Βριςκόμαςτε εδϊ ςτον Δθμόκριτο ς’ ζναν ερευνθτικό επιςτθμονικό χϊρο. Είναι ςωςτό λοιπόν να τιμιςουμε με
τθν ςκζψθ μασ τθν ερευνθτικι διαδικαςία.

Κωστή Τριανταφύλλου

Εικόνα, έρευνα και πρωτοποριακή προ–οπτική
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Η εικόνα του κόςμου
Η αφαιρετικι εικόνα του κόςμου
Η εξπρεςιονιςτικι εικόνα του κόςμου
Η εννοιολογικι εικόνα του κόςμου
Η ςφνκετθ εικόνα του κόςμου
Η εικόνα τθσ εικόνασ του κόςμου
Η ςφνκεςθ τθσ εικόνασ του κόςμου
Η ςφνκεςθ είναι θ ζννοια τθσ εικόνασ
που βλζπουμε και που δεν βλζπουμε, που ακοφμε, που υποψιαηόμαςτε.
Θ τριςδιάςτατθ εικόνα είναι περιβάλλον που είμαςτε μζςα του και το επθρεάηουμε.
Θ τζταρτθ διάςταςθ ςτο ςκοτάδι είναι θ ςιωπι που μασ ακολουκεί όπωσ θ ςκιά μασ.
Ρολλά ερωτιματα μπαίνουν και μερικά τα καταλαβαίνουμε και ςε άλλα υπάρχουν απαντιςεισ. Ροιά είναι θ εικόνα του κόςμου; Θ ερϊτθςθ αναφζρεται ςτον τίτλο ενόσ πίνακα ηωγραφικισ, είναι θ εικόνα που ζχει ο ενιλικασ δυτικόσ άνκρωποσ για τον περιβάλλοντα μθτροπολιτικό κόςμο ι μιπωσ είναι κάκε εικόνα που επιλζγουμε ςαν αντιπροςωπευτικι αυτοφ που ορίηουμε ωσ κόςμου μασ; Μπορεί να διαλζξουμε για απάντθςθ, ςτο πλαίςιο τθσ
ςθμερινισ δθμιουργικισ μασ εναςχόλθςθσ το πϊσ θ εικόνα του κόςμου είναι αυτι που κα
ςυνκζςουμε, δθμιουργιςουμε, καταςκευάςουμε. Είναι μια εικόνα που φτιάχνεται από
τμιματα, από αποςπάςματα. Φτιάχνεται από διαφορετικζσ αιςκιςεισ: κάποια μυρωδιά,
ζνασ πόνοσ ςτο αυχενικό, ζνα βακφ κυκλαδίτικο μπλε μιασ κακαρισ Νιϊτικθσ κάλαςςασ,
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Ραρουςιάςτθκε ςτον Δθμόκριτο ςτθν θμερίδα Τζχνθσ Τεχνολογίασ διοργανωμζνθ από το Ευρωπαϊκό δίκτυο

αδελφοποιθμζνων πόλεων, Ανδρομζδα.13.04.2010 και δθμοςιεφτθκε ςτον ιςτότοπο του ΚΣΥΜΕ : http://www.ksyme.gr
Βζβαια αυτό το κείμενο είναι ο κορμόσ αυτϊν που ειπϊκθκαν μια που ταυτόχρονα υπιρχε προβολι εικόνων και ανάλογοσ
ςχολιαςμόσ. Το κείμενο «X +.Ο άγνωςτοσ Χ και θ περιπζτεια αναγνϊριςισ του.», που εμφανίηεται ςτθν ςελίδα 8 μζχρι το τζλοσ
γράφτθκε το 1995 και πρωτοπαρουςιάςτθκε το 1996 ςτο ςτρογγυλό τραπζηι «Τζχνθ και Επιςτιμθ» ςτο Μουςείο Σφγχρονθσ
Τζχνθσ, Μδρυμα Β.& Ε. Γουλανδρι, Άνδροσ.

1

ο αζρασ που φφςαγε και δεν ςε άκουγα κι όλα αυτά μαηί να ςθμαίνουν αναχϊρθςθ από το
λιμάνι. Ζτςι αυτι θ ςυγκολλθτικι/επικολλθτικι λογικι, οδθγεί τθν μνθμθκι ςφνκεςθ και
καταγραφι μζςα από τμιματα αιςκιςεων και αποςπάςματα εικόνων ςε μια κεματικι
οργάνωςθ. Ρόςο μακριά λοιπόν είναι αυτι θ περιγραφι από τθν εικόνα του κόςμου τθσ
αναχϊρθςθσ και δεν κυμίηει επίςθσ τθν αυκεντικι καταγραφι ενόσ κολάη; Αυτι τθν ιδιαίτερθ ςυμπεριφορά εικόνασ του κόςμου κα ερευνιςουμε μαηί.
Θ ανκρϊπινθ δθμιουργικότθτα είναι εφευρετικι, ερευνθτικι, αυξθτικι, εξελικτικι και πλθκαίνουν οι δθμιουργοί. Ζτςι και οι χριςτεσ μεταβάλλονται ςε δθμιουργοφσ και οι ρόλοι
μπερδεφονται και ο πολιτιςμόσ παίρνει τα πάνω του οραματιηόμενοσ, ριςκάροντασ, παίηοντασ, διαρρθγνφοντασ κανόνεσ, ψάχνοντασ, κάνοντασ λάκθ και διαςκεδάηοντασ. Δεν
ξεχνάμε πωσ για τον κακζνα και τθν κακεμιά μασ θ εικόνα κι ο κόςμοσ είναι διαφορετικόσ.
Ραρόλα αυτά ζχουμε ιςτορικά δεδομζνα που ανταποκρίνονται ςε αιςκθτικζσ προτάςεισ κι
αντιλιψεισ που οριοκζτθςαν τθν Τζχνθ κάποιων εποχϊν. Ζτςι ςιμερα που ηοφμε τθν κατάναλωτικι ςυνζχεια του Μοντζρνου ποια είναι αυτι θ εικόνα και ςε ποιόν κόςμο μζςα υπάρχει; Εκεί όπου κα προςεγγίςω τθν Τζχνθ Τεχνολογία κα ζχουμε και ςυγκεκριμζνεσ γι’ αυτό
ςκζψεισ. Εςτιάηω με ζμφαςθ ςε αυτό που μποροφμε να αντιλθφκοφμε ςαν τθν αντίλθψθ
του κολάη. Τθν ζννοια όχι μόνον τθσ αντιπαράκεςθσ που είναι κλαςςικό μζροσ τθσ ςφνκεςθσ, αλλά και τθσ επικολλθτικισ ςχζςθσ που κρφβει και δθμιουργεί τυχαίεσ, απροςδόκθτεσ
μεταμφιζςεισ του πρωτογενοφσ υλικοφ. Ο διάλογοσ των επικολλθμζνων προτάςεων ζφτανε
και ςε ενοχλθτικζσ ςυνκζςεισ αταίριαςτεσ αιςκθτικά ! Από το 1920 θ πρωτοπορία των
καλλιτεχνϊν προςπάκθςε να επαναπροςδιορίςει τθν εικαςτικι οπτικι μζςα από παρεμβάςεισ όπωσ το κολάη αλλά και οικειοποιοφμενοι άχρθςτα αντικείμενα φτωχά υλικά,
δίνοντάσ τουσ αξία μζςα ςτο πλαίςιο ενόσ ζργου τζχνθσ. Ζτςι, τριςδιάςτατο κολάη που ονομάςτθκε αςςαμπλάη. «Από τθν άκροιςθ των λεπτομερειϊν γεννιζται θ αλικεια» (Norman
Mailer,Le Monde des Livres, 24/11/95). Θ ζννοια του κολάη χρθςιμοποιικθκε και ςτθν ποίθςθ
,ενδεικτικά να κυμίςω ςτθν Αμερικι τον Γουίλλιαμ Μπάροουη κείμενά του φτιαγμζνα από
τμιματα κειμζνων και τουσ πειραματιςμοφσ του Claude Pelieu ςτθν Γαλλία, τθν προφανι
ποίθςθ του Jiri Kolar και βζβαια παγκόςμια το κίνθμα τθσ Οπτικισ Ροίθςθσ(Visual Poetry)
και φυςικά το μοναδικό Empty Words του Cage, ένα τυχαίο ανακάτεμα λέξεων και συλλαβών. Αλλά θ ζννοια του κολάη χρθςιμοποιικθκε και ςτθν μουςικι και ςτον πειραματικό
κινθματογράφο. Εξ άλλου οι τζχνεσ μεταξφ τουσ, ςε ζνα περιβάλλον μθ ςυντθρθτικό, δζχονται τθν αιςκθτικι αλλθλεπίδραςθ.
Θ αντιπαράκεςθ ετερόκλιτων δυςδιάςτατων ι τριςδιάςτατων αντικειμζνων δθμιουργεί μια
νζα ςχζςθ ανάμεςά τουσ. Αντιπαράκεςθ, επικόλλθςθ, ςυνφπαρξθ, διάλογοσ μζςω ςτοιχείων ςτθν ίδια επιφάνεια ι και ςε άλλθ επιφάνεια - θ τζχνθ του κολάη και αυτι του αςςαμπλάη ςτα τριςδιάςτατα αντικείμενα ,δθμιοφργθςαν ςυνκζςεισ που εξυπθρζτθςαν τθν
ανάγνωςθ των ιδιαίτερων ςτοιχείων μιασ πραγματικότθτασ. Από τθν Λςτορία τθσ Τζχνθσ ζωσ
αυτι τθσ διαφιμιςθσ, από τθν μίξθ των αιςκιςεων ( χρθςιμοποιϊντασ πολλζσ τζχνεσ μαηί
για παραγωγι ενόσ αποτελζςματοσ ) κάκε ςφνκεςθ ςτθρίηεται ςε αυτι τθν αντίλθψθ του
κολάη ,που πζρα από τθ δθμιουργία ενόσ ςυνόλου από διάφορα αταίριαςτα πράγματα ( ςυμπίλθμα ) παρζχει μια ανάγνωςθ που προτάςςει ζνα ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα ανάγνωςθσ ι
και ζνα αποςπαςματικό ςφςτθμα αυτοαναφορικό. Ακόμα και ςε μια κλαςςικι ςχεδιαςτικι
απεικόνιςθ, χωρίσ να είναι το αποτζλεςμα ζνα κολάη, θ ςφνκεςθ μπορεί να είναι ζτςι οργα2

νωμζνθ όπου ετερόκλιτα ςτοιχεία αντιπαρατίκενται για να δθμιουργθκεί θ κατάλλθλθ
εννοιολογικι παρουςία αλλά και θ οπτικι/χρωματικι ικανοποίθςθ. Είναι ζτςι οργανωμζνθ
με τθν αντίλθψθ του κολάη που υπάρχει πολφ πριν να υπάρξει το κολάη, δθλαδι θ μελζτθ
τθσ ςφνκεςθσ.
Ππωσ ςτον πραγματικό κόςμο ζτςι και ςτον ψθφιακό υπάρχει αυτι θ δυνατότθτα ςφνκεςθσ, βζβαια με άλλα μζςα και με διαφορετικό οπτικό αποτζλεςμα. Αποκόπτω/ επικολλϊ/
ςυνκζτω -αυτόσ ο επαναπροςδιοριςμόσ ενόσ καινοφριου, οριςμζνου από εμάσ, ςυςτιματοσ
εικόνασ ,κειμζνου ι ακόμθ και θχθτικισ προςζγγιςθσ. Remixing. Ππωσ υπάρχουν οι DJ ζτςι
υπάρχουν τϊρα και οι VJ, από το video jamming. Κομμάτια βίντεο επικολλθμζνα ςε μια
άλλθ αφιγθςθ. Ο επαναπροςδιοριςμόσ είναι φορζασ ιδεολογίασ, γνϊςθσ, οπτικισ αντίλθψθσ αλλά και παιχνιδιοφ και ελεφκερου ςχολιαςμοφ. Ζχει να κάνει όςο με τα υλικά ςτοιχεία που ενϊνονται τόςο και με τα άυλα, δθλαδι τα νοιματά τουσ. Ζνα κείμενο που περιζχει διαδραςτικζσ αναφορζσ εικόνων, ιχων και προγραμμάτων κίνθςθσ είναι ζνα νζο είδοσ
κολάη; Εδϊ ζχουμε μια μίξθ αιςκιςεων και τεχνϊν πρωτόγνωρθ ςτθν Λςτορία τθσ ανκρωπότθτασ; Ρόςο το ψθφιακό νζο αυτό γεγονόσ ζχει να κάνει με τθν Λςτορία τθσ Τζχνθσ ι με τισ
άλλεσ «αναλογικζσ» ιςτορικζσ πραγματικότθτεσ; Ζτςι ,εδϊ ςιμερα κα αντιμετωπίςουμε το
γεγονόσ μιασ εικόνασ, μιασ αφιγθςθσ, μιασ θχθτικισ οντότθτασ ι μιασ ςχζςθσ πραγμάτων
μζςα από το ιδεολογικό και ιςτορικό τουσ επικάλυμμα. Τζλοσ, αυτι θ μικρι διαδρομι, μιασ
ανάγνωςθσ των ιδιαίτερων ςτοιχείων που ζρχονται ςε αντιπαράκεςθ ,μπορεί να δϊςει ςτα
αυτοματοποιθμζνα ψθφιακά εργαλεία τθν ψυχι που χρειάηονται για να αναδείξουν τα
ςτοιχεία που φζρνουν ςε διάλογο. Θ αντίλθψθ του κολάη μιπωσ ζχει να κάνει και με ό,τι
διαλζγουμε να φζρουμε ςε ςυνφπαρξθ;
Επικόλλθςθ/Αποκόλλθςθ/Αντιπαράκεςθ/Αντικακρεφτιςμόσ/Σφηευξθ /Συνφπαρξθ/Διάλογοσ
Λςτορικά ορίηεται από τουσ ντανταϊςτζσ. Το να κολλιςουμε κάτι ςε κάτι ζτςι που να υπάρξει
μζςα ςτθν εκφραςτικι τθσ τζχνθσ ονομάηεται κολάη. Ππωσ ζχουμε ιδθ πει για το γραπτό
λόγο είναι θ επικόλλθςθ πολλϊν διαφορετικϊν κειμενικϊν τμθμάτων που υπάρχουν το
κακζνα ςε διαφορετικό περιβάλλον. Βζβαια ςτο κίνθμα τθσ Οπτικισ Ροίθςθ σ τα κειμενικά
αποςπάςματα και τα οπτικά ζρχονται ςε διάλογο. Στον εικαςτικό χϊρο παρζμβαςθ εξωγενϊν ςτοιχείων ςτο κλαςςικό υπόςτρωμα τθσ ηωγραφικισ και το ίδιο ςε τριςδιάςτατθ
ςυμπεριφορά ςτθν γλυπτικι και ονομάηετε assemblage. Από το κολάη ςτθν πρωτοποριακι
ζρευνα του ςιμερα.
Θ ςχζςθ τζχνθσ και τεχνολογίασ ι τζχνθσ και επιςτιμθσ. Θ μίξθσ, ο διάλογοσ αυτϊν των δφο
διαφορετικϊν λόγων, δεν μασ κυμίηουν και το κολάη που ανακάτωνε ότι διαφορετικό με
μια απόλυτθ ελευκερία εκφραςτικι και μικρι ςχεδιαςτικι προετοιμαςία… βζβαια ζβγαινε
μζςα από τθν ηωγραφικι που ζχει τουσ κανόνεσ τθσ και τισ ριξθσ ς’ αυτοφσ. Το κίνθμα του
fluxus με τθν δφναμθ τθσ ελευκερίασ που το διακατείχε χρθςιμοποίθςε και το κολάη. Και
φυςικά ακόμα και το mail art. Ζτςι κι αλλιϊσ αυτι θ αντίλθψθ τθσ ελευκερίασ ανικε πλζον
ςτθν γλϊςςα τθσ τζχνθσ και κάκε νζο κίνθμα ι ατομικι περίπτωςθ μποροφςε να το
χρθςιμοποίθςθ ςαν εκφραςτικι τεχνικι.
Ρρωτοπορία τεχνολογικι και ζρευνα οπτικι, όχι όμωσ αναγκαία πρωτοπορία καλλιτεχνικι,
που τι μπορεί αυτό να ςθμαίνει ςε ζνα οπιςκοδρομικό ςυντθρθτικό περιβάλλον; Είναι
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ςίγουρο πωσ ζνα ουςιαςτικό ςτοιχείο που ζνωςε το φανταςιακό των περιςςότερων χωρϊν
από τισ αρχζσ του 20ου αιϊνα είναι αυτό τθσ επανάςταςθσ, τθσ εκβιομθχάνιςθσ, αλλά και
των ιςτορικϊν πρωτοποριϊν ςτθν τζχνθ (παρ’ όλο που θ διάχυςθ τθσ πλθροφορίασ δεν
είτανε όπωσ ςιμερα άμεςθ )και είναι βζβαιο πωσ μετά το 1970 αυτό που ζμοιαηε ενοποιθμζνο ςτισ περιςςότερεσ χϊρεσ είτανε το τζλοσ μιασ εποχισ αξιϊν και θ εμπορευματικι
άνοδοσ τθσ κατανάλωςθσ. Εδϊ λοιπόν πρωτοπορία πωσ μπορεί να υπάρξει αν πάει πίςω θ
κοινωνία; Ρροσ τα ποφ πρϊτοσ ςτθν πορεία; Μα όποιοσ πάει μπροςτά οικονομικά είναι
πρωτοπόροσ! Στον αντίποδα ακριβϊσ αυτοφ του εμπορευματικοφ φαινόμενου ιρκαν οι
πειραματικοί, οι περικωριακοί, οι ερευνθτικοί καλλιτζχνεσ με αυκεντικότθτα να δϊςουν το
ςτίγμα τθσ ψαγμζνθσ με ελευκερία τζχνθσ.
Θ καλλιτεχνικι δθμιουργία ψάχνει να μθν επαναλαμβάνεται και να αξιοποιεί τισ νζεσ
εμπνευςμζνεσ τθσ δυνάμεισ, να πρωτοπορεί και να ερευνά, για να ςταματιςει μια ςτείρα
πραγματικότθτα ενοχλθτικά επαναλθπτικι και μονότονθ που αποςτεϊνει τθν τζχνθ και για
να ανανεϊςει το οπτικό υλικό και για να ξαναπροςδιορίςει τθν αιςκθτικι απόλαυςθ κλπ
Ζτςι ςτισ αρχζσ του 20ου είναι πρωτοπόροι οι Ρικάςο, Οςμάν, Σβίτερσ κλπ. Σιμερα περνάμε
ςε άλλεσ μορφζσ ζρευνασ που χρθςιμοποιοφν το κολλάη ςαν κακιερωμζνθ φόρμα, ςτυλ και
τεχνικι. Ζτςι ςτθν ψθφιακι τεχνολογία ςιμερα διακζτουμε προγράμματα για παιδιά που
επεξεργάηονται ενδιαφζροντα ψθφιακά κολάη για εκμάκθςθ, που μποροφν μετά να τα
τυπϊςουν. Υπάρχουν πολλά διαδικτυακά προγράμματα για κολάη, υπάρχουν μζςα ςτα
κινθτά τθλζφωνα όπωσ και μζςα ςτα μεγάλα γραφιςτικά προγράμματα εμπεριζχεται αυτι
θ δυνατότθτα. Αυτό δεν είναι ποια ζρευνα, αλλά εφαρμογι. Γι αυτό και κα ςυηθτιςουμε
ςτα νζα μζςα τι είναι «πρωτοποριακι ζρευνα» και τι αναπαραγωγι παλαιϊν μορφϊν! Το τι
είναι πρωτοποριακι, καινοτόμοσ καλλιτεχνικι πρόταςθ είναι μια ιδιαίτερθ παρουςία που
δεν προλαβαίνουμε ςϋ αυτό το τρίωρο να το αναλφςουμε αν και κάποια δείγματα εικαςτικά
με τισ φωτογραφίεσ και τα ςχόλια κα ςασ αναλφςω -γιατί δεν πρζπει να μπερδευτοφμε και
να νομίςουμε πωσ επειδι θ κοινωνία δεν προχωράει δεν υπάρχουν ςιμερα ςθμαντικότατοι
καλλιτζχνεσ και πρωτοπόροι μάλιςτα, που δεν είναι γνωςτοί, γιατί δεν παίηουν ςτθν εμπορευματικι πλατφόρμα. Ρζρα λοιπόν από τισ περιπτϊςεισ όπου θ διακίνθςθ και τα χριματα
παράγουν τζχνθ για να γεμίςουν τα χιλιάδεσ πνευματικά κζντρα και τα χίλια μουςεία ςφγχρονθσ τζχνθσ και τα Ρανεπιςτθμιακά τμιματα και τα τμιματα των Κολλεγίων και τα μεταπτυχιακά τμιματα και τισ Art Fair - ζνασ άλλοσ κόςμοσ τθσ τζχνθσ υπάρχει. Αυτι θ οικογζνεια των καλλιτεχνϊν είναι γεμάτθ ευριματα, καφματα, αλχθμείεσ, κριτικι κι εξζγερςθ,
ερωτιςμό και πάκοσ και ηωι και κάνατο. Ζτςι, είτε λζγονται πρωτοπόροι είτε όχι, το ίδιο
κάνει, θ ιςτορία ζχει γυρίςματα κι επανεκτιμά κι επανατοποκετεί.
Κα προλάβουμε όμωσ να μιλιςουμε για τα πρωτοποριακά προγράμματα με τα οποία
μπορεί κανείσ να δθμιουργιςει ακόμθ και τριςδιάςτατεσ μορφζσ και περιβάλλοντα και να
ειςάγει ςτο διαδίκτυο ολόκλθρεσ πόλεισ με ανκρϊπουσ και είτε αυτό να γίνει ζνα παιχνίδι
είτε να χρθςιμζψει ςτθν πολεοδομία είτε να εξυπθρετιςει τθν ίδια τθν ηωι και τθν δομι
μιασ πόλθσ. (Για τουσ μεταφραςτζσ κζλω να ςθμειϊςω πωσ αυτό το τμιμα λόγω του ότι κα είναι ςχολιαςμόσ
προβολισ δεν το ζχω καταγράψει).

Εδϊ ςχθματικά και εν ςυντομία κζλω να αναφζρω τα εξισ. Θ τζχνθ ιταν μζχρι και το τζλοσ
του 19ου αιϊνα ςτθν υπθρεςία των χορθγϊν και των ςυλλεκτϊν, του κράτουσ και τθσ εκκλθ4

ςίασ. Θ τζχνθ αρχίηει να ηθτάει τθν αυτονομία τθσ και τθν απελευκζρωςθ τθσ ζκφραςισ τθσ,
ζτςι δθμιουργεί και εμπνζεται από αξίεσ φιλοςοφικζσ, ποιθτικζσ και ουμανιςτικζσ αλλά
ψάχνει και με όλεσ αυτζσ τισ παραμζτρουσ τθν νζα εικόνα, τθν άλλθ τθσ οπτικι, τθν εικόνα
τθσ πραγματικότθτασ. Σε ατομικό επίπεδο ο Λεονάρντο Ντα Βίντςι μεγάλοσ ερευνθτισ και
πολφπλευροσ δθμιουργόσ εμπνζει μια ςειρά καλλιτεχνϊν. Σε ομαδικό επίπεδο δθμιουργοφνται κινιματα που φζρνουν το καινοφριο/το ανανεωτικό και ςυνομιλοφν και αλλθλοδιαδζχονται το ζνα το άλλο. Με το τζλοσ τθσ δεκαετίασ του ϋ70 βριςκόμαςτε ςε ζνα καινοφριο παγκόςμιο γεγονόσ, ςτθν εμπορευματικι πραγματικότθτα ςαν αξία καλλιτεχνικι, όπωσ
θ κατανάλωςθ ςαν αξία ηωισ. Και ςε πολφ ποιό ςφνκετο βακμό, από το τζλοσ του 19ουαιϊνα, κρζμονται πλζον οι καλλιτζχνεσ από τουσ ςυλλζκτεσ, τουσ χορθγοφσ και τουσ επιμελθτζσ εκκζςεων. Μζχρι τότε βζβαια κάποιοι καλλιτζχνεσ είχανε βγάλει επάξια χριματα και
αυτό δεν ςθμαίνει πωσ θ καλλιτεχνικι κοινότθτα ζβλεπε εμπορευματικά τθν αξία αυτϊν
των καλλιτεχνϊν! Με το τζλοσ τθσ δεκαετίασ του ϋ70 λοιπόν το ζργο δεν ζχει να πει πολλά,
θ εικόνα είναι αυτονόθτθ, θ εικόνα αξίηει χριματα άρα είναι εικόνα τζχνθσ όπωσ θ εικόνα
που είναι παραγγελία τθσ Εκκλθςίασ είναι άγια και τθν προςκυνάμε και τθν πιςτεφουμε για
καυματουργι. Αυτό το δόγμα δεν ςταμάτθςε βζβαια τθν άλλθ πλευρά τθσ τζχνθσ να
αναπτφςςεται και να αντεπιτίκεται.
Από το 1960 καινοφρια προςπάκεια να επαναπροςδιοριςτεί θ εικαςτικι οπτικι τθσ πραγματικότθτασ με τθν ειςαγωγι του βίντεο μζςο τεχνικά πρωτοποριακό, που ςτα χζρια ςθμαντικϊν καλλιτεχνϊν ζδωςε πρωτοποριακισ αιςκθτικισ παρζμβαςθσ ζργα βίντεο. Μετά τον
πρωτοποριακό βουβό κινθματογράφο των Man Ray, Duchamp και τόςων άλλων μετά τον
Ρειραματικό Κινθματογράφο, το εικαςτικό βίντεο ςυνεχίηει ζωσ και ςιμερα να δίνει ςθμαντικά ζργα. Σιμερα βζβαια θ ψθφιακι επεξεργαςία ζχει δϊςει μια τελείωσ διαφορετικι
αιςκθτικι δυνατότθτα δθμιοφργθςε ζναν ψθφιακό κόςμο. Οι μεγάλεσ εταιρείεσ ζδωςαν
μεγαλόπνοα ζργα ςαν το Matrix που διαμόρφωςαν ζνα καινοφριο τοπίο ςτον Κινθματογράφο και το διαδίκτυο με παιχνίδια του τφπου Second Life λειτοφργθςε εντείνοντασ τθν
ςυμμετοχικι/ διαδραςτικι ςχζςθ. Οι νζεσ οκόνεσ πλάςμα φζρανε ποιοτικι ςθμαντικι
αναβάκμιςθ και λόγω των ψθφιακϊν ευκολιϊν μζχρι και τριςδιάςτατθ εικόνα μαηί με τθν
υψθλι ευκρίνεια.
Με όλα τα μζςα ςιμερα λοιπόν μποροφμε να γυρίςουμε βίντεο αλλά και να κάνουμε και
κολάη με δωρεάν διαδικτυακά προγράμματα. Ο Μαρκ Αμζρικα, που το 2009 εξζκεςε ςτο
Ε.Μ.Σ.Τ., ζκανε ζνα VJ χρθςιμοποίθςε το βίντεο και με τον τρόπο των καταςταςιακϊν του
Ραριςιοφ εφάρμοςε φράςεισ ι λζξεισ ςυνκθματολογικά ζτςι που να δθμιουργθκεί ζνα
ςφνολο με ιδιαίτερθ παρζμβαςθ. Ζτςι όπωσ θ τεχνικι του κολάη ςαν αντίλθψθ ζχει αρχίςει
από τα παιδικά πια χρόνια να διδάςκεται ςαν ζνασ τρόποσ προςζγγιςθσ αυτοφ του πολφχρωμου κόςμου μασ ζτςι και το μζςο βίντεο είναι ςτα χζρια όλων. Και τα δυό πρωτοχρθςιμοποιικθκαν από ιδιαίτερουσ ερευνθτζσ καλλιτζχνεσ πρωτοποριακοφσ, το μεν κολάη ςαν
καλλιτεχνικι εφεφρεςθ ενϊ το βίντεο ςαν μια ακόμθ οικειοποίθςθ από τθν τζχνθ ενόσ νζου
τεχνολογικοφ επιτεφγματοσ. Από το κολάη ςτο ςφγχρονο ρεμίξ είναι μια πρωτοποριακι
προςζγγιςθ τθσ αφιγθςθσ μζςα από αποςπάςματά τθσ ι μια που δεν ζχουμε δικζσ μασ
καινοφριεσ προτάςεισ/ςκζψεισ να ποφμε ασ ανακατζψουμε τα παλιά και οπωςδιποτε κάτι
κα βγει; Δεν κζλω να αδικιςω ςυνολικά αυτι τθν πρακτικι που είναι ζνασ δθμιουργικόσ
ςχολιαςμόσ. Είδαμε μάλιςτα τελευταία πόςο τθσ μόδασ ιρκε θ μυκικι δεκαετία του ’60.
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Σιμερα θ πρωτοπορία βρίςκεται ςε ζνα άλλο μζροσ όπου ερευνά για να παραχκεί υψθλοφ
ι ειδικοφ αιςκθτικοφ αποτελζςματοσ τζχνθ όχι ςτισ παλιζσ πολφτεχνεσ μορφζσ αλλά ςτισ
ςφγχρονεσ αναηθτιςεισ που ξεκινάνε από διεπιςτθμονικζσ ςυνεργαςίεσ από καλλιτζχνεσ
αλχθμιςτζσ κι ερευνθτζσ. Συνικωσ αυτοφσ τουσ καλλιτζχνεσ δεν κα ζχεισ τθν τφχθ να ςυναντιςεισ ζργο τουσ πολλζσ φορζσ. Το αποτζλεςμα αυτϊν των αναηθτιςεων είναι πολλζσ
φορζσ και πάρα πολφ ακριβό οι καλλιτζχνεσ αυτοφ του τομζα τθσ τζχνθσ εμφανίηονται κι
εξαφανίηονται. Δεν υπάρχει εμπορικι καταγραφι, θ ςυμμετοχι των κεατϊν είναι δθμιουργικι, τα ζργα δεν μπαίνουν ςτα ςφγχρονα μουςεία τζχνθσ εμφανίηονται μόνον ςε ειδικευμζνεσ εκκζςεισ. Και θ λζξθ Μουςείο δεν εννοεί αυτό που είτανε κάποτε το Μουςείο. Χίλια
μουςεία ςφγχρονθσ τζχνθσ παγκόςμια και χιλιάδεσ πνευματικά κζντρα κι ζνασ τεράςτιοσ
επαγγελματικόσ μθχανιςμόσ μιςκωτϊν, διπλωματοφχων που πρζπει να επιβιϊςουν επιβάλουν τουσ νόμουσ τουσ. Επανζρχομαι. Δφςκολα μάλιςτα βγαίνουν αφθγθματικζσ /επεξθγθματικζσ φωτογραφίεσ κι αυτζσ δεν δείχνουν και πολλά, κάποια καλϊδια, κάποιεσ οκόνεσ,
μια που ςε αυτζσ τισ εκκζςεισ θ ενζργεια είναι παροφςα κι ο κεατισ βρίςκεται αντιμζτωποσ
με ζνα ηωντανό ζργο τζχνθσ όχι με μια ακόμθ εικόνα, αλλά με ζνα ςφςτθμα ελεφκερο αλλά
κι οριςμζνο από κανόνεσ, με ζνα ζργο που βρίςκεται ςε ανοιχτό διάλογο.
Τον Φεβρουάριο του 1974 ςτθν Ακινα δθμοςιεφω ςτον επίλογο του ποιθτικοφ μου βιβλίου
τθν πρόταςθ εκείνθ που κζλει τουσ αναγνϊςτεσ να είναι/γίνουν δθμιουργοί των πάντων.
Σιμερα βάηω τον όρο πρωτοπορία πάλι. Πχι πωσ χάκθκε ποτζ αλλά δεν τον χρθςιμοποίθςα
τότε, ζβαηα τθν λζξθ πειραματικι, ερευνθτικι, πζρα από τθν μόδα. Ψάχνοντασ για το πϊσ
να ςυνεχίςω το δθμιουργικό μου ταξίδι, μετά τισ κατακτθμζνεσ ιςτορικζσ αιςκθτικζσ κατατάξεισ, οι +ολικζσ προτάςεισ εκκζςεων κι εγκαταςτάςεων και γλυπτϊν μου ζκεςαν πολλά
αναπάντθτα ενδιαφζροντα ερωτιματα για να ςυνεχίςω να ψάχνω, να δθμιουργϊ και να
βρίςκω απαντιςεισ ςϋ αυτό το φανταςιακό εργαςτιριο μζςα ςτθν παγκόςμια περιπζτεια
τθσ τζχνθσ. Ζνα μικρό απόςπαςμα γιϋ αυτζσ τισ προςεγγίςεισ : … Θ πρϊτθ φορά που
οργανϊνω μια τζτοια προςζγγιςθ επανανάγνωςθσ των μορφϊν που με βοθκάνε εκφραςτικά μζςα από τθν ιςτορία, γίνεται ςτο πρϊτο μου ποιθτικό βιβλίο, που όχι μόνον περιζχει
τμιματα από βιβλία αλλά και επιγραφζσ δρόμων και παραινζςεισ/ςκζψεισ για τον
αναγνϊςτθ αλλά και για τθν ίδια τθν πράξθ αυτι τθσ ζκδοςθσ. Θ ποίθςθ που βγαίνει ςτθ
ηωι και θ ηωι που μπαίνει ςτθν ποίθςθ. Δεν φοβάμαι το καινοφριο ςτθν ποιθτικι αίςκθςθ
αλλά το παλιό κι αυτοφσ που βολεφονται γφρω του, το κακιερωμζνο, το ςίγουρο. Θ πεπατθμζνθ ςιμερα είναι πια μια λεωφόροσ ταχείασ διελεφςεωσ: προςοχι μθ ςασ ςυνκλίψουν οι
βιαςτικοί οδθγοί! Από πάνω κι από κάτω και γφρω από κάκε ςκθνι του παρελκόντοσ υπάρχει πάντα χϊροσ για νζα μθνφματα και καινοφριεσ προςεγγίςεισ, ναι τζτοια είναι και θ δικι
μου +ολικι προςζγγιςθ.
Ρζρα από αυτζσ τισ +ολικζσ παρουςιάςεισ, όπου θ γραφι διακρινόταν από τθν ιδιαίτερθ
προςζγγιςθ κάκε φορά κι όχι από το ενιαίο ςτυλ αλλά από τον ενιαίο προβλθματιςμό ςε
κάκε ςυνολικι τζτοια παρουςία, βρζκθκα ςτθν εφευρετικι πλευρά τθσ πθγισ τθσ ζκφραςθσ τθσ τζχνθσ κζλοντασ να παράγω τον κεραυνό μζςα ςτθν Τζχνθ, μζςα δεκαετίασ τουϋ80.
Ο κεραυνόσ μζςα ςτθν Τζχνθ, ειδικά μάλιςτα ςϋαυτιν τθν δεκαετία τθσ ανόθτθσ/χλιαρισ/
political correct/life style βρετανικισ ςκθνισ. Ραρακζτω από το βιβλίο Χ. Σαββόπουλοσ
«Ερμθνείεσ του Ρραγματικοφ, θ ςφγχρονθ τζχνθ ςτθ δεκαετία του 1980», εκδόςεισ Ρλζκρον
2009,ςελ.39-40 «…Οι καλλιτζχνεσ που υποςτθρίηουν τισ καινοφριεσ τάςεισ ςτθ ηωγραφικι,
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ςε όλθ ςχεδόν τθν Ευρϊπθ, τθ Βρετανία και τθν Αμερικι απομακρφνονται από τθν ιδζα τθσ
ιςτορικισ εξζλιξθσ και του πειραματιςμοφ ωσ μεκόδου προςζγγιςθσ του καλλιτεχνικοφ
αντικείμενου που χαρακτιριςε τθ μοντζρνα περίοδο. Κεωρικθκε ότι τα ηθτιματα που
ζκεςε το μοντζρνο ζχουν εξαντλθκεί, καταςτράφθκαν και ζγιναν μθ εφαρμόςιμα. Στθ κζςθ
τουσ θ καινοφρια ηωγραφικι προτείνει τθ δφναμθ του υποκειμζνου και τθ ματιά του καλλιτζχνθ.» Σχόλιο : το να απομακρυνκείσ από μια ιδζα ςθμαίνει πωσ τα μάτια ςου βλζπουν
διαφορετικά μαηί με τθν ςκζψθ ςου, δθλαδι το μοντζρνο εξαντλικθκε !
Ρζραν του ότι από τον Μπ. Ολίβα μζχρι τον Νικ. Μπουριό το κζμα παίχτθκε πάντα ςτθν
μοδάτθ εμπορευματικι παρζμβαςθ, τι πρότειναν ςαν ςυνζχεια του Μοντζρνου, για να
φτάςουμε τϊρα ςτο τζλοσ του Μεταμοντζρνου και τθν αρχι του alter … ! Οικειοποιικθκαν
τα πάντα, ότι μποροφςαν να πλαςάρουν να δθμιουργιςουν εμπόρευμα, τϊρα τα γυαλιςτερά μασ τελείωςαν και χτυπάμε και το alternative, το παράλλθλο, το πειραματικό. Για όςουσ
κζλουν να καταλάβουν, ηοφμε τθν ςυνζχεια του Μοντζρνου και θ δφο δεκαετιϊν τρίπλα
άφθςε πίςω τθσ πολφ κομφοφηιο τόςο ςτουσ λίγο κεωρθτικοφσ- λίγο επιμελθτζσ –λίγο
καλλιτζχνεσ που είναι πάντωσ κερδιςμζνοι όςο και ςτουσ ξεχαςμζνουσ καλλιτζχνεσ από τισ
διάφορεσ κεωρθτικζσ ομαδοποίθςθσ που είναι από τουσ χαμζνουσ. Ρερίοδοσ λίγο απ’ όλα
και light και political correct! Αυτό που κυριάρχθςε ςαν Τζχνθ ιταν απογοθτευτικά ρθχό κι
ζδιωξε πολφ κόςμο από τον εικαςτικό χϊρο που μεταβλικθκε ςε ζνα ποπ παηάρι γκατηετιάσ και καταναλωτικοφ τυφλϊματοσ. Εκεί τότε, εγϊ προτείνω ζναν κεραυνό μζςα ςτθν
τζχνθ – ζναν ςπινκιρα ανατροπισ. Ζτςι αυτό το ψάξιμο με ζκανε «να γίνω» θλεκτρονικόσ
και να ςχεδιάςω και τθν ανάλογθ πλακζτα μου(ολοκλθρωμζνο κφκλωμα), να εμβακφνω
ςτθν υψθλι τάςθ και τθν ειδικι ςχζςθ που ζχουν τα υλικά με τθν ολικι εκφόρτιςθ, να ζρκω
ςε διάλογο με επιςτιμονεσ. Δεν πιςτεφω πωσ γίνεται κάποια ενδιαφζρουςα ζρευνα ςτθν
εικόνα που διαπραγματεφεται θ ηωγραφικι, οφτε θ γλυπτικι. Στισ περικωριακζσ εκφράςεισ
μίξθσ αιςκιςεων αναγνωρίηω πολφ δφναμθ όπωσ και ςτισ ςυνερεφςεισ τεχνϊν-επιςτθμϊν,
πρωτοπορία εννοιολογικι, τεχνολογικι μζςα ςε διεπιςτθμονικά προτάγματα.
Στθν ψθφιακι αιςκθτικι, τϊρα που κάπωσ ενθλικιϊνεται και ςτθν τριςδιάςτατθ διαδραςτικι ςφνκεςθ ςτο διαδίκτυο ι και ςτον κινθματογράφο παράγονται, όπωσ προανζφερα,
εντυπωςιακά ςτοιχεία για μια εικόνα που ναι μεν ειςχωροφμε μζςα τθσ γυρίηει, ςφυρίηει
μασ κερδίηει-αλλά μασ προωκεί ςε μια νζα αφελι αφιγθςθ χωρίσ ψυχι. Στα χζρια βζβαια
άξιων καλλιτεχνϊν και αυτι θ πανάκριβθ ψθφιακι πλατφόρμα κα βρει τον κατάλλθλο
δάςκαλό τθσ για να γίνει τζχνθ με αυτά τα πανάκριβα εργαλεία. Θ πρωτοπορία πάντα
υπάρχει και πάντα ερευνά πζρα από αυτό που κυριαρχεί ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ και
ςτθν μόδα .
Εδϊ κζλω να ςθμειϊςω το εξισ, ςτθν πολιτικι αυτόσ ο όροσ ζχει εννοιοδοτθκεί αρνθτικά
από τθν λενινιςτικι πρακτικι και κεωρεία γφρω από τθν αναγκαιότθτα τθσ πρωτοπορίασ
που κεωρεί τουσ ανκρϊπουσ κουτοφσ και ανίκανουσ να απελευκερωκοφν από μόνοι τουσ
και, ωσ εκ τοφτου, δικαιοδοτεί τον εαυτό τθσ να αναλάβει τθν διεκπεραίωςθ, οργάνωςθ και
διαχείριςθ τθσ κοινωνικισ ηωισ των ανκρϊπων. Φυςικά ςτθν τζχνθ θ πρωτοπορία που ςυνικωσ είτανε πολιτικοποιθμζνθ δεν είχε να διαχειριςτεί τζτοια προβλιματα και θ ςφγκρουςθ με το άγνωςτο γινότανε μζςα ςτον τομζα ενδιαφζροντοσ τθσ τζχνθσ. Σε κάποιεσ περιπτϊςεισ θ διάκεςι τουσ μπερδεφτθκε με τθν πολιτικι λενινιςτικι πρακτικι, αυτό βζβαια
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ανικει ςε μια ιςτορικι περίοδο των αρχϊν του 20ου. Τα κινιματα τθσ πρωτοπορίασ
εκφράηανε και λόγο κοινωνικό. Θ δικι μου πρόταςθ είχε πάντα και πολιτικι ςυμπεριφορά,
αλλά δεν ζκετε κανζνα χαρακτθριςτικό μιασ τζτοιασ ςχιηοειδοφσ αυτοπροςδιοριηόμενθσ
ςωτιριασ παρουςίασ. Εξ άλλου κάκε πολίτθσ που κζλει να ςυμμετζχει και να ορίηει τθν
δθμοκρατικι διαδικαςία μπορεί να το κάνει και μπορεί να είναι και καλλιτζχνθσ. Ι αλλιϊσ
κάκε καλλιτεχνικι πράξθ από μόνθ τθσ φζρει μια ιδεολογία και μάλιςτα όταν παρεμβαίνει
ςτον δθμόςιο χϊρο. Θ πρωτοπορία που γνϊριςα ςτθν Gallerie J.&J. Donguy ςτο Ραρίςι
αλλά και ςτθν Νζα Υόρκθ ςτα εργαςτιρια των φίλων καλλιτεχνϊν ι ποιθτϊν και αλλοφ, δεν
είχε να κάνει με αυτό που κυριαρχοφςε. Ασ αναρωτθκοφμε λοιπόν κι ασ αφιςουμε τουσ
ςχετικιςτζσ ςτθ μιηζρια τουσ και ςτο glamorous χάοσ τουσ.
Ηοφμε ςε μια εποχι όπου τθν κζλουν επιφανειακι με νεοτερικότθτα και με ζνα μεταμοντζρνο λάιφςταιλ να μθν αναηθτοφν παρά να αναπαράγουν με ςφγχρονα μζςα και λεσ και
φοβικά ςιωποφν ςτα ουςιϊδθ επεξεργάηονται το καταναλωτικό ιδεϊδεσ και αντιμετωπίηουν τον ιςτορικό χρόνο ςαν να μθν υπιρξε, κάνοντασ άχρθςτθ τθν γνϊςθ και τθν αναηιτθςι τθσ. Ρολυπολιτιςμικι ανάμιξθ ςτισ ςφγχρονεσ μεγαλουπόλεισ, ανάμιξθ χωρίσ επικοινωνία. Επανανάμιξθ πολιτιςτικϊν προτάςεων και όχι επαναπροςδιοριςμό. Ξαναρίχνουμε τα
χαρτιά με μια ςθμαδεμζνθ τράπουλα χωρίσ καν καινοφριο παιχνίδι. Ναι βζβαια και γιατί όχι
και αυτό! Εμπόριο να γίνεται κι όπωσ κζλει ασ γίνεται κι ότι κζλει ασ γίνει! Ανάμιξθ μουςικϊν, βίντεο, λόγου – αυτά όταν χρθςιμοποιικθκαν ςαν μζςα είχαν ςα ςτόχο τθν ανατροπι
και τθν αμφιςβιτθςθ ιδεϊν και κατεςτθμζνων προτάςεων κι όχι το νζο εμπορικό άκουςμα
με επίφαςθ πρωτοπορίασ, το νζο οπτικό ςχθματιςμό που αντί να είναι το κολάη του 1920
είναι το βίντεο κολάη του 2010.Νζο νταντά δεν κα πει τίποτε άλλο από τθν ςυνζχεια του
παλιοφ που λόγω ςυνκθκϊν δεν μπορεί να ςυνεχιςτεί άρα νζο κάτι οτιδιποτε! Το κατϋ επίφαςθ που επιτρζπει με ευκολία τθν λζξθ εκφράςτθκα! Αυτό που λζνε, «πωσ περνάτε τον
ελεφκερο χρόνο ςασ: μα βζβαια δθμιουργικά» και εννοοφν τθν ανάπτυξθ κάποιου χόμπι
που μπορεί να ζχει χαρακτθριςτικά τζχνθσ ι χρθςιμοποίθςθ τθσ τζχνθσ από προγραμματιςμζνεσ πλατφόρμεσ διαςκζδαςθσ. Να μθν τα ςυγχζουμε για να βρίςκουμε τθν αυκεντικι
απόλαυςθ. X +, ο άγνωςτοσ Χ λοιπόν και θ περιπζτεια αναγνϊριςισ του.
Ο παράγων άγνωςτοσ Χ άςκθςε τθν ςκζψθ και βοικθςε ςτθν αντίλθψθ κι ανάγνωςθ του
εςωτερικοφ κι εξωτερικοφ περιβάλλοντοσ του ανκρϊπου. Το ηθτοφμενο άγνωςτο τροφοδότθςε τθν δθμιουργικι ζκφραςθ και ανάπτυξε μορφζσ ποφ βοικθςαν ςτθν κατάκτθςθ δεδομζνων. Τα δεδομζνα μπολιάςτθκαν με τον παράγοντα Χ και για τα άγνωςτα αυτά ςτοιχεία
τθσ ςκζψθσ χρειάςτθκε θ ζρευνα. Θ ζρευνα κι ο επαναπροςδιοριςμόσ τθσ από τθν ανακάλυψθ, είναι μια πορεία που δίνει λόγο φπαρξθσ ερευνθτικισ, όςο ςτθν επιςτιμθ τόςο και
ςτθν τζχνθ. Ο φορζασ Χ οδιγθςε τθν εκφραςτικι ςυμπεριφορά όςο ςτο ψάξιμο μζςα από
τθν τζχνθ και τθν δυναμικι που ανάπτυξε με τισ πολυδιάςτατεσ καταγραφζσ τθσ, τόςο και
ςτο ψάξιμο μζςα από τθν επιςτιμθ, τισ οριοκετιςεισ τθσ του κόςμου και τισ τεχνολογικζσ
τθσ εφαρμογζσ. Μζςα από τισ ιδεολογίεσ και τισ κεολογικζσ τουσ προεκτάςεισ όλα βρίςκουν
μια ζμπιςτθ λφςθ. Μζςα ςτο άγνωςτο ταξίδι Χ θ τζχνθ πάντα επαναπροςδιορίηεται φανταςιακά κι θ επιςτιμθ ςτακερά προτάςςει προτάγματα του άγνωςτου που αφριο κα μασ
γνωρίςει. Πταν ο Χ ειςβάλει ςτθν τζχνθ τότε γίνεται Χ+ το ίδιο και ςτθν επιςτιμθ. Είναι
παράγων ανατροπισ και ανανζωςθσ. Αυτό βζβαια μπορεί να ιςχφςει, όταν αυτόσ ο άγνωςτοσ δεν υποδφεται ζναν γνωςτό, που ανικει ςτον υπερκετικό βακμό του λόγου και
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προτάςςει τελεολογικζσ λφςεισ για ανάπτυξθ κεολογικϊν πρωτοβουλιϊν κι όταν αυτόσ ο
άγνωςτοσ δεν εξοςτρακίηεται εν όψει ενόσ " τζλειου " πολιτειακοφ ςυςτιματοσ κι όταν
αυτόσ ο άγνωςτοσ δεν γίνεται ιδεολογικό καταςκεφαςμα για παραπλάνθςθ των ανκρϊπινων διαφορϊν ςε γζνοσ, φυλι, ςκζψθ ιδιοςυγκραςία αλλά φορζασ ενόσ ςυνολικοφ
προτάγματοσ του ανκρϊπινου γζνουσ. Ο άγνωςτοσ Χ αναγνωρίηεται ςτθν διαφορά και ςτον
άλλον που αν δεν επικοινωνιςουμε μαηί του δεν κα γνωρίηουμε το άγνωςτο που φζρει τθν
ηωι και διεκπεραιϊνει τα όριά τθσ. Ο άγνωςτοσ Χ καταςκευάηει λαβυρίνκουσ για να γίνει το
άγνωςτο γνωςτό - να ανιχνεφςει για να βρει τισ διαδρομζσ.
Ο άνκρωποσ που αποκτάει φτερά, που κλζβει από τουσ κεοφσ τθ φωτιά, γινόταν κατά
περιόδουσ πρότυπο ηωισ, είτανε όμωσ πάντα πρόκλθςθ! Ο Δαίδαλοσ είναι ο τφποσ του
καλλιτζχνθ που φζρει ικανότθτεσ όςο αρχιτεκτονικισ, τόςο γλυπτικισ, ακόμθ κι εφευρζτθσ
μθχανικϊν μζςων είναι! Στον δε Μζνωνα του Ρλάτωνα τα γλυπτά του χαρακτθρίηονται ωσ
ζμψυχα. Από τον πανεπιςτιμονα Αριςτοτζλθ, ςτουσ εγκυκλοπαιδιςτζσ ζωσ τθν ςθμερινι
μορφι ειδίκευςθσ κι ανάλυςθσ που ζχει πάρει θ επιςτιμθ, ο άνκρωποσ ηθτάει λφςεισ
ανάλογεσ του εκάςτοτε κοινωνικοφ γίγνεςκαι. Ζτςι από τον Δαίδαλο ςτον Λεονάρντο ζωσ
τουσ ςθμερινοφσ καλλιτζχνεσ, βλζπουμε περιόδουσ αναλαμπϊν, όπου τα όρια διαπλατφνονται κι απελευκερϊνεται θ δθμιουργικι δράςθ. Στον 20ο αιϊνα ο διάλογοσ τεχνϊν και
επιςτθμϊν κορυφϊνεται, όντασ ηθτοφμενο τθσ κοινωνικισ πραγματικότθτασ και παράγωγο
των ερευνϊν και ανακαλφψεων του 19ου αιϊνα. Στισ εικαςτικζσ τζχνεσ μποροφμε να διακρίνουμε τισ ςτιγμζσ εκείνεσ όπου αυτι θ ςυνεργαςία ζφερε τα αναμενόμενα αποτελζςματα - ζτςι ςχθματικά αναφζρουμε ςτισ αρχζσ του αιϊνα το φουτουριςμό, τθν μεγάλθ δεκαετία του 60 και τθν επανατοποκζτθςθ του διαλόγου πολλζσ φορζσ με το πρόκεμα νζο ςτθν
δεκαετία του 80 - ενϊ ςε άλλεσ τζχνεσ βλζπουμε να πορεφονται μαηί με τα επιςτθμονικά
επιτεφγματα αδιάκοπτα. Θ τζχνθ τθσ δεκαετίασ του 60 προωκεί τθν ζννοια τθσ " μίξθσ των
αιςκιςεων " και τθσ αμεςότερθσ ςυμμετοχισ των κεατϊν, δθμιουργοφνται πολφτεχνεσ
καλλιτεχνικζσ μορφζσ μζςα από πολυμεςικζσ δυνατότθτεσ. Τθν δεκαετία του 90 λόγω των
ψθφιακϊν και θλεκτρονικϊν μζςων θ διαδραςτικότθτα ζγινε κάτι πολφ πιο εφλογο όπωσ
επίςθσ και θ ζννοια τθσ μίξθσ των μζςων, με τθν ανάπτυξθ αυτόνομων περιοχϊν ζρευνασ,
αυτισ των πολυμζςων (multimedia). Στθν πρόταςθ τθσ ςυμμετοχισ ςιμερα τίκεται θ αλλθλεπίδραςθ, εκεί που τα ζργα είτανε τελειωμζνα ςιμερα είναι ανοικτά. Αλλά και κάτι ακόμα
ςαν ιδιαιτερότθτα τθσ ςχζςθσ των τεχνολογικϊν ζργων του '60 με αυτά που γίνονται μετά
το 1980, πολλά από αυτά τα ζργα και λόγω υψθλοφ κόςτουσ και ειδικισ τεχνογνωςίασ,
εμφανίηονται μόνον ςε ςθμαντικά γεγονότα, ςε μεγάλεσ εκκζςεισ και θ καταγραφι τουσ και
τα ίχνθ τουσ υπάρχουν πια μόνον ςτθν ςυλλογικι μνιμθ. Θ επιςτιμθ όςο είναι αναλυτικι
και εξειδικευμζνθ τόςο οι πολυεπιςτθμονικζσ ςυνκετικζσ προτάςεισ τθσ και θ πολυεπίπεδθ
ζρευνα αποκτοφν τισ καινοφριεσ προχποκζςεισ φπαρξισ τθσ. Πςο θ επιςτιμθ χρθςιμοποιεί
τα τεχνικά αποτελζςματά τθσ τόςο και θ τζχνθ. Από τθν μία λοιπόν το πρόταγμα τθσ μίξθσ
των αιςκιςεων ςτθν τζχνθ ( πολφτεχνεσ μορφζσ, πολυμεςικζσ, ςυναιςκθςιακζσ ) χρθςιμοποιεί και τθν επιςτιμθ ,από τθν άλλθ θ ςυνκετικι ερευνθτικι εργαςία τθσ επιςτιμθσ
προχποκζτει ζνα ευρφ φάςμα ανκρϊπινων δθμιουργικϊν διεργαςιϊν. Αν θ εννοιοδότθςθ
των λζξεων κι θ επιςιμανςθ κι θ ανάπλαςθ νζων λζξεων οφείλεται ςτθν φιλοςοφία και τθν
ποίθςθ, θ επιςτιμθ μιλάει με ζναρκρο ιςτορικό λόγο και βζβαια ςυνειςφζρει εξ ίςου ςτθν
εννοιοδότθςθ και τθν γζνεςθ νζων λζξεων. Οι ςυςχετιςμοί αυτοί είναι απεριόριςτοι, όςο
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δεν αντιλαμβανόμαςτε τθν τζχνθ ςαν διακόςμθςθ, το κζατρο ςαν ςιριαλ ι τθν επιςτιμθ ςε
μια χυδαία εφαρμογι τθσ. Με ςφαιρικι αντιμετϊπιςθ ο καλλιτζχνθσ οραματίηεται, ο δε
επιςτιμονασ με τθν εξειδικευμζνθ ςυμπεριφορά του αναπτφςςει τουσ δρόμουσ εκείνουσ
που μπορεί να παρζμβει με τα μθνφματά του ο καλλιτζχνθσ. Θ ςυνειδθτι μίξθ αιςκιςεων
ζφερε τθν ςυνεργαςία τεχνϊν κι επιςτθμϊν ςε μια κακθμερινι χριςθ με άπειρεσ εφαρμογζσ ζτςι που αυτζσ να επαναπροςδιορίςουν το τοπίο τθσ αναφοράσ τθσ πράξθσ που
κάνουμε.
Επιςτθμονικι ζρευνα και καλλιτεχνικι δθμιουργία κατ' αρχιν βρίςκονται με μια διαχωριςτικι γραμμι ανάμεςά τουσ. Ραρ' όλα αυτά, ερευνθτζσ του άγνωςτου, χωρίσ ταυτότθτα
καλλιτζχνθ ι επιςτιμονα, μποροφν να βρεκοφν ςτο ίδιο μικοσ κφματοσ, ς' ζναν διάπλου
των αναπάντθτων ερωτθμάτων. Ραρ' όλο που κατ' αρχιν οι δρόμοι είναι διαφορετικοί,
ςυμμετζχουν ςτον ίδιο κοινωνικό ιςτό, τθν ίδια ιςτορικι περίοδο, ζχοντασ κοινοφσ ςτόχουσ
τθν γνϊςθ, το καινοφριο, τθν παρζμβαςθ και διαφορζσ που τοφσ δίνει τθν ταυτότθτα φπαρξθσ - ο άγνωςτοσ Χ ελλοχεφει ωσ φορζασ δθμιουργικισ ζφεςθσ. Θ τζχνθ και θ επιςτιμθ
πολλζσ φορζσ βρζκθκαν αντιμζτωπεσ, αλλά ποτζ καμία ςτιγμι ριξθσ τζτοια δεν ζφταςε ςαν
αυτι τθσ επιςτιμθσ με τθν κρθςκευτικι πίςτθ. Ακόμα και ςτθν ςφγχρονθ εποχι, ςτισ
λεγόμενεσ ανεπτυγμζνεσ κοινωνίεσ όπου οι κρθςκείεσ ζχουν διαχωριςτεί από τθν κρατικι
εξουςία, θ ςχζςθ κρθςκείασ - επιςτιμθσ παραμζνει ςε ςχετικό διάλογο. Να ζνα τζτοιο
παράδειγμα, που είναι λιγότερο ουςιαςτικό από το κζμα τθσ γενετικισ ι των αμβλϊςεων ι
τον ζλεγχο των γεννιςεων, και πωσ αντιμετωπίςτθκε. Ο Στζφεν Χόκινγκ, ςτα πλαίςια ενόσ
ςυνζδριου κοςμολογίασ, ςυνάντθςε τον Ράπα ο οποίοσ του είπε να ςυνεχίςει να ψάχνει το
ςφμπαν, αλλά όχι τθν ςτιγμι τθσ γζνεςισ του, το Big Bang, γιατί αυτό ιταν δθμιοφργθμα
του κεοφ. Θ επιςτιμθ κι θ κρθςκεία κοιτάχτθκαν ςτα μάτια αλλά δεν ζδωςαν τα χζρια. Θ
πρόςφατθ δε αυτι νουκεςία του επιςτιμονα ζρχεται ςαν αναλλοίωτθ ςυνζχεια των Αρχϊν
τθσ Φιλοςοφίασ του R.Descartes ο οποίοσ ηθτάει να αφιερϊςουμε τθν λζξθ άπειρο για να
αναφερόμαςτε ςτον κεό μόνον, επιτρζποντασ βζβαια να ερευνθκοφν τα ανκρϊπινα ςε
κάποιο χϊρο που μποροφμε να ονομάςουμε μθ οριςμζνο ( indéfini ). Στθν λζξθ άπειρο
ζρχονται να εγγραφοφν όχι μόνο οι αναγκαίεσ μεταφυςικζσ προχποκζςεισ του 17ου αιϊνα,
αλλά παράλλθλα όςο οι μακθματικζσ τόςο κι οι κοςμολογικζσ αναηθτιςεισ που βρζκθκαν
ςτο ςτόχαςτρο τθσ Λερισ Εξζταςθσ. Θ αμφιςβιτθςθ τθσ πίςτθσ, κατά τουσ κεολόγουσ,
οδθγεί το 1600 ςε κανάτωςθ τον Τηιορντάνο Μπροφνο και τον Γαλιλαίο ςε φριχτι περιπζτεια ηωισ, για υποςτιριξθ τθσ επιςτθμονικισ αλικειασ. Ο Γαλιλαίοσ λζει ςε ζναν απεςταλμζνο του Ράπα: το Άγιο Ρνεφμα μασ διδάςκει πϊσ να πάμε ςτον ουρανό - όχι πϊσ πάνε οι
ουρανοί! Θ επιςτιμθ πριν τον 19ο αιϊνα είτανε γνϊςθ ςε αντιπαράκεςθ με πιςτεφω - θ
επιςτθμονικι μεκοδολογία ορίηεται. Θ τζχνθ τον 18ο αιϊνα περιγράφεται ωσ: θ γνϊςθ του
τεχνίτθ και το αποτζλεςμα τθσ εργαςίασ του. Για τον Λεονάρντο το μάκθμα τθσ ανατομίασ
είτανε χριςιμο, ςιμερα κινθτοποιοφν τον διάλογο οι επιςτιμεσ που μποροφν να εμπνεφςουν, να δθμιουργιςουν υπόβακρα ι μζςα για να πραγματωκεί δθμιουργικό ζργο. Τα
επιςτθμονικά ευριματα μεταβάλλονται ςε φιλικά εργαλεία, εκφραςτικά κι απελευκερωτικά τθσ καλλιτεχνικισ δθμιουργίασ. Ο διάλογοσ τεχνϊν κι επιςτθμϊν τίκεται και οι επιςτιμεσ
πολλαπλαςιάηουν τα ειδικά πεδία δράςθσ τουσ Είναι φυςικό ςτο τζλοσ του 20ου αιϊνα
όταν μιλάμε για διάλογο και ςυςχετιςμό τεχνϊν κι επιςτθμϊν να τα ορίηουμε με μία ανάγνωςθ που να περιλαμβάνει τισ προοδευτικζσ αναηθτιςεισ του αιϊνα μασ κι όχι τα οπιςκο10

δρομικά κρθςφφγετα μεταμοντερνικότθτασ που εμφανίςτθκαν ςτισ εικαςτικζσ τζχνεσ για να
ςϊςουν τελικά μόνον τισ ςωρευμζνεσ αποκικεσ των εμπόρων τζχνθσ. Το κζμα μασ είναι
"Τζχνθ, Επιςτιμθ και Τεχνολογικζσ εφαρμογζσ " όμωσ το ενδιαφζρον μασ είναι ςτον πλθκυντικό των μορφϊν εκείνων που ζχουν ζρκει ςε κάποιο διάλογο. Ζτςι, εδϊ όταν αναφζρω
τθν τζχνθ αφορά ειδικά τισ εικαςτικζσ τζχνεσ, τθν επιςτιμθ το ςφνολο των επιςτθμϊν και οι
αναφορζσ βζβαια αυτζσ αφοροφν τον δυτικό πολιτιςμό. Τα νζα μζςα δεν κάνουν τθν νζα
τζχνθ ι τουσ νζουσ καλλιτζχνεσ. Ρράγματι μπορεί να βοθκοφν ςε καλλιτεχνικζσ εναςχολιςεισ, χόμπι κι εφαρμογζσ. Τα μζςα αλλάηουν ςυνζχεια και το εμπόρευμα παλιϊνει γριγορα
– ειδικά ςτισ μικροςυςκευζσ που πρζπει να ζχουν αυξθμζνο ανταγωνιςμό αλλά το ίδιο
ιςχφει και για τθν ποπ μουςικι ςκθνι και για κάκε εμπόρευμα!
Ο καλλιτζχνθσ επεξεργάηεται τθν παρζμβαςθ που οραματίηεται ςτον ανκρϊπινο διάλογο
μζςα από φανταςιακά προτάγματα, ο επιςτιμονασ ερευνθτισ παράγει νόθμα ςε λογικι
ςυνζπεια των προθγοφμενων αλλά και των ηθτοφμενων. Θ επιςτθμονικι ζρευνα και
πρακτικι εφαρμογι καλφπτεται ςυν τω χρόνω από άλλεσ παρεμβάςεισ επιςτθμόνων. Θ
καλλιτεχνικι άςκθςθ πιο ελεφκερθ και προςωποποιθμζνθ. Οι περιοριςτικζσ ηϊνεσ ενδιαφζροντοσ του 19ου αιϊνα δεν ζχουν καταργθκεί, αλλά επαναπροςδιορίηονται. Οι λζξεισ ζμειναν ίδιεσ πιραν όμωσ άλλο νόθμα. Θ ςφνκεςθ αυτϊν των δφο αυτόνομων πεδίων ανάγνωςθσ τθσ ηωισ, όποτε εγκακίςταται ζνασ διάλογοσ, γίνεται με όλα τα δεδομζνα τθσ
ανκρϊπινθσ υπόςταςθσ. Και δεν πρζπει να παραγνωρίηουμε το γεγονόσ πωσ πίςω από τθν
επιςτιμθ υπάρχουν άνκρωποι - επιςτιμονεσ, θ δε επιςτιμθ προχποκζτει, για τθν ςωςτι
ανάπτυξι τθσ, πολλαπλι ςυνφπαρξθ. Ζτςι ςυνειςφζρει ςτον διάλογο θ ςφνκεςθ διάφορων
αναπτυγμάτων του ανκρϊπινου νου. Θ αςτρονομία και θ ψυχολογία διαμορφϊνουν πεδία
ανάπτυξθσ και δίνουν νοιματα ιδιαίτερα ςτισ λζξεισ διαπλατφνοντασ τα όρια παρζμβαςισ
τουσ. Τα νοιματα αυτά είναι χαρτογραφθμζνο ζδαφοσ επιδεκτικό για καλλιτεχνικζσ παρεμβάςεισ. Ζτςι, μπορεί να υπάρξει ποιθτικόσ διάλογοσ μ' αυτζσ τισ λζξεισ και τισ ενζργειεσ που
περικλείουν ι μουςικι καταγραφι προθγμζνων μακθματικϊν προταγμάτων. Διάλογοσ ι
ςυςχετιςμόσ όχι μόνον αποτελεςμάτων τθσ επιςτιμθσ ι τθσ τζχνθσ, αλλά και τθσ διαδικαςίασ που εμπεριζχεται ς' αυτά τα αποτελζςματα. Θ επιςτθμονικι προςζγγιςθ ενόσ φαινόμενου δεν καταργεί τθν ποιθτικι του ανάγνωςθ. Ο ποιθτισ Keats λζει για τον Newton πϊσ
κατζςτρεψε τθν ποίθςθ του ουράνιου τόξου περιορίηοντάσ το ςτα χρϊματα του πρίςματοσ.
Ο εμπλουτιςμόσ των γνϊςεων προωκεί τθν ανάπτυξθ νζων ςυνκζςεων τθσ ςκζψθσ. Θ επιςτθμονικι ζρευνα καμιά φορά αγγίηει τα όρια τθσ ποίθςθσ. Ακόμα κι αν το νερό και το φϊσ
ςυνδυαηόμενα παράγουν το ουράνιο τόξο, αυτό δεν δίνει μεγαλφτερθ αξία ςτο νερό και το
φωσ που μποροφν να γεννιςουν τζτοια μεγαλειϊδθ γεγονότα όπωσ το ουράνιο τόξο; Θ
επιςτθμονικι ζρευνα ζχει ζνα ελεφκερο πεδίο άςκθςθσ τθσ φανταςίασ ςτο κυνιγι τθσ
αλικειασ μζςα από τθν γνϊςθ.
Κάκε ξεπζραςμα των ορίων, εμπεριζχει κίνδυνο. Ραίρνοντασ όμωσ αυτό το ρίςκο εμπλουτίηουμε τον διάλογο. Ο επαναπροςδιοριςμόσ των ορίων κζτει τα καινοφρια ενδιαφζροντα και
τα ερωτιματα που γεννιοφνται, προ των πυλϊν του κοινωνικοφ διαλόγου. Ο δθμόςιοσ διάλογοσ όταν γίνεται αντικακρεφτίηει το ποφ μπορεί να πραγματοποιθκεί, τθν χρονικι ςτιγμι
που αυτόσ ξεκίνθςε και τισ κοινωνικζσ δυνάμεισ που ςυμμετζχουν ς' αυτόν. Ζτςι, είναι εφκολο να ποφμε πωσ θ ςχζςθ τζχνθσ - θκικισ είναι ζνασ διάλογοσ που ζχει περιλάβει και
καταγράψει ςκζψεισ, ερωτιματα και απαντιςεισ. Πμωσ θ γενετικι επιςτιμθ και θ θκικι
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δεοντολογία ςε ό,τι αφορά τθν ανκρϊπινθ γενετικι παρζμβαςι τθσ, είναι μια ανοιχτι
ςυηιτθςθ. Για να κακορίςουμε τον διάλογο πρζπει να προςδιορίςουμε τα όριά του και να
τον αφιςουμε ςε μια δθμιουργικι ανάπτυξθ, να τα ξεπεράςει και να τα επανατοποκετιςει
όςεσ φορζσ το κεωρεί αναγκαίο γενεςιουργό αίτιο. Πντασ ο διάλογοσ μζροσ τθσ επικοινωνιακισ περιπζτειασ του ανκρϊπου, προςπακεί να χαράξει δρόμουσ ενδιαφζροντοσ παράλλθλουσ ι επάλλθλουσ που μπορεί να μθν ςυναντθκοφν ποτζ - αλλά αν αυτό ςυμβεί τότε ο
διάλογοσ κα είναι εδραιωμζνοσ ςε ουςιαςτικζσ προτάςεισ απελευκερωτικζσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ. Για ν' ανακαλφψουμε πρζπει να κζλουμε να χαράξουμε περιοχζσ ζρευνασ
και να τισ διαςχίςουμε πολλζσ φορζσ για να επιςθμανκεί το πρϊτο μονοπάτι ςτο απάτθτο
φρζςκο ζδαφοσ. Ο πολιτιςμόσ εμπεριζχει όλεσ τισ μορφζσ γνϊςθσ και τρόπουσ απόκτθςθσ,
επιςτθμονικισ και λαϊκισ, επαγγελματικισ κι εμπειρικισ από όλεσ τισ γεωγραφικζσ περιοχζσ τθσ γθσ. Αν θ επιςτθμολογικι θγεμονία του ςθμερινοφ λεγόμενου προθγμζνου κόςμου
δεν δεχτεί αυτι τθν διάχυςθ και ρευςτότθτα, αλλά κλειςτεί ςτα ςτενά δικά τθσ ςφνορα, κα
είναι υπό αμφιςβιτθςθ.
Ο ψθφιακόσ κόςμοσ τθσ θλεκτρονικισ εποχισ, περιζχει τόςουσ μφκουσ, όςο κι οι παλιότερεσ κοινωνίεσ. Από αιϊνα ςε αιϊνα οι μυκολογικζσ βαλίτςεσ ταξίδεψαν ςαν ζνα μυςτικό
επιβίωςθσ, που ζρχεται ςε μασ ςιμερα, παρ ' όλθ τθν πλθροφορικι εξζλιξθ και τισ νζεσ
τεχνολογίεσ, με το ίδιο περιεχόμενο. Μφκοι επιβίωςθσ λοιπόν και νζεσ τεχνολογίεσ ςυνκζτουν ζνα νζο τρόπο επικοινωνίασ και ηωισ; Αλλάηουν το ςυνολικό αίτθμα ηωισ του απελευκερωμζνου και ςυνειδθτοποιθμζνου άνκρωπου; Και ποιοσ είναι αυτόσ ςιμερα; Σε μια
ανελεφκερθ εποχι όπου το πρότυπο του επιτυχθμζνου είναι μάλλον του ανκρϊπου χωρίσ
ςυνείδθςθ!
Θ επιςτιμθ ορκϊνει ζνα ανάςτθμα ςθμαντικό για να απαντιςει και να ερευνιςει ερωτιματα που δεν βρικαν ακόμα απάντθςθ και μόλισ το πραγματοποιιςει πιο ςφγχρονα και
ςφνκετα προβλιματα ανακφπτουν. Ζτςι, φτάνουμε ςτο να δεχτοφμε τθν ανάγκθ περίπλοκων ςχθματιςμϊν που οι αυτοματοποιιςεισ των ρομπότ, οι επεξεργαςτζσ μνιμθσ, θ επικοινωνία μζςα από δορυφόρουσ βοθκοφν ςτο να κακοριςτοφν τα καινοφρια δεδομζνα.
Διανφουμε μια περίοδο που ο άνκρωποσ βρίςκεται αντιμζτωποσ μ' ζνα κακρζφτθ ενόσ
ειδϊλου τεχνοανκρϊπινου που οι ανάγκεσ του δεν είναι οι ίδιεσ. Το περιβάλλον μεταβλικθκε, ο δθμόςιοσ διάλογοσ επαναπροςδιορίηεται, οι κοινωνίεσ των ανκρϊπων παρακολουκοφν τουσ τεχνοκεοφσ με δζοσ και περιμζνουν να φτθνφνουν τα μζλθ αυτοφ του ςυςτιματοσ να κλζψουν τθν φωτονικι φωτιά και να τθν φζρουν ςτα μζτρα τουσ.
Αλλάηει θ δυναμικι τθσ ανκρϊπινθσ μνιμθσ και κατά προζκταςθ τθσ ανκρϊπινθσ ανάλυςθσ
και ςφνκεςθσ. Πςο αυτοδφναμα εξελίςςονται οι επιςτιμεσ τόςο θ νζα ψθφιακι γλϊςςα τισ
ενϊνει αλλά και τισ βοθκάει ς' αυτιν τθν ξζφρενθ κοφρςα τθσ τεχνοεξζλιξθσ και τθσ δθμιουργίασ μίασ νζασ ψθφιακισ τάξθσ ανκρϊπων. Αυτό ακοφγεται ςαν Λοφλιοσ Βερν, που περιζγραψε τόςεσ εφαρμογζσ τθσ επιςτιμθσ ςτα μυκιςτοριματά του ι ςτον αντίποδα τθσ
οραματικισ του τζχνθσ, ακοφγεται ςαν τθν υπερβολι τθσ ζρευνασ, που δθμιοφργθςε κοινωνικι ριξθ με τθν επιςτιμθ και ςθματοδοτείται το 1817, από τθν Marie Shelley ςτο Φρανκεςτάιν ι ο ςφγχρονοσ Προμθκζασ. Ο μφκοσ βαςιςμζνοσ ςε πραγματικά πειράματα αποκαλφπτει τθν γζννθςθ ενόσ τζρατοσ που υποφζρει ςαν υπάνκρωποσ και επαναςτατεί ενάντια
ςτουσ γεννιτορζσ του. Ανάλογο κοινωνικό κλονιςμό τθσ δθμόςιασ εικόνασ τθσ επιςτθμο12

νικισ ζρευνασ ζφερε θ πικανι εφαρμογι ςτον άνκρωπο τθσ μεκόδου τθσ κλωνοποίθςθσ.
Ζτςι απαγορευτικζσ κεςμικζσ ρυκμίςεισ ξεπιδθςαν για τθν εφαρμογι τθσ μεκόδου αυτισ
ειδικά ςτον άνκρωπο. Θ επιςτιμθ ςτθν χϊρα των καυμάτων δεν δθμιουργεί μόνον προςομοίωςθ τθσ ηωισ για ψθφιακι επεξεργαςία, αλλά μπορεί να αναπτφξει παγίδεσ μθ αναςτρζψιμεσ. Ο δθμόςιοσ διάλογοσ, που κα περιλαμβάνει τθ ςφνκεςθ του ανκρϊπινου φανταςιακοφ δυναμικοφ, είναι αυτόσ που κα μασ δϊςει τα εχζγγυα εκείνα μιασ ουςιαςτικισ
ανάπτυξθσ των εφαρμογϊν τθσ ζρευνασ, που δεν κα λαμβάνει υπ' όψιν τθσ μόνον εκείνεσ
τισ ανκρϊπινεσ πλευρζσ που περιγράφονται από τισ ζννοιεσ τθσ οικονομικισ ανάπτυξθσ και
ανταγωνιςτικότθτασ, οφτε από τισ αναγκαίεσ εξελίξεισ ςτθν αλυςίδα τθσ καταναλωτικισ
παραγωγισ προϊόντων, αλλά που κα λαμβάνει υπ' όψιν του το ςυνολικό φανταςιακό κοινωνικό πρόταγμα τθσ ανκρϊπινθσ προόδου.
Ζτςι, ενϊ θ αυτοδφναμθ εξζλιξθ τθσ επιςτιμθσ και των ερευνθτικϊν τθσ προγραμμάτων
που είναι δεμζνα με τθν παραγωγι όςο απλϊν καταναλωτικϊν προϊόντων τόςο και ςφνκετων ιατρικϊν, πολιτικϊν, ςτρατιωτικϊν προϊόντων και υπθρεςιϊν, χωρίσ τον ςυνολικό
κοινωνικό ζλεγχο μποροφν να αποβοφν μοιραία για τον πλανιτθ - το ίδιο δεν μπορεί να
ςυμβεί με τθν αυτοδφναμθ εξζλιξθ των τεχνϊν, ποφ το καλφτερο γι' αυτζσ είναι θ εγγφθςθ
τθσ αυτονομίασ τουσ και τθσ αυτοδφναμθσ ανάπτυξι τουσ να είναι κατοχυρωμζνεσ. Θ παραγωγι καταναλωτικϊν προϊόντων τζχνθσ τθσ μόδασ είναι αναπόφευκτθ και πολλζσ φορζσ
ανϊδυνα διακοςμθτικι. Θ οικονομικι αυτοδυναμία των τεχνϊν εξ άλλου δεν είτανε ποτζ
υπαρκτι και εάν αναφερκοφμε ςτθν ςθμερινι τζχνθ και τθν ζρευνά τθσ, κα δοφμε πωσ ενϊ
διαμορφϊνονται νζεσ μεγάλεσ ςυλλογζσ, γίνονται ςυηθτιςεισ και ζρευνεσ για τθν διαφορετικι κατάςταςθ που ζχει διαμορφωκεί από τουσ ςφγχρονουσ καλλιτζχνεσ ςτισ ουςιαςτικζσ
εκκζςεισ, θ επιςτθμονικι ζρευνα είναι εκείνθ που διακζτει τα αναγκαία οικονομικά κονδφλια και αυτό είναι φυςικό. Αλλά, αν ειδικεφςουμε τθν ςυηιτθςι μασ, ακόμα και για τθν
επιςτθμονικι ζρευνα μποροφμε να δοφμε τομείσ, που ενϊ ςτθν Ευρϊπθ αναπτφςςονται,
μόνο ςτθν Αμερικι μποροφν να βρουν τισ βιομθχανίεσ εκείνεσ που κα τισ υποςτθρίξουν. Θ
επιςτθμολογικι επικυριαρχία ζχει αναγκαςτεί να καλυφκεί κάτω από το πρόςχθμα τθσ
ςυμμετοχισ και του διαλόγου με τθν τζχνθ. Στθν πραγματικότθτα, ςε γνωςτά πανεπιςτθμιακά εργαςτιρια, οι καλλιτζχνεσ χρθςιμοποιοφνται ζτςι που τελικά τα αποτελζςματα των
ερευνϊν τουσ να μθν προωκοφν τουσ ςτόχουσ για τουσ οποίουσ παράχκθκαν. Μιπωσ
βζβαια το ίδιο δεν ςυνζβθ και με επιςτθμονικζσ ανακαλφψεισ που καταλιξανε ςτθν παραγωγι να μεταβλθκοφν ςε όργανα καταςτροφισ; Ερευνθτζσ του άγνωςτου, χωρίσ ταυτότθτα
καλλιτζχνθ ι επιςτιμονα, μποροφν να βρεκοφν ςτο ίδιο μικοσ κφματοσ αντιμζτωποι με τα
ίδια προβλιματα.
Τα αποτελζςματα του διαλόγου τεχνϊν κι επιςτθμϊν είναι πολλά όπωσ και τα ζργα που
ζχουν παραχκεί μζςα απ' αυτι τθν ςυνεργαςία. Ενδεικτικά μόνον κ’ αναφερκϊ ςε κάποια
επιλεγμζνα παραδείγματα. Σαν ζκφραςθ μζςα ςτθν κλαςςικι αγαλματοποιία κζλω να
δοφμε τθν ςυνεργαςία που ζγινε για τθν παραγωγι τεράςτιων ρολογιϊν ςε προςόψεισ
εκκλθςιϊν ( πλατεία Σαν Μάρκο, Βενετία και αλλοφ ), όπου ςε κάποια χρονικι ςυγκεκριμζνθ ςτιγμι ζνα χυτό γλυπτό με μορφι γίγαντα εμφανίηεται και χτυπάει ζνα γκόνγκ για να
ωροκετιςει ι αργότερα τθν παραγωγι των αυτόματων, τα πρϊτα ρομπότ, όπωσ αυτό του
1774 του Jaquet - Droz « Ο Συγγραφζασ » ο οποίοσ κινεί τον κορμό του και τα χζρια του και
γράφει. Πμωσ οι ςφνκετεσ εξελίξεισ του τζλουσ του 19ου αιϊνα με τθν ραγδαία ανάπτυξθ
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τθσ μθχανισ φζρνουν τισ πρϊτεσ « επίςθμεσ » ςυνεργαςίεσ τζχνθσ - επιςτθμϊν. Από το Art
Nouveau και το Jugend Stil παράλλθλα με το Arts and Crafts Movement, ςτον Van de Velde
και τον Walter Gropius ςτθν Σχολι Καλϊν Τεχνϊν τθσ Βαϊμάρθσ όπου ξεκινάει το Bauhaus
ζωσ το Chicago Institute of Technology με τον Làszlό Moholy - Nagy. H αιςκθτικι τθσ
μθχανισ κάνει τθν είςοδό τθσ ςτθν μοντζρνα ηωι. Το ουρθτιριο του M. Duchamp είναι
τεχνολογικό αντικείμενο βιομθχανικισ παραγωγισ. Το ότι εκτίκεται ςτον χϊρο τθσ τζχνθσ
μασ κάνει να το κοιτάμε διαφορετικά. Μετατόπιςθ του αντικείμενου από χρθςτικό, ςε
ζκκεμα με ςαρκαςμό. H επιλογι του είναι και μια κριτικι απζναντι ςτον επιςτθμονιςμό που
κυριαρχεί ςε κάποιεσ πρωτοπορίεσ εκείνθ τθν δεκαετία.
Θ φωτογραφικι τζχνθ ςυγκλόνιςε τον καλλιτεχνικό κόςμο και δθμιοφργθςε ατζλειωτεσ
ςυηθτιςεισ. Ο Rodin αντιςτζκεται ςτθν αξία τθσ φωτογραφίασ και αρνείται τθν επιςτθμονικι αποτελεςματικότθτά τθσ. Υποςτθρίηει τθν αναπαράςταςθ μιασ εντφπωςθσ τθσ
κίνθςθσ και με αυτό το ςκεπτικό πραγματοποιεί το 1878 τον Άγιο Λωάννθ τον Βαπτιςτι ο
οποίοσ περπατάει μεν αλλά με τα δυο πόδια καρφωμζνα ςτο ζδαφοσ. Μεγάλο ζργο,
καρραλζα απάντθςθ, που γεννικθκε από αυτι του τθν αντίςταςθ. Ο Rodin και ο Degas
πίςτεψαν πϊσ θ επιςτιμθ δεν μπορεί να πει τίποτα πάνω ς' αυτά που αιςκανόμαςτε! Το
ίδιο και πολλοί ρεαλιςτζσ ηωγράφοι. Αντίκετα ςτουσ φουτουριςτζσ θ φωτογραφικι ανάλυςθ τθσ κίνθςθσ βρικε μεγάλθ απιχθςθ. Ανάλογα με τισ περιςτάςεισ θ επιςτιμθ ενιςχφει
τουσ ακαδθμαϊςμοφσ ι κινθτοποιεί τισ πρωτοπορίεσ. Με τθν εμφάνιςθ του κινθματογράφου, που απευκφνεται ς' ζνα πλατφ κοινό, ο κόςμοσ τθσ τζχνθσ απομακρφνκθκε από
τθν επιςτιμθ. Αυτό ζγινε γιατί είχε κατακτιςει τον κόςμο με το κζαμα και τθν ευχαρίςτθςθ
που του ζδιναν οι κινοφμενεσ εικόνεσ, που μετζφεραν τουσ κεατζσ αλλοφ! Θ Ακαδθμία των
Επιςτθμϊν εκείνθ τθν περίοδο δεν δζχτθκε βζβαια τον κινθματογράφο ςαν επιςτθμονικι
εφεφρεςθ. Ο Tinguely με τθν κίνθςθ των μθχανϊν του, o Schoffer, o Paul Bury παράλλθλα
με τθν κίνθςθ κζτουν τθν αναγκαιότθτα τθσ ςυμμετοχισ του κεατι, τθν αλλθλεπίδραςθ. Θ
φωτοκινθτικι τζχνθ με τον Malina, τον Kepes, το νζον που παράχκθκε το 1910 ( Georges
Claude ) εμφανίηεται μζςα ςτθν τζχνθ από τθν Gyula Kosice το 1946 ςτο Buenos Aires και
χρθςιμοποιικθκε όςο από τον Αντωνάκο τόςο από τθν Χρφςα και τον Nauman. Πλθ θ τζχνθ
του φωτόσ ςυνεχίςτθκε με τουσ καλλιτζχνεσ άλλων γενεϊν με τθν χριςθ των λζιηερ και τθσ
ολογραφίασ. Το 1963 ο Nam Yun Paik με τον Kosuth χρθςιμοποιοφν τθν βίντεο μθχανι. Οι
ςφγχρονεσ παραγωγζσ ζργων βίντεο ζρχονται ςαν μια ςυνζχεια του πειραματικοφ κινθματογράφου τθσ δεκαετίασ του’60, που κάποτε ςταμάτθςε να χαρακτθρίηει τθν κινοφμενθ
εικόνα, τϊρα όμωσ ξαναβρικε τουσ δθμιουργικοφσ επιςκζπτεσ του. Και βζβαια πρωτοπόροι
ςτισ αρχζσ του αιϊνα με τα καλλιτεχνικά τουσ κινθματογραφικά ζργα ο Marcel Duchamp, ο
Man Ray και άλλοι. Οι ςφγχρονοι τεχνολογικοί καλλιτζχνεσ αναφζρονται ςτα ζργα τθσ
δεκαετίασ του '50, του '60 κι ζχουν μια άμεςθ ςχζςθ με τισ ερευνθτικζσ πρωτοπορίεσ των
αρχϊν του αιϊνα. Κα ικελα να κυμίςω τθν εννοιολογικι τζχνθ από τθν μία για να δοφμε
τθν ςχζςθ τθσ με τα ζργα που παράχκθκαν ςε ςυνεργαςία με υπολογιςτι, όςο τον A.
Kaprow με τα περιβάλλοντά του και τα χάπενίνγκσ του, που τόςο πλθςιάηουν τισ ςφγχρονεσ
τελετουργίεσ των θλεκτρονικϊν καλλιτεχνϊν ι ακόμα τουσ Landartistes με τθν ςφγχρονθ
ςχζςθ Τζχνθσ - Φφςθσ - Επιςτιμθσ και οικολογικισ πλθροφορίασ που τόςοι νεϊτεροι
καλλιτζχνεσ άςκθςαν με τθν τζχνθ τουσ. Οι ςυνκζςεισ τζχνθσ - επιςτιμθσ - τεχνολογίασ
δθμιουργοφν άπειρουσ ςυνδυαςμοφσ, δφςκολο να καταγραφοφν και ςχετικά μόνον
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μποροφμε να τουσ οριοκετιςουμε. Από τον Απολινζρ ςτουσ λεττριςτζσ, από τον Κ.Schwitters ςτουσ θχθτικοφσ ποιθτζσ ζωσ τουσ οπτικοφσ ποιθτζσ, φτάνουμε ς' αυτοφσ που με τθν
χριςθ τθσ ψθφιακισ λογικισ παράγουν ψθφιακι γραφι με θλεκτρονικό τρόπο και με οπτικά και θχθτικά αποτελζςματα τελείωσ διαφορετικά από προθγοφμενεσ γραφζσ.
Θ ςχζςθ τεχνϊν κι επιςτθμϊν δθμιοφργθςε αυτόνομα είδθ που εξελίχκθκαν, ςαν μια φυςικι οπτικι ςυνζχεια, αναπτφςςοντασ τα δικά τουσ χαρακτθριςτικά. Και τϊρα με τθν ψθφιοποίθςθ τθσ επεξεργαςίασ, νζεσ εικόνεσ γεννικθκαν για να ςυνεργαςτοφν με άλλεσ τζχνεσ.
Αυτι θ ςφνκετθ παρουςία τουσ για παράδειγμα εμφανίηεται ςτισ εγκαταςτάςεισ του Jeffrey
Shaw (Αναγνϊςιμθ Ρόλθ) ι ς' αυτιν που παρουςίαςε ςτθν Βαςιλεία το 1994 που ονομάηεται Πλαςματικό Μουςείο. Ο κεατισ κάκεται πάνω ςε ζνα ποδιλατο και βλζπει μια οκόνθ
όπου υπάρχει μια ςτακερι εικόνα. Αρχίηει να " κάνει ποδιλατο ", δθλαδι να γυρίηει τα
πετάλια του ποδθλάτου και θ εικόνα αρχίηει να κυλάει προσ τα εςζνα ι εςφ να μπαίνεισ μεσ
ςτθν εικόνα. Στρίβεισ το τιμόνι του ακίνθτου ποδθλάτου ςτρίβει και θ οπτικι τθσ εικόνασ
ςτθν οποία νοθτά ειςζρχεςαι με αποτζλεςμα να περνάσ μζςα από τοίχουσ. Άλλο παράδειγμα ςφνκετθσ παρουςίασ που αυτονομικθκε κιόλασ ςαν τζχνθ, είναι τα ζργα εκείνα που
γίνονται μόνο για να υπάρξουν μζςα ςτο δίκτυο και γίνονται παραγγελίεσ τζτοιων ζργων
και μπαίνουν και ςτισ ςυλλογζσ των μουςείων. Για τθν νοθτι πραγματικότθτα των υπολογιςτϊν παράγονται ζργα ολοκλθρωτικά ςχεδιαςμζνα κι επεξεργαςμζνα με τελείωσ διαφορετικό τρόπο από ό,τι μια εικόνα φτιαχνόταν μζχρι ςιμερα. Αυτι μάλιςτα θ εικόνα μπορεί
να αποκτιςει τρεισ διαςτάςεισ και κίνθςθ και να παρζμβει ςτθν βιντεοτζχνθ θ τον κινθματογράφο ςαν είδοσ τζχνθσ. Θ προςομοιωτικι ικανότθτα τθσ εικόνασ, που ςτο παράδειγμα
τθσ εγκατάςταςθσ που ςχθματικά περιζγραψα του J.Shaw είναι μία πλιρθσ πόλθ ςε λεπτομερειακζσ καταγραφζσ, ςυνεργάηεται με τθν αρχιτεκτονικι και τθν πολεοδομία. Είναι θ αρχι τθσ ψθφιακισ πλατφόρμασ του Second Life αλλά και τθσ χριςθσ του ψθφιακοφ αυτοφ
μθχανιςμοφ ςε χαρτογράφθςθ αλλά και ςε εντοπιςμό ςτο ζδαφοσ κάποιου ςυγκεκριμζνου
ςτόχου.
Από τον Berg και τον Kagel ςτον Χριςτου και τον Ξενάκθ ζωσ τθν μουςικι techno ι τουσ
ςφγχρονουσ κλαςςικοφσ τθσ θλεκτρονικισ, με τισ μεγαφωνικζσ εγκαταςτάςεισ ςτθν ςκθνι
αντί για ορχιςτρα, όπου θ επεξεργαςία του μουςικοφ υλικοφ γίνεται ςε ςτοφντιο, ο διάλογοσ μουςικισ - τεχνολογίασ γίνεται ζνα δθμιουργικό δίδυμο. Θ ςχζςθ ιχου, εικόνασ και
ψθφιακισ επεξεργαςίασ δίνουν παράλλθλουσ δρόμουσ όςο ςτα εικαςτικά τόςο και ςτθν
ίδια τθν μουςικι αρκεί να κυμθκοφμε το δρϊν περιβάλλον από λζιηερ με τθν μουςικι του
Ξενάκθ ςτο Polytopes de Cluny ι ολογραφικζσ παρουςίεσ και κεατρικά δρϊμενα αναπτυγμζνα ςε ςυνδυαςμό με θλεκτρονικι μουςικι. Οι θλεκτρονικζσ τζχνεσ ι οι τεχνολογικοί
καλλιτζχνεσ πλζον παράγουν ζργα που δεν μποροφν παρά πολφ αφθρθμζνα να οριςκοφν.
Πχι μόνο χρθςιμοποιοφν τισ γνωςτζσ τεχνολογίεσ προωκϊντασ τα πολυμζςα και τθν επικοινωνία, αλλά ςυνκζτουν κι εφευρίςκουν κι άλλεσ.
Το Internet ςχεδίαςε ο L. Roberts το 1963, ενϊ το πρωτόκολλο επικοινωνίασ World Wide
Web παράχκθκε ςτο CERN ( Γενεφθ ) το 1991 από ομάδα μ' επικεφαλισ τον T. Berners - Lee
για να επιτρζψει ςτουσ φυςικοφσ υψθλισ ενζργειασ να ζχουν ζνα ενδοεπικοινωνιακό
ςφςτθμα. Από εκείνθ τθν ςτιγμι ζωσ ςιμερα θ παγκόςμια κοινότθτα φυςικά και οι καλλιτζχνεσ το οικειοποιικθκαν και δθμιοφργθςαν αυτόνομα καλλιτεχνικά ζργα με μια τζτοια
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δυναμικι διάχυςθσ που το δίκτυο πιρε ανκρϊπινο χαρακτιρα. Οι τελευταίεσ μζρεσ και
ϊρεσ τθσ ηωισ του Timothy Liry είτανε ςε απ' ευκεία μετάδοςθ από το δίκτυο. Ο γνωςτόσ
κριτικόσ R. Berger αφιερϊνει ςτον γιο του ζναν κόμβο ςτο διαδίκτυο με τα εξισ λόγια: "ςτον
γιο μου που θ ηωι του ςταμάτθςε πρόωρα, που όμωσ τα ενδιαφζροντά του ςυνεχίηονται
μζςα ςε δίκτυο πλθροφορικισ μζςω Internet". Σφγχρονο μνθμείο τθσ ανκρϊπινθσ μνιμθσ θ
διάχυςθ μζςα ςτο δίκτυο. Ζτςι ζνα δίκτυο επιςτθμονικό ςτθν υπθρεςία τθσ ςφγχρονθσ επικοινωνίασ ο κυβερνοχϊροσ, υπάρχει πλζον όςο για επιςτθμονικζσ προτάςεισ, τόςο και για
καλλιτεχνικζσ δθμιουργίεσ. Σιμερα ςε εκατομμφρια μετριοφνται διεκνϊσ οι χριςτεσ του
Internet. Ζνασ καινοφριοσ χωρόχρονοσ υπάρχει. Ο νοθτόσ αυτόσ χϊροσ χρθςιμοποιείται ςαν
χϊροσ ςυνάντθςθσ, ςυηιτθςθσ, ανταλλαγισ, δθμιουργικισ κατάκεςθσ ι εμπορικισ διαπραγμάτευςθσ, με τθν οπτικι, θχθτικι ι άλλθ πλθροφορία. Μζςα ςτον κυβερνοχϊρο παράγονται γεγονότα που ζχουν ιδιαίτερο διαδικαςτικό χαρακτιρα πλθροφόρθςθσ, επικοινωνίασ,
τζχνθσ, ιατρικισ φροντίδασ, εκπαιδευτικισ μζριμνασ κλπ. Είναι ζνα ανκρϊπινο δίκτυο που
ςε πραγματικό χρόνο αλλθλεπιδρά, που ζχει πρόκεςθ να μθν υπάρξει καμιά απαγόρευςθ
εκνικι ι άλλθ και υπάρχει εκτόσ γεωγραφικϊν ορίων. Δθμιουργεί μια καινοφρια ςχζςθ
τζχνθσ και κεατι, ςε άλλο χϊρο και χρόνο, που είναι φυςικά εμψυχωμζνθ από τον δθμιουργό καλλιτζχνθ ι τον καλλιτζχνθ και τθν τεχνικι του ομάδα υποςτιριξθσ ( όπωσ γίνεται
και ςτον κινθματογράφο, ςτο κζατρο αλλά και ςε πολλοφσ εικαςτικοφσ καλλιτζχνεσ που
τεχνίτεσ δθμιουργοφν τα ζργα τουσ) για μια διαφορετικι προςζγγιςθ απραγματοποίθτθσ
μζχρι ςιμερα τζχνθσ.
Θ θλεκτρονικι τεχνολογία αναπτφςςεται, θ ψθφιοποίθςθ τθσ πλθροφορίασ ζφερε τθν
ζρευνα για τουσ επιςτιμονεσ ςε πρακτικι εφαρμογι με μεγάλεσ δυνατότθτεσ ςυνδυαςμϊν
πλθροφορίασ με δθμιουργικζσ προεκτάςεισ. Τα αποτελζςματα που γεννιοφνται είναι μιασ
άλλθσ πραγματικότθτασ. Πλα τα διάμεςα μποροφν να αναπτφξουν τθν δθμιουργικι ανκρϊπινθ κατάκεςθ αν γίνουν απελευκερωτικοί φορείσ τθσ ςυλλογικισ ςυνείδθςθσ και πάρουν
κζςθ ιςτορικισ παρζμβαςθσ. Πταν θ ςυλλογικι πνευματικότθτα τθσ κοινότθτασ είναι ποιότθτασ, αυτι θ ανκρϊπινθ ομάδα γράφει τθν δθμιουργικι ιςτορία τθσ ανκρωπότθτασ. Μιπωσ, ο άνκρωποσ που ηθτάει τθν ομορφιά και τον πολιτιςμό, είναι μια φράςθ που ανικει
ςε ζναν αςκενι που χρειάηεται κεραπεία; Μιπωσ ζχουμε ξεχάςει πωσ αν δεχόμαςτε ζνα
ςφςτθμα, αυτό τθσ πλθροφορικισ για παράδειγμα, είναι για να φζρει κάποιο αποτζλεςμα
ςτθν παραγωγι και όχι ο ανκρϊπινοσ εγκζφαλοσ να ςυρρικνωκεί ςτο ψθφιακό ιδεϊδεσ
ενόσ λογιςμικοφ προγράμματοσ! Εάν κάτι γίνεται αποδεκτό και δεν ηθτιζται θ ανατροπι του
είναι γιατί είναι αποτελεςματικό. Ζτςι, για παράδειγμα, θ ελεφκερθ αγορά και θ διεκνισ
λογικι τθσ ζχει επιτρζψει ςτουσ 80 πιο πλοφςιουσ ανκρϊπουσ του πλανιτθ, να διακζτουν
περιςςότερα χριματα από το ακακάριςτο εκνικό προϊόν τθσ Κίνασ. Αυτό βζβαια δεν κα
μπορζςει να ςυνεχίςει να υπάρχει αν οι Κινζηοι τελικά δεν οδθγθκοφν ςε ευθμερία ι ζςτω
ςε δίκαιθ κι ιςορροπθμζνθ ευθμερία κι ανάπτυξθ ι ςε κάποιο ανάλογο κετικό αποτζλεςμα.
Θ ποιότθτα που παράγεται από αυτζσ τισ ςυνεργαςίεσ τζχνθσ - επιςτθμϊν, πόςο κα αγγίξουν, κα επθρεάςουν τον κόςμο που ζρχεται, όπου θ πλειοψθφία του πλανιτθ κα αποτελείται από νζουσ ανκρϊπουσ οι οποίοι κα διαβιοφν ςτισ λιγότερο αναπτυγμζνεσ χϊρεσ
του πλανιτθ; Θ ψθφιακι αιςιοδοξία μπορεί να οδθγεί τισ εξελίξεισ ςε γοργι τεχνοανάπτυξθ, πικανόν όμωσ μζςα ςτο κενό περιεχομζνου ανάπτυξθσ, οπότε για ποιά ποιότθτα
περιεχομζνου να αναρωτθκοφμε! Και εάν ςιμερα δεν κυμοφνται πωσ ο Zworykin
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ανακάλυψε τθν τθλεόραςθ, οι κεατζσ τζχνθσ μπορεί ακόμα να κυμοφνται πωσ ο Paik τθν
χρθςιμοποίθςε μζςα ςτθν τζχνθ, όλοι πάντωσ κυμοφνται καλφτερα τισ διεκνείσ μάρκεσ
παραγωγισ τθλεοράςεων ι ακόμα τα διεκνι τθλεοπτικά κανάλια αλλά περιςςότερο ποιό
ςοφπερ μάρκετ θλεκτρονικϊν ειδϊν πουλάει φκθνότερα τθλεοράςεισ.
Τα δεδομζνα που θ επιςτιμθ κι οι τεχνικζσ τθσ εφαρμογζσ εμπλουτίηουν κάνουν τον κόςμο
μασ να αλλάηει. Οι γνϊςεισ μασ πολλαπλαςιάηονται κι θ ματιά μασ αλλάηει προςδιοριηόμενθ από τα νζα δεδομζνα που δθμιουργοφν επανεκτίμθςθ των αξιϊν. Θ διαμόρφωςθ μιασ
ςφνκετθσ πνευματικισ εικόνασ, ςαν αποτζλεςμα τθσ ςχζςθσ τεχνϊν - επιςτθμϊν, προςκζτει
όχι μόνον νζεσ δθμιουργίεσ αλλά επαναφζρει τθν ςυηιτθςθ ςτθν αιςκθτικι. Θ ψθφιακι
αιςκθτικι δεν ζχει ακόμθ αναπτυχκεί και προορίηεται από τθν χριςθ τθσ ςτο να απεικονίςει με πρωτόγονουσ προςομoιωτικοφσ τρόπουσ τισ ιδθ κατακτθμζνεσ αιςκθτικζσ – παρεμβαίνοντασ όμωσ καταλυτικά ζωσ απλουςτευτικά μια που είναι μια αιςκθτικι παρουςία
ςε κακθμερινι χριςθ. Τριςδιάςτατεσ ενδιαφζρουςεσ μικρζσ ψθφιακζσ τελετζσ τιμοφν όςο
τον ςυρεαλιςμό τόςο το κιτσ, περνϊντασ μζςα από κολαηίςτικεσ πεπαλαιωμζνεσ τεχνικζσ.
Φτιάχνουν τριςδιάςτατεσ ρόδεσ χωρίσ το όχθμα τθσ ανάγνωςθσ που τισ χρειάηεται για να
κυλιςει θ περιπζτεια ςτισ διαδρομζσ τθσ τζχνθσ. Μζχρι τϊρα ό,τι παράγουν ςου εξθγοφν
και ποιό είναι το πρόγραμμα που κρφβεται από κάτω κι θ αυτάρεςκθ επίδειξθ τεχνογνωςίασ είναι εμφανισ. Ππωσ παλιότερα οι εφαρμοςμζνεσ τζχνεσ μιμόντουςαν τθν γλυπτικι ι
τθν ηωγραφικι ζωσ ότου βρικαν τθν δικιά τουσ γλϊςςα, ζτςι και τϊρα. Ράντοτε ςτα κατάλλθλα χζρια και το πιο δφςκολο υλικό βρίςκει τον μάςτορά του και αν είναι καλλιτζχνθσ
μπορεί να το μεταμορφϊςει ςε κάτι άγνωςτο μζχρι ςιμερα. Ιδθ ζχει αυτονομθκεί θ ψθφιακι επεξεργαςία εικόνασ ζχοντασ βάλει τθν δθμιουργικότθτά τθσ περιςςότερο ςτα πολυμζςα, ςτα κλιπ, ςτα ειδικά εφζ, που παρ' όλθ τθν χαμθλι αιςκθτικι, προτείνουν ζνα ςχεδιαςμό του φανταςτικοφ διαφορετικοφ περιεχομζνου και δυναμικισ, από αυτά που μζχρι ςιμερα μποροφςαν να γίνουν ςτον πειραματικό κινθματογράφο ι ςτα κινοφμενα ςχζδια. Θ
τζχνθ του ψθφιακοφ εργαςτθρίου, κακαρι και μελετθμζνθ, εγγράφει ςτουσ τεχνοκρατικοφσ
κεςμοφσ άλλο ζνα τμιμα - αυτό των τεχνοκρατϊν καλλιτεχνϊν. Είναι φυςικό ο νοθτόσ
κόςμοσ που καταγράφεται ψθφιακά να είναι κάποιο κακρζφτιςμα του πραγματικοφ, που
τον δθμιοφργθςε εξ άλλου! Είναι μια επανακωδικοποίθςθ τθσ πραγματικότθτασ, μια αποφυγι των κωδίκων που δθμιουργοφν ηωι ι μια επανεννοιολόγθςι τουσ μζςα ςτθν προςομοιωμζνθ ψθφιακι πλαςματικι πραγματικότθτα; Σίγουρα δεν μποροφμε να ςυγκρίνουμε
ανόμοια πράγματα, το ςυνολικό πρόταγμα ηωισ με αυτό τθσ πλαςματικισ πραγματικότθτασ. Πμωσ μζςα ςτον αλθκινό κόςμο δεν γεννικθκε με κάποια αναγκαιότθτα ο πλαςματικόσ, που ςτθν ουςία δεν είναι παρά μια οργανωμζνθ φανταςιακι πραγματικότθτα
του δθμιουργικοφ εννοιολογικοφ που προχπιρχε; Στθν νοθτι ι πλαςματικι πραγματικότθτα βρίςκουμε εν δράςει τον πραγματικό χρόνο, αυτό τθν κακιςτά λιγότερο πλαςματικι.
Στθν πραγματικότθτα τϊρα, παρατθροφμε να παρεμβαίνει θ νοθτι, ςαν ζνασ καταλφτθσ
τζτοιοσ που τα ρολόγια να ςταμάτθςαν να γυρίηουν! Θ αναγωγι του πραγματικοφ χϊρου ςε
εννοιακοφ, νοθτικοφ, πλαςματικοφ γίνεται χωρίσ ιδεολογικι φόρτιςθ. Ζτςι, μποροφμε να
δοφμε τθν ίδια τθν ζκφραςθ τθσ ηωισ μζςα ςτο διαδίκτυο, να ταλαντεφεται από απίκανεσ
αναγνϊςεισ τθσ που όμωσ δεν επιβάλλονται ςτον χριςτθ. Το διαδίκτυο δθλαδι, μπορεί να
χρωματίηει το πραγματικό, είναι όμωσ κατ' αρχιν μια άλλθ πραγματικότθτα ςτθν υπθρεςία
του πραγματικοφ. Θ αντίλθψθ του πραγματικοφ γεγονότοσ δεν βρίςκεται ςε ςφγχυςθ λόγω
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διαδικτφου, αλλά ςαν φυςικό επακόλουκο των πολλαπλϊν αναγνϊςεων που εμπεριζχει. Θ
επιλογι τθσ πραγματικότθτασ που μασ ενδιαφζρει να παρακολουκιςουμε είναι δικιάσ μασ
επιλογισ και ευκφνθσ. Ζτςι, θ ςχζςθ με το διαφορετικό, με τον άλλον όπωσ και με το ςφνκετο φαινόμενο τθσ ηωισ δεν αποπροςανατολίηεται λόγω τθσ φπαρξθσ του διαδικτφου και τθσ
προςομοιωμζνθσ ψθφιακισ λογικισ του - αλλά λόγω των φαινόμενων που κρατοφν ςτισ ςθμερινζσ κοινωνίεσ. Θ φπαρξθ του ζξυπνου διαδικτφου επθρεάηει και διευκολφνει τισ ζωσ τϊρα διατυπωμζνεσ απόψεισ. Είναι ζνα πεδίο δράςθσ διεπικοινωνιακά ςθμαντικό, όταν θ ηωι
που ηοφμε είναι ςθμαντικι.
Επειδι υπάρχει τεχνολογικι ανάπτυξθ κι επιςτθμονικι εξζλιξθ κι υςτερία μαηί, αυτό δεν
ςθμαίνει πωσ περνάμε μια περίοδο ςυνολικισ ανκρϊπινθσ προόδου. Δεν ςθμαίνει πωσ με
τθν ανακάλυψθ τθσ τυπογραφίασ δθμιουργικθκαν μεγάλοι ςυγγραφείσ, οφτε πωσ θ ανυπαρξία τθσ εμπόδιςε τον Αριςτοτζλθ να γράψει τόςα βιβλία ςε μια τζτοια ευρεία γκάμα
διαπραγμάτευςθσ από τα μετεωρολογικά ζωσ τθν ποιθτικι. Εξ άλλου αυτόσ ο οργανωμζνοσ
ψθφιακόσ νοθτόσ χϊροσ, μιπωσ δεν είναι απόρροια τθσ οργάνωςθσ ενόσ ειδικοφ τμιματοσ
μόνον τθσ ανκρϊπινθσ φανταςίασ; Ο θλεκτρονικόσ πολιτιςμόσ μασ για τθν ϊρα ζκανε ζξυπνεσ τισ μθχανζσ. Ρόςο ταιριάηει αυτι θ λζξθ για να χαρακτθρίςουμε τον 20ο αιϊνα, δθλαδι ζξυπνοσ αιϊνασ και κατά προζκταςθ ζξυπνοσ άνκρωποσ; Θ φωτονικι φωτιά που καίει
μζςα ςτισ οκόνεσ ςτο ςπίτι μασ, φζρνοντασ τθν ςυνολικι πρϊτθσ ανάγνωςθσ επικοινωνία
ςε άμεςθ επαφι, ςυνεχίηει τθν αρχζτυπθ λογικι τθσ φωτιάσ ςτο ςπίτι προςφζροντασ επιπλζον τθν ηεςταςιά τθσ λάμψθσ τθσ τεχνθτισ ευφυΐασ των υπολογιςτϊν; Θ επιςτιμθ ψάχνει
να εννοιςει αυτό που βλζπουμε, μόνον που αυτό είναι παράγωγο του αιςκάνομαι, είναι
μία ςφνκεςθ όλων των αιςκιςεων ςυνειδθτϊν και αςφνειδων. Θ επιςτιμθ ζχει τθν διάκεςθ
να εξθγιςει τα πάντα. Νομίηει κι ζτςι πρζπει για τθν παραγωγικι τθσ λειτουργία πωσ μπορεί ν' ανακαλφψει τί κρφβεται κάτω από κάκε φαινόμενο και από τθν ϊρα που λφςεισ βρεκοφν και μπουν ς' εφαρμογι, γεννιοφνται νζα προβλιματα που χρειάηονται καινοφριεσ
ζρευνεσ και λφςεισ. Θ τζχνθ γράφει τθν ιςτορία τθσ χωρίσ να εξελίςςεται μεκοδικά όπωσ θ
επιςτιμθ. Δεν είναι εξζλιξθ θ εμπορευματοποίθςθ, θ οπτικι όμωσ εφευρετικότθτα κι ανανζωςθ είναι, θ πειραματικι προςζγγιςθ και παρουςίαςθ είναι. Είναι το ίδιο πρωτόγονο ζνα
χτεςινό γκράφιτι, ζνασ ςχεδιαςμόσ ςτα προϊςτορικά ςπιλαια και μια ανάλογθ χειρονομία ι
επεξεργαςία μ' ζνα ςχεδιαςτικό πρόγραμμα ςτθν νζα μασ ςπθλιά τον υπολογιςτι του ςπιτιοφ μασ; Πςο κερδιςμζνθ βγαίνει θ τζχνθ από τα τεχνολογικά υλικά τόςο και αυτά τα ίδια
γίνονται πιο ζξυπνα και δθμιουργικά ςτα χζρια καλλιτεχνϊν. Θ ανάγνωςθ του κόςμου ςαν
ολότθτασ, που δίνει δικαίωμα ςτον λόγο τθσ τζχνθσ να υπάρξει, κζλει να κάνει ζναν κόςμο
τζχνθσ τθν πολφμορφθ πραγματικότθτα. Θ τζχνθ διαπραγματεφεται το άγνωςτο αναδεικνφοντασ κρυφζσ πλευρζσ και δυςεφρετεσ αλικειεσ, για ν' αναδείξει το ουςιϊδεσ ανεξιγθτο
ι το τυχαίο ωραίο .
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