
Η αισθητική του αυτονόητου

Η ανάγκη μιας μετακόμισης, μιας εκκένωσης ή αναδιάταξης ενός χώρου, η 
ανάγκη βοήθειας και συμμετοχής στην υλοποίησή τους γίνονται η αιτία και οι 
συνθήκες  της  δομής  του  καλλιτεχνικού  έργου.  Αυτές  οι  (πραγματικές) 
συνθήκες  και  οι  αναγκαιότητες  που  προκύπτουν,  γίνονται  η  αφορμή,  η 
συγκυρία που διαμορφώνει την ευκαιρία της καλλιτεχνικής παρέμβασης και 
δράσης. Όπως θα έλεγε και ο Κώστας Αξελός, η αναγκαιότητα είναι η άλλη 
εκδοχή του τυχαίου και του ποιητικού. Η ανάγκη, η οποία έχει ως χρόνο το 
παρόν  και  τόπο  το  «πραγματικό»,  θέτει  ένα  επιτακτικό  εδώ και  τώρα.  Το 
«εδώ» όμως - όπως και το «πραγματικό» - ορίζεται σήμερα ως ρευστό και 
περιπλανώμενο, χάνοντας την ιδιότητά του ως «σημείο» (τόπος) αναφοράς 
και  υφίσταται   συνεχείς  εκ-τοπίσεις  ή  απεν-τοπισμούς,  με  τρόπο ώστε  να 
καθίστανται  πλέον  δυσδιάκριτα  τα  όρια  μεταξύ  ατομικού  και  συλλογικού, 
ιδιωτικού και δημόσιου, θεσμικού και κοινωνικού, και κατά συνέπεια μεταξύ 
καλλιτεχνικού και μη καλλιτεχνικού αντικειμένου ή υποκειμένου, ενώ ο χρόνος 
γίνεται στιγμή στην οποία συμπυκνώνονται όλοι οι χρόνοι μαζί (το πριν, το 
μετά, το ίδιο).

Στο σύγχρονο καλλιτεχνικό πεδίο, όπου  η «συμμετοχή» αναδεικνύεται ως η 
κατεξοχήν  καλλιτεχνική  μορφή,  η  παραγωγή του  καλλιτεχνικού  έργου  είναι 
περιορισμένης  σημασίας,  σε  αντίθεση  με  την  ίδια  την  διαδικασία  της 
παραγωγής του, της οποίας η συμβολική εμβέλεια είναι απεριόριστη. Έτσι το 
καλλιτεχνικό έργο προσλαμβάνει χαρακτήρα πάντα εφήμερο, προσωρινό, σε 
συνεχή εκκρεμότητα, υπό συνεχή εξέλιξη και έρευνα, μονίμως υπό κατασκευή 
αλλά  και  διάλυση,  ανασκευή  και  επανακατασκευή,  μια  σισύφεια  άχρονη 
διαδικασία  του  ξανά  και  ξανά,  σαν  διαδικασία  ενδοσκόπησης  και 
αυτοεπανεξέτασης.   Στα πλαίσια της συμμετοχικής διαδικασίας, η πρακτική 
της «ανταλλαγής» σηματοδοτεί μια βασική προϋπόθεση της λειτουργίας της. 
Την  ανταλλαγή  διακριτών  ή  προνομιακών  θέσεων,  όπου  το  ίδιο  το 
καλλιτεχνικό αντικείμενο αλλά και  υποκείμενο χάνονται  και  διαλύονται  μέσα 
στην πληθώρα του συνηθισμένου, του αυτονόητου, του καθημερινού. Με αυτό 
τον  τρόπο  ακυρώνονται  οι  όποιες  αξίες  ή  ιεραρχήσεις  τους  αφού  έχουν 
ακυρωθεί οι θέσεις, οι προνομιακοί τόποι εκφοράς τους.  

Από το ατομικό μάτι στο συλλογικό χέρι 

Ο Javier Pérez Aranda διαθέτει εκχωρώντας το εργαστήριό του, το Jacalito, σε 
μια  ομάδα  φοιτητών  της  Αρχιτεκτονικής  Σχολής  του  Πανεπιστημίου  του 
Τολέδου  (Universidad  de  Castilla-La  Manca), προκειμένου  η  ομάδα, 
επαναχρησιμοποιώντας  υλικά  και  χώρο,   αποδομώντας  και 
επανερμηνεύοντας  έργα  του  καλλιτέχνη  ή  υπολείμματα  έργων  του,  να 
αναδημιουργήσει  το δικό της συλλογικό έργο, το οποίο και  θα εκθέσει  στη 
Μelque.



Το  εργαστήριο,  μέσα  από  μια   εξελικτική  διαδικασία  συσσώρευσης  και 
αποσυσσώρευσης,  συναρμογής  και  αποσυναρμογής,  ανάπτυξης  και 
αποανάπτυξης,  στο  διάστημα  των  τελευταίων  δέκα  χρόνων,  έχει 
μετασχηματιστεί  το  ίδιο  σε   ένα  καλλιτεχνικό  έργο.  Σ’ αυτό  ο  καλλιτέχνης, 
σχεδόν  αδιάλειπτα  συσσωρεύει  και  ταξινομεί  ετερόκλητα  αντικείμενα, 
σκουπίδια, απομεινάρια που έχουν περισυλλεγεί ή έχουν προκύψει μέσα από 
την  καθημερινή  ζωή  και  κατανάλωση,  από  υπολείμματα  υλικών  και 
καλλιτεχνικών  έργων,  καθώς  και  ολοκληρωμένων  έργων.  Η  υπερβολική 
συσσώρευση-  σε  σημείο  κορεσμού  και  «υπερχείλισης»-  και  η  μανιακή 
ταξινόμηση, μουσειακής λογικής δημιούργησαν την ανάγκη  αναδιαμόρφωσης 
και αναδιάταξης του χώρου καθώς και αποτίναξης (αποσυσσώρευσης) από το 
χώρο του εργαστηρίου σημαντικού «φορτίου». 

Αυτό το «πλεονάζων φορτίο», το «καταραμένο απόθεμα» ή, όπως ο ίδιος ο 
καλλιτέχνης  αποκαλεί,  τα  «δυνητικά  σκουπίδια»  τα  μετέφερε  το  2005  στη 
γκαλερί  Ojo Atómico και  εν  είδη  εγκατάστασης  με  τίτλο  «Αποθήκευση 
υπολειμμάτων  στο  πατάρι  του  Ojo Atomico εξαιτίας  αναγκαίας  εκκένωσης 
χώρου στο εργαστήριο» (Almacenaje en altillo del Ojo Atomico de materiales 
desechados por desocupación necesaria de espacio en taller) διευθέτησε μια 
ολική,  ορατή,  προσωρινή  «αποθήκευση»  (εγκατάσταση)  στο  πατάρι  της 
γκαλερί.  Το  έργο,  το  οποίο  ήταν  περισσότερο  η  επαναδημιουργία  της 
«συνθήκης»  του  ως  διαρκώς  αναπαραγόμενο  απόθεμα,  πραγματώνονταν 
μέσα  από  την  ενσωμάτωσή  του  στο  χώρο  και  έτσι,  αν  και  προσωρινό, 
παρέμεινε εκεί για δύο χρόνια συνδιαλεγόμενο και συνυπάρχοντας με όποιες 
εκθέσεις γινόντουσαν εκεί, ως μια «πραγματικότητα» σε εκκρεμότητα, ως μια 
αναπόφευκτη συμφιλίωση- εμπλοκή με κάθε καλλιτεχνική ταυτότητα, η οποία 
ήταν αδύνατον πλέον να συσταθεί αυτόνομα και ηγεμονικά έξω απ’ αυτό που 
συνέβαινε γύρω της. 

Με αυτό τον τρόπο εγκαταλείπεται το παιχνίδι του ανταγωνισμού μεταξύ των 
καλλιτεχνικών  μορφών  και  αναδύεται  αυτό  της  συνύπαρξης  και 
αλληλοσυσχέτισης. Άλλωστε, όπως επισημαίνει ο Boris Groys, στο σύγχρονο 
καθεστώς  της  τέχνης  όλες  οι  καλλιτεχνικές  μορφές  είναι  ίσες  και  δεν 
ιεραρχούνται, έχουν δηλαδή «ίσα αισθητικά δικαιώματα». Όμως, η κατάκτηση 
αυτής της ισότητας «στο αναπαραστατικό καθεστώς της τέχνης» δεν υπάρχει 
και στην πραγματική ζωή και έτσι η ίδια η ζωή γίνεται  το «έδαφος» που η 
τέχνη υπερασπίζεται. 

Στην πορεία, το 2007, μια άλλη «ανάγκη» προέκυψε όταν ο χώρος της γκαλερί 
έπρεπε  να  κλείσει  οριστικά  και  ο  καλλιτέχνης  έπρεπε  να  μεταφέρει  ή  να 
«πετάξει» το έργο του, τα «δυνητικά σκουπίδια» του. Στα πλαίσια αυτής της 
συγκυρίας, ειδομένης  ως  «ευκαιρίας»  προέκυψε και το πρότζεκτ «Mueble 
de Restos», όπου ο Aranda αποφάσισε να κάνει ένα event κλεισίματος - εδώ 
όμως το event το εκλαμβάνουμε περισσότερο όπως το ορίζει ο Alain Badiou, 
ως  «τη  ρευστή  συγκυρία  μιας  υπόθεσης  για  την  αλήθεια»,  «αυτό  που 



απουσιάζει από τα γεγονότα αλλά με βάση το οποίο μπορεί να προσδιοριστεί 
η  αλήθεια  τους»,  αυτό που δεν βασίζεται  σε κάποιον κανόνα αλλά σε μια 
εξαίρεση:  Θα έβγαζε  όλο το  «υλικό» στο  δρόμο με τέτοιο  τρόπο ώστε  να 
αναγκαστεί  να το μαζέψει ο Δήμος «δωρεάν». Κατά τη διάρκεια της γιορτής 
αποσυναρμολόγησε  την  εγκατάσταση  και  συγκέντρωσε  όλο  το  υλικό  στο 
δάπεδο της γκαλερί επανασυναρμολογώντας το σε ένα μεγάλο, επτά μέτρων, 
έπιπλο-γλυπτό, το οποίο, μαζί με τη βοήθεια- συμμετοχή του κόσμου, έβγαλε 
στο δρόμο και στη συνέχεια όλοι μαζί παραγέμιζαν, «τελειοποιώντας» το έργο, 
με ό,τι  υλικό ακόμη περίσσευε.  Έτσι  ο  Δήμος θα αναγκαζόταν να το περι-
συλλέξει  «δωρεάν»,  κάνοντας  ουσιαστικά,  εν  αγνοία  του,  καλλιτεχνική 
«δωρεά»  (χορηγία)  ενώ  ταυτόχρονα  θα  συμμετείχε  και  στην  ολοκλήρωση 
(τελείωση)  του  έργου:  από  δυνητικά  σκουπίδια  θα  τα  μετέτρεπε  σε 
πραγματικά.

Κλείνοντας  η  γκαλερί  Ojo Atómico,  μετά  τις  αλλεπάλληλες  «εισβολές  του 
πραγματικού»  στο  χώρο  της,  άνοιγε  ταυτόχρονα  ένα  νέο  κεφάλαιο  στην 
ιστορία της: εγκατέλειπε το γεωγραφικό και τοπολογικό της στίγμα, το σημείο 
αναφοράς της, επιχειρώντας μια μετάθεση, μια μετοίκηση από το πεδίο της 
αναπαράστασης και του συμβολικού νοήματος του «λευκού κύβου» στην ίδια 
τη  ζωή.  Εισέβαλε  με  τη  σειρά  της  και  η  ίδια  στον  πραγματικό  κόσμο, 
μετονομαζόμενη  σε  Anti-museo -εύλογος  τίτλος- και  έτσι  περιφερόμενη και 
περιπλανώμενη, διοργανώνει προτζεκτ σε διάφορα μέρη.

Σ’ αυτά τα νέα συμφραζόμενα κάλεσε, το 2010, τον  Aranda να συμμετάσχει 
στο  πρότζεκτ  «Mano a mano con el General Cárdenas»  στο  Μεξικό, 
σύμφωνα με το οποίο όλοι οι συμμετέχοντες καλλιτέχνες έπρεπε να επέμβουν 
στο μνημείο, το οποίο ανεγέρθηκε από τους εξόριστους Ισπανούς την περίοδο 
της δικτατορίας προς τιμή του Lázaro Cárdenas και βρίσκεται σε μια από τις 
κεντρικότερες πλατείες της πόλης του Μεξικού. Όμως το πολιτιστικό κέντρο 
«Faro de Oriente»,  στο  οποίο  ήταν  η  residency του  καλλιτέχνη,  βρίσκεται 
αντίθετα  στην  πιο  υποβαθμισμένη  περιοχή  της  πόλης,  ένα  είδος  γκρίζας 
ζώνης, την Iztapalapa. O Pérez Aranda με τη σειρά του κάλεσε κατοίκους της 
περιοχής  να  συμμετάσχουν στη  δημιουργία  ενός  συλλογικού  πρότζεκτ  του 
«Restos de Iztapalapa en la Mano Gigante» (απομεινάρια της Iztapalapa στο 
γιγάντιο χέρι). Δίπλα στο «Faro de Oriente» γίνεται κάθε Τετάρτη ένα από τα 
μεγαλύτερα  παζάρια  (tianguis),  όπου  πωλούνται  και  ανταλλάσσονται  κάθε 
λογής  αντικείμενα,  πολλά  από  αυτά  «σκουπίδια».  Στα  πλαίσια  του 
εργαστηρίου  (workshop)  αλλά  και  της  εμμένουσας  πρακτικής  του 
εργαστηρίου-atelier του καλλιτέχνη, κάθε Τετάρτη, τα άτομα που συμμετείχαν 
μάζευαν από το παζάρι τα απομεινάρια των απομειναριών, τα σκουπίδια των 
σκουπιδιών που τους ενδιέφεραν, τα μετέφεραν στο  Faro, τα ταξινομούσαν, 
τα επεξεργαζόντουσαν με διάφορους τρόπους και κάθε Παρασκευή, καθ’ όλη 
τη  διάρκεια  του  πρότζεκτ,  τα  ξαναμετέφεραν «μεταμορφωμένα» πλέον στο 
μνημείο του  Cardenas, δημιουργώντας μια προσωρινή εγκατάσταση. Τελικά 



κατέληξαν  να  στήσουν  το  δικό  τους  παζάρι,  πουλώντας  αυτά  που  είχαν 
συλλέξει και μεταμορφώσει, διαδικασία που έκαναν και στην καθημερινή τους 
ζωή. Κάθε φορά «αποθήκευαν» τα πράγματα που είχαν μεταφέρει και εκθέσει 
δίπλα στο μνημείο αλλά και κάθε φορά μετέφεραν νέα. 

Η «μεταφορά» του παζαριού της υποβαθμισμένης περιοχής της  Iztapalapa 
στην καρδιά της πόλης, η κυριολεκτική και συμβολική μετοίκηση της φτωχής 
περιφέρειας στο πλούσιο κέντρο, αέναο πήγαιν-έλα, αποκαλύπτει τον ιστορικό 
αλλά  ωστόσο  ίδιο  κάθε  φορά,  τραυματικό  πυρήνα  της  πραγματικής,  της 
καθημερινής  ζωής,  αποτελούμενος  πάντα  από  κοινωνικές  αντιθέσεις, 
διακρίσεις και αποκλεισμούς. Η ίδια η καλλιτεχνική πράξη, υπηρετώντας και 
αξιοποιώντας  ταυτόχρονα  την  ιστορική  μνήμη-μνημείο  και  τη  συμμετοχική 
διαδικασία ενός αμετάκλητου παρόντος, μιας εφήμερης στιγμής, μετατρέπεται 
και  η  ίδια  σε  μνήμη.  Κατ’  αυτόν  τον  τρόπο  δεν  έχει  σημασία  τόσο  το 
αποτέλεσμα,  δηλαδή  το  έργο  αυτό  καθαυτό,  το  οποίο  άλλωστε  είναι 
προσωρινό, πετιέται ή διαλύεται, όσο αυτό που απομένει, ως «ενεργό» πλέον 
απόθεμα και διαρκεί: η εμπειρία της συμμετοχής η οποία μετατρέπει εκ νέου 
το χώρο- μνημείο σε τόπο συλλογικής μνήμης.

Η επιστροφή στο Jacalito και το πρότζεκτ της Melque

Κάτι αλλάζει. Δεν είναι πλέον η νιτσεϊκή κυκλικότητα και επανάληψη, η «αιώνια 
επιστροφή»,  ούτε  η  ομηρική  επιστροφή  του  Οδυσσέα  στην  Ιθάκη.  Δεν 
υπάρχει  πλέον  Ιθάκη.  Μετά  τους  συνεχείς  εκ-τοπισμούς  ή  εκ-πατρισμούς 
-εργαστηρίου,  γκαλερί,  έργων-  ο  επανεντοπισμός  εμπεριέχει  στοιχεία 
αντιστροφής  που συντελούνται όχι μόνο στο χώρο του εργαστηρίου και των 
έργων αλλά και στον ίδιο τον καλλιτέχνη. Δημιουργείται μια ακόμη μεγαλύτερη 
ανάγκη «αποτίναξης» του εμμένοντος φορτίου, ως «επαχθούς βάρους» και η 
συνειδητοποίηση ότι δεν είναι μόνο η παραγωγή και κατοχή αντικειμένων που 
εμπλέκονται στην καταναλωτική νοοτροπία και κουλτούρα μας, αλλά και αυτές 
της συσσώρευσης, της ταξινόμησης, της αρχειοθέτησης.

Την  ιστορία  του  εργαστηρίου-atelier -προστατευμένος  χώρος,  σημείο 
αναφοράς,  κλειστό  σύμπαν,  άβατο  του  καλλιτέχνη  κλπ-  θα  μπορούσαμε 
χοντρικά να τη χωρίσουμε σε δύο επώδυνες όσο και τραυματικές φάσεις. Την 
πρώτη,  τη  μοντέρνα,  όπου  ο  καλλιτέχνης,  σύμφωνα  με  το  μπωντλαιρικό 
μοντέλο,  ως  περιπλανώμενος  (flâneur)  επιστρέφει  στο  atelier του 
συσσωρεύοντας  αυτά  που  συνέλλεξε  στις  περιπλανήσεις  του,  τα 
«απομεινάρια»  της  μοντέρνας   μητρόπολης,  για  να  τα  επεξεργαστεί  στην 
παραγωγή  του  έργου  του.  Καλλιτεχνικό  μοντέλο  που  αναπαρήγαγε  το 
οικονομικό  κεφαλαιοκρατικό  μοντέλο  της  εποχής:  συσσώρευση, 
εξατομικευμένη  ή  μαζική  παραγωγή,  κατανάλωση.  Τη  δεύτερη  φάση,  τη 
σύγχρονη, κατά την οποία ο καλλιτέχνης εγκαταλείπει ή και καταργεί το atelier 
για να βουτήξει στο απέραντο εργαστήριο της πόλης, από όπου, ως ανοικτό 



δοχείο άντλησης υλικών, εργαλείων, εικόνων, ήχων κλπ, συνάπτει σχέσεις και 
συνδέσεις,  τις  οποίες  συνθέτει  στον ίδιο το χώρο έκθεσής τους.  Ακολουθεί 
αντίστοιχα  τους  μετασχηματισμούς  του  σύγχρονου  κεφαλαιοκρατικού,  αλλά 
και τεχνολογικού μοντέλου: κινητικότητα, αλληλεπίδραση, επικοινωνία.

Στη δεύτερη αυτή φάση όμως, μια σημαντική μερίδα καλλιτεχνών, συντελούν 
ένα  επιπλέον καθοριστικό  βήμα.  Το βήμα δεν  είναι  στις  πόλεις  αλλά στον 
«κόσμο» (cosmos), δεν είναι στην παραγωγή αντικειμένων αλλά εννοιών και 
προταγμάτων, στο comun και communication (κοινότητα και επικοινωνία), σε 
μια εναλλακτική οικονομία των σχέσεων, μιας «οικονομίας του δώρου», της 
ανταλλαγής,  της  διάδρασης  και  της  διασύνδεσης  ανθρώπων,  τόπων, 
πολιτισμών.   Είναι  όμως  και  το  αναπόφευκτο  βήμα  που  οδηγεί  από  την 
ασφάλεια  της  αυτοαναφορικότητας  και  της  ταυτότητας  στην  οδυνηρή 
διαδικασία της αποταύτισης και του αποχωρισμού.

Οι φοιτητές της αρχιτεκτονικής καλούνται από τον καλλιτέχνη να «εισβάλουν» 
στο Jacalito, να διαλύσουν  έργα ή υπολείμματα έργων, να χρησιμοποιήσουν 
υλικά και χώρο όπως θέλουν, προκειμένου να δημιουργήσουν, με τη βοήθειά 
του, το δικό τους συλλογικό έργο, το οποίο θα εκθέσουν στη  Melque. Από 
εργαστήριο-atelier γίνεται  εργαστήριο  (workshop).  Είναι  μια  διαδικασία  όχι 
μόνο μετασχηματισμού του τρόπου δημιουργίας του καλλιτεχνικού έργου αλλά 
και του ίδιου του χώρου: μετασχηματίζεται σε πραγματικό Μουσείο, με την 
αρχική, αρχαία ελληνική του σημασία: χώρος «ενεργητικής», δημιουργικής και 
συλλογικής καλλιτεχνικής και επιστημονικής εργασίας για έναν «κοινό» σκοπό 
ή έργο και όχι ο χώρος και η λειτουργία του θεσμού του μουσείου, όπως τα 
γνωρίζουμε και  έχουν  παγιωθεί  σήμερα,  δηλαδή ως προνομιούχος χώρος 
συλλογής, ταξινόμησης και «παθητικής» έκθεσης (επίδειξης) προνομιούχων 
αντικειμένων. 

Μέσα  από  την  αντιστροφή  των  ρόλων  και  του  χώρου,  ο  καλλιτέχνης 
αποχωρίζεται  αντικείμενα,  υλικά  και  έργα,  αποχωρίζεται  αυτά  που 
συνιστούσαν τα πιο βαθιά συστατικά της καλλιτεχνικής του ταυτότητας, αυτά 
που τον πρόσδεναν με έναν διακριτό  και ηγεμονικό ρόλο, ή ακόμη και με ένα 
φετιχιστικό  σύμπαν.  Στη  συνέχεια  αυτής  της  λογικής,  η  διαδικασία 
αποταύτισης  ακολουθείται  και  για  το  ίδιο  το  καλλιτεχνικό  έργο,  το  οποίο 
αποδομείται , διαλύεται ως εξατομικευμένο αντικείμενο και επανέρχεται – μια 
ακόμη  επιστροφή,  όπου  η  αποδόμηση  είναι  ένα  σχήμα  επανέναρξης, 
σύμφωνα πάλι με τον Badiou-  ως συλλογικό.                  

Ρούλα Παλαντά,

Ιστορικός Τέχνης και Ανεξάρτητη Επιμελήτρια.


