Τι ζητάμε από την τέχνη, τι ζητάμε απ’ τη ζωή μας ;

1

Κσζηή Τξηαληαθχιινπ

Η κεγαιχηεξε γπλαίθα θαιιηηέρλεο είλαη ε κεηέξα κνπ, κπήθε ζηελ ζρνιή Καιψλ
Τερλψλ ηεο Αζήλαο, είρε θαηαπιεθηηθφ θιαζζηθφ ζρέδην θαη ζηακάηεζε λα
αζρνιείηαη φηαλ επξφθεηην λα κε γελλήζεη. Απηό θη αλ είλαη Τέρλε. Γελλήζεθα κε
δίπισκα/πηζηνπνηεηηθφ γλήζηνπ

έξγνπ ηέρλεο! Όρη, γελλήζεθα θιεξνλνκηθψ

δηθαηψκαηη θαιιηηέρλεο! Γηαηί: Απηό - Είλαη . Είλαη ε κεγαιχηεξε γπλαίθα ηεο δσήο
κνπ. Ναη, ζα κπνξνχζε λα είλαη κηα κεγάιε θαιιηηέρλεο. Λίγεο γπλαίθεο κπήθαλ
ηφηε ζηελ ζρνιή, αιιά ειάρηζηεο, κεηξεκέλεο ζηα δάρηπια ελφο ρεξηνχ, ζπλέρηζαλ.
Άξα εδψ ήδε κηιάκε γηα αλδξηθή παξνπζία ζηελ ηέρλε. Αξγφηεξα, ππήξμε κηα
άλνδνο ηεο γπλαηθείαο επαηζζεζίαο. Εδψ θαη θάπνηεο δεθαεηίεο απηφ πνπ ππάξρεη
είλαη επαγγεικαηηζκφο θαθψο ελλννχκελνο , γηα κηα ζπγθξφηεζε βηνγξαθηθνχ, νη
ξφινη αληηθαζξεθηίδνληαη κέζα απφ ζρέζεηο εμεηδηθεπκέλεο θαη ηα νλφκαηα έξρνληαη
θαη παξέξρνληαη φπσο νη ιηαθάδεο ζ’ έλα δειηίν θαηξνχ.
Εάλ αληηιεθζνχκε ηελ δσή ζαλ έλα θνκκάηη ηεο ηέρλεο - ζε πνηφλ θάλνπκε θαθφ;
Πνηφλ βιάπηεη ην λα γίλεη « ε θαζεκεξηλή δσή ηέρλε »; Τν αληίζηξνθν, εάλ έλα
θνκκάηη θαζεκεξηλφηεηαο κπεη κέζα ζε έλα κνπζείν γίλεηαη απηφκαηα ηέρλε; Γηαηί
ζηε κηα πεξίπησζε απνηειεί ξεηνξηθφ ζρήκα –ελψ ζηελ άιιε γεγνλφο; Τν
πξαγκαηνπνηήζηκν θαη ην κε δπλάκελν λα πξαγκαησζεί; Μήπσο ε δσή ηνπ
θαιιηηέρλε γίλεηαη ηέρλε; Έζησ, αλάγνληαο θαληαζηαθά ηελ πξαγκαηηθφηεηα ζε έλα
θαληαζηηθφ κνπζείν ή εξγαζηήξην; Τα έξγα ηνπ γίλνληαη ζε ζρέζε κε ηελ δσή ηνπ ή
ζε ζρέζε κε άιια έξγα ηέρλεο ή ζε ζρέζε κε ηελ ηζηνξία ηεο ηέρλεο ή ζε ζρέζε κε
ηνλ ηξφπν αλάγλσζεο ηεο ζχγρξνλεο πξνβιεκαηηθήο ή ζε ζρέζε κε ηελ αγνξά, ηελ
κφδα, ηνλ έκπνξν, ηνλ επηκειεηή; Η δσή ησλ έξγσλ είλαη δεδνκέλν πσο δελ αλήθεη
ζηνλ θαιιηηέρλε –πφζνη επηκειεηέο δελ πξνζπαζνχλ λα εθζέηνπλ κφλν πεζακέλνπο
θαιιηηέρλεο, νπφηε ηα έξγα ηνπο λα είλαη ζηελ αλεμέιεγθηε δηαθξηηηθή ηνπο
επρέξεηα λα παξνπζηαζηνχλ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν!
Πνηεηέο πξνζδηφξηζαλ θηλήκαηα ηέρλεο - ζήκεξα πνπ δελ ππάξρνπλ πηα θηλήκαηα,
ρξεκαηηζηέο, ζπιιέθηεο, επηκειεηέο πηάλνπλ ηνλ

ζθπγκφ ηεο επηηπρεκέλεο

ζπλαιιαγήο; Υπάξρνπλ πεξίνδνη φπνπ ην δεηνχκελν είλαη ν επαλαπξνζδηνξηζκφο
ηεο ηέρλεο, ηδηαίηεξα ζηελ αξρή ηνπ 20νχ αηψλα έσο θαη ηελ δεθαεηία ηνπ 60,
ππάξρνπλ φκσο θαη κεηαβαηηθέο πεξίνδνη φπνπ ε ρξεκαηηθή ζπλαιιαγή θπξηαξρεί
θαη ππνθαζηζηά ηηο αμίεο πνπ ελππάξρνπλ ζε κηα θνηλσλία - έηζη θαη ζε έλα έξγν
ηέρλεο.
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Ο Κ. Τ. είλαη εηθαζηηθφο θαιιηηέρλεο θαη πνηεηήο. Τα έξγα ηνπ απφ ηελ δεθαεηία ηνπ ’80 έρνπλ
ραξαθηεξηζηεί απφ ηνλ θεξαπλφ πνπ βάδεη κέζα ζηελ ηέρλε, ζαλ ηδέα αιιά θαη ζαλ θπζηθή παξνπζία
έθξεμεο θαη ήρνπ. Απηφ ην θείκελν είλαη ε εηζήγεζή ηνπ ζην ζηξνγγπιφ ηξαπέδη κε ζέκα ην βηβιίν ηεο
Cynthia Freeland, Μα είλαη απηό ηέρλε;(Αζήλα, Πιέζξνλ, 2007), ζην Σχιινγν Ειιήλσλ Αξραηνιφγσλ ,
ην 2009, υπό την αιγίδα του Athens Fringe Festival, Αθήνα .

Τν εξψηεκα ηη είλαη ηέρλε έξρεηαη λα ην απαληήζεη ν θαιιηηέρλεο, ν νπνίνο
ζήκεξα βξίζθεηαη λα έρεη κηθξφηεξε ζεκαζία απφ ηνλ επηκειεηή, ην δηεπζπληή ελφο
κνπζείνπ θαη θπζηθά ην ζπιιέθηε. Ο θαιιηηέρλεο ην απαληάεη κε ην έξγν ηνπ, ην
νπνίν αλ δελ ην βάιεη ζε εθζέζεηο ν επηκειεηήο, αλ δελ ην θξεκάζεη ν δηεπζπληήο
ηνπ κνπζείνπ αλ δελ ππνζηεξηρζεί απφ ην ζπιιέθηε, αλ δελ ζπξσρηεί απφ
ελδηάκεζνπο αλεμάξηεηνπο θνξείο ζηα εμψθπιια ησλ κνδάησλ πεξηνδηθψλ, αλ δελ
γπξίζεη ζηηο απαληαρνχ κπηελάιε –ζα κείλεη ζην εξγαζηήξην ηνπ θαιιηηέρλε γηα ηελ
πηζαλή αλαθάιπςε απφ θάπνηνλ εξεπλεηή. Πνηφο είλαη απηφο πνπ απαληάεη ζε απηφ
ην εξψηεκα. Ο ζεαηήο, ν θαιιηηέρλεο, ν δηεπζπληήο Μνπζείνπ, ν επηκειεηήο;
Ο εηεξφλνκνο ηξφπνο δσήο καο έθεξε ζε ηέινο δεκηνπξγηθήο δηαδξνκήο,
δηαιφγνπ θη επηθνηλσλίαο θαη πιένλ ην αθαζηαθφ, ην αδηάθνξν θαη ην αηνκηθηζηηθφ
θπξηαξρεί. Ο εηεξφλνκνο ηξόπνο παξαγσγήο ηέρλεο θέξλεη ηέινο ζηελ θαληαζία
θαη ζηελ δεκηνπξγηθή ζρέζε κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Παξ’ φιε ηελ αχμεζε
παξαγσγήο ηέρλεο θαη ζεάκαηνο απηόο ν ηξόπνο δελ είλαη άιινο απφ ηελ παξαγσγή
πνπ εγγξάθεηαη ζε κηα εηεξφλνκε ζπκπεξηθνξά. Όζν γηα ηελ έθθξαζε Απηό κνπ
αξέζεη ή δελ κνπ αξέζεη ή θαη γηαηί έηζη κνπ αξέζεη είλαη θαζήισζε ζηελ βξεθηθή
ειηθία ή επαλαθνξά απηήο ηεο ειηθίαο ζηνλ δεκφζην ζρνιηαζκφ. Φπζηθά δελ είλαη
ηίπνηα άιιν πέξαλ ηεο θαηαλαισηηθήο αγσγήο.
Καη γηαηί εγψ λνηάδνκαη φρη γη’ Απηό αιιά γηα ηελ ηέρλε θαη ζέισ λα πξνζπαζήζσ
λα ηεο δψζσ λφεκα; Θέισ λα ζπκίζσ πσο έρσ πεη πνιιέο θνξέο φρη ζην λα
ζπκκεηάζρσ ζε νκαδηθέο αιιά θαη ζε αηνκηθέο ζε αίζνπζεο ηέρλεο, φηαλ νη
πξνυπνζέζεηο
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εθζέζεη/παξνπζηάζεη έξγα κνπ, πνπ θέξνπλ θαη απηά ηνπο ειεθηξνληθνχο κνπ
θεξαπλνχο ζε εμσηεξηθφ ρψξν, θαη ζε κε νξηνζεηεκέλνπο/πξνζδηνξηζκέλνπο
ρψξνπο ζαλ εηδηθνχο ρψξνπο
ερεηηθφ μάθληαζκα

ηέρλεο

θαη ππήξμε επηθνηλσλία κε ηνλ ζεαηή. Τν

έθεξλε θαη ηελ πξφζθιεζε λα ην δνπλ. Γηαηί δήηεζα ζηνλ

εαπηφ κνπ θεξαπλνχο; Γηαηί άξρηζα λα κηιάσ κε ηνπο θεξαπλνχο, γηαηί ηνπο
παξνπζίαζα; Γηαηί ηαπηίδνκαη κε απηά ηα έξγα θαη ράλνκαη κέζα ηνπο, φηαλ ηα
θνηηάσ ψξεο νιφθιεξεο καγεκέλνο; Γηαηί κνπ αξέζεη λα βιέπσ πεξαζηηθνχο λα
ζηακαηάλε θαη λα ηα ραδεχνπλ αξθεηέο ζηηγκέο ηεο δσήο ηνπο; Σε θάπνηα παξάζπξα
πνπ ηα είρα βάιεη, ήηαλ ελδηαθέξνλ πφζν ν έλαο ηα έδεηρλε θαη ηα ζρνιίαδε ζηνλ
άιινλ. Γηαηί;
Θα ζαο δηαβάζσ έλα θείκελν γηα ηνπο θεξαπλνχο κνπ πνπ κπνξεί λα απαληάεη ζε
πεξηζζφηεξα εξσηήκαηα. Έηζη, ινηπφλ:
Ο άγλσζηνο Φ ζε αφξαηε απνζηνιή.
Ζνχκε ζ' έλαλ θφζκν πνπ ζεσξνχκε πσο εθκνληεξλίδεηαη, αλ απηφ είλαη ε
αλακελφκελε ζπλέρεηα ηεο Αλαγέλλεζεο, πσο εμειίζζεηαη ε ηερλνινγία, ε ηέρλε, ε
γλψζε, ε αλζξψπηλε ειεπζεξία θαη πσο νδεγεί ζε κηα θνηλσλία ρεηξαθεηεκέλε απφ
ηελ άγλνηα, ηε θηψρεηα, ηε κνλνθξαηνξία ηδενινγηψλ θαη καθξηά απφ θαλαηηζκνχο.

Όκσο απηφ πνχ βιέπνπκε γχξσ καο δελ είλαη απηφ πνπ ζα ζέιακε λα έρεη
πξαγκαηνπνηεζεί θαη ηειηθά δελ είλαη πξφνδνο ηνπ αλζξψπνπ, αιιά επί κέξνπο
εμειίμεηο ππνηαγκέλεο ζηελ θνηλσληθή δενληνινγία δηαρείξηζεο ηεο παξαγσγήο.
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ρξεζηκνπνίεζή ηεο γηα κεηαιιαγκέλα ηξφθηκα, γηα λα κπνξεί ν δείθηεο ηηκψλ λα
ηθαλνπνηεί ηηο πιεζσξηζηηθέο θξίζεηο ηεο ζχγρξνλεο νηθνλνκίαο. Κη φπσο ιέεη ν
Lyotard, ζήκεξα δελ αηζζάλεηαη θαλείο έλνρνο γηα ην όηη είλαη απαίδεπηνο θαη δεη
κέζα ζηελ άγλνηα. Καη πνην ήηαλ ην επηρείξεκα ηεο πιεηνςεθίαο ηνπ γεξκαληθνχ
ιανχ γηα ηα ζηξαηφπεδα εμνιφζξεπζεο θαη ην Άνπζβηηο; Δήισζαλ άγλνηα.
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παγθνζκηφηεηαο (δηάβαδε απφιπηε θαη κνλνθξαηνξηθή άπνςε), φπνπ έρνπκε ηίηινπο
εθζέζεσλ φπσο Global Vision - παγθφζκηα νπηηθή δειαδή, ηελ νπνία εθ θχζεσο
έρνπλ παγθφζκηα κφλνλ νη ηπθινί - ην λα ςάμνπκε ηνλ ξφιν ηεο ηέρλεο ζεκαίλεη
πσο

ςάρλνπκε έλαληη ηεο ζθφπηκα παγθνζκηνπνηεκέλεο ηδενινγίαο (δηάβαδε

ηαπηνινγηθήο θαη ηζνπεδσηηθήο ηδενινγίαο). Δειαδή ςάρλνπκε κε ηνλ δηθφ καο
ηξφπν αληίιεςεο θαη πέξα απφ ζπληεξεηηθέο ζπληεηαγκέλεο αλάγλσζεο ηεο
αλαγθαηφηεηαο χπαξμεο ηεο ηέρλεο.
Ο άλζξσπνο πνπ απνθηάεη θηεξά, πνπ θιέβεη από ηνπο ζενύο ηε θσηηά, γηλφηαλ
θαηά πεξηφδνπο πξφηππν δσήο, ήηαλ φκσο πάληα πξφθιεζε! Ο Δαίδαινο είλαη ν
ηχπνο ηνπ θαιιηηέρλε πνπ θέξεη ηθαλφηεηεο φζν αξρηηεθηνληθήο ηφζν θαη γιππηηθήο,
αθφκε θη εθεπξέηεο κεραληθψλ κέζσλ! Σην δε Μέλνλα ηνπ Πιάησλα ηα γιππηά ηνπ
ραξαθηεξίδνληαη
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εγθπθινπαηδηζηέο έσο ηελ ζεκεξηλή κνξθή εηδίθεπζεο θη αλάιπζεο πνπ έρεη πάξεη ε
επηζηήκε, ν άλζξσπνο δεηάεη ιχζεηο αλάινγεο ηνπ εθάζηνηε θνηλσληθνχ γίγλεζζαη.
Έηζη απφ ηνλ Δαίδαιν ζηνλ Λενλάξλην έσο ηνπο ζεκεξηλνχο θαιιηηέρλεο, βιέπνπκε
πεξηφδνπο αλαιακπψλ, φπνπ ηα φξηα δηαπιαηχλνληαη θη απειεπζεξψλεηαη ε
δεκηνπξγηθή δξάζε. Ο άγλσζηνο Φ ειινρεχεη σο θνξέαο δεκηνπξγηθήο έθεζεο.
Δηαζρίδνληαο ηηο δηαδξνκέο ηεο ηέρλεο ζηηο ραξηνγξαθεκέλεο πεξηνρέο, πεξλάκε
απφ φιεο ηηο κνξθέο ηέρλεο θαη ζπλαληάκε ηφζν ηηο εκπνξηθέο πεξηνρέο φπνπ νη
έκπνξνη πνπιάλε ηελ έμππλε πξακάηεηα ηνπο, φζν θαη εθείλεο ηνπ νλείξνπ θαη ηεο
έξεπλαο φπνπ δελ παξάγνληαη εηθόλεο θαη πνηήκαηα -αιιά αζθείηαη ε πνηεηηθή
αίζζεζε θαη ην δεκηνπξγηθφ θαληαζηαθφ πξαγκαηψλεηαη, ρξεζηκνπνηψληαο φζν ηελ
γξαθή ηφζν ηελ εηθφλα ή ηελ αλαπλνή ή ηνλ ειεθηξηζκφ ή ηελ έλλνηα Φ.
Ο παξάγσλ άγλσζηνο Χ εμάζθεζε ηε ζθέςε θαη βνήζεζε ζηελ αληίιεςε θη
αλάγλσζε ηνπ εζσηεξηθνχ θη εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηνπ αλζξψπνπ. Τν
δεηνχκελν άγλσζην ηξνθνδφηεζε ηε δεκηνπξγηθή έθθξαζε θαη αλάπηπμε κνξθέο
πνπ βνήζεζαλ ζηελ θαηάθηεζε δεδνκέλσλ. Τα δεδνκέλα κπνιηάζηεθαλ κε ηνλ
παξάγνληα Φ θαη γηα ηα άγλσζηα απηά δεδνκέλα ηεο ζθέςεο ρξεηάζηεθε ε έξεπλα.
Η έξεπλα θη ν επαλαπξνζδηνξηζκφο ηεο απφ ηελ αλαθάιπςε, είλαη κηα πνξεία πνπ
δίλεη ιφγν χπαξμεο εξεπλεηηθήο.

Μέζα απφ ηηο ηδενινγίεο θαη ηηο ζενινγηθέο ηνπο πξνεθηάζεηο φια βξίζθνπλ κηα
έκπηζηε ιχζε. Μέζα ζην άγλσζην ηαμίδη Φ ε ηέρλε πάληα επαλαπξνζδηνξίδεηαη
θαληαζηαθά. Όηαλ ν Φ εηζβάιεη ζηελ ηέρλε ηφηε γίλεηαη Φ+. Είλαη παξάγσλ
αλαηξνπήο θαη αλαλέσζεο. Απηφ βέβαηα κπνξεί λα ηζρχζεη, φηαλ απηφο ν άγλσζηνο
δελ ππνδχεηαη έλαλ γλσζηφ, πνπ αλήθεη ζηνλ ππεξζεηηθφ βαζκφ ηνπ ιφγνπ θαη
πξνηάζζεη ηειενινγηθέο ιχζεηο γηα αλάπηπμε ζενινγηθψλ πξσηνβνπιηψλ θη φηαλ
απηφο ν άγλσζηνο δελ εμνζηξαθίδεηαη ελ φςεη ελφο "ηέιεηνπ" πνιηηεηαθνχ
ζπζηήκαηνο θη φηαλ απηφο ν άγλσζηνο δελ γίλεηαη ηδενινγηθφ θαηαζθεχαζκα γηα
παξαπιάλεζε ησλ αλζξψπηλσλ δηαθνξψλ ζε γέλνο, θπιή, ζθέςε, ηδηνζπγθξαζία αιιά θνξέαο ελφο ζπλνιηθνχ πξνηάγκαηνο ηνπ αλζξψπηλνπ γέλνπο. Ο άγλσζηνο Φ
αλαγλσξίδεηαη ζηελ δηαθνξά θαη ζηνλ άιινλ πνπ, αλ δελ επηθνηλσλήζνπκε καδί
ηνπ, δελ ζα γλσξίδνπκε ην άγλσζην πνπ θέξεη ηελ δσή θαη δηεθπεξαηψλεη ηα φξηά
ηεο. Ο άγλσζηνο Φ θαηαζθεπάδεη ιαβπξίλζνπο γηα λα γίλεη ην άγλσζην γλσζηφ -λα
βξεη ηηο δηαδξνκέο.
Κάζε μεπέξαζκα ησλ νξίσλ εκπεξηέρεη θίλδπλν. Παίξλνληαο φκσο απηφ ην ξίζθν
εκπινπηίδνπκε ηνλ δηάινγν. Ο επαλαπξνζδηνξηζκφο ησλ νξίσλ ζέηεη ηα θαηλνχξηα
ελδηαθέξνληα θαη ηα εξσηήκαηα πνπ γελληνχληαη πξν ησλ ππιψλ ηνπ θνηλσληθνχ
δηαιφγνπ. Ο δεκφζηνο δηάινγνο, φηαλ γίλεηαη, αληηθαζξεθηίδεη φρη κφλνλ ην πνπ
κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί, ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ απηφο μεθίλεζε αιιά θπζηθά θαη
ηηο θνηλσληθέο δπλάκεηο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζ' απηφλ. Έηζη είλαη εχθνιν λα πνχκε πσο
ε ζρέζε ηέρλεο - εζηθήο είλαη έλαο δηάινγνο πνπ έρεη πεξηιάβεη θαη θαηαγξάςεη
ζθέςεηο, εξσηήκαηα θαη απαληήζεηο. Όκσο ε γελεηηθή επηζηήκε θαη ε εζηθή
δενληνινγία, ζε φ,ηη αθνξά ζηελ αλζξψπηλε γελεηηθή παξέκβαζή ηεο, είλαη κηα
αλνηρηή ζπδήηεζε. Γηα λα θαζνξίζνπκε ηνλ δηάινγν πξέπεη λα πξνζδηνξίζνπκε ηα
φξηά ηνπ θαη λα ηνλ αθήζνπκε ζε κηα δεκηνπξγηθή αλάπηπμε, λα ηα μεπεξάζεη θαη
λα ηα επαλαηνπνζεηήζεη φζεο θνξέο ην ζεσξεί αλαγθαίν γελεζηνπξγφ αίηην. Όληαο ν
δηάινγνο κέξνο ηεο επηθνηλσληαθήο πεξηπέηεηαο ηνπ αλζξψπνπ, πξνζπαζεί λα
ραξάμεη δξφκνπο ελδηαθέξνληνο παξάιιεινπο ή επάιιεινπο πνπ κπνξεί λα κελ
ζπλαληεζνχλ πνηέ - αιιά αλ απηφ ζπκβεί, ηφηε ν δηάινγνο ζα είλαη εδξαησκέλνο ζε
νπζηαζηηθέο πξνηάζεηο, απειεπζεξσηηθέο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Γηα λ’
αλαθαιχςνπκε πξέπεη λα ζέινπκε λα ραξάμνπκε πεξηνρέο έξεπλαο θαη λα ηηο
δηαζρίζνπκε πνιιέο θνξέο γηα λα επηζεκαλζεί ην πξψην κνλνπάηη ζην απάηεην
θξέζθν έδαθνο. Ο πνιηηηζκφο εκπεξηέρεη φιεο ηηο κνξθέο γλψζεο θαη ηξφπνπο
απφθηεζεο, επηζηεκνληθήο θαη ιατθήο, επαγγεικαηηθήο θη εκπεηξηθήο απφ φιεο ηηο
γεσγξαθηθέο πεξηνρέο ηεο γεο. Έηζη, αλ απηνί πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ πνιηηηζηηθή
θπζηνγλσκία αιιά θαη ηελ επηζηεκνινγηθή εγεκνλία ηνπ ζεκεξηλνχ ιεγφκελνπ
πξνεγκέλνπ θφζκνπ δελ δερηνχλ απηή ηελ δηάρπζε θαη ξεπζηφηεηα, αιιά
θιεηζηνχλ ζηα ζηελά δηθά ηνπο ζχλνξα, ζα είλαη ππφ ακθηζβήηεζε .

Ο ςεθηαθφο θφζκνο ηεο ειεθηξνληθήο επνρήο πεξηέρεη ηφζνπο κχζνπο φζν θη νη
παιηφηεξεο θνηλσλίεο. Απφ αηψλα ζε αηψλα νη κπζνινγηθέο βαιίηζεο ηαμίδεςαλ ζαλ
έλα κπζηηθφ επηβίσζεο, πνπ έξρεηαη ζε καο ζήκεξα, παξ' φιε ηελ πιεξνθνξηθή
εμέιημε θαη ηηο λέεο ηερλνινγίεο, κε ην ίδην πεξηερφκελν. Μχζνη επηβίσζεο ινηπφλ
θαη λέεο ηερλνινγίεο ζπλζέηνπλ έλα λέν ηξφπν επηθνηλσλίαο θαη δσήο; Αιιάδνπλ ην
ζπλνιηθφ αίηεκα δσήο ηνπ απειεπζεξσκέλνπ θαη ζπλεηδεηνπνηεκέλνπ άλζξσπνπ; Η
ειεθηξνληθή ηερλνινγία αλαπηχζζεηαη, ε ςεθηνπνίεζε ηεο πιεξνθνξίαο έθεξε
αθφκα θαη ηελ έξεπλα ηεο εηθόλαο ζε πξαθηηθή εθαξκνγή κε κεγάιεο δπλαηφηεηεο
ζπλδπαζκψλ πιεξνθνξίαο κε δεκηνπξγηθέο πξνεθηάζεηο - ηα απνηειέζκαηα πνπ
γελληνχληαη είλαη κηαο άιιεο πξαγκαηηθφηεηαο! Όια ηα δηάκεζα κπνξνχλ λα
αλαπηχμνπλ ηελ δεκηνπξγηθή αλζξψπηλε θαηάζεζε, αλ γίλνπλ απειεπζεξσηηθνί
θνξείο ηεο ζπιινγηθήο ζπλείδεζεο θαη πάξνπλ ζέζε ηζηνξηθήο παξέκβαζεο. Όηαλ ε
ζπιινγηθή πλεπκαηηθφηεηα ηεο θνηλφηεηαο είλαη πνηφηεηαο, απηή ε αλζξψπηλε
νκάδα κπνξεί λα γξάςεη ηελ δεκηνπξγηθή ηζηνξία ηεο αλζξσπφηεηαο. Μήπσο ν
άλζξσπνο πνπ δεηάεη ηελ νκνξθηά θαη ηνλ πνιηηηζκφ είλαη κηα θξάζε πνπ αλήθεη ζε
έλαλ αζζελή πνπ ρξεηάδεηαη ζεξαπεία;
Μήπσο έρνπκε μεράζεη πσο, αλ δερφκαζηε έλα ζχζηεκα, απηφ ηεο πιεξνθνξηθήο
γηα παξάδεηγκα, είλαη γηα λα θέξεη θάπνην απνηέιεζκα ζηελ παξαγσγή θαη φρη ν
αλζξψπηλνο εγθέθαινο λα ζπξξηθλσζεί ζην ςεθηαθφ ηδεψδεο ελφο ινγηζκηθνχ
πξνγξάκκαηνο! Εάλ θάηη γίλεηαη απνδεθηφ θαη δελ δεηηέηαη ε αλαηξνπή ηνπ είλαη
γηαηί είλαη απνηειεζκαηηθφ. Έηζη, γηα παξάδεηγκα, ε ειεχζεξε αγνξά θαη ε δηεζλήο
ινγηθή ηεο έρεη επηηξέςεη ζηνπο 80 πην πινχζηνπο αλζξψπνπο ηνπ πιαλήηε λα
δηαζέηνπλ πεξηζζφηεξα ρξήκαηα απφ ην αθαζάξηζην εζληθφ πξντφλ ηεο Κίλαο. Απηφ
βέβαηα δελ ζα κπνξέζεη λα ζπλερίζεη λα ππάξρεη, αλ νη Κηλέδνη ηειηθά δελ
νδεγεζνχλ ζε επεκεξία ή έζησ ζε δίθαηε θη ηζνξξνπεκέλε επεκεξία θη αλάπηπμε ή
ζε θάπνην αλάινγν ζεηηθφ απνηέιεζκα. Επεηδή ππάξρεη ηερλνινγηθή αλάπηπμε θη
επηζηεκνληθή εμέιημε θη πζηεξία καδί, απηφ δελ ζεκαίλεη πσο πεξλάκε κηα πεξίνδν
ζπλνιηθήο αλζξψπηλεο πξνφδνπ. Δελ ζεκαίλεη πσο κε ηελ αλαθάιπςε ηεο
ηππνγξαθίαο δεκηνπξγήζεθαλ κεγάινη ζπγγξαθείο, νχηε πσο ε αλππαξμία ηεο
εκπφδηζε ηνλ Αξηζηνηέιε λα γξάςεη ηφζα βηβιία ζε κηα ηέηνηα επξεία γθάκα
πξαγκάηεπζεο απφ ηα κεηεσξνινγηθά έσο ηελ πνηεηηθή. Εμ άιινπ απηφο ν
νξγαλσκέλνο ςεθηαθφο λνεηφο ρψξνο, κήπσο δελ είλαη απφξξνηα ηεο νξγάλσζεο
ελόο εηδηθνύ ηκήκαηνο κφλνλ

ηεο αλζξψπηλεο θαληαζίαο; Ο ειεθηξνληθφο

πνιηηηζκφο καο γηα ηελ ψξα έθαλε έμππλεο ηηο κεραλέο. Πφζν ηαηξηάδεη απηή ε ιέμε
γηα λα ραξαθηεξίζνπκε ηνλ αηψλα πνπ ηέιεησζε, δειαδή έμππλνο αηψλαο θαη θαηά
πξνέθηαζε έμππλνο άλζξσπνο; Η θσηνληθή θσηηά πνπ θαίεη κέζα ζηηο νζφλεο ζην
ζπίηη καο ζπλερίδεη ηελ αξρέηππε ινγηθή ηεο θσηηάο ζην ζπίηη πξνζθέξνληαο
επηπιένλ ηελ δεζηαζηά ηεο ιάκςεο ηεο ηερλεηήο επθπΐαο ησλ ππνινγηζηψλ; Είλαη
ην ίδην πξσηφγνλν έλα ρηεζηλφ γθξάθηηη, έλαο ζρεδηαζκφο ζηα πξντζηνξηθά ζπήιαηα
θαη κηα αλάινγε ρεηξνλνκία ή επεμεξγαζία κ' έλα ζρεδηαζηηθφ πξφγξακκα ζηελ λέα

καο ζπειηά, ηνλ ππνινγηζηή ηνπ ζπηηηνχ καο; Όζν θεξδηζκέλε βγαίλεη ε ηέρλε απφ
ηα ηερλνινγηθά πιηθά ηφζν θαη απηά ηα ίδηα γίλνληαη πην έμππλα θαη δεκηνπξγηθά ζηα
ρέξηα θαιιηηερλψλ. Η αλάγλσζε ηνπ θφζκνπ ζαλ νιφηεηα, πνπ δίλεη δηθαίσκα ζηνλ
ιφγν ηεο ηέρλεο λα ππάξμεη, ζέιεη λα θάλεη έλαλ θόζκν ηέρλεο ηελ πνιχκνξθε
πξαγκαηηθφηεηα. Η ηέρλε πξαγκαηεχεηαη ην άγλσζην, αλαδεηθλχνληαο θξπθέο
πιεπξέο θαη δπζεχξεηεο αιήζεηεο, γηα λ' αλαδείμεη ην νπζηψδεο αλεμήγεην ή ην
ηπραίν σξαίν.

