοιμαζόταν η d14, η Ευρώ-
πη γνώρισε τη μεγαλύτερη μαζική μετακίνηση ανθρώπων μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πό-
λεμο. Στον αντίποδα της αυξανόμενης ξενοφοβίας που προκάλεσε η προσφυγική κρίση,
όπου πρωταγωνίστησαν τόσο η Ελλάδα όσο και η Γερμανία, o Szymczyk και η επιμελη-
τική του ομάδα εξέφρασαν έντονο ενδιαφέρον -μια ακατανίκητη έλξη, θα λέγαμε- για το

Άλλο, η οποία αποτυπώνεται στην έκθεση με έργα, ομιλίες και δράσεις που σχετίζονται
με εθνικές, φυλετικές και σεξουαλικές μειονότητες, αλλά και κάθε είδους ετερότητες. Α-
πό μία άποψη, μάλιστα, η ομάδα της d14 φαίνεται να ενστερνίζεται πλήρως τον στόχο της
Κοινότητας των Απάτριδων (που φιλοξενήθηκε στο Πρόγραμμα Δημόσιων Δράσεων), η
οποία «αποπειράται να υπερβεί μια ευρωκεντρική προοπτική, καθώς ενθαρρύνει την πα-
ρατήρηση των μεταβαλλόμενων μορφών και επικρατειών των σύγχρονων αποικιακοτή-
των και των νέων προσταγμάτων στην παραγωγή παγκόσμιων και τοπικών υποκειμε-
νικοτήτων» (http://www.documenta14.de/gr/public-programs/1036/the-apatride-society
-of-the-political-others). Εντέλει, τι μάθαμε και μπορούμε να μάθουμε από την d14; Ποια
ζητήματα ανακύπτουν σε επιμελητικό επίπεδο; Πόσο αποτελεσματική ήταν τελικά η πο-
λικότητα (Κάσελ - Αθήνα) στην οποία επένδυσαν επιμελητικά ο Szymczyk και η ομάδα
του;

Αθήνα 
ή Περί Αγωγής

Η συζήτηση για την documenta 14 μπορεί να γίνει σε
δύο συμπληρωματικά αλλά διακριτά επίπεδα. Το ένα εί-

ναι για την έκθεση καθαυτή. Για την τέχνη που εξέθεσε, τον
λόγο που διατύπωσε, για το συνταίριασμα υλικού αρχείου και
πρωτότυπης δημιουργίας, για τον τρόπο με τον οποίον ενέ-
ταξε στον εκθεσιακό πυρήνα παραστασιακά και επιτελεστικά -
οι δύο κύριες μεταφράσεις του αγγλικού performative- στοι-
χεία του ακαδημαϊκού λόγου και πολλά ακόμη. Τέλος, για την
πολιτική αιχμή που ρητά διεκδίκησε και, βέβαια, για τα όρια,
το είδος και την αποτελεσματικότητα της πολιτικής τέχνης
που υποστήριξε. Ποια είναι τα όρια που έχει ο πολιτικός προ-

σανατολισμός μιας μεγάλης έκθεσης, ιδίως όταν δοκιμάζε-
ται στο περιβάλλον μιας κοινωνίας που βρίσκεται σε πολιτι-
κή υπερδιέγερση; Πόσο πολιτική μπορεί να είναι μια πολιτι-
κή έκθεση, με άλλα λόγια πόσο μπορεί να απευθυνθεί πολιτι-
κά στο κοινό της; Το δεύτερο επίπεδο αφορά κατά κύριο λόγο
τη συνάντησή της με το εικαστικό πεδίο και το πολιτικό και
πολιτιστικό περιβάλλον της Ελλάδας. Η συνάντηση αυτή φώ-
τισε λανθάνουσες πτυχές της εγχώριας ζωής και ταυτόχρονα
ανέδειξε αδυναμίες της d14, τόσο από επιμελητική όσο και α-
πό πολιτική άποψη. Καθώς η έκθεση ακόμη διαρκεί, τουλά-
χιστον ως προς την γερμανική της πτυχή, στις παρακάτω πα-
ρατακτικές σημειώσεις θα επικεντρωθώ κυρίως στο δεύτερο
επίπεδο, επιτρέποντας κάποια υπαινικτικά σχόλια για την έκ-

θεση καθαυτή να βρουν τη θέση τους ανάμεσα στις γραμμές.

Ο κριτικός παροξυσμός
Από την πρώτη της εμφάνιση στο Πάρκο Ελευθερίας τον Σε-

πτέμβρη του 2016 με τη Βουλή των Σωμάτων, η d14 προκά-
λεσε έναν κριτικό παροξυσμό ο οποίος ελάχιστα ενδιαφέρ-
θηκε για την τέχνη και τον λόγο της διοργάνωσης. Αντίθετα,
επικεντρώθηκε στον θεσμό και στις λειτουργίες του, στη λο-
γοθετική και πολιτική πλαισίωσή του, χωρίς να λείπουν και

κάποιες κουρασμένες φωνές που με ιστορική βραδυπορία έ-
κριναν τη σύγχρονη τέχνη συνολικά για έλλειψη δεξιοτεχνίας
και αναπαραστατικής επάρκειας. Γενικά, η κριτική έδειξε α-
νέτοιμη να διαχειριστεί μια έκθεση ανάλογου βεληνεκούς,
προδίδοντας την έλλειψη παράδοσης σε θεσμούς όπως εξει-
δικευμένα περιοδικά ή πανεπιστημιακές σχολές. Στην πραγ-
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ματικότητα, ο επιμελητικός λόγος της έκθε-
σης συναρθρώθηκε με το τεταμένο πολιτικό
τοπίο της Ελλάδας. Πράγματι, στον θεματο-
λογικό και εκθεσιακό πυρήνα της d14 βρί-
σκονται ζητήματα που είχαν αποκτήσει ιδι-
αίτερη φόρτιση κατά την πολιτική αντιπα-
ράθεση των τελευταίων ετών: η εξάρτηση της
περιφέρειας από τα κέντρα πολιτικής και οι-
κονομικής εξουσίας, τα χειραφετητικά και
ριζοσπαστικά κινήματα, οι τοπικές κοινότη-
τες και τα αιτήματα αυτονομίας τους, οι συ-
γκροτήσεις κοινωνικής αλληλεγγύης, οι λο-
γοθετικές κατασκευές του φύλου και της σε-
ξουαλικότητας.

Αίφνης, η πολιτική τέχνη της d14 δεν ή-
ταν μια τέχνη με αφηρημένα πολιτική θεμα-
τική. αντίθετα φαινόταν να αντανακλά ε-
νεργά τον ελληνικό πολιτικό αγωνισμό και
να τον αναπαράγει σε ένα αναπάντεχο πολι-
τιστικό επίπεδο. Για παράδειγμα, ένα μέρος
του πολιτικού φάσματος έχει συγκροτηθεί,
ιδίως μετά το δημοψήφισμα του 2015, γύρω
από την πεποίθηση πως μόνον αυτό αποτε-
λεί τον φιλοευρωπαϊκό πόλο της ελληνικής
κοινωνίας. η d14, ένας θεσμός που αποτυ-
πώνει από πολλές απόψεις παραδειγματικά
την ευρωπαϊκή αντίληψη περί πολιτισμού
ως φορέα γνώσης και κριτικής, με την επι-
μελητική ρητορική της έδειξε επιτελεστικά
πως τα ίδια ακριβώς αιτήματα που διατύ-
πωνε η υποτιθέμενη «αντιευρωπαϊκή» αρι-
στερά βρίσκονται στον πυρήνα του σύγχρο-
νου ευρωπαϊκού πολιτικού προβληματι-
σμού. Στους αντίποδες, μια από τις δεσπό-
ζουσες αριστερές αφηγήσεις έχει περιγράψει
γραμμικά την ελληνική κρίση χρέους με α-
πλουστευτικούς όρους αποικιακής εκμετάλ-
λευσης, δηλαδή ως απομύζηση του εθνικού
πλούτου και καταστρατήγηση της λαϊκής κυ-
ριαρχίας από τη νεοφιλελεύθερη Ευρώπη,
και ειδικότερα από τη Γερμανία. η γερμανι-
κή d14 κατέδειξε πως η Ευρώπη και οι θε-
σμοί της δεν είναι μια ενιαία πολιτική συ-
γκρότηση, αλλά συγκλονίζονται από την ίδια
ταραγμένη αντιπαράθεση που διατρέχει τον
ελληνικό πολιτικό λόγο, καινούργιες ταυτό-
τητες συντίθενται διεθνώς και η σχηματική
επίκληση της εθνικής κυριαρχίας δεν επαρ-
κεί για να περιγράψει τις σύγχρονες οικονο-
μικές, κοινωνικές, πολιτικές, έμφυλες δια-
στρωματώσεις. Η κριτική ήταν σε ένα μεγά-
λο βαθμό ένας λόγος αυτοαναφορικός που α-
ντιμετώπισε περιοριστικά την d14 ως μια α-
πλή μετωνυμία του πολιτικού αντίπαλου,
χωρίς να κατορθώσει να δει την έκθεση κα-
θαυτή, τα έργα και την επιμελητική τους συ-
νάφεια.

Ενίσχυση των θεσμών, αναδιάταξη
και μια καινούργια γενεαλογία

Αφήνοντας κατά μέρος δευτερογενή οφέ-
λη που μπορεί να προέκυψαν από τη διορ-
γάνωση της d14 στην Αθήνα, οικονομικού
κυρίως τύπου, θα επισημάνω εδώ τρία ση-
μεία στα οποία θα πρέπει να λογισθεί ιδιαί-
τερα σημαντική η συνεισφορά της.

- H ενίσχυση των εγχώριων θεσμών. Η d14 ε-
πέλεξε στρατηγικά να συνεργαστεί αποκλει-
στικά με δημόσιους φορείς, όπως η Σχολή
Καλών Τεχνών, το ΕΜΣΤ, το Ωδείο Αθηνών,
η ΕΡΤ ή η Ταινιοθήκη της Ελλάδας. Οπωσ-
δήποτε με την επιλογή αυτή η d14 συμμε-
τείχε στον ολοένα και πιο κρίσιμο διάλογο
γύρω από την υποχώρηση του δημόσιου το-
μέα διεθνώς και την ανάληψη σημαντικού
τμήματος των δραστηριοτήτων του από ένα
καινοφανές υβρίδιο ιδιωτικού τομέα με γρα-

φειοκρατική λειτουργία. Η συζήτηση αυτή έ-
χει ιδιαίτερη σημασία στην Ελλάδα, καθώς η
τελευταία δεκαετία είδε τη σταδιακή υπο-
χρηματοδότηση και απαξίωση δημόσιων
φορέων και την ανάδυση μιας καινούργιας
πολιτιστικής πολιτικής από τα μεγάλα ιδιω-
τικά ιδρύματα. Ανάμεσα σε άλλες όψεις των
δημόσιων συνεργασιών της d14 θα πρέπει
να τονίσουμε τη συμβολή της στην ένταξη
του ΕΜΣΤ στον πολιτιστικό ιστό της πόλης
και την ανάδειξη του Ωδείου Αθηνών ως το-
πόσημου σύγχρονης κουλτούρας με έναν
τρόπο που οι προηγούμενες χρήσεις του δεν
το είχαν κατορθώσει. Και βέβαια τη συνερ-
γασία με την ΑΣΚΤ, όχι μόνον για τη χρήση
των χώρων της αλλά κυρίως για τον τρόπο
με τον οποίον η d14 παρενέβη στην εκπαι-
δευτική διαδικασία, διοργανώνοντας σεμι-
νάρια και φέρνοντας σε επαφή τους φοιτητές
με ένα adhoc πρόγραμμα σπουδών.

- Η αναδιάταξη του εικαστικού πεδίου. Την
τελευταία τριετία, την περίοδο της προετοι-
μασίας της d14, η Αθήνα έγινε δημοφιλής
καλλιτεχνικός προορισμός, στάση και αφορ-
μή για πρότζεκτ ενός πλήθους μετακινούμε-
νων επαγγελματιών της τέχνης. Αναμφίβολα,
η δημοτικότητα αυτή της Αθήνας έχει κιν-
δύνους, με μεγαλύτερο όλων τον εξωτισμό
της κρίσης, τον ετεροπροσδιορισμό της πό-
λης ως ενός τάχατες μυστικού κήπου δημι-
ουργικότητας μέσα από την κατάρρευση. Ω-
στόσο, αυτή η κινητικότητα έδωσε τη δυνα-
τότητα σε μια γενιά νέων Ελλήνων καλλιτε-
χνών, επιμελητών και θεωρητικών να ξεκι-
νήσουν συστηματικά διεθνείς συνεργασίες
και να αποκτήσουν προνομιακή πρόσβαση σε
μεγάλους διεθνείς φορείς και θεσμούς. Επι-
πλέον, το επιμελητικό πρόγραμμα της d14,
με τις διαλέξεις, τις συναυλίες, τις προβολές
κ.λπ., και τον κύκλο σεμιναρίων στους φοι-
τητές της ΑΣΚΤ έχει συμβάλλει στη διαμόρ-
φωση ή στη θεσμική κατοχύρωση μιας και-
νούργιας εικαστικής γλώσσας. Δεν υπάρχει
αμφιβολία πως στο μέλλον το πεδίο των ει-
καστικών θα ανανεώσει τη δυναμική του και
θα φέρει στην επιφάνεια νέους παράγοντες
και σχέσεις.

- Μια λοξή γενεαλογία. Η επίμονη παραπο-
μπή στο μάρμαρο, λ.χ. με τα μικρά παραλλη-
λόγραμμα κομμάτια που χρησίμευσαν ως
σήμανση της έκθεσης, μαζί με άλλα στοιχεία
της διοργάνωσης -τη χρήση του περιβάλλο-
ντα χώρου της Ακρόπολης από τον Δημήτρη
Πικιώνη, την περφόρμανς των εγκαινίων με
άλογα κάτω από τη σκιά του Παρθενώνα που
θύμιζε την πομπή των Παναθηναίων, τον
Παρθενώνα των βιβλίων της Marta Minujín
στο Κάσελ- ξύπνησαν τον φόβο πως η d14
θα αναβιώσει ένα κλασικιστικό φάντασμα.
Επιπλέον, με την επίμονη ρητορική της για
την κινηματική και χειραφετητική διάστα-
ση της αυτοχθονίας, θύμισε ιδεολογήματα
περί εδάφους και ουσιοκρατικής σχέσης με
την Αρχαία Ελλάδα και τον λαϊκό πολιτισμό
που δεν αποτελούν στοιχεία μονάχα του ε-
θνικιστικού ακροδεξιού λόγου αλλά διατρέ-
χουν οριζόντια όλο το πολιτικό φάσμα. Η d14
με όλο το κύρος του στιβαρού σύγχρονου θε-
σμού θα μπορούσε να επαναφέρει τον διπλό
αυτό δεσμό -από την αρχαία Ελλάδα και τον
λαϊκό πολιτισμό- ως έναν καινούργιο, ενερ-
γό και ασφυκτικό ετεροπροσδιορισμό. Ευτυ-
χώς, απέφυγε αυτόν τον κίνδυνο. Ίσως η
σπουδαιότερη επιμελητική της πρόταση, σε
ό,τι αφορά την Ελλάδα τουλάχιστον, ήταν ό-
τι πρότεινε μια αφήγηση του σύγχρονου ελ-
ληνικού πολιτισμού βασισμένη στο ρηγμα-
τικό, το ανολοκλήρωτο, το ρευστό, την ποιη-

τική σκέψη, σε ό,τι στην πρόσφατη ιστορία κι-
νήθηκε στις παρυφές της επίσημης κουλ-
τούρας. Λειτούργησε υπονομευτικά για την
αντίληψη του σύγχρονου, όχι αναζητώντας
το ήσσον αλλά αναδεικνύοντας τις διαβρω-
τικές, παραγνωρισμένες δυνάμεις που δια-
θέτει το μείζον. Από αυτήν την άποψη, είναι
καθοριστικός ο τρόπος που επισκέφτηκε ση-
μαίνουσες μορφές του σύγχρονου ελληνικού
πολιτισμού, όπως τον Γιάννη Τσαρούχη, τον
Ηλία Πετρόπουλο, τον Γιάννη Χρήστου, τον
Ιωάννη Δεσποτόπουλο, εντάσσοντάς τους
σε μια καινούργια, κρίσιμη και κριτική γενε-
αλογία που φτάνει μέχρι τις προτάσεις του
αρχιτέκτονα Χρήστου Παπούλια για το Μου-
σείο της Ακρόπολης, την οδυσσειακή αφή-
γηση της Μόλυς από την Εύα Στεφανή και τη
συνδιαλλαγή κινηματογράφου και λογοτε-
χνίας του Κωνσταντίνου Χατζηνικολάου. Ε-
ξίσου σημαντικό είναι ότι αναζήτησε στις
σημερινές συνθήκες τους επίσημους ή ανε-
πίσημους θεσμούς και λόγους που θα μπο-
ρούσαν να συμμετέχουν στην ίδια γενεαλο-
γία. Βέβαια, αν η d14 είχε καλύτερους ξενα-
γούς στο ελληνικό πεδίο θα μπορούσε να εί-
χε αποφύγει μια από τις πιο οξείες αδυνα-
μίες της: χρησιμοποίησε, χωρίς πάντα να α-
ναγνωρίζει τη συμβολή τους, δουλειά έρευ-
νας, ακτιβισμού και πειραματισμών, αναζή-
τησης και ρήξης που έλληνες καλλιτέχνες και

στοχαστές έχουν κάνει εδώ και χρόνια, αν
και δεν είχαν την ασφάλεια και την κάλυψη
ενός μεγάλου θεσμού.

Κατασκευάζοντας την Αθήνα
Από την πρώτη στιγμή που ανακοινώθηκε

η παράλληλη έκθεση της d14 στο Κάσελ και
την Αθήνα, με τον τίτλο «Μαθαίνοντας από
την Αθήνα», αναδύθηκε αυθόρμητα η διπλή
αμηχανία «τι μπορεί να μάθει κανείς από την
Αθήνα;» και «γιατί να μάθει κανείς από την Α-
θήνα;». Το διπλό αυτό ερώτημα συναιρείται
στην ιστορική, πολιτική, πολιτισμική απορία:
«ποια είναι η Αθήνα;». Θα έμπαινε εύκολα κα-
νείς στον πειρασμό να θεωρήσει πως η έκθε-
ση έχει εκλάβει την Αθήνα ως μια εξιδανι-
κευμένη τοπολογία του δημώδους, του αυ-
τοσχέδιου, του φαινομενικά απείθαρχου, μια
τοπολογία η οποία αντιστρέφει και αναπα-
ράγει τα στερεότυπα που από την αρχή της
κρίσης συνοδεύουν την Ελλάδα. Ωστόσο, η
d14 απέφυγε την αναγωγή. Η Αθήνα της έκ-
θεσης αναδεικνύεται ως μια πόλη μήτρα, ό-
πως κάθε άλλη πόλη της Ευρώπης, μια πόλη
που έχει ιστορική παράδοση και υπόκειται
στην ιστορία, που γεννά πολιτισμό, κτήρια
και αντιφάσεις, κοινωνικά κινήματα και α-
νεκπλήρωτα σχέδια. Η Αθήνα της d14 είναι
μια πόλη, φαίνεται να λέει η έκθεση, που θα
πρέπει να προσέξουμε πέρα από «τη διατα-

ΣΥΝΕΧΕΙΑ AΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ
Κωνσταντίνος Χατζηνικολάου,
Ανέστης, 2017, φιλμ Super 8

μεταγραμμένο σε ψηφιακό βίντεο,
βιβλία, φωτογραφίες, documenta 14,

Αθήνα, φωτ.: Στάθης Μαμαλάκης

Ανδρέας Ράγκναρ Κασάπης,
Τα πράγματα που λυγίζουν,
2017, άποψη εγκατάστασης,
Neue Neue Galerie (Neue
Hauptpost), Κάσελ,
documenta 14, φωτ.:
Mathias Völzke
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Η documenta 14 (d14) ήταν μια ση-
μαντική έκθεση που προκάλεσε παρα-

τεταμένη αμφιθυμία. Η επιλογή της Αθήνας
ως τοπολογικό παράδειγμα από έναν ευφυή
επιμελητή με προσδόκιμες και απροσδόκη-
τες αρετές, όπως ο Adam Szymczyk, φού-
ντωσε αρχικά τον ενθουσιασμό. Ωστόσο, ε-
κείνο που εντέλει παρήγαγε είναι ένα είδος α-
πομυθοποίησης της ίδιας της διοργάνωσης
και η ανάδειξη μιας σειράς κινδύνων στην
πορεία του θεσμού. Ταυτόχρονα, έφερε στο

φως και μια σειρά εγγενείς παθολογίες και
φαντασιώσεις της σύγχρονης κουλτούρας
στην Ελλάδα, οι οποίες εκδηλώθηκαν με δια-
στρεβλωμένο και συχνά με επιθετικό τρόπο.
Αυτό δεν στερείται σημασίας, εφόσον λει-
τούργησε συμπληρωματικά κι όχι ανεξάρ-
τητα από την έκθεση. Εν ολίγοις η d14 απο-
τέλεσε ένα είδος διπλού καθρέφτη στον ο-
ποίο μπορούμε να δούμε την πολιτισμική
σχέση της Ελλάδας με την Ευρώπη και τον
κόσμο αλλά και το αντίστροφο: της Ευρώπης
με την Ελλάδα. Τι ήταν, λοιπόν, η d14 στην
Αθήνα; Διευκρινίζω προκαταβολικά ότι δεν
θα ασχοληθώ με το συμμετρικό κομμάτι της
έκθεσης στο Κάσελ, εφόσον δεν διαθέτω, για
την ώρα τουλάχιστον, επιτόπια γνώση. Προ-
σπερνώ, επίσης, αναγκαστικά τη συμβολή
της διοργάνωσης στη ανάδειξη της Αθήνας
σε προσωρινό κέντρο διεθνούς ενδιαφέρο-
ντος και επικεντρώνομαι σε πέντε σημεία
που νομίζω ότι δεν πρέπει να παρακάμψου-
με.

Το Άλλο σήμερα
Κεντρικό πολιτικό θεώρημα της d14 ήταν

ο επαναπροσδιορισμός του Άλλου. Ο τίτλος

«Μαθαίνοντας από την Αθήνα» έστρεψε το
βλέμμα μας στον δηλωτικό αδύναμο κρίκο
της δριμείας ευρωπαϊκής κρίσης. Απ’ όσο
φάνηκε, όμως, στη συνέχεια, η εστίαση α-
πέκτησε ένα συνδυαστικό και ευρύτερο ορί-
ζοντα. Κεντρική σημασία σ’ όλη τη διοργά-
νωση διαδραμάτισαν οι πολιτικές της ετε-
ρότητας. Γι αυτό θα ήταν αφελές και σχεδόν
γελοίο να θεωρήσει κανείς ότι πρόκειται απλά
για μια νεοαποικιακή εκδήλωση, όπως με-
ρικοί βιάστηκαν να υποστηρίξουν. Ουσια-
στικά πρόκειται για μια αναζήτηση του πο-
λιτικού στη σύγχρονη τέχνη, ως κάτι που βρί-
σκεται «αλλού». Πού; Στον «καταπιεσμένο άλ-
λο».

Στο σημείο αυτό είναι απαραίτητο να α-
νατρέξουμε στο δόκιμο ερμηνευτικό παρά-
δειγμα του «εθνογράφου», όπως το περιέ-
γραψε ο Hal Foster, επεκτείνοντάς το. Για πα-
ράδειγμα, στη νεωτερικότητα τη θέση του
Άλλου την κατέλαβε το προλεταριάτο ή το
πρωτόγονο, ενώ στον μεταμοντερνισμό οι υ-
ποτελείς και οι υπάλληλες τάξεις, δηλαδή το
μετααποικιακό υποκείμενο. Η κατεύθυνση
αυτή σημάδεψε τη documenta 11 που διηύ-
θυνε ο Okwui Enwezor το 2002. Η d14 επι-
χείρησε μια μετατόπιση του πεδίου: η αυθε-
ντικότητα του Άλλου βρίσκεται στους αυτό-
χθονες, στις μειονότητες, στους πρόσφυγες
και εν γένει στους απάτριδες, αλλά και στους
queer, ακόμη και στους «sex workers». Αυτό
το «λούμπεν προλεταριάτο του 21ου αιώνα»,
όπως το όρισε ο Paul Preciado -ένας από
τους επιμελητές που διεκδίκησε μεγάλη δη-
μοσιότητα- αναμορφώνει το παράδειγμα του
εθνογράφου.

Πρόκειται για ζήτημα θεμελιακής σημα-
σίας, εφόσον θα μπορούσε να σημαδέψει μια
καίρια πολιτισμική συμβολή της d14. Απε-
ναντίας, η υπερβολική αυτοπεποίθηση και
η επιδεικτική διαχείριση αυτής της σύγχρο-

νης συνθήκης -προπάντων στην εναρκτή-
ρια περίοδο του Προγράμματος Δημόσιων
Δράσεων- και η διαστολή της αυθεντικότη-
τας του κατασκευασμένου Άλλου, πυροδό-
τησαν μια σειρά περιττούς διαχωρισμούς και
αντεγκλήσεις με ηθικό, ως επί το πλείστον,
χαρακτήρα. Ο κίνδυνος αποδείχθηκε ακόμη
μια φορά ίδιος με εκείνο που περιγράφει ο
Foster: θυματοποίηση του Άλλου, ανθρωπο-
λογικός εξωτισμός, εθνογραφική υπεροψία,
διεκδίκηση της αυθεντίας περί των ζητημά-
των του φύλου και ένα είδος πολιτισμικής α-
λαζονείας - για να μην ανατρέξουμε στην έν-
νοια του «ιδεολογικού πατροναρίσματος» ή
στην ναρκισσιστική αναμόρφωση του εαυ-
τού.

Έτσι, απέναντι στον «αυτο-εγκλωβισμό»
των star καλλιτεχνών, εκείνο που εντέλει κα-
τέγραψε η d14 -παρά τις διαφορετικές μάλλον
προθέσεις πολλών καλλιτεχνών, του καλλι-
τεχνικού διευθυντή και ορισμένων επιμελη-
τών- είναι μια σειρά ηθικά δίπολα (αυθεντι-
κοί / μη αυθεντικοί, συστημικοί / αντι-συ-
στημικοί, φιλαυτία / φιλαλληλία, ιδιοτέλεια /
ανιδιοτέλεια κτλ) και o ολοποιημένος εκτο-
πισμός του Άλλου. Που στην περίπτωση της
Αθήνας, τείνει στην κατασκευή μιας «ετε-
ροίωσης» (othering), δηλαδή σ’ ένα γοητευ-
τικό αλλά απαξιωμένο Άλλο. Ποιο ήταν το α-
ποτέλεσμα όλων αυτών των σχηματοποιή-
σεων; Η εκτεταμένη σύγχυση, η ηθικιστική
πλειοδοσία και η μετατόπιση των συζητή-
σεων στην παλιά ιδεολογική συνθήκη της
«ψευδούς συνείδησης».

Η πολιτική τέχνη ως νεύρωση
Πώς προσδιορίζεται, λοιπόν, σήμερα η

«πολιτική τέχνη»; Το ερώτημα αυτό αποτέ-

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΖΙΡΤΖΙΛΑΚΗ

Ένα ατελές λεξικό 
για την documenta 14 

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ραχή της μνήμης στην Ακρόπολη», όπως θα
έλεγε ο Φρόιντ· να την προσέξουμε για τη θέα
της πόλης όπως φαίνεται από την Ακρόπολη
και όχι για τη θέα της Ακρόπολης. Μια κα-
νονική πόλη που συνταράσσεται από την
κρίση, και προοικονομεί την οικονομική, πο-
λιτική και κοινωνική κατάρρευση που θα
πλήξει την Ευρώπη. Από την άποψη αυτή, ο
τίτλος της έκθεσης Learning from Athens προ-
τείνει να δούμε την Αθήνα ως ένα διαφανές
παρόν το οποίο προαναγγέλλει μια παγκό-
σμια δυστοπία, ενώ την ίδια στιγμή προτεί-
νει μεθόδους και τακτικές αναστοχασμού, α-
ντίστασης και καθημερινής πρακτικής.

Η d14 κατάφερε να μην κάνει την Αθήνα
προορισμό μιας αναβίωσης της ρομαντικής
περιήγησης όπου τα ερείπια των αρχαίων
ναών έχουν αντικατασταθεί ή έχουν συ-
μπληρωθεί από τα ερείπια του κοινωνικού
σώματος. Ωστόσο, έχει κατασκευάσει την Α-
θήνα μέσα από μια διπλή δήλωση: από τη μία
πως η Αθήνα βρίσκεται στον πυρήνα της ευ-
ρωπαϊκής ταυτότητας, ανήκει στη συστημα-
τικότητα των κοινωνικών και πολιτικών δο-
μών της Ευρώπης. και ταυτόχρονα, πως η
Αθήνα είναι οριστικά απόμακρη από την Ευ-
ρώπη, οριστικά δεν ανήκει σε αυτήν, γιατί
αυτή ακριβώς η εγγύτητα / απόσταση της δί-
νει τη δυνατότητα να γίνει το αντικείμενο «α-
πό το οποίο θα μάθουμε». Η κριτική στην d14
έχει προσπαθήσει να μιλήσει αρκετά για την
Αθήνα, δεν έχει εντοπίσει επαρκώς ποιο εί-
ναι το υποκείμενο της εκμάθησης, το υπο-
κείμενο του ρηματικού τύπου «μαθαίνο-
ντας». Η Ευρώπη; Η Δύση; Ο κόσμος της τέ-
χνης; Στην πραγματικότητα, προϋπόθεση της
επιμελητικής κίνησης της d14 είναι μια υ-
ποτιθέμενη εναρκτήρια συνθήκη αμοιβαίου
ετεροπροσδιορισμού: μαθαίνοντας από την Α-
θήνα σημαίνει κατασκευάζω μια ετερότητα,
ταυτόχρονα όμως σημαίνει κατασκευάζομαι
από μια ετερότητα, κατασκευάζομαι ως ετε-
ρότητα. Καθώς, ανάμεσα στους δύο πόλους
του αμοιβαίου αυτού ετεροπροσδιορισμού,
της Αθήνας και του απροσδιόριστου υποκει-
μένου, υπάρχει μια μη αναγώγιμη ασυμμε-
τρία οικονομικής, πολιτικής και πολιτιστικής
εξουσίας, η απάντηση στο ερώτημα «και τι
εντέλει μάθαμε από την Αθήνα» είναι προ-
φανής: μάθαμε την ισχύ μας.

Ο Θεόφιλος Τραμπούλης είναι συγγραφέας
και επιμελητής

Rebecca Belmore, Biinjiya’iing Onji (Εκ των
έσω), 2017, μάρμαρο, Λόφος Φιλοπάππου,
Αθήνα, documenta 14, φωτ.: Φάνης Βλασταράς
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λεσε σημείο αιχμής της d14. Είμαι της γνώ-
μης ότι καμία απάντηση σ’ ένα τέτοιο ερώ-
τημα δεν μπορεί να αποφύγει την αναμέ-
τρηση με την οριοθέτηση που επιχείρησε
στο θέμα ο Walter Benjamin το 1934 στον
«Συγγραφέα ως παραγωγό». Ο Benjamin ξε-
κινά το δοκίμιό του αναφερόμενος στην α-
νιαρή και άγονη συζήτηση που επικρατού-
σε στην ευρωπαϊκή αριστερά του μεσοπολέ-
μου, σχετικά με το αν έχει μεγαλύτερη ση-
μασία η σαφής και σωστή πολιτική στρά-
τευση ή η καλλιτεχνική ποιότητα ενός έρ-
γου. Γρήγορα, ωστόσο, διασαφηνίζει ότι δεν
έχει σημασία η «πολιτική θέση» ενός έργου,
αλλά η «τεχνική» του και η συμμετοχή του
στις σχέσεις παραγωγής μιας εποχής που το
καθιστούν προσβάσιμο στην άμεση κοινω-
νική και συνεπώς «υλιστική ανάλυση».

Ογδόντα τρία χρόνια μετά, η d14 ανέδειξε
μια δεσπόζουσα σήμερα στάση γύρω από το

ερώτημα της «πολιτικής τέχνης», η οποία
διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά ενός δηλω-
τικού ή λογοθετικού γεγονότος. Η τέχνη πρέ-
πει να συσχετιστεί ξανά με το παρόν και την
κοινωνία. Αλλά πώς; Πρωτεύουσα σημασία
αποκτά ξανά η «θέση», το «θέμα» και η «πο-
λιτική στράτευση» με ισχυρό διδακτικό χα-
ρακτήρα και όχι η «τεχνική» ή η συμμετοχή
του έργου τέχνης στις σχέσεις παραγωγής,
και άρα η «υλιστική ανάλυση». Το μεγαλύτε-
ρο μέρος της d14 αποτέλεσε κατά βάση μια
κειμενοκεντρική έκθεση που κοινοποιείται
μέσω της διαυγούς πολιτικής ή ανθρωπο-
λογικής προφάνειας της καλλιτεχνικής πρά-
ξης. Δηλαδή μέσω της γλώσσας.

Αν θα έπρεπε να εντοπίσουμε μια αλλαγή
παραδείγματος, θα την προσδιορίζαμε στην
προτεραιότητα του γλωσσικού πεδίου: Τόσο
η ίδια η έκθεση, το πρόγραμμα και οι σημα-
σίες του αλλά και οι αμφισβητήσεις γύρω α-
πό αυτήν, διακινούνται περισσότερο μέσα α-
πό έννοιες και όρους (αυτόχθονες, απάτριδες,
queer, μειονότητες, φεμινισμός, LGBT, αυ-
ξημένη αντικαπιταλιστική ρητορεία, δικτα-
τορία, δημοκρατία και ούτω καθεξής) παρά
από τα ίδια τα έργα.

Η d14 δεν είναι παρά ένα αφήγημα το ο-
ποίο λειτουργεί περισσότερο μέσα από τη
γλώσσα. Από τη στιγμή, όμως, που μια τέτοια
αντίληψη της «πολιτικής τέχνης» τοποθε-
τείται στο επίκεντρο της παγκόσμιας τέχνης,
γίνεται αναπόφευκτα εκείνο που ήθελε να α-

ποφύγει: κανονιστικό παράδειγμα το οποίο,
ταυτόχρονα, επιβεβαιώνει τον κανονιστικό
ρόλο της ίδιας της διοργάνωσης. Υπ’ αυτήν
την έννοια, η d14 συνιστά ένα «ολικό κοι-
νωνικό γεγονός» χωρίς κοινωνία κι έναν με-
γαθεσμό που προσιδιάζει όλο και περισσό-
τερο με την ψυχοπαθολογία της νεύρωσης: α-
ποκαλύπτει, συγκαλύπτοντας.

Ρεαλισμός vs Mysterion

Αν θα έπρεπε να εντοπίσουμε μια προε-
ξάρχουσα αισθητική γλώσσα, θα την διακρί-
ναμε στην υπεροχή του ρεαλισμού -ακόμα
και σ’ ένα νέο είδος σοσιαλιστικού ρεαλι-
σμού- απέναντι στην αφαίρεση και σ’ εκείνο
που ο συνθέτης Γιάννης Χρήστου αποκάλε-
σε Mysterion (1965). Αυτή η δεύτερη εκδοχή
αντιπροσωπεύτηκε κυρίως από έργα συνθε-
τών πειραματικής μουσικής (όπως τα σχέ-
δια-παρτιτούρες του Χρήστου και του Jakob
Ullmann, η ζωγραφική της Sedje Hémon

κ.ά.), αλλά μάλλον η κατεύθυνση αυτή έμει-
νε χωρίς συνέχεια. Μολονότι, ορισμένα από
τα πιο ενδιαφέροντα έργα της d14 κινήθη-
καν σ’ αυτό το πλαίσιο: σχετίζονταν με την
μουσική και γενικότερα με τον ήχο.

Η πολιτική αναβίωση του ρεαλισμού έχει,
ασφαλώς, την προέλευσή της στη διαστολή
του βιοπολιτικού και σωματικού ορίζοντα
στη σύγχρονη τέχνη και στην έλξη που ασκεί
η γλώσσα των μέσων μαζικής ενημέρωσης,
αλλά και σε μια κρίσιμη φλέβα του 19ου αι-
ώνα που δεν πρέπει να περάσει απαρατή-
ρητη. Ο σύγχρονος ρεαλισμός μπορεί να θε-
ωρηθεί το έσχατο σημείο απόληξης του να-
τουραλισμού, όπως τουλάχιστον τον περιέ-
γραψε ο Wilhelm Dilthey. Δηλαδή η απευ-
θείας αντιμετώπιση του πραγματικού με ά-
μεσο και ωμό τρόπο, χωρίς καμία αναστολή.

Διδακτισμός χωρίς απόλαυση 
Το μεγαλύτερο παράδοξο της d14 ήταν, δί-

χως άλλο, ότι αποτέλεσε μια ενδιαφέρουσα
έκθεση χωρίς την ανάλογη ευχαρίστηση.
Μια τέτοια επισήμανση έχει αναγκαστικά α-
φοριστικό χαρακτήρα. Αξίζει, ωστόσο, να ε-
πιμείνουμε λίγο ακόμη σ’ αυτό. Προφανώς,
δεν πρόκειται για ζήτημα του τρέχοντος η-
δονισμού αλλά για το ακριβώς αντίθετο: Μια
έκθεση που δεν προσφέρει ευχαρίστηση α-
ναστέλλει την πρόσβασή μας στη πνευματι-
κή διάσταση και, υπ’ αυτήν την έννοια, υ-
ποτονεί τα ριζικά ερωτήματα.

Η d14 απέκτησε στην Αθήνα τον διασταλ-
μένο χαρακτήρα μιας ακολουθίας διεσπαρ-
μένων εκθέσεων και συμβάντων (σε 40 χώ-
ρους) στα οποία, ως επί το πλείστον, πλειο-
δότησε ο διδακτισμός, μειώνοντας τις α-
πρόβλεπτες επιπλοκές και τις συνέπειές
τους. Στην απόλαυση χωρίς κριτική διάστα-
ση των blockbuster εκθέσεων τέχνης, αντι-
παρέθεσε μια κριτική διάσταση χωρίς από-
λαυση, χωρίς παροξυσμό και, εντέλει, χωρίς
αρνητικότητα. Η d14 ανήκει στην κατηγο-
ρία των εκθέσεων που ενώ ορίζουν ένα ρι-
ζοσπαστικό πλαίσιο και δηλώνουν την πρό-
θεσή τους να προκαλέσουν, παγιδεύονται
στον ήπιο χαρακτήρα του μέσου όρου. Αυ-
τός είναι ένας από τους λόγους που μας προ-
καλεί αμφιθυμία.

Θα ήταν, βέβαια, ανόητο να ισχυριστεί κα-
νείς ότι δεν περιείχε έργα που μας συγκίνη-
σαν καλλιτεχνικά, ή μας ενδιαφέρουν για τον
ανθρωπολογικό και ανθρωπογνωστικό τους
χαρακτήρα. Παραδειγματικά και μόνο ανα-
φέρω την εμβληματική μαρμάρινη σκηνή
της Rebecca Belmore στον λόφο του Φιλο-
πάππου και το πιο διεισδυτικό από τα κοι-
νωνικά συμμετοχικά έργα, το Victoria Square
Project του Rick Lowe. Προπάντων, όμως, ε-
κείνα τα «ελάσσονα έργα» που σκόρπια σε
διάφορα σημεία, περάσματα και «κόγχες»
της έκθεσης τείνουν σ’ εκείνο που ο
Szymczyk όρισε ως «σκοτάδι της μη γνώ-
σης». Στην κατεύθυνση αυτή πρέπει να συ-
μπεριλάβουμε και ορισμένους από τους έλ-
ληνες καλλιτέχνες που συμμετείχαν.

Ταυτόχρονα, όμως, δεν έλειψαν οι εκδη-
λώσεις και τα έργα εκείνα που ενεργοποίη-
σαν έτοιμα ιδεολογικά σχήματα, ηθικολογι-
κή αυταρέσκεια, ναρκισσιστική εναντίωση
στον νεοφιλελευθερισμό και συναισθηματι-
κές ταυτίσεις σε σύνθετα ζητήματα. Αυτό το
πλεόνασμα του διδακτισμού -που ο Walter
Benjamin αποκάλεσε Lehrwert- παραμόρ-
φωσε την ταυτότητα και την ευρύτητα της
διοργάνωσης.

Η εκθεσιακή οικονομία της ισχύος
Ο γιγαντισμός της d14, στο τραυματισμέ-

νο σώμα μιας πόλης όπως η Αθήνα της κρί-
σης, επιδείνωσε την ασάφεια και την «αι-
μορραγία του νοήματος». Με ποιό τρόπο; Έ-
να είδος πολιτικού horror vacui και η ανα-
πόφευκτη διόγκωση του χαρακτήρα της καλ-
λιτεχνικής επίδοσης, μετατόπισαν το ενδια-
φέρον στην ισχύ, στην υπεροχή και στην κυ-
ριαρχία του θεσμού. Έτσι, όχι μόνο κλονί-
στηκε το νόημα και η ιδρυτική συνθήκη της
ίδιας της documenta αλλά και η ικανότητά
μας να υφαίνουμε συνειρμούς, αμφίσημους
καλλιτεχνικούς κώδικες και διαφορές. Η με-
γάλη κλίμακα της ισχύος εξουδετέρωσε τις
περιθωριακές μορφές καλλιτεχνικής έκφρα-
σης και άρχισε να προσιδιάζει σε μια οικο-
νομία της εξουσίας που καλλιεργεί κόπωση,
ελλειμματική προσοχή και δυσπιστία, εξα-
φανίζοντας το μυστήριο και τη θαμπάδα του
Άλλου. Το βλέμμα του Άλλου προϋποθέτει α-
δυναμία -το εξακολουθητικό «πάσα δύναμις,
αδυναμία» του Αριστοτέλη- επειδή μόνον έ-
τσι απενεργοποιεί τους μηχανισμούς και τις
πρακτικές της ισχύος. Κι αυτό θα μπορούσε
να είναι πράγματι ένα από τα ζητούμενα και
τα συζητούμενα του «Μαθαίνοντας από την
Αθήνα», σήμερα.

Ο Γιώργος Τζιρτζιλάκης είναι επίκουρος κα-
θηγητής στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Πανε-
πιστημίου Θεσσαλίας και καλλιτεχνικός σύμ-
βουλος του Ιδρύματος ΔΕΣΤΕ

Στο πλαίσιο του διαλόγου που προ-
τείνετε, θα προσεγγίσω την documenta

14 (d14) από μια κριτική απόσταση και από
αυτή την άποψη ως μια πειραματική ποιη-
τική απόπειρα, που η οπτική της απέναντι
στην Τέχνη είναι κατεξοχήν ανθρωπολογι-
κή και θεωρησιακή, παίρνοντας επίσης υ-
πόψη ότι ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί η πα-
ρουσία της στο Κάσελ.

Όντως το κόνσεπτ της d14, από πρώτη μα-
τιά, είναι ρηξικέλευθο: μοιάζει να υπόσχε-
ται τα χαρακτηριστικά ενός συμβάντος α-
νατρεπτικού (με την εκδοχή του Alain
Badiou), αν και από ανθρωπολογική άποψη
φαίνεται προφανές και αυτονόητο στο κό-
ντεξτ μιας κριτικής στάσης απέναντι στη
διαμόρφωση του σύγχρονου οικουμενικού
περιβάλλοντος της Τέχνης, ή καλύτερα σε
μια σύγχρονη αντίληψη δυισμών: τοπικό - οι-
κουμενικό, ιστορικό - σύγχρονο, γενικό - ει-
δικό, ιεραρχικό-δικτυακό. Ξαφνιάζει θετικά
αυτή η μεταφορά του τόπου, γιατί αυτό που
προκαλεί το διανοητικό ενδιαφέρον είναι ο
ενδεχομενικός σημασιολογικός πλούτος,
που μπορεί να παράγει η τοπολογική μετα-
φορά, όταν αυτή μετασχηματιστεί από κυ-
ριολεκτική σε νεοΠοιητική (οντολογικά) με-
ταφορά, γεγονός που μπορεί να αποδοθεί
στην προθεσιακότητα του επιμελητή (ως ε-
νεργών ποιητικό-πολιτικό υποκείμενο).

Μάλιστα, όταν αυτή η νεοΠοιητική μετα-
φορά εξατομικεύεται στο ανθρωπολογικό
πεδίο, ως μάθηση από τον Άλλο, με την προ-
ϋπόθεση ότι αυτή η πρόθεση δεν είναι ρη-
τορική, με την κοινή σημασία του όρου, τό-
τε το προτεινόμενο επιμελητικό κόνσεπτ συ-
γκροτεί μια τολμηρή πρόταση, που η υλο-
ποίησή της μπορεί να εμπεριέχει και το εν-
δεχόμενο σύγκρουσης με τον ίδιο τον θε-
σμό, ως συνεπές στοιχείο της επιμελητικής
ποιητικο-πολιτικής. Όμως, σε μια τέτοιου
τύπου νεοΠοιητική μεταφορά (τοπολογική
και ανθρωπολογική) αυτό που έχει σημασία
δεν είναι τόσο το ποιο είναι το περιεχόμενο
του επιμελητικού κόνσεπτ προθεσιακά, όσο
το πώς κατασκευάζεται, δηλαδή οι ίδιες οι
διαδικασίες, στα όρια ή στην υπέρβαση των
οποίων θα παραχθεί ο άπειρος νοηματικός
και σημασιολογικός πλούτος, ή, μιλώντας
με τους όρους ενός σύγχρονου θεωρησια-
κού λόγου, το είδος της αλήθειας έργων Τέ-
χνης που μπορεί να παράγει μια τέτοιου εί-
δους νεοΠοιητική μεταφορική λειτουργία.
Γιατί αυτή η τελευταία μπορεί να δημιουρ-
γήσει και να ορίσει τις προϋποθέσεις για την
ανάπτυξη ενός άπειρου πλήθους ενδεχομε-
νικών προτάσεων αλήθειας έργων Τέχνης
(ενός εφικτού απολύτου). Ενός άπειρου πλή-
θους ενδεχομενικών προτάσεων αλήθειας
έργων Τέχνης, που αυτονόητα και δυνητικά
θα παράγει το ίδιο και καθαυτό το επιμελη-
τικό κόνσεπτ, πέραν των επιτρεπομένων ο-
ρίων του σώματος του οργανισμού της d14
και ανεξάρτητα της επιμελητικής προθε-
σιακότητας.

Αυτές οι προϋποθέσεις για την ανάπτυξη ε-
νός άπειρου πλήθους ενδεχομενικών προ-
τάσεων αλήθειας έργων Τέχνης καθορίζο-
νται κυρίως από το είδος (με την αριστοτελική
σημασία του όρου) της θέσμισης, στις προ-
ϋποθέσεις και στα όρια της οποίας θα είναι
δυνατόν να λειτουργήσει το συγκεκριμένο

ΣΥΝΕΧΕΙΑ AΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΥ

Rick Lowe, Victoria Square Project (Πρότζεκτ Πλατεία
Βικτωρίας), 2017-18, κοινωνικό γλυπτό, Ελπίδος 13,
Πλατεία Βικτωρίας, Αθήνα, documenta 14, φωτ.: Freddie F.
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επιμελητικό κόνσεπτ με νεοΠοιητικό τρόπο.
Όμως η σημερινή θέσμιση, τυπική-άτυπη, ό-
χι απλώς ως σύνολο κανόνων, αλλά ως ένας
κόμβος στο δίκτυο των θεσμών μιας επικρά-
τειας της d14, δεν μπορεί να είναι έξω από την
παράδοση της ίδιας της ταυτότητάς της και
μέσα στα πλαίσια του σημερινού ρόλου της
σε έναν από τους μεγαλύτερους οικουμενι-
κούς οργανισμούς, που αφορούν την πα-
ρουσίαση της σύγχρονης τέχνης. Αυτού του
είδους η θέσμιση, στη συγκεκριμένη d14,
προσδίδει την εξειδικευμένη ποιητική της
λειτουργία στο προτεινόμενο και υπό υλο-
ποίηση επιμελητικό κόνσεπτ, το οποίο, όπως
είπαμε, περιέχει δύο κύρια στοιχεία: την αλ-
λαγή του τόπου (σε κυριολεξία και μεταφορά)
και την μάθηση από τον Άλλο, δηλαδή την
Αθήνα ως τον τόπο της παραδειγματικής κρί-
σης στον σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο νε-
οφιλευθερισμό. Αυτό το είδος θέσμισης εξα-
τομικεύεται ακόμη περισσότερο στο είδος (ό-
ρια και περιεχόμενο), που θέτει η ποιητική θε-
σμική λειτουργία του διαλόγου (από ανθρω-
πολογική οπτική), ανάμεσα στις δύο διαφο-
ρετικές πλευρές (Κάσελ - Αθήνα). Εδώ δεν
μπορώ παρά να επικαλεστώ τις προϋποθέ-
σεις μιας, ισότιμης, ισοδύναμης και απροϋ-
πόθετης συνάντησης ανάμεσα στις δύο ο-
μάδες (του Κάσελ και της Αθήνας). Αυτές οι
προϋποθέσεις πραγματοποιούνται επιτελε-
στικά ως πρόταση από την επιμελητική ο-
μάδα d14, και ως απροϋπόθετη απαίτηση α-
πό την ομάδα της Αθήνας. Τις ίδιες προϋπο-
θέσεις ισότιμου διαλόγου, μπορεί να τις δει
κανείς να τίθενται ανάμεσα σε άλλες από τον
Jürgen Habermas (Ηθική της επικοινωνίας),
ασφαλώς υπό το κριτικό πλαίσιο του Jacques
Derrida, όχι όμως και στο σχεσιακό πλαίσιο
του τελευταίου, αλλά στον ορίζοντα παρα-
γωγής ενδεχόμενων άπειρων αληθειών ή
σημασιών ή νοημάτων, που ο σύγχρονος θε-
ωρησιακός λόγος προσεγγίζει (Quentin
Meillassoux).

Η ύπαρξη μιας τέτοιας παραγωγής ενδε-

χόμενων αληθειών ή σημασιών με την υλι-
κότητα της Τέχνης, προϋποθέτει ότι η επι-
μελητική ομάδα (Κάσελ και Αθήνα) μπορεί
να εμπεριέχει ως επιλογή και όλο το φάσμα
των αρνήσεων, άρα και των ενδεχόμενων συ-
γκρούσεων στο εσωτερικό του θεσμού, επο-
μένως και του ρίσκου για ενδεχόμενη μα-
ταίωση. Γιατί μια τέτοια ποιητική ανοικτό-
τητα (θετική και αρνητική) μπορεί να δώσει
εκείνο τον απόλυτο χώρο στο επιμελητικό
κόνσεπτ, προκειμένου να υπάρξει το ενδε-
χόμενο ενός νέου συμβάντος της αλήθειας
στην επιμελητική Τέχνη, που υπερβαίνει την
υποκειμενική προθεσιακότητα και τις συμ-
βάσεις των ορίων του θεσμού. Τo διακύβευ-
μα, λοιπόν, είναι σημαντικό γιατί λειτουργεί
παραδειγματικά, όχι μόνο στο επίπεδο της
Τέχνης, αλλά γιατί μπορεί να εξετάσει κανείς
πειραματικά (ως case studies) ένα παγκό-
σμιο θεσμό (μη κυβερνητικό) ως προς την α-
νατρεπτική ή την αφομοιωτική δύναμή του. Θε-
ωρώ, λοιπόν, ότι αυτό το τελευταίο (η ανα-
τρεπτική ή αφομοιωτική λειτουργία της Τέχνης)
σε έναν οικουμενικό θεσμό είναι το κύριο
διακύβευμα σε μια δικτυακή εκδοχή του οι-
κουμενικού νεοφιλευθερισμού σήμερα.

Βέβαια, αυτή η αφομοιωτική ή ανατρεπτι-
κή λειτουργία δεν παύει να εντάσσεται στο ιε-
ραρχικό στοιχείο του θεσμού (περιφέρεια-
κέντρο). Αυτό το τελευταίο συνεχίζει να αν-
θίσταται για τη συνέχεια της ύπαρξής του,
σε αυτή τη μεταβατική περίοδο του καπιτα-
λισμού, με διαφορετικό τρόπο και για δια-
φορετικούς λόγους και από τις δυο πλευρές
(του προτείνοντος - Κάσελ και του υποδοχέα-
Αθήνα). Ασφαλώς το θεσμικό ιεραρχικό στοι-
χείο αφορά κυρίως τους όρους κάθε τύπου
διαλόγου (απροϋπόθετου ή μη) στους οποί-
ους αναφέρθηκα. Μάλιστα το διακύβευμα
αυτό παίζεται με πολύ περισσότερο εκλε-
πτυσμένο τρόπο, στην περίπτωση του πιο
μεγάλου και σύγχρονου θεσμικού μηχανι-
σμού πολιτισμού της documenta, ή καλύτε-
ρα ενός είδους πολιτικού θεσμού χωρίς όνομα

(σύμφωνα με τον όρο του Jacques Rancière).
Ένας τέτοιος θεσμός μπορεί, από τη μια με-
ριά να υιοθετήσει τις αθέατες αφομοιωτικές
διαδικασίες του νεοφιλευθερισμού, ενώ από
την άλλη, ενδεχομενικά, θα μπορούσε να
συμβάλλει στη διαμόρφωση αυτού που θα ε-
πιθυμούσε κανείς ποιητικά να παράγεται,
δηλαδή την Τέχνη της ζωής σε συνθήκες κρί-
σης. Από αυτή την άποψη, αυτό που έχει ι-
διαίτερη σημασία είναι το είδος των προ-ποι-
ητικών θεσμικών διαδικασιών της
documenta, που αφορούν το επιμελητικό α-
προϋπόθετο του μηχανισμού, τόσο του θε-
σμού της καθεαυτού, όσο και του θεσμικού
διαλόγου, ή, καλύτερα, την άυλη θεσμική
προσέγγισή ανάμεσά τους (θεσμού καθεαυ-
τού και θεσμικού διαλόγου) με τη μορφή ε-
πιτελεστικού έργου Τέχνης. 

Μετά από αυτά, το ερώτημα που μπορεί
να τεθεί είναι: α) μπόρεσε να συγκροτηθεί
μια ποιητική ομάδα (ως ενεργών ποιητικό-
πολιτικό υποκείμενο) στη βάση μιας ισοδύ-
ναμης ανθρωπολογικής συνάντησης (Κάσελ,
Αθήνα) και β) αν αυτό το νέο υποκείμενο ε-
νήργησε στα πλαίσια του επιμελητικού κόν-
σεπτ καθεαυτού, πέρα από την επιμελητική
προθεσιακότητα και θεσμικά με την επινοη-
τικότητα ενός έργου Τέχνης (αινιγματικά, α-
νατρεπτικά, απροϋπόθετα εν τέλει ως συμ-
βάν αλήθειας), σε έναν παραδειγματικό τόπο
του δυτικού πολιτισμού σε γενικευμένη κρί-
ση, όπως είναι η Αθήνα, ώστε να ακουστεί
οικουμενικά.

Σε αυτό το ερώτημα θα απαντούσα, στον
βαθμό που η ποιητική μεταφορά παρήγαγε
στο επίπεδο του τόπου: προφανείς θεματι-
κές υλοποιήσεις έργων (Ελευθερία, Δημο-
κρατία) και μη προφανείς («Κείμενα» στην
κρατική τηλεόραση κ.ά.), και θεσμικές συ-
νεργασίες (ΑΣΚΤ, ΕΜΣΤ, κ.ά), και στο οικου-
μενικό επίπεδο: την επιμέλεια της ποιητικής
μεταφοράς έργων υψηλής Τέχνης στον Άλ-
λο τόπο (αμοιβαία), και θα έλεγα ότι ο θεσμός
λειτούργησε, κυρίως ως επανάληψη του ίδι-

ου του εαυτού του, και η ριζικότητα της ποι-
ητικής του, τόσο σε τοπικό όσο και σε οι-
κουμενικό επίπεδο επεκτάθηκε σε όσες ση-
μασίες ή ενδεχόμενες αλήθειες ήταν δυνατόν
να αναδυθούν από την υπάρχουσα θέσμισή
του καθεαυτή, μεταφερμένη στον Άλλο τόπο.
Αυτό σημαίνει ότι η d14, παράγοντας τοπι-
κές θεματικές υλοποιήσεις έργων και μετα-
φορά υψηλής οικουμενικής Τέχνης, λει-
τουργεί μέχρι τώρα κατά βάση μέσα στην α-
φομοιωτική λογική που οι μεγάλοι παγκό-
σμιοι θεσμοί (μη κυβερνητικοί) μπορούν και
παράγουν στην εξευγενισμένη εκδοχή τους,
χωρίς τις ριζικές (χειραφετικές) ανατροπές
ενός συμβάντος της αλήθειας, αλλά στο πλαί-
σιο ενός πολύ σημαντικού καλλιτεχνικού γε-
γονότος.

Αυτό σημαίνει ότι η d14, ως μεγάλο πα-
γκόσμιο πολιτισμικό εικαστικό γεγονός, μας
προσφέρει την απόλαυση και τη γνώση από
ένα πανόραμα της σύγχρονης υψηλής πα-
γκόσμιας Τέχνης, όπου οι επισκέπτες εκτός
αυτού μπορούν να έχουν τη σχετική εμπει-
ρία μιας Αθήνας σε κρίση και με το προσφυ-
γικό σε ανοιχτή θέαση. Σε αυτή την περί-
πτωση η θετική μάθηση από τη μεριά της Α-
θήνας είναι μια σημαντική εμπειρία από την
άμεση κριτική δοκιμασία σε σχέση με ένα
παγκόσμιο θεσμό, τόσο ανάμεσα στους καλ-
λιτέχνες, τους επιμελητές, τους κριτικούς τέ-
χνης, τους τοπικούς θεσμούς (δημόσιους και
ιδιωτικούς), όσο και ανάμεσα στο κοινό, το ο-
ποίο έχει τη δυνατότητα να έρθει σε άμεση
και κριτική σχέση με την παγκόσμια υψηλή
Τέχνη.

Από την άλλη, στο πλαίσιο μιας τέτοιας
προβληματικής, θεωρώ πολύ σημαντικές τις
παράλληλες οργανώσεις, καλλιτεχνικές και
ακαδημαϊκές, που κινηθήκαν κριτικά ως
προς αυτό το μεγάλο γεγονός αναστοχάζο-
ντας τους παγκόσμιους θεσμούς Τέχνης.

Συνοψίζοντας, θα έλεγα ότι η d14 δεν συ-
γκροτεί ένα συμβάν στη σχέση οικουμενικό-
τοπικό και vice versa, αλλά ένα πολύ σημα-
ντικό γεγονός σε αυτή τη σχέση, μια και λει-
τουργεί με έναν θετικό τρόπο, αλλά αφομοι-
ωτικό, ως προς την αμφισβήτηση, που θέτει,
τόσο το παράδειγμα της Αθήνας για την η-
γεμονία ενός οικουμενικού θεσμού, όσο και
το ίδιο το αντιηγεμονικό περιεχόμενο του ε-
πιμελητικού κόνσεπτ καθεαυτού. Αυτό ση-
μαίνει ότι το τελευταίο λειτουργεί αντιφατι-
κά. Διατυπώνοντας την παραπάνω άποψη
με ένα θετικό, αλλά υποθετικό τρόπο, θα μπο-
ρούσα να πω ότι: εάν η θέσμιση της
documenta διέθετε καθεαυτή τη λογική και
τη μορφή ενός έργου Τέχνης (όπως περιέ-
γραψα παραπάνω), τότε η d14 δεν θα ήταν
απλώς ένα μεγάλο παγκόσμιο εικαστικό γε-
γονός, αλλά ενδεχομενικά ένα χειραφετητικό
συμβάν ως προς τα είδη των παραγόμενων
έργων (υλικά ή άυλα-θεσμικού χαρακτήρα),
ένα συμβάν ανάμεσα στο οικουμενικό και
στο τοπικό, ανάμεσα στο Κάσελ και στην Α-
θήνα.

Ο Φίλιππος Ωραιόπουλος είναι αρχιτέκτονας,
ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας

ΤΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ 
ΣΥΝΕΧΊΖΕΤΑΙ 

ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ

Rainer Oldendorf,
marco14 and CIAM4/
Shipwreck with
Spectator (marco14
και CIAM4/ Ναυάγιο
με παρατηρητή),
2017, άποψη
εγκατάστασης,
Πολυτεχνείο, Αθήνα,
documenta 14, φωτ.:
Άγγελος Γιωτόπουλος

DOCUMENTA 14 

Η θέσμιση ως έργο Τέχνης 
ή από το συμβάν στο γεγονός
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