
 

 

 

Διπίδα Καξακπά 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σέρλε Αξρείνπ από ηνλ 20
ό
 ζηνλ 21

ν
 αηώλα. Από ηελ ηέρλε ζεζκηθήο 

θξηηηθήο ζε κηα ξηδνζπαζηηθή ζεζκίδνπζα πξαθηηθή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 

 

 

Παλεπηζηήκην Παηξώλ 

Σκήκα Αξρηηεθηόλσλ Μεραληθώλ 

2011 
 

 

 

 



 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δπραξηζηίεο 

Θα ήζεια λα εθθξάζσ ηελ επγλσκνζχλε κνπ θαη λα ηνλίζσ φηη ε εξγαζία απηή 

νινθιεξψζεθε ράξε ζηελ αδηάθνπε θαζνδήγεζε θαη ζπκπαξάζηαζε ηνπ επηβιέπνληα 

θαζεγεηή κνπ, Πάλνπ Κνχξνπ. Θέισ αθφκα λα επραξηζηήζσ ηα κέιε ηεο ηξηκεινχο 

κνπ επηηξνπήο, ηε Βαζηιηθή Πεηξίδνπ, γηαηί ράξε ζηηο δηεηζδπηηθέο παξαηεξήζεηο ηεο 

θαηάθεξα λα απνζαθελίζσ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αμηνπνηψ ζπγθεθξηκέλεο έλλνηεο 

θαη θαηεγνξίεο ζηε κειέηε κνπ θαη ηνλ Γηάλλε ηαπξαθάθε ηνπ νπνίνπ ε ελζάξξπλζε 

θαη ηα θξηηηθά ζρφιηα ππήξμαλ θαζνξηζηηθά ζε φιεο ηηο θάζεηο ηεο εξεπλεηηθήο κνπ 

εξγαζίαο. Δπραξηζηψ ηνπο θίινπο κνπ θαιιηηέρλεο θαη κε πνπ κνηξάζηεθαλ καδί κνπ 

ηνλ ελζνπζηαζκφ, ηηο ακθηβνιίεο, ηηο απνξίεο θαη ηηο αλεζπρίεο κνπ. Οη ζπδεηήζεηο 

καδί ηνπο εκπινχηηζαλ ηε κειέηε κνπ κε πάξα πνιινχο ηξφπνπο. Δπραξηζηψ ηνλ Νίθν 

ηαζηλφπνπιν, πνπ πξνζθέξζεθε λα δηαβάζεη ηελ πξψηε νινθιεξσκέλε εθδνρή ηνπ 

δηδαθηνξηθνχ κνπ. Οη παξαηεξήζεηο ηνπ αιιά θπξίσο ε παξφηξπλζε ηνπ ήηαλ 

αλεθηίκεηεο. Αθφκα, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηε Υξηζηίλα Κσλζηαληηλίδνπ, ε νπνία 

κε κεγάιε πξνζπκία κε ζπλέδξακε ζε θάζε κηθξή ή κεγαιχηεξε δπζθνιία. Θα ήηαλ 

παξάιεηςε λα κελ εθθξάζσ έλα κεγάιν επραξηζηψ ζηελ νηθνγέλεηα κνπ θαη πην πνιχ 

ζηνλ άληξα κνπ Νίθν, πνπ είλαη πάληα ν πξψηνο θαη πην ζεκαληηθφο θξηηήο ηεο 

δνπιεηάο κνπ, γηαηί ζηέθεηαη δίπια κνπ, ζπκβνπιεχνληαο θαη ζηεξίδνληάο κε ζε θάζε 

βήκα. Υσξίο ηελ αγάπε θαη ηελ αθνζίσζε ηνπ ε νινθιήξσζε ηεο δηαηξηβήο κνπ δελ 

ζα ήηαλ πνηέ δπλαηή.  
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 Δηζαγσγή 

 

Ση είλαη ε ηέρλε αξρείνπ Πεξηγξάθεη κηα δηαθξηηή θαιιηηερληθή πξαθηηθή Αλ λαη, 

πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο, πνηα είλαη ηα φξηα ηεο θαη πνηεο νη δηαθνξεηηθέο ηεο 

εθθξάζεηο θαη πξννπηηθέο  

 

Ζ παξνχζα κειέηε εζηηάδεη ζε θαιιηηερληθέο πξαθηηθέο αξρεηαθνχ ηχπνπ νη νπνίεο 

ζην ηέινο ηνπ 20
νχ

 θαη ζηηο αξρέο ηνπ 21
νπ

 αηψλα έρνπλ ιάβεη ζηαδηαθά θεληξηθή ζέζε 

ζηελ επξχηεξε θαηεγνξία ηεο ηεθκεξησηηθήο πξαθηηθήο (documentary art practices). 

Οη αξρεηαθέο πξαθηηθέο, ζε πην ελαιιαθηηθέο εθθξάζεηο, ζπλδέζεθαλ κε αθηηβηζηηθέο 

θαη επηηειεζηηθέο κνξθέο ηέρλεο. Ζ νινέλα θαη ππθλφηεξε παξνπζία αξρεηαθψλ 

έξγσλ ζην πεδίν ηεο ηέρλεο έρεη σο απνηέιεζκα λα είλαη εθηθηφο ν πξνζδηνξηζκφο 

θνηλψλ θνξκαιηζηηθψλ, ελλνηνινγηθψλ, ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, ζε βαζκφ πνπ λα 

κπνξνχκε λα θάλνπκε ιφγν γηα ηελ παξνπζία ελφο δηαθξηηνχ θαιιηηερληθνχ είδνπο. 

Παξάιιεια, φκσο, δηαπηζηψλεη θαλείο φηη ηα έξγα απηά δηαθξίλνληαη απφ πιήζνο 

δηαθνξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ θαη ζηξαηεγηθψλ.  

 

Ζ κειέηε πξαγκαηεχεηαη ην θαιιηηερληθφ αξρείν σο έλα είδνο δεκνθξαηηθήο δεκφζηαο 

ηέρλεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, επηθεληξψλεηαη ζηε ζεκαζία ηνπ ζεζκίδνληα ραξαθηήξα 

ηεο αξρεηαθήο θαιιηηερληθήο πξαθηηθήο. ηηο ζεσξήζεηο ηεο ηέρλεο αξρείνπ, ε 

ζεκαζία ηνπ δεκφζηνπ ραξαθηήξα ηεο δελ είλαη πάληα πξνθαλήο θαη θαηαλνεηή. Σν 

αξρείν ζπρλά ηαπηίζηεθε κε ηηο ηερληθέο ζπιινγήο θαη κλήκεο, θσδηθνπνίεζεο θαη 

ηππνπνίεζεο, κε ηελ ηζηνξηνγξαθηθή κεζνδνινγία, κε ηελ ηαμηλνκεηηθή θαη 

απνζεθεπηηθή ηνπ ιεηηνπξγία, γεγνλφο πνπ ην απνζπλδέεη απφ ηελ „αξρή‟ ηελ νπνία 

εμ νξηζκνχ επηηειεί θάζε αξρείν. Δληνχηνηο, ζην πιαίζην ηεο „δεκνθξαηηθήο ζηξνθήο‟ 

ζηε ζχγρξνλε ηέρλε, ην αξρείν πξνζεγγίδεηαη σο πξνο ηνλ δεκφζην, πνιηηηθφ ηνπ 

ξφιν. Απηή ε πξνζέγγηζε ζηξέθεη ην ελδηαθέξνλ ζην θαίξην γηα ηε δεκνθξαηία 

δήηεκα ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ ησλ «γισζζηθψλ παηγλίσλ», ησλ ζεζκψλ θαη ησλ 

κνξθψλ αηνκηθφηεηαο πνπ ηαπηίδνληαη κε ηηο δεκνθξαηηθέο αμίεο (Mouffe 2004 

[2000]: 149). Με απηή ηελ έλλνηα, ε ηέρλε αξρείνπ κπνξεί λα ζεσξεζεί κηα 

ζεζκίδνπζα πξαθηηθή λέσλ θαη απξφζκελσλ ζπλαξζξψζεσλ εληφο θαη εθηφο ηνπ 

πεδίνπ ηεο ηέρλεο. ηελ πξνζέγγηζή καο δίλεηαη έκθαζε ζηε δνκηθή ζρέζε ηνπ 

αξρείνπ κε ηνλ λφκν. Ο λφκνο ζηελ πεξίπησζε καο δελ έρεη κφλν ηε ζεκαζία ελφο 
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ζπλφινπ παγησκέλσλ θαλφλσλ, αιιά πεξηγξάθεη πξσηίζησο ην ζηνηρείν εθείλν πνπ 

θαηνρπξψλεη ηε ζρέζε ηνπ αξρείνπ κε ηνλ δεκφζην, πνιηηηθφ ηνπ ραξαθηήξα. ηε 

ζρέζε απηή, «ην Πνιηηηθφ κπνξεί λα ζεκαίλεη ην εμήο: είηε θαηαρξάηαη θαλείο ηνπο 

ππάξρνληεο λφκνπο κε εξγαιεηαθφ ηξφπν θαη παγηψλεη ηηο θπξίαξρεο ζρέζεηο, είηε 

επαλεγγξάθεη ηνλ Νφκν (κεηαξξχζκηζε), γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί (κεξηθψο) ην αίηεκα 

γηα Διεπζεξία θαη Γηθαηνζχλε» (Λίπνβαηο 2001: 59).  

 

Ζ ηέρλε αξρείνπ, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο ζεσξήζεηο, αλαθέξεηαη ζε έλαλ ηχπν 

θαιιηηερληθήο πξαθηηθήο πνπ πξνζνκνηάδεη αξρεία, αλαθέξεηαη ζε δεηήκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην αξρείν, ελεξγνπνηεί ηνπο αξρεηαθνχο κεραληζκνχο, παξάγεη αξρεία. 

πσο αλαθέξζεθε εμαξρήο, ε πνηθηινκνξθία πνπ παξνπζηάδνπλ νη πξαθηηθέο απηνχ 

ηνπ ηχπνπ ζε επίπεδν θφξκαο, πεξηερνκέλνπ θαη πξννπηηθήο, θαζψο επίζεο θαη ε 

ειεπζεξία, ε ακθηζεκία θαη ν επακθνηεξηζκφο πνπ ζπλδένληαη κε ηε ρξήζε ηνπ φξνπ, 

θάλνπλ δχζθνιν αιιά θαη πξνθιεηηθφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ αξρεηαθψλ πξαθηηθψλ. 

Ο φξνο „αξρεηαθφο‟ κπνξεί λα αλαθέξεηαη ζε ζπιιεθηηθέο, θαηαγξαθηθέο θαη 

ηαμηλνκεηηθέο πξαθηηθέο. πλδέεηαη κε ηελ πξφζεζε ησλ πξαθηηθψλ απηψλ λα 

δεκηνπξγήζνπλ ελαιιαθηηθέο αθεγήζεηο –ε νπνία ζπρλά εθθξάδεηαη σο 

αληηαθεγεκαηηθφηεηα ζηελ ηέρλε– θαη αμηνπνηεί ηε ζεηξηαθφηεηα, ηελ πεξηνδηθφηεηα 

θαη ηελ παξάζεζε. Καηά ζπλέπεηα, ν φξνο απηφο αλαθέξεηαη ζε παληφο είδνπο  

ζπληαθηηθέο πξαθηηθέο, φπσο ην θνιάδ θαη ην κνληάδ, αιιά θαη ζε θαηαγξαθηθά θαη 

ηεθκεξησηηθά κέζα, φπσο ε θσηνγξαθία θαη ην θηικ. Μπνξεί λα είλαη έλαο φξνο ηφζν 

επξχο ψζηε ζρεδφλ θάζε θαιιηηερληθή πξαθηηθή λα κπνξεί λα δηαβαζηεί ππφ ην 

πξίζκα απηνχ ηνπ φξνπ.  

 

Σν πξφβιεκα ηεο απξνζδηνξηζηίαο ησλ νξίσλ κηαο πξαθηηθήο θαη ηεο δπζθνιίαο 

πξνζδηνξηζκνχ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο δελ αθνξά κφλν ηελ ηέρλε αξρείνπ. πρλά 

ραξαθηεξίδεη ηελ θαιιηηερληθή πξαθηηθή ηνπ δεχηεξνπ κηζνχ ηνπ 20
νχ

 αηψλα. 

Αλαθέξεηαη ζε πξαθηηθέο κε δηεπξπκέλα φξηα σο πξνο ηα εθθξαζηηθά κέζα θαη ην 

πιαίζην δξάζεο ηνπο, πνπ ζάιινπλ ζηε «κεηά-ην-κέζν ζπλζήθε»
1
. Έηζη, θαη ζηελ 

                                                 
1 ξνο πνπ ρξεζηκνπνηεί ε Rosalind Krauss ζην νκψλπκν βηβιίν, Art in the Post-Medium Condition, 

φπνπ πξαγκαηεχεηαη απηφ ην δήηεκα αλαθνξηθά κε ην έξγν ηνπ Marcel Broodthaers, ζηελ ηέρλε ηνπ 

νπνίνπ ε ζεσξεηηθφο εληνπίδεη ηε ζπκπχθλσζε απηήο ηεο ζπλζήθεο (Krauss 2000: 45). Απηή ε 

ζπλζήθε ζπλδέεηαη κε ηε ζέζε φηη ν πξνζδηνξηζκφο ελφο (θαιιηηερληθνχ) κέζνπ έγθεηηαη ζηελ 

θαηαζηαηηθή ηνπ εηεξνγέλεηα, ζην γεγνλφο φηη ζπλερψο απηφ ην ίδην δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνλ εαπηφ 
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ηέρλε αξρείνπ πνπ ζρεκαηνπνηήζεθε ζηε „κεηά-ην-κέζν ζπλζήθε‟ αληηκεησπίδεη 

θαλείο ηελ δηπιή πξφθιεζε ηνπ κνξθηθνχ θαη ζπγθεηκεληθνχ πξνζδηνξηζκνχ ηεο. Ή, 

ζχκθσλα κε ηελ Rosalind Krauss:  

 

«πξνθεηκέλνπ λα θαηνρπξψζεη θαλείο κηα θαιιηηερληθή πξαθηηθή, ην κέζν πξέπεη λα είλαη ε 

ππνζηεξηθηηθή δνκή, πνπ παξάγεη κηα νκάδα ζπκβάζεσλ, κεξηθέο απφ ηηο νπνίεο, έρνληαο ην 

ίδην ην κέζν σο ζεκείν εζηίαζεο, είλαη νινθιεξσηηθά πξνζδηνξηζκέλεο απφ απηφ, παξάγνληαο 

έηζη κηα εκπεηξία πνπ πξνθχπηεη απφ απηή ηελ αλαγθαηφηεηα» (Krauss 2000: 26).  

 

Ζ κειέηε καο επηθεληξψλεηαη ζε κεηαπνιεκηθέο πεξηπηψζεηο κε έκθαζε ζην 

ηειεπηαίν ηέηαξην ηνπ 20
νχ

 αηψλα. ρεηίδεηαη κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ κέζνπ θαη ηελ 

έληαμή ηνπ κέζα ζην πιαίζην ησλ εμειίμεσλ, ελδν- θαη εμσ-θαιιηηερληθψλ, ζηελ 

χζηεξε λεσηεξηθφηεηα. Δδψ πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη ππάξρεη δηαθνξά αλάκεζα 

ζηελ αλάγλσζε θαιιηηερληθψλ πξαθηηθψλ κε αξρεηαθνχο φξνπο θαη ζηελ κειέηε θαη 

ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ηέρλεο αξρείνπ. Απηή ε δηαπίζησζε δελ ππνηηκά ην ελδηαθέξνλ 

ηεο πξψηεο εθδνρήο, γχξσ απφ ηελ νπνία έρεη αλαπηπρζεί κηα νιφθιεξε γξακκαηεία. 

Ζ δεχηεξε φκσο πεξίπησζε, πνπ ζπλδέεηαη κε ην αληηθείκελν ηεο κειέηεο καο, αθνξά 

ηνλ ζρεκαηηζκφ θαιιηηερληθψλ πξαθηηθψλ πνπ, αθξηβψο, νξηνζεηήζεθαλ απφ απηή ηε 

γξακκαηεία. Πξνζδηνξίζηεθαλ απφ ην „κέζν‟ ηνπ αξρείνπ θαη αμηνπνίεζαλ ηε ηέρλε 

ζεζκηθήο θξηηηθήο, ηελ ηνπνεηδή ηέρλε θαη ηελ ηέρλε εγθαηάζηαζεο σο επηκέξνπο 

παξακέηξνπο ηνπο.  

 

ην πξψην κηζφ ηνπ 20
νχ

 αηψλα ν αξρεηαθφο πξνζδηνξηζκφο πεξηγξάθεη έλα πιήζνο 

πξαθηηθψλ πνπ ελεξγνπνηνχλ γξαθεηνθξαηηθνχο κεραληζκνχο, θαζψο επίζεο θαη 

πξαθηηθέο πνπ ζπλδένληαη κε ηε δπλαηφηεηα πνπ παξέρεη ε κεραληθή παξαγσγή 

αληηγξάθσλ, ε καδηθή παξαγσγή θαη ε αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο. Οη πξαθηηθέο απηέο 

δελ ζπλδένληαη κε έλα „γέλνο‟, δελ έρνπλ έλα θαιιηηερληθφ πξνεγνχκελν πάλσ ζην 

νπνίν λα ζηεξηρηνχλ, ζχκθσλα κε ηνλ ηζηνξηθφ ηέρλεο Benjamin Buchloh. Γελ 

βξίζθεη δειαδή θαλείο πξνπνιεκηθέο θαιιηηερληθέο πεξηπηψζεηο πνπ λα ζπλδένληαη κε 

ην αξρείν κε έλαλ ηξφπν πνπ λα κελ αθνξά κφλν κηα πξνθαλή νκνηφηεηα (κίκεζε) 

ηεο αηζζεηηθήο, ηεο θφξκαο ηνπ αξρείνπ. Οη πξαθηηθέο πνπ  εληνπίδνληαη πξνπνιεκηθά 

δελ ζπληζηνχλ δηαθξηηφ θαιιηηερληθφ κέζν. Σν θαιιηηερληθφ αξρείν ζηηο πξψηεο ηνπ 

                                                                                                                                             
ηνπ. Οη θαιιηηέρλεο πνπ ελζηεξλίδνληαη απηή ηελ ηδέα θαηαλννχλ σο θχξην ζηφρν ηνπο λα ππεξβνχλ 

ηνπο αλαγσγηζκνχο ηνπ κνληεξληζκνχ ζρεηηθά κε ην  θαιιηηερληθφ κέζν.  
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εθδειψζεη δελ αθνξά πξαθηηθέο πνπ, φπσο ζα έιεγε ε Krauss, ελζηεξλίδνληαη ηελ 

ηδέα ηνπ «δηαθνξνπνηεηηθφπ πξνζδηνξηζκνχ» (differential specificity)
2
. Ο 

πξνζδηνξηζκφο απηφο αλαθέξεηαη ζηα θαιιηηερληθά κέζα, ηα νπνία θαιιηηέρλεο  

αλαιακβάλνπλ λα ηα «επαλεθεχξνπλ» (reinvent) θαη λα ηα «επαλαξζξψζνπλ» 

(rearticulate) (νπ.: 56).  

 

Δμαηηίαο ηεο αξρηθά αδηαηάξαθηεο ζρέζεο ηνπ αξρείνπ κε ηε γξαθεηνθξαηία θαη ηεο 

ζχλδεζεο λέσλ κέζσλ κε ηε γξαθεηνθξαηηθή πξαθηηθή θαη ηελ παξαγσγή 

ληνθνπκέλησλ, ε αξρεηαθή ηέρλε ζπλδέζεθε κε ηε θσηνγξαθία, ηα έγγξαθα θαη ηα 

θάζε ινγήο ηεθκήξηα. Καζψο φκσο ζηελ πζηεξν-λεσηεξηθή ελλνηνιφγεζε ηνπ 

αξρείνπ, ππφ ην πξίζκα ησλ ζεσξεηηθψλ εμειίμεσλ, ην ππνθείκελν ηέζεθε εθ λένπ 

ζην επίθεληξν θαη επαλεμεηάζηεθε ε ζρέζε ηνπ κε ηελ ηζηνξία, ε θαηαλφεζε ηνπ 

αξρείνπ θαη ησλ αξρεηαθψλ πξαθηηθψλ βαζίζηεθε ζε λέεο δηαθξηηέο θαη 

δηαθνξνπνηεκέλεο θαηεπζχλζεηο. Σν αξρείν, σο έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα εξγαιεία 

θαηαγξαθήο ηεο ηζηνξίαο, δηαζθάιηζεο ηεο κλήκεο θαη θαηνρχξσζεο ηεο αιήζεηαο, 

κειεηήζεθε σο έλαο ζχλζεηνο θαη πνιπεπίπεδνο κεραληζκφο πνπ αλαιακβάλεη ηε 

„ξχζκηζε‟ αληηθεηκέλσλ θαη ππνθεηκέλσλ. Σν ελδηαθέξνλ επηθεληξψζεθε ζηνλ ίδην 

ηνλ κεραληζκφ πνπ επηηειεί ηε γλψζε θαη ηελ αιήζεηα. ηελ πζηεξν-λεσηεξηθή ηνπ 

ελλνηνιφγεζε, ηφζν ε ζχλδεζε ηνπ αξρείνπ κε έλα ηζρπξφ θέληξν (εμνπζίαο/αξρήο), ν 

πξνζδηνξηζκφο ηνπ σο πξνο ηνλ ξπζκηζηηθφ θαη θαηαζηαιηηθφ ηνπ ραξαθηήξα, φζν θαη 

ε ζχλδεζή ηνπ κε ηελ ηδέα ηεο απνθέληξσζεο θαη ηεο ρεηξαθέηεζεο, απνθαιχπηνληαη 

σο νη δχν παξαγσγηθέο φςεηο ηνπ λνκίζκαηνο.  

 

Ζ απνθέληξσζε θαη ε ρεηξαθέηεζε ζπλδένληαη ζε κεγάιν βαζκφ κε ηα δήηεκα πνπ 

πξνέθξηλε ε χζηεξε λεσηεξηθφηεηα, θαη εθθξάζηεθαλ σο αηηήκαηα ζε έλα πιήζνο 

θαιιηηερληθψλ πξαθηηθψλ πνπ πξνζδηφξηζαλ ηελ ηέρλε ζην δεχηεξν κηζφ ηνπ 20
νχ

 

αηψλα. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε ηα ράπεληλγθο, ηηο πεξθφξκαλο, ηηο θαιιηηερληθέο 

επαλαδξάζεηο, αλαβηψζεηο (reenactments) θαη επαληδηνπνηήζεηο (detournements), ηελ 

ηέρλε εγθαηάζηαζεο, ηε ζρεζηαθή ηέρλε θαη ηελ ηνπνεηδή (site specific) ηέρλε. Ζ 

ηέρλε αξρείνπ αλαθέξεηαη ζε εθείλε ηελ πξαθηηθή πνπ, αμηνπνηψληαο ηνλ αξρεηαθφ 

                                                 
2 Ζ ιέμε specificity κεηαθξάδεηαη σο ηδηαηηεξφηεηα, ηδηφηεηα, ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ, εξκελεχνπκε 

ην „ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ‟ σο ην ζηνηρείν πνπ πξνζδηνξίδεη θαη ζρεκαηίδεη ην κέζν. Έηζη 

απνδίδνπκε ην «differential specificity» σο „δηαθξνπνηεηηθφ πξνζδηνξηζκφ‟ ή „ζρεκαηηζκφ‟.   
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κεραληζκφ, παξάγεη ην κέζν
3
 θαη ζπκκεηέρεη ζηε δεκηνπξγία λέσλ θαηαζθεπψλ 

ζηνρεχνληαο παξάιιεια ζε έλαλ ελεξγνπνηεκέλν ξφιν φρη κφλν γηα ηνλ παξαγσγφ 

αιιά θαη γηα ηνλ ζεαηή. Χο ηέηνηα, ε ηέρλε αξρείνπ κπνξεί λα πάξεη πνιιέο κνξθέο. 

Μπνξεί λα είλαη κηα εγθαηάζηαζε εηθφλσλ θαη θεηκέλσλ πνπ, θαηά ηα πξφηππα ηεο 

ηέρλεο εγθαηάζηαζεο, πξνυπνζέηεη έλαλ «ελζσκαησκέλν ζεαηή» (embodied viewer) 

(Bishop 2008: 6). Μπνξεί λα πάξεη ηε κνξθή ελφο κλεκείνπ πνιηηηζηηθήο 

θιεξνλνκηάο, ελφο έξγνπ ζηνλ δεκφζην ρψξν πνπ νξηνζεηεί εθ λένπ ηε ζρέζε κεηαμχ 

δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ. Μπνξεί λα είλαη έλαο απνθεληξσκέλνο εηθνληθφο ηφπνο πνπ 

δηαηαξάζζεη ηελ παγησκέλε ζρέζε ηνπ ζεαηή κε ην έξγν ηέρλεο ζηε θπζηθή ηνπ 

ππφζηαζε. Σέινο, κπνξεί λα πάξεη ηε κνξθή ελφο θαιιηηερληθνχ αληαγσληζκνχ πνπ 

δελ εληνπίδεηαη απνθιεηζηηθά ζην θπζηθφ ή ζηνλ εηθνληθφ ρψξν, αιιά αλαδεηθλχεη ην 

αξρείν σο έλα πεδίν δξάζεο, σο κηα δπλακηθή δνκή πνπ ακθηζβεηεί ηελ θξαηνχζα 

ζπλαίλεζε.  

 

Ζ πβξηδηθφηεηα ησλ κνξθψλ ηεο ηέρλεο αξρείνπ κάο απνθαιχπηεη θάηη επηπιένλ. ζν 

απηή ε πξαθηηθή εμαθνινπζεί λα αλαπηχζζεηαη, ζα ζπλερίζεη λα ππάξρεη κηα ζρεηηθή 

ζνιεξφηεηα γηα ηα ρξνληθά φξηα ησλ απαξρψλ ηεο θαη ηε ρξεζηκφηεηα ηεο 

ρξνλνινγηθήο παξνπζίαζεο ηεο εμέιημεο ηεο. Ζ ρξνλνινγηθή παξνπζίαζε ηεο 

αλάπηπμεο ηεο ηέρλεο αξρείνπ είλαη βνεζεηηθή, δελ είλαη φκσο ην θχξην δεηνχκελν 

ηεο κειέηεο καο. Ζ θχξηα επηδίσμή καο είλαη λα δνχκε πψο νη δηαθνξεηηθέο εθθξάζεηο 

ηεο ηέρλεο αξρείνπ ελεξγνπνηνχλ επηκέξνπο δεηήκαηα ή νκάδεο δεηεκάησλ πνπ 

αλαπηχζζνληαη ξηδσκαηηθά
4
 αλάκεζα ζηα δίπνια κέζν/πξαθηηθή, ζεαηήο/ππνθείκελν, 

ζεσξία/πξάμε. Απηέο νη ζρέζεηο, ζηε «κεηά-ην-κέζν» ζπλζήθε, βξίζθνληαη ζε κηα 

                                                 
3 Βι. ζρεηηθά ηελ αλάιπζε ηεο Rosalind Krauss «ην apparatus […] παξάγεη ην κέζν ηνπ νπνίνπ ν 

πξνζδηνξηζκφο βξίζθεηαη ζηε ζπλζήθε […] ηεο απην-δηαθνξηθφηεηαο (2000: 44). 
4 Ζ έθθξαζε «ξηδσκαηηθά» αλαθέξεηαη ζηελ ηδέα ηνπ ξηδψκαηνο (rhizome) πνπ αλαπηχζζνπλ νη 

Deleuze θαη Guattari ζην A Thousand Plateaus (Deleuze & Guattari 1987 [1980]). Σν ξίδσκα αθνξά 

έλαλ ξηδνζπαζηηθφ ηξφπν ζχλδεζεο ζηνηρείσλ θαη πεδίσλ. Δίλαη έλα κε γξακκηθφ ζχζηεκα επαγσγψλ 

θαη αλαγσγψλ πνπ απνζθνπεί ζηε δηαηάξαμε de facto ηεξαξρηψλ θαη ησλ νξίσλ κεηαμχ πεδίσλ. Ζ 

πηνζέηεζε απηήο ηεο έθθξαζεο απφ κέξνπο καο απερεί σο έλαλ βαζκφ ην πλεχκα ηεο κεηαπνιεκηθήο 

ζπλζήθεο θαη ηδηαίηεξα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟90, φηαλ νη «ξηδσκαηηθέο θηλήζεηο» (ηαπξαθάθεο & 

ηαθπιάθεο 2008: 29) βξήθαλ ελδηαθέξνπζεο εθθξάζεηο ζηνλ θαιιηηερληθφ ρψξν. Ζ κειέηε ησλ 

δίπνισλ πνπ αλαθέξνπκε γίλεηαη σο έλαλ βαζκφ ππφ απηφ ην πξίζκα. Αλαγλσξίδνπκε ηηο πξννπηηθέο 

πνπ δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηηο απξφζκελεο δηαζπλδέζεηο, αλαζηξνθέο θαη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ 

«ξηδσκαηηθνχ ηξφπνπ», δελ ζπκκεξηδφκαζηε φκσο, φπσο ειπίδνπκε λα θαλεί απφ ηελ κειέηε καο, ηελ 

ηδέα φηη ζην πξίζκα ησλ επαλαλνεκαηνδνηήζεσλ ηνπ θνηλσληθνχ πεδίνπ απφ ηηο «ξηδσκαηηθέο 

θηλήζεηο» κπνξεί λα ζπγθξνηεζεί κηα παγθφζκηα θνπιηνχξα βαζηζκέλε εμ νινθιήξνπ ζηηο 

κεηαθηλήζεηο θαη ηηο αληαιιαγέο ησλ δηθηχσλ ηέρλεο [βι. ζρεηηθά (νπ.)]. Δληνχηνηο, ππφ πξνυπνζέζεηο, 

ν «ξηδσκαηηθφο» ηξφπνο πνπ επηηξέπεη ηελ δηαηάξαμε ησλ παγησκέλσλ νξίσλ, λνεκαηνδνηήζεσλ, 

πξαθηηθψλ, κέζσλ θ.ιπ. θαη ηε δηεχξπλζε ηνπο, απνδεηθλχεηαη πνιχ ρξήζηκνο. 
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δπλακηθή, ελ εμειίμεη πξαγκάηεπζε, απνθαιχπηνληαο ην αδχλαηνλ ηεο ζρέζεο πνπ 

αλαζπγθξνηείηαη δηαξθψο αλάκεζα ζηε δπλαηφηεηα θαη ηελ αδπλαηφηεηα, ηελ ηάμε 

θαη ηελ αηαμία
5
. Με έλαλ ηξφπν, ε ηέρλε αξρείνπ ζηηο δηαθνξεηηθέο ηεο εθδνρέο ζα 

κπνξνχζε λα αλαθέξεηαη ζηε ζπλζήθε ηνπ πζηεξν-λεσηεξηθνχ ππνθεηκέλνπ σο 

απνθεληξσκέλνπ, θαηαθεξκαηηζκέλνπ, ειιεηκκαηηθνχ, ρεηξαθεηεκέλνπ, 

ζπλαξζξσκέλνπ
6
. Δληνχηνηο, κπνξεί λα ζεσξήζεη θαλείο φηη ε παξνχζα κειέηε είλαη 

κηα γελεαινγία ηεο ηέρλεο αξρείνπ. Δίλαη κηα γελεαινγία ε νπνία παξαθνινπζεί ηελ 

εμέιημε ηνπ αξρείνπ ζην ηειεπηαίν ηέηαξην ηνπ 20
νχ 

αηψλα, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο 

εξκελείεο θαη πξνζεγγίζεηο πνπ έρνπλ ήδε δηαηππσζεί γηα απηέο ηηο πξαθηηθέο. Σηο 

ελζσκαηψλεη, φκσο, ζε κηα δηαθνξνπνηεκέλε πξφηαζε πνπ δίλεη έκθαζε ζε κηα 

„πνιηηηθνπνηεκέλε‟, „έλλνκε‟ πξννπηηθή ηνπ αξρείνπ. 

 

Σν επηρείξεκα πνπ δηαπεξλά ηελ έξεπλα είλαη φηη ε ζεκαζία θάζε αξρείνπ (ην 

θαιιηηερληθφ δελ δηαθέξεη σο πξνο απηφ) βξίζθεηαη ζηνλ δεκφζην ραξαθηήξα θαη ζηε 

„αξρή‟ πνπ απηφ αλαιακβάλεη. πσο είπακε πξνεγνπκέλσο, ζηηο ζεσξήζεηο ηεο 

ηέρλεο αξρείνπ δελ δφζεθε ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηνλ δεκφζην ραξαθηήξα ηνπ. Σν 

αξρείν ζπρλά ηαπηίζηεθε κε ηηο ηερληθέο αξρεηνζέηεζεο, ηζηνξηνγξαθίαο, θαζψο θαη 

κε ηηο κλεκνηερληθέο. Άιινηε δφζεθε ηδηαίηεξε ζεκαζία ζην „ηδησηηθφ‟ αξρείν σο 

δπλακηθφ ηξφπν αληίζηαζεο ζηελ ηπξαλληθή εμνπζία ησλ „επίζεκσλ‟ αξρείσλ. Ζ 

ππνρψξεζε ηνπ αξρείνπ ζηηο ηερληθέο ηνπ ιεηηνπξγίεο θαη ηελ ηδησηηθή ζθαίξα ην 

απνζπλδένπλ απφ ηε δεκφζηα αλαγλψξηζε ηεο εμνπζίαο ηνπ, ηελ «αξρή», ηε 

«δηθαηνδνζία ηεο εθθνξάο ηνπ λφκνπ» (Derrida 1996 [1995]: 16) πνπ θέξεη θάζε 

αξρείν. Χο «αξρή» ν Derrida νλνκάδεη ηελ αξρή, εθεί φπνπ ηα πξάγκαηα αξρίδνπλ, 

αιιά θαη ηελ αξρή ζχκθσλα κε ηνλ Νφκν, εθεί φπνπ αζθείηαη ε απζεληία, ζηνλ ηφπν 

φπνπ κε[ηα] ηε ζέζκηζε [απφ]δίδεηαη ε ηάμε (Derrida 1996: 15). Πεξηγξάθεη ηελ αξρή 

πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ «ελαηέληζε» ζην κέιινλ θαη ηελ «πίζηε» (νπ.: 138) ζηνλ 

πκβνιηθφ Νφκν πνπ ππνγξακκίδεη ηελ επζχλε απέλαληη ζηνλ Άιινλ. Ζ δηαηξηβή 

εμεηάδεη ηε ζχγρξνλε θαιιηηερληθή πξαθηηθή αξρείνπ ππφ απηφ ην πξίζκα, 

παξαθνινπζψληαο ηε ζηαδηαθή ηεο δηακφξθσζε ζε κηα „έλλνκε‟, ζεζκίδνπζα 

πξαθηηθή. Υξεζηκνπνηεί σο εξγαιείν ηε ζεσξία ηνπ ιφγνπ πξνθεηκέλνπ λα 

                                                 
5 ρεηηθά κε ηελ «πνιηηηθή ηεο αδπλαηφηεηαο θαη ην αδχλαηνλ ηεο πνιηηηθήο» απφ φπνπ αθνξκάηαη 

απηή ε ζπδήηεζε, βι. ηαπξαθάθεο 2008. 
6 Βι. ηε ζρεηηθή κειέηε ηεο Bishop γηα ηελ ηέρλε εγθαηάζηαζεο, ηελ νπνία νξγαλψλεη γχξσ απφ ην 

«ςπρνινγηθφ ππνθείκελν», ην «θαηλνκελνινγηθφ κνληέιν ηνπ ζεσξνχληνο ππνθεηκέλνπ», ηεο 

«ππνθεηκεληθήο απνθαζήισζεο (subjective disintegration)» θαη ηνπ «πνιηηηθνχ ππνθεηκέλνπ» (2008: 

10). 



 11 

ππνζηεξίμεη ηελ αλάδπζε, ηελ ελδπλάκσζε θαη ηε εδξαίσζε κηαο ηέηνηαο ζέζεο σο 

ξηδνζπαζηηθνχ θαιιηηερληθνχ πξνηάγκαηνο κέζα απφ ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα. 

 

Σα θεθάιαηα 1 (Τέρλε Αξρείνπ: ζπκθξαδόκελα θαη ν πξνζδηνξηζκόο ηεο από ηνλ 

επηκειεηηθό θαη ζεσξεηηθό ιόγν) θαη 2 (Ζ παξαγσγηθή ζρέζε ηνπ αξρείνπ κε ηελ 

εμνπζία. Ζ δεκνθξαηηθή ζεζκίδνπζα πξννπηηθή) ηεο έξεπλαο είλαη αθηεξσκέλα ζηελ 

παξνπζίαζε ηνπ ιφγνπ (discourse) ζρεηηθά κε ην αξρείν. πγθεθξηκέλα, ε 

δηακφξθσζε ηνπ αξρείνπ σο θαιιηηερληθήο (αιιά θαη γεληθφηεξα σο 

γξαθεηνθξαηηθήο) πξαθηηθήο είλαη ζπκβεβιεκέλε ηφζν κε ην θνηλσληθoπνιηηηθφ θαη 

πνιηηηζηηθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν αλαπηχρζεθε φζν θαη κε ηνλ ζεσξεηηθφ ιφγν πνπ 

ηελ πιαηζίσζε. πσο ζα δείμνπκε ζην πξψην θεθάιαην, ην νπνίν επηθεληξψλεηαη ζηνλ 

ιφγν πνπ ππνδέρηεθε απηέο ηηο θαιιηηερληθέο πξαθηηθέο, ζηαδηαθά δηακνξθψλεηαη 

έλαο θαλφλαο πνπ πξνζδηνξίδεη ηε κεηαπνιεκηθή έθθξαζε ηεο ηέρλεο αξρείνπ σο έλα 

λέν κέζν, σο κηα δηαθξηηή πξαθηηθή. Ζ θαλνληθνπνίεζε δηεπθνιχλεη ηε κειέηε ηεο 

ηέρλεο αξρείνπ θαη ηνλ εληνπηζκφ ζπλερεηψλ θαη αζπλερεηψλ, ξήμεσλ θαη 

κεηαηνπίζεσλ. Δπίζεο ππνβνεζά θαη ηελ πξνζέγγηζε ησλ δηαθνξεηηθψλ θάζεψλ ηεο: 

α) ησλ πξνδξφκσλ ηεο, ηεο ηζηνξηθήο πξσηνπνξίαο πνπ ζπλδέζεθε θπξίσο κε ηνλ 

Νηαληατζκφ, ηνλ νπξεαιηζκφ θαη ηε Ρψζηθε Πξσηνπνξία, β) ησλ πξσηνζηαηψλ ηεο 

ζηα πξψηα κεηαπνιεκηθά ρξφληα θαη γ) ησλ πξαθηηθψλ ηεο χζηεξεο θάζεο ηνπ 20
νχ

 

θαη ησλ αξρψλ ηνπ 21
νπ

 αηψλα.  

 

Απέλαληη ζηηο ηνπνζεηήζεηο ηνπ ζεσξεηηθνχ ιφγνπ ζρεηηθά κε ηελ ηέρλε αξρείνπ ε 

κειέηε καο πξνηείλεη κηα πην εζηηαζκέλε πξνζέγγηζε ζε ζρέζε κε ζπγθεθξηκέλα 

δεηήκαηα. Παξά ην γεγνλφο φηη ε κεηαπνιεκηθή αξρεηαθή ηέρλε πξνζεγγίζηεθε απφ 

ηνπο ζεσξεηηθνχο σο ηειείσο δηαθνξνπνηεκέλε –ζρεδφλ ρσξίο πξνεγνχκελν– ζε 

ζρέζε κε ηελ αξρεηαθή πξαθηηθή ηεο ηζηνξηθήο πξσηνπνξίαο, θαίλεηαη φηη ηα 

ζπκθξαδφκελα ηεο αλνκίαο, ηεο αλαξρίαο θαη ηεο νπηνπίαο, πνπ πεξηέγξαςαλ ζε 

κεγάιν βαζκφ ηηο πξαθηηθέο ησλ αξρψλ ηνπ 20
νχ 

αηψλα, ζπλδένληαη κε ηελ αξρεηαθή 

πξαθηηθή θαη ζηελ κεηαπνιεκηθή ηεο πξνζέγγηζε. Αθφκα, ν κεηαδνκηζηηθφο ιφγνο 

ησλ Derrida θαη Foucault, ελψ θαίλεηαη λα δηαπεξλά ηελ πξνζέγγηζε ηεο 

κεηαπνιεκηθήο γεληάο, αμηνπνηείηαη θπξίσο γηα λα πεξηγξάςεη ην (θαιιηηερληθφ) 

αξρείν σο έλαλ ζρεκαηηζκφ πεξηζζφηεξν αληηζεηηθφ, ελαληησκαηηθφ, παξά 

αληηκαρφκελν κελ αιιά επαλαδηαξζξσηηθφ. Σν δήηεκα ηεο εμνπζίαο θαη ηεο ζέζκηζεο 

πνπ καο ελδηαθέξεη γηα ηε δηθή καο ππφζεζε εθιακβάλεηαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, 
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είηε ξεηά είηε ππφξξεηα, σο βίαηε θαη „ζπληεξεηηθή‟ ιεηηνπξγία θαη φρη σο 

παξαγσγηθή δηαδηθαζία.  

 

Πξνθεηκέλνπ λα πιαηζηψζνπκε ηε ζέζε καο ζρεηηθά κε ηνλ παξαγσγηθφ, ζεζκίδνληα 

ραξαθηήξα ηνπ αξρείνπ, ζέζε πνπ δελ έρεη εμαληιεζεί θαη θπξίσο δελ έρεη αμηνπνηεζεί 

επαξθψο, παξνπζηάδνπκε ζην δεχηεξν θεθάιαην κε ζπληνκία ηηο ελλνηνινγήζεηο ηνπ 

αξρείνπ απφ ηνλ ληεξηληηαλφ θαη θνπθσηθφ ιφγν, εζηηάδνληαο ζηα ζεκεία εθείλα πνπ 

είλαη ρξήζηκα γηα ηελ ππφζεζή καο. Δπηπιένλ, αμηνπνηνχκε ηηο κεηέπεηηα ζεσξήζεηο 

θαη δηεπξχλζεηο ηνπ κεηαδνκηζηηθνχ, κεηακαξμηζηηθνχ ιφγνπ, ηε ζεσξία ηνπ ιφγνπ 

ησλ Ernesto Laclau θαη Chantal Mouffe, νη νπνίεο πξνζθέξνπλ εξείζκαηα γηα ηελ 

αλαγλψξηζε ηεο δεκφζηαο εμνπζίαο ηνπ αξρείνπ ζε κηα έλλνκε θαη πέξαλ ηεο 

νπηνπίαο εθδνρή ηνπ. Πξφθεηηαη γηα κηα εθδνρή πνπ επαλεμεηάδεη ηε ζρέζε κε ηνλ 

Νφκν θαη ηε ζέζκηζε. Υξήζηκε σο πξνο απηφ ππήξμε ε ζπκβνιή ηνπ Κνξλήιηνπ 

Καζηνξηάδε, ηελ νπνία επίζεο αμηνπνηνχκε ζηελ κειέηε καο. Ο Καζηνξηάδεο 

επηθεληξψλεηαη ζε εθείλε ηε φςε ηεο ζέζκηζεο πνπ αθνξά ηελ πξσηφηππε δηαδηθαζία 

ηνπ «ιέγεηλ» θαη «ηεχρεηλ», ε νπνία επέξρεηαη κε ηελ αλάδπζε κηαο λέαο θάζε θνξά 

ζεκαζίαο, ελφο θαηλνχξγηνπ ηξφπνπ γηα ηελ θνηλσλία λα δεη, λα επηηειεί ηνλ εαπηφ ηεο 

σο δηαξζξσκέλν κε αληαγσληζηηθφ θαη φρη ζπκκεηξηθφ ηξφπν (Καζηνξηάδεο 1985 

[1975]: 221-230). Ζ ζεσξία ηνπ ιφγνπ ζπλδέεηαη κε κηα αθφκε ζεκαληηθή παξάκεηξν 

πνπ ζηεξίδεη ην επηρείξεκά καο· απηή πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε „δεκνθξαηηθή ζηξνθή‟ ζηε 

ζχγρξνλε ηέρλε. Ζ „δεκνθξαηηθή ζηξνθή‟ αλαθέξεηαη ζηελ αλαδσπχξσζε ηεο 

ζπδήηεζεο γηα ηε δεκνθξαηία, ηνπο κεραληζκνχο θαη ηνπο ζεζκνχο ηεο, θαζψο θαη ηηο 

κεζφδνπο πνπ είλαη δηαζέζηκεο ζε εκάο (θνηλνβνπιεπηηθέο, επηηειεζηηθέο, 

δηαδηθαζηαθέο), ε νπνία έιαβε ρψξα σο απνηέιεζκα ησλ δξακαηηθψλ εμειίμεσλ ζην 

ηέινο ηνπ 20
νχ

 θαη ζηηο αξρέο ηνπ 21
νπ

 αηψλα θαη δελ άθεζε αλεπεξέαζηε ηελ ηέρλε. 

 

ηα θεθάιαηα 3 (Τνπνεηδήο ηέρλε ζεζκηθήο θξηηηθήο. Τν αξρείν σο πνιππξηζκαηηθόο 

ηόπνο) θαη 4 (Αλάκεζα ζην ζεζκηζκέλν θαη ην ζεζκίδεηλ. Τν αξρείν σο ηέρλε ηνπ 

αληαγσληζηηθνύ δεκόζηνπ ρώξνπ) νη πεξηπηψζεηο πνπ κειεηψληαη δηαξζξψλνληαη ζε 

ελφηεηεο δηαηεξψληαο κηα ζρεηηθή ρξνλνινγηθή γξακκηθφηεηα. Κπξίσο επηρεηξνχκε 

λα εληνπίζνπκε ηα θνκβηθά ζεκεία γχξσ απφ ηα νπνία νξγαλψλεηαη ε αξρεηαθή 

πξαθηηθή.  ε δηαθνξεηηθέο πεξηπηψζεηο ε αξρεηαθή ηέρλε ζπλδέζεθε κε ηελ 

„εζλνγξαθηθή ζηξνθή‟, ηελ ηνπνεηδή ηέρλε, ηελ εμέιημε ηεο ηέρλεο ζεζκηθήο θξηηηθήο, 

ηε κλεκεηαθή ηέρλε, ηε ζρεζηαθή ηέρλε θαη ηελ ηέρλε ζρεζηαθνχ αληαγσληζκνχ. ιεο 
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νη παξαπάλσ θαηεγνξίεο, ζηε δηθή καο κειέηε, πξνζεγγίδνληαη ζηε ζχλδεζή ηνπο κε 

επαλαδηαηππψζεηο θαηεγνξηψλ φπσο ν δεκφζηνο ρψξνο, ν Νφκνο, ε ζέζκηζε θαη ε 

εμνπζία. Ζ ζχλδεζε ηεο ηέρλεο κε απηέο ηηο θαηεγνξίεο θαίλεηαη λα πξνζδηνξίδεη ην 

πέξαζκα απφ κηα ρσξνηαμηθή πξνζέγγηζε ηνπ έξγνπ ηέρλεο ζε κηα νληνινγηθή 

ζεψξεζε ηνπ ρψξνπ, θαη λα πξνθξίλεη ην έξγν ηέρλεο σο κεραληζκφ παξαγσγήο 

δεκφζηαο ζθαίξαο. ρεηηθά κε ην αξρείν, απηφ ην πέξαζκα δηθαηνινγεί ην ελδηαθέξνλ 

γηα ηελ ηνπνλνκνινγηθή δηάζηαζε
7
 έλαληη ηεο ρσξνηαμηθήο, κεηαηφπηζε πνπ 

πεξηγξάθεη θαη ηελ εμέιημή ηεο ηέρλεο αξρείνπ απφ κηα ηέρλε ζεζκηθήο θξηηηθήο ζε 

κηα ζεζκίδνπζα πξαθηηθή. Ζ ζεζκίδνπζα πξαθηηθή παξάγεη αξρεία πνπ πξνζβιέπνπλ 

ζηελ ίδηα ηελ ηέρλε ηεο θπβεξλεζηκφηεηαο (govermentality), ζε λέεο θαη απξφζκελεο 

ζπλαξζξψζεηο εληφο θαη εθηφο ηνπ πεδίνπ ηεο ηέρλεο. Οη πξνζέζεηο απηψλ ησλ 

αξρείσλ γίλνληαη νινέλα θαη πην ζαθείο σο πξνο ηελ αλάθιεζε ηνπ εγεκνληθνχ 

ιφγνπ, ηνλ αληαγσληζκφ αιιά θαη ηελ πεπνίζεζε ηεο παξακνλήο ζηα φξηα ηνπ 

πκβνιηθνχ Νφκνπ.  

 

ην θεθάιαην 5 (Τν αξρείν σο δεκόζηα ηέρλε. Μηα ζεζκίδνπζα πξαθηηθή. Ζ 

απνθαηάζηαζε ηνπ Νόκνπ) εμεηάδνπκε πψο απνθξπζηαιιψλεηαη απηή ε πξννπηηθή ζε 

πξαθηηθέο νη νπνίεο ζπλπθαίλνληαη ζηελ παξαγσγή δεκφζηαο ζθαίξαο, ρσξίο λα 

νιηζζαίλνπλ ζην «πέξαζκα ζηελ πξάμε» (passage à l‟acte). Σα δεηήκαηα ηεο πξάμεο 

θαη ηεο ζπκκεηνρήο εμεηάδνληαη σο potentia, σο ε δχλακε-δπλεηηθφηεηα δειαδή πνπ 

εκθαλίδεηαη κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ πνπ ζπκπξάηηνπλ θαη ε νπνία ράλεηαη φηαλ 

δηαζθνξπίδνληαη, φπσο γξάθεη ε Hannah Arendt (1986 [1958]: 274). Βξίζθνπλ αθφκε 

έθθξαζε ζηε γιψζζα πνπ ζα δηαγξάςεη ηα ζπλζεηηθά αλά-, επαλά-, κεηά-, 

πξνθεηκέλνπ λα ειέγμεη κηα ζεηηθή, de novo δεκηνπξγία ελλνηψλ γηα φξνπο πνπ πξέπεη 

λα εθθελσζνχλ απφ ηελ αξρηθή ηνπο ζεκαζία. Οη πξαθηηθέο πνπ εμεηάδνπκε ζε απηφ 

ην θεθάιαην (Atlas Group, Temporary Services, Decolonizing Architecture) δείρλνπλ 

φηη ν ζρεκαηηζκφο ελφο αξρείνπ είλαη κηα έκπξαθηε ζπγθξφηεζε κηαο αλαγθαίαο 

ειάρηζηεο δνκήο. πσο θάζε δνκή, ην αξρείν ζπληζηά κηα επαλαδηαξζξσηηθή πξάμε, 

θαη δελ είλαη ιηγφηεξν δεκφζην ή πεξηζζφηεξν παζεηηθφ απφ άιιεο πξαθηηθέο πνπ 

δίλνπλ πξνβάδηζκα ζε έκπξαθηεο ελέξγεηεο ζηνλ θπζηθφ δεκφζην ρψξν, φπσο 

                                                 
7 Ο φξνο απηφο, ηνλ νπνίν εηζάγεη ν Derrida, πεξηθιείεη ηε ζχλζεηε ζρέζε ηνπ αξρείνπ κε ηνλ ηφπν ζηνλ 

νπνίν θπιάζζεηαη θαη κε ηελ αξρή, ηελ εμνπζία. Απηή ε ζρέζε πεξηγξάθεη ηε «δηαζηαχξσζε ηνπ 

ηνπνινγηθνχ θαη ηνπ λνκνινγηθνχ, ηνπ ηφπνπ θαη ηνπ λφκνπ, ηνπ εξείζκαηνο θαη ηεο απζεληίαο», θαηά 

ηελ νπνία, ζχκθσλα κε ηνλ θηιφζνθν, κηα ζθελή εγθαηάζηαζεο γίλεηαη νξαηή θαη ζπλάκα αφξαηε    

(Derrida 1996 [1995] #53: 17). 
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δηαδειψζεηο, θαηαιήςεηο, δεκηνπξγία πάξθσλ θ.ά. Δζηηάδνπκε ζε ζχγρξνλεο 

πξαθηηθέο πνπ πξνζβιέπνπλ, πέξα απφ ηελ ηνπνεηδή ηέρλε ζεζκηθήο θξηηηθήο, ζε κηα 

πξαθηηθή πνπ δελ εξγαιεηνπνηεί ηνλ αληαγσληζκφ, πνπ πξνζβιέπεη ζε κηα ζεζκίδνπζα 

πξαθηηθή ε νπνία επαλεγγξάθεη ηε  ζρέζε ηεο κε ηνλ Νφκν. 

 

Ζ ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε ηνπ αξρείνπ, ε νπνία δίλεη έκθαζε ζηνλ δεκφζην, 

ζεζκίδνληα ραξαθηήξα ηνπ, πξνηείλεη κηα δηαθνξεηηθή πξννπηηθή γηα ηελ αξρεηαθή 

ηέρλε. Σελ ηνπνζεηεί ζην επξχηεξν θάζκα ηνπ πξνβιεκαηηζκνχ πνπ αθνξά ηε 

δεκφζηα ηέρλε, θαζψο θαη ηε ζρέζε κε ην Πνιηηηθφ θαη ηνλ ρψξν σο πνιηηηθή 

νληφηεηα. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ην δήηεκα ηεο δεκφζηαο ηέρλεο θαη ηνπ ρψξνπ δηαπεξλά 

ηελ αλάγλσζε ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ εμεηάδνπκε. πσο είλαη ζαθέο απφ ηα έξγα 

δεκφζηαο ηέρλεο θαη απφ ηνλ ιφγν πνπ ηα πιαηζηψλεη, ε δεκφζηα ηέρλε, ζηε ζχγρξνλε 

πξννπηηθή ηεο, δελ αλαθέξεηαη απιψο θαη κφλν ζε έξγα πνπ πξννξίδνληαη –θαη 

εθηεινχληαη γηα– λα εθηεζνχλ ζε έλαλ θπζηθφ δεκφζην ρψξν ν νπνίνο ζπλήζσο 

λνείηαη σο εμσηεξηθφο πξνζβάζηκνο ρψξνο. Αλαθέξεηαη ζε έξγα πνπ ζπκβάιινπλ ζηε 

δεκηνπξγία δεκφζηνπ ρψξνπ κε ηελ έλλνηα ηεο δεκφζηαο ζθαίξαο. Απνζθνπνχλ 

δειαδή ζηε δεκηνπξγία κηαο αξέλαο πνιηηηθνχ ιφγνπ. Έλα δεκφζην έξγν δηεξεπλά ηελ 

ίδηα ηελ ππνθεηκεληθφηεηα, «δηεξσηψκελν ζρεηηθά κε ην πνην είλαη ην ππνθείκελν ηνπ 

δεκνθξαηηθνχ δεκφζηνπ ρψξνπ» (Deutsche 1998b: ρσξίο αξίζκεζε
8
). Με απηή ηελ 

έλλνηα, ην αξρείν πξνζεγγίδεηαη σο έλα δεκφζην έξγν πνπ δελ είλαη ηαπηφζεκν ηεο 

κλήκεο, ηεο ηζηνξίαο, ηεο αιήζεηαο, αιιά, θαηά θάπνηνλ ηξφπν, ηεο ίδηαο ηεο 

ππνθεηκελνπνίεζεο, ηεο νπνίαο κεραληζκνί/ζθεπέο είλαη ε κλήκε θαη ε ηζηνξία. Μέζα 

απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ κειέηε επηρεηξνχκε λα δείμνπκε φηη έλα 

αξρείν δελ είλαη κηα απηφλνκε νληφηεηα, αιιά ζπλδέεηαη κε ηα ζεζκηθά 

ραξαθηεξηζηηθά κηαο δνκήο. Γελ επηδεηεί λα αλαηξέςεη απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά, αιιά 

λα απνηειέζεη ην εθθέξνλ
9
 πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπκε ηελ νπζία ηνπο. 

                                                 
8 Ζ αλαθνξά „ρσξίο αξίζκεζε‟ αλαθέξεηαη ζηα ειεθηξνληθά άξζξα φπνπ δελ ππάξρεη αξηζκφο ζειίδαο.  
9 Οπζηαζηηθνπνίεζε απφ ην ξήκα εθθέξσ, φπσο θαη ε ιέμε εθθνξά. ηε γισζζνινγία, ην εθθεξφκελν 

(γξακκαηηθή πξφηαζε) αθνξά ηηο γξακκαηηθέο κνλάδεο αλεμάξηεηα απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο πεξηζηάζεηο 

ελφο ζπκβάληνο. Ζ εθθνξά (εθθψλεκα) πεξηγξάθεη ηε γισζζηθή παξαγσγή πνπ αλαιχεηαη σο 

μερσξηζηή πξάμε ε νπνία εθηειείηαη απφ νξηζκέλν νκηιεηή ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ηφπν θαη ρξφλν θαη ζε 

ζπγθεθξηκέλεο πεξηζηάζεηο (Φηιηππάθε-Warburton 1992: 267). Ο Lacan νξίδεη ηελ εθθνξά σο 

αζπλείδεηε. Ζ γιψζζα έξρεηαη απφ ηνλ Άιινλ, θαη ε ηδέα φηη Δγψ είκαη θχξηνο ηνπ ιφγνπ κνπ δελ είλαη 

παξά απηαπάηε. Ο Michel Foucault, ζηελ Αξραηνινγία ηεο Γλώζεο, επηκέλεη ζηελ αλάγθε ε ξεκαηηθή 

αλάιπζε λα επηθεληξψλεηαη ζην επίπεδν ησλ απνθάλζεσλ (ηηο νπνίεο ζπλδέεη ηδηαίηεξα κε ην αξρείν) 

ζε έλα δηεπξπκέλν ηζηνξηθφ πιαίζην. Γηα ηνλ Foucault, ην ελδηαθέξνλ ζρεηηθά κε ηελ εθθνξά –θαη εδψ 

κε έλαλ ηξφπν ζπλαληηέηαη κε ηνλ Lacan– βξίζθεηαη ζε φζα δελ ιέγνληαη, ηα νπνία φκσο θσηίδνπλ φια 

εθείλα πνπ ιέγνληαη. ια ηα παξαπάλσ, φπσο θαίλεηαη θαιχηεξα ζηε γελεαινγία ηνπ, δηαπεξλψληαη 



 15 

Οη θαιιηηερληθέο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο αλαθεξφκαζηε αθνξνχλ κηα δπηηθή 

πξννπηηθή. Αληινχληαη απφ ηηο ζεσξεηηθέο κειέηεο θαη ηελ επηκειεηηθή πξαθηηθή –

κεγάιεο δηεζλείο δηνξγαλψζεηο, κνλνγξαθίεο, πεξηνδηθά, κειέηεο– ηνπ δπηηθνχ 

θφζκνπ, θαζψο ζε κεγάιν βαζκφ ε ηέρλε αξρείνπ, παξφηη δέρηεθε ηελ επίδξαζε ηνπ 

κεηααπνηθηαθνχ ιφγνπ, ζρεκαηνπνηήζεθε, παγηψζεθε θαη εμαθνινπζεί λα 

δηακνξθψλεηαη ζηε δπηηθή ζπλζήθε. Άιισζηε, νη πεξηπηψζεηο πνπ αθνξνχλ 

αξρεηαθέο πξαθηηθέο νη νπνίεο ζπλδένληαη ζπγθεθξηκέλα κε ηελ κεηααπνηθηαθή 

πξαγακαηηθφηεηα έρνπλ ζε έλα βαζκφ δηεξεπλεζεί, ηδηαίηεξα ζηηο πην γλσζηέο κειέηεο 

ηνπ Okwui Enwezor. Δληνχηνηο, θαη ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ην δήηεκα ηεο 

ζεζκίδνπζαο πξννπηηθήο, θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηνπ δεκνθξαηηθνχ πξνηάγκαηνο 

(ηδηαίηεξα ππφ ην πξίζκα ησλ πην πξφζθαησλ εμειίμεσλ ζηε Βφξεηα Αθξηθή), κπνξεί 

ζε κηα πην εζηηαζκέλε πξνζέγγηζε λα απνηειέζεη ελδηαθέξνλ πεδίν κειέηεο. ηε δηθή 

καο κειέηε δελ ζηξαθήθακε ζπζηεκαηηθά πξνο κηα ηέηνηα θαηεχζπλζε. πνπ είλαη 

εθηθηφ, θαζψο παξνπζηάδνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ζηηο δηεζλείο εθζέζεηο „άιιεο‟ 

πεξηπηψζεηο, γίλεηαη πξνζπάζεηα λα επηζεκαλζνχλ ηπρφλ απνθιίζεηο. Σν αξρείν 

πξνζθέξεη έλα πινχζην πεδίν γηα κηα θεκηληζηηθή
10

 αλάγλσζε ή αθφκα γηα κηα πην 

εζηηαζκέλε καξμηζηηθή αλάιπζε ηνπ πξνεγκέλνπ θαπηηαιηζκνχ πνπ αθνξά ηνπο 

κεραληζκνχο νξγάλσζεο ησλ ζχγρξνλσλ, ππνηειψλ ππνθεηκέλσλ ηνπ κφρζνπ. ηελ 

παξνχζα κειέηε δελ επηθεληξσλφκαζηε ζε απηά ηα δεηήκαηα. Αλαγλσξίδνπκε φκσο –

φπσο ειπίδνπκε λα γίλεηαη θαλεξφ απφ ηηο ζρεηηθέο ηδηαίηεξεο αλαθνξέο κέζα ζην 

θείκελν– φηη απηά ηα ζέκαηα απνηεινχλ κηα δσληαλή πξφθιεζε γηα πεξαηηέξσ 

δηάλνημε ηεο αλάγλσζήο καο. Απηή ε πξννπηηθή ζπκβαδίδεη θαη κε ηελ πεπνίζεζή καο 

γηα ηνλ πινχην ηεο θαιιηηερληθήο πξαθηηθήο ζηελ νπνία επηιέμακε λα 

επηθεληξσζνχκε θαη απνηειεί ην πξφζθνξν έδαθνο κηαο κειινληηθήο εξγαζίαο πάλσ 

ζηελ ηέρλε αξρείνπ θαη ηηο ζεζκίδνπζεο θαιιηηερληθέο πξαθηηθέο. 

 

Θα ζέιακε, θιείλνληαο ηελ εηζαγσγή, λα αλαθεξζνχκε ζε έλα θάπσο πην „ηερληθφ‟ 

αιιά φρη ιηγφηεξν ζεκαληηθφ δήηεκα. Σν εγρείξεκά καο ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα 

                                                                                                                                             
απφ ζρέζεηο εμνπζίαο πνπ θάλνπλ ζαθέο ηνλ πιεζπληηθφ ηξφπν ηεο ξεκαηηθήο αλάιπζεο, ε νπνία 

αλαγλσξίδεη ηελ πνηθηιία δηακφξθσζεο φζσλ ιέγνληαη αλάινγα κε ηνπο δηαθνξεηηθνχο ηζηνξηθνχο 

ιφγνπο κέζα ζηνπο νπνίνπο εθθέξνληαη θαη ζρεκαηνπνηνχληαη. Σν νπζηαζηηθφ πνπ ρξεζηκνπνηνχκε 

εδψ ζρεκαηίζηεθε γηα λα πεξηγξάςεη απηέο ηηο δηαπηζηψζεηο πνπ θαη‟ αλαινγία δελ ηαπηίδνπλ ην 

αξρείν κφλν κε ηελ «γξακκαηηθή» ηνπ, αιιά ηαπηφρξνλα ιακβάλνπλ ππφςε ηελ αξρεηαθή παξαγσγή 

σο πξάμε ζηελ αιπζίδα ηεο νπνίαο ππάξρεη ην εθθεξφκελν θαη ην εθθέξνλ.  
10 Απηή καο ε πεπνίζεζε επηβεβαηψλεηαη απφ ηελ ππνηξνθία πνπ έρεη πξνθεξχμεη ην θεκηληζηηθφ 

πεξηνδηθφ Make, (Women‟s Art Library/Make ζην Παλεπηζηήκην Goldsmiths ηνπ Λνλδίλνπ), κε ζέκα 

Living with Make: Art in the Archive, γηα ηελ αθαδεκατθή ρξνληά 2010/11. 
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δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε θαη σο εθ ηνχηνπ βξίζθεηαη αληηκέησπν κε ηηο πεξηπέηεηεο 

πνπ αθνξνχλ ηελ πξνζπάζεηα πξνζέγγηζεο θαη αμηνπνίεζεο ελφο επξχηεξνπ θάζκαηνο 

ιφγσλ θαη πεδίσλ αλαθνξηθά κε ηελ θαιιηηερληθή παξαγσγή. Οη δηαθνξεηηθνί ιφγνη 

πνπ αμηνπνηνχληαη ζηελ παξνχζα κειέηε απνθαιχπηνπλ κηα αθφκε πξφθιεζε. Μαο 

έθεξαλ πνιιέο θνξέο αληηκέησπνπο κε ην δήηεκα ηεο κεηαθνξάο θαη ηεο 

„κεηάθξαζεο‟ φξσλ θαη ελλνηψλ απφ ηε κηα γιψζζα ζηελ άιιε. Ζ „αληαιιαγή‟ ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο απνδεηθλχεηαη πνιχ σθέιηκε, θαζψο ζπλήζσο νδεγεί ζηνλ 

εκπινπηηζκφ ηεο γιψζζαο, αιιά θαη‟ επέθηαζε θαη ηεο πξαθηηθήο θαζψο θαη ηεο 

κεζνδνινγίαο ησλ επηκέξνπο πεδίσλ. Μεξηθέο θνξέο, φκσο, κέζα ζηε ξνή ηνπ ιφγνπ, 

θάπνηεο ιέμεηο θαίλνληαη εμεδεηεκέλεο, θαη πξέπεη θαλείο λα ηηο ζπλδέζεη κε ηνλ 

θιάδν απφ ηνλ νπνίν πξνέξρνληαη. ηε δηθή καο πεξίπησζε ιέμεηο φπσο 

„πξνβιεκαηνπνηψ‟, „θπζηθνπνίεζε‟, „εηεξνηνπία‟, „ηνπνλνκνινγία‟, „ζεκεία 

δηαξξαθήο‟, „θπβεξλεζηκφηεηα‟, „ζεζκίδνπζα‟, είλαη φξνη πνπ βξίζθνπλ ην λφεκά 

ηνπο ζηηο ζχλζεηεο ελλνηνινγήζεηο ησλ ζεσξεηηθψλ πνπ ηηο έρνπλ θαζηεξψζεη. Δκείο 

ρξεζηκνπνηνχκε ηελ πην δφθηκε απφ ηηο ειιεληθέο κεηαθξάζεηο απηψλ ησλ φξσλ (φηαλ 

πξνέξρνληαη απφ ηελ μέλε βηβιηνγξαθία)
11

. Πξνζπαζνχκε λα ηηο επεμεγνχκε –φηαλ 

απηφ δελ γίλεηαη ήδε απφ ην ζπγθείκελν κέζα ζην νπνίν απηέο νη ιέμεηο 

ηνπνζεηνχληαη, ηελ πξψηε θνξά πνπ εκθαλίδνληαη ζην θείκελφ καο. ε θάζε 

πεξίπησζε, φκσο, νη ιέμεηο απηέο είλαη δφθηκνη θαη δνθηκαζκέλνη επηζηεκνληθνί φξνη.  

 

ηε κειέηε καο ήξζακε αληηκέησπνη θαη κε έλα επηπιένλ πξφβιεκα πνπ αθνξά ηε 

ρξήζε φξσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ην πεδίν ηεο ζεσξίαο θαη ηεο ηζηνξίαο ηεο ηέρλεο, 

αιιά είλαη κεηαθξαζκέλνη απφ ηελ μελφγισζζε βηβιηνγξαθία θαη θάπνηνη απφ απηνχο 

βξίζθνληαη αθφκα „ππφ δνθηκή‟. ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ζηε κειέηε καο 

αληηκεησπίζακε ην πξφβιεκα λα πξέπεη λα πηνζεηήζνπκε ιέμεηο πνπ κνηάδνπλ πνιχ 

αδφθηκεο γηα ηελ ειιεληθή γιψζζα. Δπηιέμακε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ πην 

δηαδεδνκέλε εθδνρή ηεο κεηάθξαζεο απηψλ ησλ φξσλ. Τπάξρνπλ πνιιέο ηέηνηεο 

ιέμεηο ζην θείκελν –θάπνηεο απφ απηέο είλαη πην θνηλέο θαη δνθηκαζκέλεο–, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ηέρλε εγθαηάζηαζεο (installation art), ζρεζηαθή αηζζεηηθή (relational 

aesthetics), ηέρλε ζεζκηθήο θξηηηθήο (institutional critique). Κάπνηεο πάιη είλαη πην 

ηδηφξξπζκεο, φπσο ηέρλε επαλάδξαζεο (reenactment), ηνπνεηδήο ηέρλε (site-specific 

art) θ.ά. Σα παξαπάλσ καξηπξνχλ ην εμήο: ηελ αλάγθε λα κειεηεζνχλ ζπζηεκαηηθά 

                                                 
11 Βι. ην ζρεηηθφ γισζζάξη ζην παξάξηεκα. 
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ζηε γιψζζα καο ηέηνηνη φξνη θαη λα πξνηαζνχλ απνδφζεηο ηνπο ζηα ειιεληθά. Ζ 

δηεχξπλζε ηεο ειιεληθήο „εηδηθήο γιψζζαο‟ ηεο ηέρλεο δελ είλαη κφλν απαξαίηεηε γηα 

ηελ θαιχηεξε ζπλελλφεζε κεηαμχ ησλ εηδηθψλ, αιιά είλαη επίζεο ζεκαληηθή γηαηί ηα 

„γισζζηθά παίγληα‟ θαη ε „ιεμηθνγξαθηθή άζθεζε‟ εκπινπηίδνπλ κε λέεο 

λνεκαηνδνηήζεηο ην πεδίν ηεο ηέρλεο· λνεκαηνδνηήζεηο, φκσο, πνπ κπνξνχλ λα βξνπλ 

ηε ζέζε ηνπο θαη ζηα άιια πεδία. Ζ ηδέα ηεο „δηάζεζεο‟ θαη ηεο „δηάδνζεο‟ ελλνηψλ, 

λνεκάησλ θαη πξαθηηθψλ ζην πεδίν ηεο ηέρλεο θαη πέξαλ απηνχ εκπνηίδεη θαη ηελ 

παξνχζα κειέηε. Άιισζηε δελ κπνξεί λα ππάξμεη ζεσξεηηθή ζθέςε ρσξίο ηελ 

αληίζηνηρε γιψζζα. Καη, αληίζηξνθα, δελ κπνξεί λα ππάξμεη αλαλέσζε ηεο νξνινγίαο 

ρσξίο αλαλέσζε ηεο αληίζηνηρεο δεκηνπξγίαο, φπσο έρεη επηζεκάλεη ν Κνξλήιηνο 

Καζηνξηάδεο (1985 [1975]: 520). Παξάγσ ζθέςε ζεκαίλεη, αρψξηζηα, δεκηνπξγψ ηε 

γιψζζα ηεο ζθέςεο, ή θαιχηεξα: «δεκηνπξγψ ηε γιψζζα ζαλ ηε γιψζζα πνπ 

εκπεξηέρεη θαη εγθπκνλεί ηελ θηινζνθηθή εξψηεζε θαη ζθέςε» (νπ.: 519).  
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Κεθάιαην 1. 

 

Σέρλε Αξρείνπ: ζπκθξαδόκελα θαη ν πξνζδηνξηζκόο ηεο από ηνλ ζεσξεηηθό θαη 

επηκειεηηθό ιόγν. 

 

1.1.Δηζαγσγή 

Σν παξφλ θεθάιαην μεθηλά κε κηα αδξή ζθηαγξάθεζε ησλ παξακέηξσλ πνπ 

πξνζδηφξηζαλ ηε ζχγρξνλε ζπλζήθε, ζην ηέινο ηνπ 20
νχ

 θαη ηηο αξρέο ηνπ 21
νπ

 αηψλα, 

κέζα ζηελ νπνία δηακνξθψζεθε ε ηέρλε αξρείνπ. Σα δεηήκαηα πνπ αλαδχνληαη ζηελ 

χζηεξε θάζε ηεο λεσηεξηθφηεηαο ζρεκαηίδνπλ, σο έλαλ βαζκφ, ην πιαίζην ησλ 

πξνβιεκαηηθψλ θαη ηεο ζεκαηηθήο ησλ ίδησλ ησλ θαιιηηερληθψλ πξαθηηθψλ αξρείνπ 

φζν θαη ηνπ ζεσξεηηθνχ θαη επηκειεηηθνχ ιφγνπ πνπ δηακφξθσζε ην πεδίν ππνδνρήο 

απηψλ ησλ πξαθηηθψλ. ην θχξην κέξνο ηνπ θεθαιαίνπ παξνπζηάδνπκε ηηο πην 

ζεκαληηθέο κεηαπνιεκηθέο κειέηεο ηνπ ζεσξεηηθνχ θαη επηκειεηηθνχ ιφγνπ 

αλαθνξηθά κε ηελ αξρεηαθή πξαθηηθή. Οη κειέηεο απηέο αθνξνχλ ηηο θαιιηηερληθέο 

πεξηπηψζεηο ηεο κεηαπνιεκηθήο πεξηφδνπ θαη ηνπο φξνπο κε ηνπο νπνίνπο 

δηακνξθψλεηαη ε ηέρλε αξρείνπ ζε κηα δηαθξηηή θαιιηηερληθή πξαθηηθή. ηελ 

βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε επηρεηξνχκε λα εληνπίζνπκε ηα ζεκεία εθείλα πνπ 

ζηνηρεηνζεηνχλ ηελ πξαθηηθή κε ηελ νπνία αζρνιείηαη ε παξνχζα έξεπλα αιιά 

ηαπηφρξνλα επηδηψθνπκε λα εληνπίζνπκε ηα θελά πνπ αθήλεη ν ιφγνο πεξί ηεο ηέρλεο 

αξρείνπ, ηα νπνία απνηεινχλ θαη ηηο αθεηεξίεο ηεο δηθήο καο πξνζέγγηζεο. ην 

ηειεπηαίν κέξνο ηνπ θεθαιαίνπ ζηξεθφκαζηε κε ζπληνκία θαη ζε επηκέξνπο 

ζεσξήζεηο, πξνθεηκέλνπ λα αλαδείμνπκε πην νινθιεξσκέλα ην ξίδσκα κέζα ζην 

νπνίν εμειίζζεηαη ε ηέρλε αξρείνπ. Δζηηάδνπκε ζηα ζεκεία ηνπ ζεσξεηηθνχ ιφγνπ 

πνπ ζπλδένληαη πην άκεζα κε ηε δηθή καο ππφζεζε, ηελ παξνπζίαζε ηεο ζχγρξνλεο 

ηέρλεο αξρείνπ σο κηαο έλλνκεο ζεζκίδνπζαο πξαθηηθήο θαη σο κηαο κνξθήο δεκφζηαο 

ηέρλεο. 

 

1.2. Ζ επνρή ησλ κεηαβάζεσλ
12

. Πξαγκαηηθόηεηεο θαη νπηνπίεο. 

Σν λα ραξαθηεξίζεη θαλείο ην ηέινο ηνπ 20
νχ

 θαη ηηο αξρέο ηνπ 21
νπ

 αηψλα σο ηελ 

«επνρή ησλ κεηαβάζεσλ» ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί θάπσο θνηλφηνπν. Άιισζηε, ζε 

θάζε πεξίνδν ην πέξαζκα απφ ην έλαλ αηψλα ζηνλ άιιν ζπρλά ζπλνδεχηεθε απφ 

ηέηνηνπ ηχπνπ ραξαθηεξηζκνχο θαη πξνζεγγίζηεθε κε φξνπο κεηαβαηηθήο θάζεο ή θαη 

                                                 
12 Γάλεηνο ηίηινο απφ ην νκψλπκν βηβιίν ηνπ Jurgen Habermas (2006). 
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κεηαηρκίνπ αθφκα. Ο ζπγθεθξηκέλνο ραξαθηεξηζκφο, φκσο, ηνπ θηιφζνθνπ Jurgen 

Habermas, (Habermas, 2006 [2001]) είλαη ρξήζηκνο, θαζψο ζηξέθεη ην ελδηαθέξνλ 

καο ζηηο ηδηαίηεξεο εθείλεο κεηαβάζεηο, νη νπνίεο ραξαθηεξίδνπλ ηε ζχγρξνλε 

θαηάζηαζε θαη πεξηγξάθνπλ ηα δεηήκαηα κε ηα νπνία αλακεηξψληαη νη άλζξσπνη πνπ 

ελνηθνχλ ζε απηή θαη πνπ ζηνράδνληαη γχξσ απφ απηή. Αλαθέξεηαη, δειαδή, ζηηο 

ηδηαίηεξεο κεηαβάζεηο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ χζηεξε λεσηεξηθφηεηα, ηηο αληηθάζεηο 

ηεο, ηα αδηέμνδα θαη ηηο πξννπηηθέο ηεο. Σν αξρείν, ππφ ηελ κνξθή επξεηεξίσλ, 

θαηαιφγσλ, κεηξψσλ θ.ιπ. ππήξμε έλαο απφ ηνπο κεραληζκνχο κε ηνπο νπνίνπο έιαβε 

ρψξα ε νξζνινγηθή ξχζκηζε ηεο λεσηεξηθφηεηαο. Σαπηφρξνλα, ην αξρείν, σο κηα απφ 

ηηο επηζηήκεο ηεο λεσηεξηθφηεηαο, φπσο ζεκεηψλεη ν Foucault, ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε 

δπλαηφηεηα απν-θέληξσζεο, «ηελ θνηλή ηαθηηθή ηεο ηθαλφηεηαο λα παίξλεη απφζηαζε 

κε απηνθξηηηθφ ηξφπν απφ ηηο δηθέο ηνπ παξαδφζεηο» (νπ.: 245). Ζ λεσηεξηθφηεηα (ε 

κνληέξλα επνρή) ραξαθηεξίζηεθε απφ πιήζνο αληηθάζεσλ θαη καηαηψζεσλ, νη νπνίεο 

απνηεινχλ ην κφληκν αληηθείκελν ηεο έξεπλαο ηνπ πνιηηηζκνχ ζηνλ νπνίν αλήθνπκε, 

φπσο ζεκεηψλεη ν Θάλνο Λίπνβαηο (2001: 69). Οη κεραληζκνί ηεο, νη ζεζκνί ηεο θαη 

ηα εθθέξνληα απηψλ, φπσο ην αξρείν, δελ βξίζθνληαη εθηφο ηεο δίλεο ηεο εμάξζξσζεο 

θαη ηεο ζπλάξζξσζεο ησλ φξσλ πνπ πξνζδηνξίδνπλ ην λφεκά ηνπο.  

 

Ζ απγή ηνπ 21
νπ

 αηψλα πξνζδηνξίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ πξνζπάζεηα πνπ 

θαηαβάιινπλ νη δηαλνεηέο, αιιά θαη πνιινί άλζξσπνη πνπ ζηνράδνληαη γηα ηελ 

θαζεκεξηλή ηνπο εκπεηξία ζηνλ θφζκν, λα εθηηκήζνπλ ηε ζεκαζία θαη ηηο ζπλέπεηεο 

ηεο παγθνζκηνπνίεζεο. Ο ζηνραζκφο απηφο αθνξά ηελ θαηάξξεπζε ησλ 

νινθιεξσηηθψλ θαζεζηψησλ, ηνπ απαξηράηλη, ηελ απνξξχζκηζε ηνπ αλαηνιηθνχ 

κπινθ, ηηο κεηαβνιέο θαη ηελ πξφζθαηα εθδεισκέλε θξίζε ζηελ νξγάλσζε ηεο 

παγθφζκηαο θαπηηαιηζηηθήο νηθνλνκηθήο ηάμεο. Αθνξά επίζεο ηηο αιιαγέο ζηνλ 

ζχγρξνλν πνιηηηζκφ, ηε δηακφξθσζε ηεο ηαπηφηεηαο, ηηο πξνθιήζεηο πνπ 

αληηκεησπίδεη ην εζληθφ θξάηνο θαη ε δεκνθξαηία, ηηο εμειίμεηο ηεο επηζηήκεο θαη ηε 

θχζε ηεο ζχγρξνλεο γλψζεο (Hall et al., 2003 [1992]). Οη αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ, 

είηε εμεηάδνληαη ππφ ην πξίζκα κηαο δξηκείαο θξηηηθήο ηεο κεηα-λεσηεξηθφηεηαο –κε 

ηελ επηθπιαθηηθφηεηα πνπ πξνβάιινπλ θάπνηνη γηα ηε βεβαηφηεηα ηνπ ζελαξίνπ ηεο 

κεηάβαζεο απφ ηε λεσηεξηθφηεηα ζηε κεηαλεσηεξηθφηεηα (Harvey, Jameson, 

Habermas, Hobsbawm)– είηε κε ηελ ειπίδα γηα ηηο πξννπηηθέο ηεο (Giddens, 

νπηνπηθφο ξεαιηζκφο). Οη αιιαγέο ιακβάλνπλ ζην πιαίζην απηψλ ησλ ζεσξήζεσλ 

δηαθνξεηηθέο ή θαη αληίζεηεο αμηνινγήζεηο. Ζ λεσηεξηθφηεηα, φκσο, ζπγθξνηεί, ζε 
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θάζε πεξίπησζε, ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ θαη ηα επαλαιακβαλφκελα κνηίβα ζηα νπνία 

ζηεξίδεηαη ε εμέηαζε ησλ ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ. Απηά, εληνχηνηο, δελ παξακέλνπλ 

αλέπαθα ζην ηέινο ηνπ 20
νχ

 αηψλα. Ο πξνβιεκαηηζκφο πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ «έλα 

λέν θχθιν δηαπξαγκαηεχζεσλ» ζρεηηθά κε ηελ πνιηηηθή, νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη 

πνιηηηζηηθή δσή. Απηφ είλαη εχινγν, θαζψο, νη ηδέεο γηα ην ηη βξίζθεηαη ζηα φξηα ηεο 

λεσηεξηθφηεηαο ή πέξα απφ απηή άπηνληαη αιιαγψλ ηεο εκπεηξίαο ηεο δσήο φπσο 

επίζεο θαη αιιαγψλ ηαπηφηεηαο πνπ πθίζηαληαη πνιινί άλζξσπνη θαη επηδξνχλ ζε 

βαζηθνχο ηνκείο ηεο εκπεηξίαο ζηνλ θφζκν (νπ: 19). Ζ λεσηεξηθφηεηα ζπλδέεηαη, 

επίζεο, κε ηελ «θνηλσλία ηεο δηαθηλδχλεπζεο», ε νπνία ζπλεπάγεηαη ξηδηθέο 

δηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ αηφκσλ πνπ ηελ απνηεινχλ 

(Λίπνβαηο 2001: 69). 

 

Μέζα ζε απηέο ηηο αιιαγέο πξνζπαζνχκε λα θαηαλνήζνπκε ηε ζέζε ηνπ αξρείνπ, ην 

νπνίν ππήξμε θαηαζηαηηθφ εξγαιείν ηεο γξαθεηνθξαηηθήο θαη βηνπνιηηηθήο 

νξγάλσζεο ηεο λεσηεξηθφηεηαο, αξρηθά σο ην ζρήκα πνπ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί 

ζηελ ηδέα ελφο „αληηθεηκεληθνχ λνήκαηνο‟. κσο, ε παξνχζα εκπεηξία, σο απφξξνηα 

ηεο θξίζεο ηεο νξζνινγηθήο ηειηθήο ιχζεο, ηεο «εζραηνινγηθήο αλαπαξάζηαζεο» 

(Laclau, 1997 [1990] [1990]) ηεο ηζηνξίαο, βξίζθεηαη αληηκέησπε κε ηελ πξφθιεζε 

ηεο παξαδνρήο φηη νπνηνδήπνηε λφεκα είλαη πξαγκαηηζηηθά θαη εγεκνληθά 

θαηαζθεπαζκέλν κέζα απφ θνηλσληθνχο αγψλεο (νπ.: 192). Καζψο δελ ππάξρεη 

«αληηθεηκεληθφ λφεκα» γηα ηα ηζηνξηθά γεγνλφηα ζχκθσλα κε έλα ελνπνηεκέλν ζρήκα 

(νπ: 193), ην αξρείν δελ κπνξεί λα εθθέξεη έλα ηέηνην λφεκα. Σν αξρείν αληίζεηα είλαη 

ην ηεθκήξην ηεο εμαζζέληζεο ησλ „βεβαηνηήησλ ηεο ηζηνξίαο (νπ.: 193) θαη 

ηαπηφρξνλα ηεο πξννπηηθήο πνπ αλνίγεηαη απφ ηε ζπλζήθε εμαζζέληζεο γηα λα 

«πξνσζήζνπκε δεκνθξαηηθνχο ζηφρνπο κε έλαλ πνιχ πην ζπλεπή ηξφπν απφ φ,ηη ζην 

παξειζφλ» (νπ.). Σν αξρείν, σο ηέηνην, ζπλδέεηαη κε θνκβηθά ζεκεία πνπ αθνξνχλ ηε 

δηακφξθσζε ηνπ ππνθεηκέλνπ θαη ηε ζρέζε ηνπ κε ηνλ Άιιν. Απηή αθξηβψο ε 

ηδηαηηεξφηεηα ηνπ αξρείνπ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ επαλαδηαηχπσζε ηνπ αηηήκαηνο γηα 

κηα πνιηηηθή ηέρλε πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο θξίζεηο ηεο χζηεξεο λεσηεξηθφηεηαο, 

θαζηζηνχλ θαηαλνεηή ηε ζηξνθή θαιιηηερλψλ ζε πξαθηηθέο αξρείνπ. Απηέο αληινχλ 

πιηθφ απφ ππάξρνληα αξρεία, αλαπαξάγνπλ ηνλ κεραληζκφ ηνπο, πξνζνκνηάδνπλ 

αξρεία θαη θπξίσο παξάγνπλ αξρεία πνπ θαζίζηαληαη νδεγνί γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ 

εμνπζηαζηηθψλ πξαγκαηηθνηήησλ. Αληηζηέθνληαη ζηελ απνξξφθεζε απφ ηηο νηθείεο 
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ππνζέζεηο, πνπ είλαη δείγκα «απνιίηηζηεο θνηλσλίαο», θαηά ηνλ Richard Sennett (1999 

[1977]: 428).  

 

Ζ λεσηεξηθφηεηα θαηά ηνλ 20
φ
 αηψλα γίλεηαη βαζκηαία έλα παγθφζκην θαηλφκελν. 

Οηθνδνκήζεθε πάλσ ζηελ ηνκή εζληθψλ θαη δηεζλψλ δηεξγαζηψλ. Γηακνξθψζεθε απφ 

εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο δπλάκεηο. Οη ζχγρξνλεο θνηλσλίεο απφ ηε κηα δηαθξίλνληαη 

απφ κηα απμαλφκελε πνιππινθφηεηα, απφ πνιιαπιαζηαζκφ ησλ θαηαλαισηηθψλ 

πξντφλησλ θαη κηα πνηθηιία ησλ ηξφπσλ δσήο φπνπ ην άηνκν ζηαδηαθά απνθηά 

επίγλσζε ηεο δπλαηφηεηαο ζπγθξφηεζεο λέσλ ηαπηνηήησλ. Απφ ηελ άιιε 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ αλάπηπμε νξγαληζκψλ πνπ ζθνπεχνπλ ζηνλ κεγαιχηεξν 

έιεγρν θαη ζηελ παξαθνινχζεζε ηεο θνηλσληθήο δσήο. «Σα λεσηεξηθά θξάηε είλαη 

κεγάια, παξεκβαηηθά, δηνηθεηηθά, γξαθεηνθξαηηθά θαη πεξίπινθα ζπζηήκαηα 

εμνπζίαο, sui generis, πνπ παξεκβαίλνπλ γηα λα νξγαλψζνπλ κεγάινπο ηνκείο ηεο 

θνηλσληθήο δσήο» (Hall et al., 2003 [1992]: 18). Ζ παγθνζκηνπνίεζε, κηα δηαδηθαζία 

πνπ έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηα πξψηα ζηάδηα ηεο λεσηεξηθήο θνηλσλίαο, ζπλερίδεη λα 

δηακνξθψλεη θαη λα κεηαβάιεη ηελ πνιηηηθή, ηελ νηθνλνκία θαη ηνλ πνιηηηζκφ κε 

γνξγφ ξπζκφ θαη ζε κεγάιε θιίκαθα.  

 

ην ηέινο ηνπ 20
νχ

 αηψλα, ζηε δεχηεξε θάζε ηεο λσηεξηθφηεηαο, ακθηζβεηείηαη ξηδηθά 

ε ζηαζεξφηεηα ησλ κέρξη ηψξα ηζρπνπζψλ ζπιινγηθψλ ηαπηνηήησλ θαζψο θαη ησλ 

ηχπσλ θαζεκεξηλήο δσήο. Αθφκα, ε ζέζε πνπ παίξλνπλ ηα άηνκα δηαγξάθεη ηελ 

πνξεία απφ ηελ ελαξκφληζε ηεο δεκφζηαο θαη ηδησηηθήο ζθαίξαο σο ηε ζχγθξνπζή 

ηνπο θαη θηάλεη κέρξη ηελ ηδηφξξπζκε πξφηαμε ηνπ ηδησηηθνχ έλαληη ηνπ δεκφζηνπ σο 

ζπλέπεηα ηνπ θαηαθεξκαηηζκνχ ηεο θνηλσλίαο ζε άηνκα
13

. Ζ εληαηηθνπνίεζε θαη ε 

επηηάρπλζε ηνπ εχξνπο ηεο λεσηεξηθφηεηαο δηακφξθσζαλ έλα εληειψο λέν πιαίζην 

πνπ βαξχλεηαη κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο απάιεηςεο ηεο res publica. Σν πιαίζην απηφ 

ζηεξίδεηαη ζηελ πίζηε φηη ηα θνηλσληθά λνήκαηα παξάγνληαη απφ ηα αηζζήκαηα ησλ 

αλζξψπηλσλ φλησλ, θαηά ηνλ Sennett (1999 [1977]: 427)∙ κηα κεηαβνιή πνπ 

                                                 
13 Ζ κειέηε ηνπ Richard Sennett, Ζ Τπξαλλία ηεο νηθεηόηεηαο, είλαη ηδηαίηεξα δηαθσηηζηηθή σο πξνο ηνλ 

ξφιν πνπ παίδεη ε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία ζηελ έθπησζε ηεο δεκφζηαο δσήο. Δμεηάδεη ηελ επζχλε 

πνπ έρνπλ ηα κέζα ζηε ςεπδαίζζεζε ηεο νηθεηφηεηαο, ηελ επίδξαζε ηνπ ζηαξ-ζχζηεκ ζηελ αθαίξεζε 

ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο πνιηηηθήο. Καηαιήγεη ζηε ζθιεξή δηαπίζησζε φηη ε αλάδπζε ηεο ηδέαο ηεο 

„ηνπηθήο άκπλαο‟ θαη ε αδπλακία ηεο λα αιιάμεη ηελ ίδηα ηελ πνιηηηθή δηαδηθαζία νδεγνχλ ζηε 

λαξθηζζηζηηθή απνξξφθεζε ησλ αηφκσλ ζε αλέθηθηεο δξαζηεξηφηεηεο αληί γηα ελεξγφ δξάζε (Sennett, 

1999 [1977]). 
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ζπζθφηηζε δχν ζθαίξεο θνηλσληθήο δσήο, ηε ζθαίξα ηεο εμνπζίαο θαη ηε ζθαίξα ησλ 

δηεπζεηήζεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλσλία ζηελ νπνία δνχκε (νπ.).  

 

Αλεμάξηεηα απφ ην ζεκείν εθθίλεζεο πνπ πεξηγξάθεη ηε ηξέρνπζα ζπλζήθε, θαίλεηαη 

φηη ζπλνπηηθά κπνξεί θαλείο λα εληνπίζεη ηα εμήο: ε ζπλζήθε ηεο θαιπάδνπζαο 

παγθνζκηνπνίεζεο, πνπ σο επί ην πιείζηνλ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ επηθξάηεζε ηνπ 

θαπηηαιηζηηθνχ νηθνλνκηθνχ θαζεζηψηνο, πξνβιεκαηνπνηείηαη κε νπζηαζηηθφ ηξφπν 

ππφ ην πξίζκα ηεο πνιηηηζκηθήο θξηηηθήο. Αθφκε, ην δήηεκα ηεο ηαπηφηεηαο ιακβάλεη 

ηζρπξή ζέζε ζε απηέο ηηο ζεσξήζεηο, αλαθηλψληαο ζπδεηήζεηο γηα ην αίηεκα ή ηελ 

ππέξβαζε ηεο ππνθεηκεληθνθεληξηθήο ζεψξεζεο ησλ πξαγκάησλ, ελψ ην πξφηαγκα 

ηνπ Γηαθσηηζκνχ –γηα άιιε κηα θνξά– δέρεηαη ηζρπξή ακθηζβήηεζε. Κάπνηνη, 

ζπεχδνπλ λα ζπλδέζνπλ ηηο κεηά (αληη)-λεσηεξηθέο ζεσξήζεηο κε ηηο (ζθνηεηλέο) ηδέεο 

ηνπ αληη-δηαθσηηζκνχ, ελψ άιινη αληηδξνχλ ζηνλ θηλδπλνινγηθφ ραξαθηήξα ηεο 

παξαπάλσ ζέζεο. ε θάζε πεξίπησζε, φκσο, δχζθνια κπνξεί θαλείο λα αξλεζεί φηη 

κηα ζεηξά απφ δνκέο, πνπ ππήξμαλ ζεκειηαθέο ζηε λεσηεξηθφηεηα, ηεινχλ ππφ 

ακθηζβήηεζε θαη σο εθ ηνχηνπ επαλαπξνζδηνξίδνληαη νη κεραληζκνί νξγάλσζεο ή 

ζπληήξεζήο ηνπο ή αλαδεηνχληαη κεραληζκνί εθηφο απηψλ πνπ γλσξίδνπκε κέρξη 

ζήκεξα. Δληνπίδνπκε νξηζκέλα ζεκεία ηα νπνία εμαθνινπζνχλ θαη ζηε ζχγρξνλε 

ζπλζήθε λα βξίζθνληαη ζην θέληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο θαη ησλ ελλνηνινγήζεσλ πνπ 

αθνξνχλ ηηο επηκέξνπο εθθξάζεηο θαη εθδνρέο ηεο. Απηά αθνξνχλ ην πζηεξν-

λεσηεξηθφ ππνθείκελν, ηηο θαηαζθεπέο πνπ ζπλδένληαη κε δεηήκαηα ζέζκηζεο θαη 

δνκψλ πνπ ζα επηηξέπνπλ κηα ακεξφιεπηε θαη πξννδεπηηθή ζεψξεζε ησλ πξαγκάησλ, 

ε νπνία ζα πξνζβιέπεη ζηελ νιφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη φρη ζηηο κεξηθέο ηνπ 

εθθξάζεηο θαη ζα επηδηψθεη ζην λα γίλεη ν επξχηεξνο θφζκνο θαηνηθήζηκνο. Ή, φπσο, 

ην δηαηππψλεη ε Judith Butler, « […] καο απαζρνιεί [..] ε ζέζε θαη ν ζρεκαηηζκφο ηνπ 

ππνθεηκέλνπ, ε ζεκαζία κηαο ζεσξίαο ηνπ ππνθεηκέλνπ γηα ηνλ ζηνραζκφ ζρεηηθά κε 

ηε δεκνθξαηία, ηελ άξζξσζε κηαο „νηθνπκεληθφηεηαο‟ ζην πιαίζην κηαο ζεσξίαο ηεο 

εγεκνλίαο» (Butler et al., 2000: 11)  

 

Σα παξαπάλσ εληζρχνπλ ην ελδηαθέξνλ γηα πξνζεγγίζεηο πνπ εμαθνινπζνχλ κε 

επζχλε λα πξνβιεκαηνπνηνχλ ηνλ ξφιν ησλ γλσζηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη ηε ζεκαζία 

ηνπ ιφγνπ ζηελ αλαδήηεζε ηεο Αιήζεηαο∙ πξνζεγγίζεηο πνπ πξνθξίλνπλ ηελ ελίζρπζε 

κηαο (αληαγσληζηηθήο) δεκφζηαο ζθαίξαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζεκαληηθψλ 

πξνβιεκάησλ κε ηα νπνία αλακεηξάηαη ε χζηεξε λεσηεξηθφηεηα∙ πξνζεγγίζεηο πνπ 
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θαινχλ ζηελ ελδπλάκσζε ηνπ „δήκνπ‟, ζηελ αλαζπγθξφηεζε ηεο έλλνηαο ηνπ 

δεκφζηνπ βίνπ σο νξίδνληα γηα κηα γλήζηα θνηλσληθή δσή, γηα ζχγθξνπζε, γηα ην 

παηρλίδη ζπκθεξφλησλ, γηα ηελ εκπεηξία ηνπ αλζξψπηλνπ δπλαηνχ, γηα λα 

παξαθξάζνπκε ηνλ Sennett (1999 [1977]: 428). Τπφ απηφ ην πξίζκα ν Urlich Beck, 

[αλαθνξά ζην (Λίπνβαηο 2001: 70)], δηεξσηάηαη γηα ηνλ ηξφπν ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν 

είλαη δπλαηφλ λα βξεζεί έλαο λένο νξηζκφο ηεο ζχγρξνλεο δεκνθξαηίαο θαη ηεο εζηθήο 

πνπ ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηηο λέεο θαηαζηάζεηο.  

 

ε απηή ηε ζπλζήθε ην ππνθείκελν ηειεί ππφ θξίζε, αιιά δελ ζπλζιίβεηαη∙ βξίζθεηαη, 

αληίζεηα, αληηκέησπν κε κηα ζεηξά απφ λέεο δπλαηφηεηεο, φπσο παξαηεξεί ν Γηάλλεο 

ηαπξαθάθεο (1997: 36). Άιισζηε, νη πξνζπάζεηεο εθξίδσζεο θαη ε αλαζπγθξφηεζε 

ησλ ζεζκψλ θαη ησλ δνκψλ ελέρνπλ ηε ζχζηαζε ηεο ηαπηφηεηαο θαη 

ππνθεηκεληθφηεηαο ησλ ίδησλ ησλ δξψλησλ, φπσο επηζεκαίλεη ν Laclau (1997: 123). 

Γηα ηνλ ιφγν απηφ ε δηαδηθαζία ηεο ζέζκηζεο θαζίζηαηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή, θαζψο 

αλαγλσξίδεη ηε ζεκαζία ηνπ θνηλσληθνχ παηρληδηνχ σο «ελεξγνχ δχλακεο γηα δεκφζηα 

έθθξαζε» (Sennett, 1999 [1977]: 397). Απηφ πνπ ραξαθηεξίδεη ην λεσηεξηθφ 

ππνθείκελν ζηελ χζηεξε θάζε ηεο λεσηεξηθφηεηαο δελ είλαη ε απνμέλσζή ηνπ, φπσο 

ηελ πεξηέγξαςαλ ν Μπαιδάθ θαη ν Benjamin, νχηε είλαη ν Ξέλνο ηνπ Κακχ ή ην 

Αλψλπκν Θχκα κηαο αλειέεηεο γξαθεηνθξαηίαο ηνπ Κάθθα. Απηφ πνπ ραξαθηεξίδεη 

ην ππνθείκελν είλαη ε απνδηάξζξσζε, ε απνθέληξσζε κέζα απφ κηα ζεηξά ξήμεσλ, 

αιιά ηαπηφρξνλα ε ζπλάξζξσζή ηνπ ζε λέεο θαη απξφζκελεο ζπιινγηθφηεηεο, είλαη 

ην ζπιινγηθφ ππνθείκελν
14

 πνπ πξνζβιέπεη ζηε ζπκκεηνρή ζηελ ίδηα ηελ ηέρλε ηεο 

θπβεξλεζηκφηεηαο. πσο ζεκεηψλεη ν Stuart Hall, ν Althusser θαηάθεξε έλα ρηχπεκα 

ζηελ ηδέα ηεο νηθνπκεληθήο νπζίαο ηνπ αλζξψπνπ, κε κηα πξνθιεηηθή αληη-

νπκαληζηηθή πξνζέγγηζε, ελψ ε ζεψξεζε ηνπ Freud πνπ εζηηάδεη ζηηο ζπκβνιηθέο θαη 

ςπρηθέο δηεξγαζίεο ηνπ αζπλεηδήηνπ θινλίδεη ηελ αδηαηάξαθηε «ινγηθή» ηνπ Λφγνπ 

                                                 
14 Σν ζπιινγηθφ ππνθείκελν δελ αθνξά ηελ εμαθάληζε ηνπ εαπηνχ. Κάζε άιιν, ν εαπηφο, ν ζρεζηαθφο 

εαπηφο θαη ν ζπιινγηθφο εαπηφο πεξηγξάθνπλ δηαθνξεηηθέο ζειεκαηηθφηεηεο, νη νπνίεο ππφ 

δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο αλαιακβάλνπλ ην πξνβάδηζκα ζηελ δξαζηεξηφηεηα ησλ ππνθεηκέλσλ. Κάπνηνη 

ππνζηεξίδνπλ φηη απηέο νη «ζειεκαηηθφηεηεο» είλαη άιινηε ζπκπιεξσκαηηθέο, άιινηε 

απηναπνθιεηφκελεο θαη άιινηε ιεηηνπξγηθά αλεμάξηεηεο (Sedikides & Brewer, 2001). Ζ ζπδήηεζε γηα 

ηε ζπιινγηθή ππνθεηκεληθφηεηα  ζπλδέεηαη κε ηηο ζεσξίεο πνπ αθνξνχλ ηελ ηζηνξία θαη ην κέιινλ ησλ 

θνηλσληθψλ θηλεκάησλ. Απηή ε ηζηνξία θάλεη ζαθέο φηη ηα θνηλσληθά θηλήκαηα έρνπλ ππάξμεη πεγή 

δεκνθξαηηθήο αιιά θαη αληη-δεκνθξαηηθήο πνιηηηθήο. Ζ πξνζεθηηθή κειέηε, φκσο, ησλ ζπιινγηθψλ 

ππνθεηκεληθνηήησλ απνδεηθλχεηαη ηδηαίηεξα ρξήζηκε ζηελ θαηαλφεζε ηεο „δεκνθξαηηθφηεηαο‟ θαη ησλ 

δεκνθξαηηθψλ απνηειεζκάησλ πνπ κπνξνχλ λα επηθέξνπλ ζπγθεθξηκέλα θνηλσληθά θηλήκαηα. Οη 

ζχγρξνλεο ζεσξίεο επηρεηξνχλ λα επεθηείλνπλ ηελ ηδέα ηεο ζπιινγηθήο ππνθεηκεληθφηεηαο πέξαλ απηήο 

πνπ αθνξά ην ζρεκαηηζκφ ησλ „πεηζήλησλ ζσκάησλ‟ ηνπ Foucault. Βι. ζρεηηθά (Brian, 2007). 
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θαη ηελ νινθιεξσηηθή επέλδπζε ζην ελζπλείδεην θαη νξζνινγηθφ ππνθείκελν κε 

πάγηα θαη εληαία ηαπηφηεηα. Σν „βιέκκα‟ ηνπ Lacan εγθαηληάδεη ηε ζρέζε ηνπ αηφκνπ 

κε ηα ζπκβνιηθά ζπζηήκαηα έμσ απφ ηνλ εαπηφ ηνπ, ηε κεηάβαζε απφ ηελ ηαπηφηεηα 

ζηελ ηαχηηζε θαη ηε ζεκαζία ηεο Γηαθνξάο θαη ηεο απεχζπλζεο [address (Butler, 

2005: 9) ηνπ Άιινπ. Ο δηραζκφο ηνπ ππνθεηκέλνπ, ε αληηθαηηθή πξνέιεπζε ηεο 

ηαπηφηεηαο, πνπ παξακέλεη δηαξθψο αηειήο θαη ππφ ζπλερή δηακφξθσζε, δελ δηαιχεη 

ην ππνθείκελν∙ αληίζεηα ην θέξλεη αληηκέησπν κε ηελ επζχλε ηνπ, ην επαλαθέξεη ζηηο 

ζηνραζηηθέο δηαζηάζεηο ηεο εζηθήο δηεξεχλεζεο, ηνπ ηξφπνπ θαη ηνπ θφζηνπο ηεο 

ζπγθξφηεζεο κέζα ζηελ θνηλσληθή δσή, ηεο επθαηξίαο ηνπ λα ζπλδεζεί κε ηνπο 

άιινπο, λα παξαθηλεζεί ζε δξάζε, λα απεπζπλζεί αιινχ, φπσο επηζεκαίλεη ε Butler 

(2009 [2005]: 207-9). 

  

ήκεξα, ε παγθνζκηνπνίεζε παξάγεη κηα πνηθηιία δπλαηνηήησλ γηα πεξηζζφηεξεο λέεο 

ζέζεηο ηαχηηζεο, δεκηνπξγψληαο πην πνιηηηθέο, πην πιεζπληηθέο ηαπηφηεηεο πνπ 

πξνζδηνξίδνληαη απφ ηε ζέζε ηνπ ππνθεηκέλνπ απέλαληη ζ‟ απηέο. Οη ελλνηνινγηθέο ή 

πλεπκαηηθέο ζπλέπεηεο απηψλ ησλ εμειίμεσλ παξακέλνπλ έλα αλνηρηφ δήηεκα. Αλ ε 

δεχηεξε λεσηεξηθφηεηα αλνίγεη θαηλνχξγηεο πξννπηηθέο, θηλδπλεχεη ηαπηφρξνλα απφ 

ηηο εμήο ηάζεηο: ηε ζπληεξεηηθή ζηξνθή ζηνλ θνηλνηηζκφ (εζληθηζηηθφ/ζξεζθεπηηθφ), 

ηνλ θξαηηθφ απηαξρηζκφ, ηνλ άθξαην νηθνλνκηθφ θηιειεπζεξηζκφ θαη ηελ απμαλφκελε 

δηαζηξνθηθφηεηα ζηηο πξνζσπηθέο ζρέζεηο (Λίπνβαηο 2001: 71). Απφ ηε ζχγρπζε πνπ 

κπνξεί λα πξνθαιέζεη απηή ε ζπλζήθε αλαδχεηαη ν «αζπφλδπινο» άλζξσπνο πνπ 

πξνζαξκφδεηαη ζε φιεο ηηο θαηαζηάζεηο. Γηα απηφλ ηνλ άλζξσπν δελ ππάξρεη ηίπνηα 

ην καθξνπξφζεζκν, θακία ππεπζπλφηεηα∙ γλσξίδεη κφλν δηθαηψκαηα ρσξίο 

ππνρξεψζεηο (νπ.: 72). Απέλαληη ζε απηέο ηηο ππνρσξήζεηο, ε δηεθδίθεζε δελ αθνξά 

έλα αλνκηθφ άηνκν, κηα βηνγξαθία ρσξίο αλαγλσζηκφηεηα κε ηνλ ραξαθηήξα ηνπ 

«ηπράξπαζηνπ» (νπ.). Αληίζεηα είλαη ε απνδνρή φηη ε ζπγθφιιεζε εηεξνγελψλ 

ηαπηίζεσλ ππφθεηηαη ζε αιιαγέο κέζα ζηνλ ρξφλν, πξνζαλαηνιίδεηαη, φκσο, 

αζπλείδεηα ζε νξηζκέλα ζπκβνιηθά ζεκεία αλαθνξάο πνπ δίλνπλ ζηελ ηαπηφηεηα έλα 

απαξαίηεην ειάρηζην ζπλνρήο (νπ.). 

 

Πξάγκαηη, ε κεηα-λεσηεξηθή ζπλζήθε απνδέρηεθε ην εθήκεξν, ηνλ θαηαθεξκαηηζκφ, 

ηελ αζπλέρεηα. πσο δηαθήξπζζε ν Michel Foucault, πξέπεη λα «αλαπηχζζνπκε ηε 

δξάζε, ηε ζθέςε θαη ηηο επηζπκίεο κέζσ πνιιαπιαζηαζκνχ, παξάζεζεο θαη 

δηάδεπμεο» (Harvey, 2007 [1990]: 76). κσο, απηφ δε ζεκαίλεη, φπσο απνθαίλνληαη νη 
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επηθξηηέο ηνπ κεηακνληέξλνπ, ηελ απφιπηε παξάδνζε ζε απηφ ζαλ λα κελ ππάξρεη 

ηίπνηε άιιν. Οη δηαλνεηέο απηνί δελ βιέπνπλ ηνλ θφζκν απιψο ζηελ απεηθφληζή ηνπ 

σο δηαξθψο κεηαβαιιφκελσλ ζξαπζκάησλ. Αληίζεηα αμηψλνπλ φηη πξέπεη λα 

κπνξνχκε λα δξνχκε ζπλεθηηθά πξνο ηελ απεηθφληζε ηνπ θφζκνπ σο νιφηεηαο 

γεκάηεο ζρέζεηο θαη δηαθνξνπνηήζεηο. Πξνθξίλνπλ απξφζκελεο δηαξζξψζεηο απηψλ 

ησλ δηαθνξνπνηεκέλσλ ζρέζεσλ. Πξνηείλνπλ κηα ζεσξία θνηλσληθήο θαηαζθεπήο ζην 

επίπεδν ηνπ ιφγνπ, κηαο θαηαζθεπήο πνπ ζπλαξζξψλεη εηεξνγελή ζηνηρεία θαη ηνπο 

πξνζδίδεη θαηλνχξγην λφεκα, ζηελ νπνία ε «ξεκαηηθή θαηαζθεπή (ζπλάξζξσζε 

ιφγσλ) θαη ν αληαγσληζκφο ζπληζηνχλ ην δίπνιν κέζα απφ ην νπνίν θαζίζηαηαη 

δπλαηή ε θαηαλφεζε ηεο αλζξψπηλεο εκπεηξίαο» (ηαπξαθάθεο, 1997: 25). Ζ 

ιεηηνπξγία ηνπ Παηέξα, φπσο ζεκεηψλεη ν Λίπνβαηο (νπ.: 74), φρη απιά σο 

θαξηθαηνχξα ηνπ απζαίξεηνπ ηχξαλλνπ, αιιά σο εθείλνπ πνπ αλαγλσξίδεη γηα ηνλ 

εαπηφ ηνπ ηνλ εζηθφ Νφκν κε ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ, απνηειεί ην απαξαίηεην θαη κε 

δπλάκελν λα αληηθαηαζηαζεί ζεκείν ζπκβνιηθήο θαη εζηθήο αλαθνξάο. Πξφθεηηαη γηα 

κηα εζηθή ηεο έιιεηςεο πνπ αλαγλσξίδεη φηη «ηα πάληα δελ είλαη επηηξεπηά» θαη 

βξίζθεη κηα άιιε δηέμνδν ζηηο αληηθάζεηο, ηηο καηαηψζεηο θαη ηηο απνηπρίεο ηεο 

ζχγρξνλεο ζπλζήθεο πέξα απφ ηνλ αθηηβηζκφ θαη ηνλ εθεζπραζκφ (νπ.: 74), πνπ 

θέξεη ην ππνθείκελν ηαπηφρξνλα αληηκέησπν κε ηελ επζχλε πνπ έρεη σο κνλάδα θαη 

κε ηε δέζκεπζε σο πξνο ηε ζπιινγηθφηεηα. 

 

Δπηιεθηηθά, ζηαζήθακε ζε νξηζκέλεο δηαζηάζεηο πνπ πεξηγξάθνπλ ηε ζχγρξνλε 

ζπλζήθε θαη ζπλδένληαη πην ζπγθεθξηκέλα κε ηα ζεκεία ηα νπνία αθνξνχλ ηε 

ζεψξεζε ηνπ θαιιηηερληθνχ αξρείνπ σο κηαο κνξθήο ηέρλεο δεκφζηαο θαη 

ζεζκίδνπζαο. Ζ αλάπηπμε ηεο ηέρλεο αξρείνπ δελ είλαη απνθνκκέλε απφ απηέο ηηο 

εμειίμεηο θαη ζίγνπξα δελ ιακβάλεη ρψξα ζε έλα ζεσξεηηθφ θελφ. Θα καο 

απαζρνιήζνπλ, δειαδή, νη πξνυπνζέζεηο κε ηηο νπνίεο ην θαιιηηερληθφ αξρείν 

αλαθέξεηαη ζε δεηήκαηα, φπσο ν δεκφζηνο ρψξνο, ε εμνπζία, ε ζπκκεηνρή, ν ξφινο 

ησλ δξψλησλ ππνθεηκέλσλ. Ο ζρεηηθφο ηζηνξηθφο, ζεσξεηηθφο θαη επηκειεηηθφο ιφγνο 

θάλεη ζαθέο, φηη θαιιηηερληθέο πξαθηηθέο αξρείνπ ζην ηέινο ηνπ 20
νχ

 θαη ζηηο αξρέο 

ηνπ 21
νπ

 αηψλα απνηεινχλ έλα πξφζθνξν πεδίν εθ λένπ πξαγκάηεπζεο απηψλ ησλ 

δεηεκάησλ κε πξνεθηάζεηο νη νπνίεο αθνξνχλ ηε ζρέζε ηεο ηέρλεο κε ην δεκφζην βίν. 

Σα δεηήκαηα απηά ζρεκαηίδνπλ ηνλ νξίδνληα ηεο ηέρλεο αξρείνπ θαη ζπλδένληαη κε 

ηελ αμίσζε κηαο επαλαδηαηχπσζεο ηνπ πξνηάγκαηνο ηεο πνιηηηθήο ηέρλεο. ηνλ ιφγν 

απηφ ζα επηθεληξσζνχκε ζηε ζπλέρεηα ηνπ θεθαιαίνπ πξνθεηκέλνπ λα δνχκε ηνπο 
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φξνπο ππνδνρήο κηαο θαιιηηερληθήο πξαθηηθήο, πνπ, φπσο ζεκεηψλεη ν ζεσξεηηθφο 

Benjamin Buchloh, δελ είρε πξνεγνχκελν∙ κηαο πξαθηηθήο ε νπνία, ζα κπνξνχζακε λα 

πνχκε κε θάπνηα ππεξβνιή, είλαη γλήζην ηέθλν ηεο λεσηεξηθφηεηαο, θαζψο γελλήζεθε 

ζην θσο ησλ πξνζδνθηψλ ηεο θαη ελειηθηψζεθε κε ην θνξηίν ησλ θξίζεσλ θαη 

ακθηζβεηήζεψλ ηεο.   

 

1.3. Ζ πξόζιεςε ηεο ηέρλεο αξρείνπ από ηνλ επηκειεηηθό θαη ζεσξεηηθό ιόγν.  

Έλα πιέγκα ζεζκψλ, ην εζληθφ θξάηνο, ε αλάπηπμε κεγάιεο θιίκαθαο δηνηθεηηθψλ 

θαη γξαθεηνθξαηηθψλ ζπζηεκάησλ θνηλσληθήο νξγάλσζεο, ν δηαρσξηζκφο ηνπ 

ηδησηηθνχ απφ ην δεκφζην, θαζφξηζαλ ηε δηακφξθσζε ηεο λεσηεξηθφηεηαο. Οη 

ζχγρξνλεο θνηλσλίεο ραξαθηεξίζηεθαλ απφ απμαλφκελε πνιππινθφηεηα, απφ ηνλ 

πνιιαπιαζηαζκφ ησλ θαηαλαισηηθψλ πξντφλησλ θαη ηελ πνηθηιία ησλ ηξφπσλ δσήο, 

φπνπ ην άηνκν ζηαδηαθά απνθηά επίγλσζε ηεο δπλαηφηεηαο ζπγθξφηεζεο λέσλ 

ηαπηνηήησλ. Απηφ, παξάιιεια, ζπλνδεχηεθε απφ ηελ αλάπηπμε θνξέσλ πνπ 

ζθνπεχνπλ ζηνλ κεγαιχηεξν έιεγρν θαη ηελ επηηήξεζε ηεο θνηλσληθήο δσήο. Ζ 

εμνπζία γίλεηαη, ζε κεγάιν βαζκφ, ε βαζηθή δηάζηαζε φισλ ησλ λεσηεξηθψλ 

θνηλσληθψλ ζρέζεσλ. Ζ εμάπισζε θαη ε απμαλφκελε έληαζε ησλ γξαθεηνθξαηηθψλ 

θαη βηνπνιηηηθψλ δηεξγαζηψλ, κέζα απφ κηα πνηθηιία ζεζκηθψλ δηαζηάζεσλ 

(ηερλνινγηθή, νξγαλσηηθή, δηνηθεηηθή, πνιηηηζκηθή θαη λνκηθή), δεκηνπξγεί λέεο 

κνξθέο θαη φξηα ζηε λεσηεξηθφηεηα σο δηαθξηηφ ηξφπν δσήο (Hall e.o 2003 [1992]: 

15-31). Σα αξρεία, ζηε λεσηεξηθφηεηα, γίλνληαη ν αδηακθηζβήηεηνο πξσηαγσληζηήο 

ηεο γξαθεηνθξαηηθήο θαη βηνπνιηηηθήο νξγάλσζεο, σο ηα ερέγγπα ηεο (εζληθήο, 

θξαηηθήο, ππεξθξαηηθήο) ηζηνξίαο θαη ηεο κλήκεο ηεο, ηεο λνκνινγηθήο αξρήο ηεο. 

Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην, ηα αξρεία αλαιακβάλνπλ ηνλ ξφιν ησλ θαλνληζηηθψλ 

εξγαιείσλ απηνχ ηνπ δηαθξηηνχ ηξφπνπ δσήο. Δληνχηνηο, ηφζν ζηε λεσηεξηθή φζν θαη 

ζηε κεηακνληέξλα παξαιιαγή ηνπο, μεδηπιψζεθαλ κέζα ζηελ ακθίζεκε ζρέζε κε ηελ 

εμνπζία, κηα ζρέζε παξαγσγηθή θαη θαηαζηξνθηθή. 

 

Σν ελδηαθέξνλ ηζηνξηθψλ ηέρλεο θαη δηαλνεηψλ γηα ηε ζχλδεζε ηνπ αξρείνπ κε ηελ 

ηέρλε θαη ηελ πνιηηηζηηθή παξαγσγή δελ είλαη κηα απνθιεηζηηθφηεηα ηνπ δεχηεξνπ 

κηζνχ ηνπ 20
νχ

 αηψλα. Αληίζεηα, ζπλδέζεθε κε ηελ ηζηνξία ηνπ κνληεξληζκνχ θαη ηεο 

ηζηνξηθήο πξσηνπνξίαο κε (πην εκβιεκαηηθά) ηα γξαπηά θαη ηα εγρεηξήκαηα ηνπ Aby 

Warburg, πνιχ πεξηζζφηεξν ηνπ Walter Benjamin. Χο πξαθηηθή, σο θφξκα ή σο 
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κεραληζκφο, ην αξρείν ζα εηζρσξήζεη ζηελ ηέρλε ηεο ηζηνξηθήο πξσηνπνξίαο, ζηα 

θηλήκαηα ησλ αξρψλ ηνπ 20
νχ

 αηψλα, ηδηαίηεξα ζηηο πεηξακαηηθέο θφξκεο θαιιηηερλψλ 

ηνπ Νηαληατζκνχ, ηνπ νπξεαιηζκνχ θαη ηεο Ρσζηθήο Πξσηνπνξίαο θαη ζα 

δηαπεξάζεη ηε κεηαπνιεκηθή γεληά ησλ θαιιηηερλψλ θαη ηνλ ιφγν ηεο ηζηνξίαο ηεο 

ηέρλεο. Σν αξρείν ζα βξεη πνηθίιεο εθθξάζεηο ζε κηα ζεηξά εκβιεκαηηθψλ πξαθηηθψλ 

ησλ αξρψλ ηνπ 20
νχ

 αηψλα: ζηα ληαληατζηηθά θσηνκνληάδ, ζην έξγν ηεο Hannah Hoch 

Scrapbook (1933)
15

, ζηνλ δηαγξακκαηηθφ πίλαθα ηνπ Kazimir Malevich, Painterly 

Sensations and Their Environment (1925-6), ζην ελδηαθέξνλ ηνπ Marcel Duchamp γηα 

ην επξεηήξην θαη ηνπο θαηαιφγνπο (index), ζην αξρείν/γξαθείν –Bureau de 

Reschersches Surrealistes (1924)– πνπ ζπλέζηεζαλ νη ζνπξεαιηζηέο γηα ηελ 

παξαγσγή, πξνψζεζε θαη δηαθχιαμε ησλ „αξρψλ‟ ηνπο, ζηελ αλαηξεπηηθή πξφηαζε 

ηνπ Aleksandr Rodchenko ζην θείκελφ ηνπ Against the Synthetic Portrait, for the 

Snapshot (1928), φπνπ ζηε ζέζε ελφο κλεκείνπ γηα ηνλ Lenin πξνηείλεη κηα βάζε 

δεδνκέλσλ γηα ηε δσή ηνπ. 

 

Σν ελδηαθέξνλ ηνπ Benjamin γηα ηα αληηθείκελα θαη ηα αξρεία έρεη κηα μεθάζαξε 

κνληεξληζηηθή πξννπηηθή πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ αλάπηπμε ησλ βηνκεραληθψλ 

θνηλσληψλ, ηηο κεγαινππφιεηο θαη ηελ εκπεηξία ηνπ πξψηκνπ θαπηηαιηζκνχ. Ο 

Benjamin βάζηζε ηε κειέηε ηνπ ζρεηηθά κε ηε θπζηνγλσκία ηεο βηνκεραληθήο 

θνηλσλίαο ζε έλα πξσηφηππν αξρεηαθφ έξγν, ην εκβιεκαηηθφ Passagenwerk
16

 

θάλνληαο ηελ αξρεηαθή κέζνδν ηαπηφζεκε κε ηελ εξκελεπηηθή κέζνδν ηνπ 

κνληεξληζκνχ. Καζψο ην αξρείν ζπλδέεηαη κε έλα εθ ησλ ζεκειησδψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο λεσηεξηθφηεηαο, ηε γξαθεηνθξαηηθή νξγάλσζε ηεο θνηλσλίαο 

θαη ησλ βαζηθψλ δνκψλ ηεο, ε ρξήζε ηνπ ελλνηνινγηθά θαη κεζνδνινγηθά απφ ηνλ 

Benjamin σο εξκελεπηηθφ εξγαιείν ηεο δηακφξθσζεο ηεο λεσηεξηθφηεηαο, 

                                                 
15 Πνιιέο απφ απηέο ηηο πξνπνιεκηθέο πξαθηηθέο ζπδεηνχληαη ζην βηβιίν ηνπ Sven Spieker, The Big 

Archive (Spieker, 2008). Πξφθεηηαη γηα κηα κειέηε πνπ εζηηάδεη ζην δήηεκα ηνπ ρξφλνπ (πξνθξίλεηαη 

κηα ηδέα εληξνπηθνχ έλαληη γξακκηθνχ ρξφλνπ) ζε κηα ηζηνξηθή πξννπηηθή απφ ην 19ν αηψλα σο ην 

ηέινο ηνπ 20νχ. . Ο ζπγγξαθέαο επηθεληξψλεηαη ζηε κειέηε ηεο «ρξήζεο ηνπ αξρείνπ» (νπ.: 15), πην 

ζπγθεθξηκέλα ζηε ξήμε πνπ πξνθαινχλ ηα αξρεία ησλ θαιιηηερλψλ, ζηελ ηδέα ηεο δηαθαλνχο θαη 

αδηαηάξαθηεο αξρεηαθήο ζπλέρεηαο –ρξφλνπ, ρψξνπ, πιεξνθνξίαο. Ζ ελδερνκεληθφηεηα θαη ε 

εληξνπηθή ηάζε (νπ.: 171), αλαδεηθλχεηαη απφ πξαθηηθέο πνπ θάλνπλ ρξήζε ηνπ αξρείνπ (νπ.: 83), 

πξνβάιινληαο έλα αξρείν πνπ «δελ βαζίδεηαη ζηνλ ρξφλν θαη ηελ αθήγεζε […], αιιά αληίζεηα ζηελ 

αληίζηαζε θαη ηελ επαλάιεςε» (νπ.: 191).  
16 ην αλνινθιήξσην opus magnum, πνπ ν Walter Benjamin ζπλέγξαθε απφ ην 1927 ψο ηνλ ζάλαηφ 

ηνπ ην 1940, αληηπαξέζεζε θαη ζπλέδεζε κεγάιν αξηζκφ εηθφλσλ, παξαπνκπψλ, ζθέςεσλ θαη ζρνιίσλ 

ζρεηηθά κε φζα ζεσξνχζε ζεκαληηθά γηα ηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηθή ηζηνξία ηνπ Παξηζηνχ ηνπ 19νπ 

αηψλα: ηηο ζηνέο, ηνπο εκπφξνπο, ηηο θαηαθφκβεο, ηελ αλία, ηηο ζηδεξνθαηαζθεπέο, ηε δηαθήκηζε, ηνλ 

ζπιιέθηε, ηνλ αλζξσπνινγηθφ κεδεληζκφ, ηνλ flaneur, ηελ εμειηθηηθή ζεσξία, ηηο πφξλεο, ηελ Art 

Nouveau, ηνπο ζηδεξνδξφκνπο, ηνλ Marx, ηε θσηνγξαθία, ην ρξεκαηηζηήξην, ηνλ εθνπάλα θ.ν.θ. 
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απνδεηθλχεη ην δηνξαηηθφ θαη δηεηζδπηηθφ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν θηιφζνθνο ζηάζεθε 

απέλαληη ζηα θαηλφκελα ησλ θαηξψλ ηνπ.  

 

ην αξρείν απνδφζεθε, κε ηνλ πην πνηεηηθφ ηξφπν, πεξηερφκελν πνπ βξηζθφηαλ πέξα 

απφ ηε γξαθεηνθξαηηθή ηνπ ηππηθφηεηα. Γηα ηελ αθξίβεηα ν ιφγνο πνπ πιαηζίσζε ην 

αξρείν, επηρείξεζε λα αληηζηξέςεη ηελ ππνηαγή ζηε ξπζκηζηηθή ή θαηαζηαιηηθή 

εμνπζία ησλ εθθεξφλησλ ηεο γξαθεηνθξαηίαο. Δπηρείξεζε λα κεηαηξέςεη ηελ εμνπζία 

ηνπ αξρείνπ ζε ρεηξαθεηηθή δχλακε ε νπνία ακθηζβήηεζε ηνλ κνλφδξνκν εμνπζίαο 

απφ πάλσ πξνο ηα θάησ, πνπ εθηειείηαη απφ ην έλα εληαίν θαη αδηακθηζβήηεην 

αλψλπκν πξφζσπφ ηεο. Ο Benjamin, κέζσ ησλ (αξρεηαθψλ) πξαθηηθψλ κεζφδσλ ηεο 

ζπιινγήο, ηεο αληηπαξάζεζεο, ηεο ηαμηλφκεζεο, ζχζηεζε έλα κνλαδηθφ «ινγνηερληθφ 

κνληάδ», φπσο ην νλφκαδε ν ίδηνο. Δπηρείξεζε κηα μερσξηζηή θαηαλφεζε ζρεηηθά κε 

ηελ θαηαζθεπή ησλ ηζηνξηθψλ αληηθεηκέλσλ, ε νπνία πεξηθιείεη ηε «δηακεζνιάβεζε 

ηεο θαληαζίαο ηνπ ζπγγξαθέα» (Buck-Morss, 1991: 21), πνπ βξηζθφηαλ πάληα πέξαλ 

ελφο ζαθνχο αθεγεκαηηθνχ θαη ξεκαηηθνχ ζρεκαηηζκνχ. Ο Benjamin απνθάιπςε κηα 

ιαβπξηλζψδε φςε ηνπ αξρείνπ φπνπ θαλείο κπνξεί λα θηλείηαη, αιιάδνληαο ζπλερψο 

δηαδξνκέο.  

 

Πξνο αλάινγε θαηεχζπλζε θηλείηαη θαη ν Άηιαληαο ηεο Μλήκεο (Mnemosyne Atlas) 

ηνπ Warburg, κηα ηζηνξία ηέρλεο ρσξίο ιφγηα, έλαο άηιαληαο πνπ απνηεινχηαλ απφ 60 

πίλαθεο κε πάλσ απφ ρίιηεο θσηνγξαθίεο –πξηλ αθφκα νινθιεξσζεί, δηφηη ε 

νινθιήξσζε ηνπ δηαθφπεθε απφ ηνλ ζάλαην ηνπ ηζηνξηθνχ ην 1929. Ο Warburg 

επηρείξεζε, κε ηε δεκηνπξγηθή θαη αηξεηηθή παξάζεζε αλαπαξαγφκελσλ εηθφλσλ, λα 

δηακνξθψζεη έλα κνληέιν έθθξαζεο ηεο ζπιινγηθήο κλήκεο· έλα αξρείν 

θσηνγξαθηθψλ αλαπαξαγσγψλ πνπ είραλ ζπιιεγεί ζπζηεκαηηθά θαη ζπγθξηηηθά θαη 

ην νπνίν είρε ζθνπφ λα παξνπζηάζεη έλα επξχ θάζκα βησκάησλ θαη εηθνληζηηθψλ 

ζπκβάζεσλ (κνξθέο πάζνπο), φπσο απηέο αλαπαξίζηαληαη απφ έξγα ηεο αξραηφηεηαο 

κέρξη πίλαθεο ηεο Αλαγέλλεζεο. Ο Warburg ήζειε λα ζπληάμεη έλα κνληέιν ηζηνξηθήο 

κλήκεο θαη ζπλέρεηαο ηεο αλζξψπηλεο εκπεηξίαο, πξνηνχ ν γεξκαληθφο θαζηζκφο 

(Buchloh, 1998) ζπλζιίςεη ηνλ αλζξψπηλν πνιηηηζκφ. Ο Άηιαληάο ηνπ απνηέιεζε κηα 

μερσξηζηή πξφθιεζε ζηνπο αθαδεκατθνχο θξαγκνχο γηα ηε ζηεγαλή δηάθξηζε πςειήο 

ηέρλεο θαη καδηθήο θνπιηνχξαο, ακθηζβεηψληαο ηηο ηεξαξρηθέο δνκέο ηεο ηζηνξίαο ηεο 

ηέρλεο πνπ θιπδσλίζηεθαλ έληνλα κε ηε δπλακηθή εηζξνή ηεο καδηθήο θνπιηνχξαο 

ζην πνιηηηζηηθφ πεδίν. Σν αξρείν ηνπ Warburg ζπγθξνηείηαη θαη απηφ βαζηζκέλν ζηε 
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κνληεξληζηηθή πεπνίζεζε γηα ηε ρεηξαθεηηθή δχλακε ηεο „κεραληθήο αλαπαξαγσγήο‟. 

πσο εμάιινπ θαη ην έξγν ηνπ Benjamin, εθθηλεί απφ ηελ αηζηνδνμία ζρεηηθά κε ηηο 

δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξνπλ ηα λέα κέζα ή φπσο επεζήκαλε ν Theodor Adorno, απφ 

ηελ „αληη-ππνθεηκεληθή‟ νξκή πνπ ζηξεθφηαλ ελάληηα ζε νπνηαδήπνηε πξνθαλή 

εξκελεία ηνπ λένπ θφζκνπ ζπζηήλνληαο κηα „κεηά-αλζξσπηζηηθή‟ θαη „κεηά-αζηηθή‟ 

ππνθεηκεληθφηεηα (Buchloh, 2006: 90).  

 

Ζ αηζζεηηθή ηνπ κνληάδ σο αξρείνπ (ην αξρείν σο κνληάδ) αλαδείρζεθε σο ε απφιπηε 

έθθξαζε ηνπ επαλαπξνζδηνξηζκνχ ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ θαη ιεηηνπξγηψλ έηζη 

φπσο εθθξάζηεθαλ κε ηηο θνηλσληθέο, πνιηηηθέο θαη ηερλνινγηθέο επαλαζηάζεηο ζηηο 

αξρέο ηνπ 20
νχ

 αηψλα. Σν ζξαχζκα, ε αζπλέρεηα, ε εκπεηξία ηεο θαζεκεξηλήο δσήο 

ησλ πνιιαπιψλ ππνθεηκέλσλ πξνθξίζεθαλ σο ε δηαθπγή απφ ηελ απνηπρία ηεο 

νξζνινγηθά θαη γξαθεηνθξαηηθά νξγαλσκέλεο λεσηεξηθφηεηαο λα αληηζηαζεί ζηηο 

αληηδξαζηηθέο δπλάκεηο. Ζ ηδέα ηνπ αηνκηθνχ έλαληη ηνπ ζπιινγηθνχ, ηνπ ηδησηηθνχ 

έλαληη ηνπ δεκφζηνπ, ηνπ άλαξρνπ έλαληη ηνπ έλλνκνπ δηαηάξαμε ηελ θπξηαξρία ελφο 

αδηακθηζβεηήηνπ αξρείνπ ηζηνξηθήο θαη επηζηεκνληθήο γλψζεο, εζληθήο κλήκεο, 

ζεζκηθήο νξγάλσζεο. Σν ίδην ην αξρείν ηνπ Walter Benjamin ήηαλ κηα δεκηνπξγηθή 

δεμακελή θεηκέλσλ, ζρνιίσλ, απνθνκκάησλ, ζξαπζκάησλ θαζεκεξηλήο δσήο, ηερλψλ 

θαη νλείξσλ. Ζ έθδνζε Walter Benjamin's Archive (Benjamin, 2007 [1927-1940]), 

πνπ ζπγθεληξψλεη πιηθφ απφ ην πξνζσπηθφ αξρείν ηνπ δηαλνεηή, απνηειεί κηα 

δηείζδπζε ζηηο ίδηεο ηηο ζπλήζεηεο ζπιινγήο θαη αξρεηνζέηεζεο ηνπ ζπγγξαθέα. 

Πξφθεηηαη γηα κηα απνθάιπςε ησλ πην ηδησηηθψλ ηνπ δεδνκέλσλ, (ςπραλαγθαζηηθψλ) 

έμεσλ θαη ηειεηνπξγηθψλ: ζεκεησκαηάξηα, φπνπ θάζε ζπηζακή είλαη θαιπκκέλε κε ην 

γξαθηθφ ηνπ ραξαθηήξα, θαξη-πνζηάι ελφο έλζεξκνπ ηαμηδηψηε, κηα ζεηξά 

πξνζσπηθψλ ηνπ θσηνγξαθηψλ θαη ιίζηεο κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη απηέο πνπ 

θαηαγξάθνπλ ηηο πξψηεο ιέμεηο θαη θξάζεηο ηνπ γηνπ ηνπ Stefan. Σν αξρείν απηφ είλαη 

έλαο, post-mortum, θφξνο ηηκήο ζηνλ „ππξεηφ ηνπ αξρείνπ‟ θαη επηζθξαγίδεη 

παλεγπξηθά ηελ πξνηξνπή ηεο αξρεηαθήο ελφξκεζεο ηνπ Benjamin πξνο έλα πνιχ 

πξνζσπηθφ, ηδησηηθφ αξρείν∙ έλα αξρείν πνπ ζε απηή ηελ φςε ηνπ θαίλεηαη λα 

απνβάιεη ηειείσο ηελ θαλνληζηηθή θαη αμηνδνηνχζα πιεπξά ηνπ∙ έλα αξρείν πνπ 

ηαπηίδεηαη κε ην ζπιιεθηηθφ πάζνο, ηελ ίδηα ηε ζπιινγή.   
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1.3.1. Σν ηέινο ηνπ θνιάδ θαη ε απαξρή ηνπ αξρείνπ. Σν ‘αλνκηθό’ αξρείν. 

Πνιιά απφ ηα παξαπάλσ εηζαγσγηθά ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ζρεκαηηζκφ 

κηαο αξρεηαθήο αηζζεηηθήο βξίζθνληαη ζην θείκελν Warburg's Paragon? The End of 

Collage and Photomontage in Postwar Europe, ηνπ ηζηνξηθνχ ηέρλεο Benjamin 

Buchloh. Πξφθεηηαη γηα έλα θείκελν πνπ ζπλφδεπε ηελ έθζεζε Deep Storage (Μφλαρν 

θαη Ν. Τφξθε, 1998), ε νπνία ήηαλ αθηεξσκέλε ζην ζέκα «ηεο ζπιινγήο, ηεο 

απνζήθεπζεο ηεο αξρεηνζέηεζεο απφ ην ‟60 κέρξη ζήκεξα» (Schaffner & Winzen, 

1998: 7). Ζ έθζεζε ζεκαηνδφηεζε κηα ηάζε πνπ θάλεθε λα θεξδίδεη νινέλα θαη 

πεξηζζφηεξν έδαθνο, ζε ζεκείν πνπ λα πξνζδηνξίζεη, ψο έλαλ βαζκφ, κηα „αξρεηαθή 

ζηξνθή‟ ζηελ θαιιηηερληθή παξαγσγή ηεο πεξηφδνπ. ε απηή ηε ζηξνθή 

ζπγθαηαιέγνληαη εγρεηξήκαηα φπσο ην Interarchive (1999), ην Art and Artifact, The 

Μuseum as Μedium, ην επηκειεηηθφ πξφηδεθη Ghosting:The Role of the Αrchive 

within Contemporary Artist’s Film and Video (2006), αθφκα ε έθδνζε The Archive 

(2006), απνηέιεζκα κηαο ζεηξάο ζρεηηθψλ εθζεζηαθψλ πξφηδεθη ζηελ Whitechapel 

Gallery ηνπ Λνλδίλνπ, ην Archival Impulses: Artists and Archives, Tate Modern 

(2007). Αθφκε αλαθέξνπκε ηελ πην έθζεζε Archive Fever (2008), αιιά θαη ζπλέδξηα 

φπσο ην Archiving the Artist, πνπ νξγάλσζε ε Tate Britain (2009) θαη ην Archive, 

Counter-Archive: Exploring Relations between Contemporary Art and the Archive, 

πνπ νξγάλσζε ην Monash University ζην Πξάην ηεο Ηηαιίαο (2009).  

  

Παξφι‟ απηά, γεληθά, απνπζηάδνπλ επνπηηθέο κειέηεο ή αθφκα αλζνινγίεο θαη 

κνλνγξαθίεο γχξσ απφ απηφ ην δήηεκα. Σα ζεσξεηηθά θείκελα πνπ θαζφξηζαλ απηή 

ηελ πξαθηηθή είλαη, σο επί ην πιείζηνλ, ζχληνκεο κειέηεο. Δμαίξεζε απνηειεί ε πην 

εθηεηακέλε θαη ζρεηηθά πην επνπηηθή κειέηε ηνπ Sven Spieker (2008), ην ελδηαθέξνλ 

ηεο νπνίαο πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ ηε ζρέζε ηνπ αξρείνπ κε ηνλ ρξφλν, γξακκηθφ ή 

ζρεηηθφ. Ζ κειέηε ηνπνζεηεί ηηο αξρεηαθέο πξαθηηθέο ηεο πξνπνιεκηθήο θαη 

κεηαπνιεκηθήο γεληάο ζε κηα ζπλέρεηα, γεγνλφο πνπ δελ αλαδεηθλχεη ηηο ξήμεηο θαη ηηο 

αζπλέρεηεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηηο δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ησλ αξρεηαθψλ 

πξαθηηθψλ αιιά ζηεξίδεηαη ζε κηα θάπσο ελνπνηεηηθή πξνζέγγηζε
17

. Ζ κειέηε ηνπ 

                                                 

17 Ο Spieker (2008), ε πξφζθαηε έθδνζε ηνπ νπνίνπ ζπγθαηαιέγεηαη θαη απηή ζηηο ιίγεο, θάπσο πην 

εθηεηακέλεο, κειέηεο ζρεηηθά κε ην αξρείν θαη ηελ ηέρλε, ελνπνηεί ηηο θαιιηηερληθέο πεξηπηψζεηο ππφ 

ην πξίζκα ησλ ηερληθψλ αξρεηνζέηεζεο, ζηνηρεηνζέηεζεο, εγγξαθήο, ηππνπνίεζεο, θσδηθνπνίεζεο. Με 

αλαθνξά ζηα εξγαιεία ησλ κλεκνηερληθψλ, ηε γξαθνκεραλή, ην επξεηήξην θαη ηελ αξρεηνζήθε 

δηαπηζηψλεη ηελ εηζρψξεζε ηεο „ηερλνινγίαο‟ θαη ηεο „θφξκαο‟ (technologies and modalities) ηνπ 

αξρείνπ ζηελ θαιιηηερληθή πξαθηηθή. χκθσλα κε ηνλ ζπγγξαθέα απηή ε εηζρψξεζε βξίζθεη ηελ 
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Spieker καδί κε ηηο άιιεο ζηηο νπνίεο αλαθεξζήθακε ζπλέβαιε ζηελ ελίζρπζε ηεο 

ππφζεζεο, φηη νη πξαθηηθέο αξρείνπ ζρεκαηίδνπλ ζην ηέινο ηνπ 20
νχ

 αηψλα κηα 

αλαγλσξηζκέλε θαιιηηερληθή θαηεγνξία ζηνλ θαλφλα ηεο ηέρλεο. Θα εζηηάζνπκε ζηα 

θείκελα πνπ, αλ θαη δελ ζπληζηνχλ εθηεηακέλεο επνπηηθέο κειέηεο ηεο ηέρλεο αξρείνπ, 

ππήξμαλ ηδηαίηεξα πεξηεθηηθά σο πξνο ηηο παξακέηξνπο θαη ηνπο φξνπο παξαγσγήο θαη 

πξφζιεςεο ηεο ηέρλεο αξρείνπ
18

.  

                                                                                                                                             
ηδηαίηεξε ζεκαζία ηεο ζηε δηαθνπή ηεο ηδέαο ηεο ρξνληθήο γξακκηθφηεηαο θαη ηεο ηζηνξηθήο πξνφδνπ 

ζπκβάιινληαο ζηελ αλάπηπμε δηαθνξεηηθήο ζηάζεο σο πξνο ηελ ελδερνκεληθφηεηα ηνπ ρξφλνπ ζηελ 

επηζηήκε θαη ζηελ ηέρλε. Σν αξρείν ηνπ Spieker δελ είλαη αλνκηθφ αιιά «αλαηκηθφ» (anemic) θαζψο 

δελ απνζθνπεί ζηελ αχμεζε ηνπ φγθνπ ησλ ζηνηρείσλ αιιά ζηνλ πεξηνξηζκφ ηνπο (νπ.: 15). Τπάξρεη 

πάληα έλα «επέθεηλα ηνπ αξρείνπ» (beyond the archive) (νπ.: 3) ην «αλνίθεην» (unheimlich) (νπ.) πνπ 

είλαη παξφλ θαη ζπλερψο καο δηαθεχγεη. ηελ ζξαπζκαηηθφηεηά ηνπ δηαθφπηεηαη ν νξζνινγηζκφο πνπ 

θπβεξλά ηελ πνιηηηθή θαη θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα (νπ.: 9) θαη εμαλαγθάδεη φρη ζηελ πξνζνρή αιιά 

ζηε δηάζπαζε. Δλψ παξάιιεια, ζηηο ζχγρξνλεο ηνπιάρηζηνλ πεξηπηψζεηο απνθαιχπηεηαη ε ίδηα ε 

δηαδηθαζία παξαγσγήο ηνπ, ε «γξακκαηηθή» ηνπ [grammar (a model)] (νπ.: 12), δειαδή, νη θαλφλεο θαη 

νη δειψζεηο εκθαλίδνληαη ζε έλα εληαίν πξνζπειάζηκν ζχζηεκα. ε θάζε πεξίπησζε, φκσο, ην 

θαιιηηερληθφ αξρείν είλαη έλα «παηγληψδεο αξρείν» (archive at play) (νπ.: 15) πνπ δε βαζίδεηαη ζην 

ρξφλν θαη ζηελ αθήγεζε αιιά, θαηά ηα θξνυδηθά πξφηππα, ζηελ αληίζηαζε θαη ηελ επαλάιεςε (νπ.: 

191). Ζ θσηνγξαθία ηνπ Thomas Durrant, έλαο ηνίρνο γεκάηνο άδεηα θνπηηά ρσξίο θαλέλα ζηνηρείν 

γξακκέλν πάλσ ηνπο, είλαη θαηά ην ζπγγξαθέα ην ζεκαίλνλ ηνπ αξρείνπ πνπ αξλείηαη λα θαηαρσξεζεί, 

έλαο θαηάινγνο ηεο απνπζίαο, έλα θελφ αξρείν. ηελ αλππαξμία ζηνηρείσλ αλαδχνληαη ηα «νξάκαηα» 

(phantoms) (νπ.: 193). Σν αξρείν είλαη έλαο αληη-κεραληζκφο ζηελ νξζνινγηθή δηεπζέηεζε ηνπ 

παξειζφληνο, ηνπ παξφληνο θαη θαηά ηα ληεξηληηαλά πξφηππα ηνπ κέιινληνο. Ζ απνθάιπςε ησλ 

κεραληζκψλ ηνπ αξρείνπ, ην δήηεκα ηεο ελδερνκεληθφηεηαο (ηνπ ρξφλνπ), ε παξαγσγή ηνπ θελνχ 

πεξηγξάθνπλ θνκβηθά ζεκεία ηνπ „επαλαδηαηππσκέλνπ‟ αξρείνπ. Ο Spieker βξίζθεη ζε απηφ ηελ 

απνθήξπμε ηεο «πξσηαξρηθήο αξρήο» (original arkhe) (νπ.: 171), κηα ξνπή πξνο ηελ «εληξνπία» (νπ.) 

ην ζηνηρείν πνπ βξίζθεηαη έμσ απφ ηελ αμίσζε ηνπ αξρείνπ γηα ηάμε θαη νξγάλσζε πνπ απνηειεί ην 

ίδην ηνπ ην θέληξν, ζχκθσλα κε ηα ιφγηα ηνπ ζπγγξαθέα. Απηά, φκσο, ηα θνκβηθά ζεκεία κνηάδνπλ λα 

θαληαζηψλνπλ έλαλ εζαεί κεηεσξηζκφ, ηελ επηζπκία λα παξακείλνπλ  «ρσξίο έξεηζκα θαη ρσξίο 

επηθαηξφηεηα» (Derrida, 1996 [1995]: 104). Σν θαιιηηερληθφ αξρείν ζε απηή ηελ πεξίπησζε 

ελζαξθψλεη ηελ αξρή ηεο εδνλήο, πνπ θάλεη ηνλ άλζξσπν λα ςάρλεη ζπλέρεηα γηα απηφ πνπ πξέπεη λα 

μαλαβξεί, ην νπνίν φκσο δελ πξφθεηηαη πνηέ λα απνθηήζεη. ηε κειέηε ηνπ Spieker, θεληξηθφ ζεκείν 

είλαη ε αιιαγή ζηελ αληίιεςε ηνπ ρξφλνπ, απφ ηνλ 19ν ζηνλ 20φ αηψλα, ε δηαηάξαμε ηεο πεπνίζεζεο 

ηνπ ειέγρνπ ηεο ελδερνκεληθφηεηαο ηνπ ρξφλνπ, ε απνδνρή φηη ην ίδην ην αξρείν ππφθεηηαη ζηελ ίδηα 

ελδερνκεληθφηεηα ηελ νπνία επηρεηξεί λα εμνπζηάζεη. Ζ απνδνρή απηή θαηαξγεί ηελ παξαδνζηαθή 

ζρέζε παξειζφλ-παξφλ-κέιινλ.  κσο, φπσο επηζεκαίλεη ν Derrida, ην λα είλαη θαλείο αλνηρηφο ζην 

κέιινλ ζεκαίλεη λα αλαθεξζεί ζε απηφ νπζηαζηηθά, λα δηαηεξήζεη ηελ ηαπηφηεηά ηνπ, λα ηελ 

ζηνραζηεί, αθφκα πεξηζζφηεξν λα ηελ δειψζεη. Μηα ηέηνηα (ελδερνκεληθή) ζρέζε κε ηνλ ρξφλν, ζα 

ιέγακε, παξαθξάδνληαο ηα ιφγηα ηνπ θηινζφθνπ, πξνυπνζέηεη ηελ «ππνρξέσζε ηνπ αξρείνπ» (νπ.: 

107). Απηή, παξακέλεη θαη ζηελ αλάγλσζε ηνπ Spieker αδηεπθξίληζηε θαη πξνο απηή ζηξέθνπκε ηελ 

πξνζνρή ηεο δηθήο καο κειέηεο. 

18 Eλδεηθηηθά αλαθέξνπκε ηε ζηαδηαθή εκθάληζε δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ πνπ εληζρχνπλ απηή ηελ 

άπνςε, φπσο π.ρ. ηεο Firstenberg, L. (2005). Against the Archive: Toward Indeterminacy and the 

Internationalization of Contemporary Art, Harvard University (Firstenberg, 2005), πνπ κειεηά ηε 

ζρέζε ηνπ αξρείνπ κε ρεηξαθεηηθέο θαιιηηερληθέο πξαθηηθέο σο πξνο ην δήηεκα ηεο θπιήο θαη ηεο 

πνιηηηζηηθήο ηαπηφηεηαο, ππφ ην πξίζκα ηεο κεηα-απνηθηαθήο θξηηηθήο. Αθφκα αλαθέξνπκε ηε δηαηξηβή 

ηεο G. N. Yiakoumaki (2009), Curating Archives, Archiving Curating, Goldsmiths College, London 

(Yiakoumaki, 2009). H Yiakoumaki κειέηεζε ην αξρείν ηεο Whitechapel Art Gallery, θαη ην 

αμηνπνίεζε σο πιηθφ γηα ηελ παξαγσγή ελφο ζπγθεθξηκέλνπ, «θαηά παξαγγειία» (commissioned), 

θαιιηηερληθνχ  πξφηδεθη ζηελ θαιιηηέρληδα Goshka Macuga. ην αξρείν βξίζθεη έλαλ πξφζθνξν 

επηκειεηηθφ κεραληζκφ ηνλ νπνίν παξαιιειίδεη κε ηελ ηζηνξηνγξαθηθή κέζνδν (νπ.: 247). Γηα ηελ 

αθξίβεηα, πξνηείλεη ην αξρείν σο έλα δπλαηφ, απηφλνκν, λέν κέζν, φρη κφλν ηεο θαιιηηερληθήο αιιά θαη 

ηεο επηκειεηηθήο πξαθηηθήο, ζηελ νπνία θαη επηθεληξψλεηαη ε κειέηε ηεο. Σέηνηεο κειέηεο, νη νπνίεο 
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Ζ έθζεζε Deep Storage, είλαη απφ ηα πξψηα νξγαλσκέλα εγρεηξήκαηα πνπ 

αθηεξψλεηαη ζηε ζπζηεκαηηθή δηεξεχλεζε απηνχ ηνπ δεηήκαηνο. Πεξηιάκβαλε έξγα 

πνπ ζα θαζνξίζνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηέρλεο αξρείνπ. ηνλ θαηάινγφ ηεο 

ζπκπεξηιακβάλνληαη εκβιεκαηηθά θείκελα ζρεηηθά κε ην ζέκα. Πξνζδηφξηζε, δειαδή, 

ζε κεγάιν βαζκφ ηελ πξφζιεςε έξγσλ ππφ ην πξίζκα κηαο θάπσο αδηαρψξηζηεο 

ζρέζεο ηεο ζπιινγήο θαη ηνπ αξρείνπ, επηζθξαγίδνληαο ηνλ ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη 

ην αξρείν σο έλα εθ ησλ θπξίαξρσλ εξκελεπηηθψλ, ηνπιάρηζηνλ, θαη κεζνδνινγηθψλ 

εξγαιείσλ ζηε ζχγρξνλε θαιιηηερληθή πξαθηηθή
19

. Καιιηηέρλεο φπσο νη Marcel 

Duchamp, Joseph Cornel, Joseph Beuys, Sophie Calle, Bernd θαη Hilla Becher, Paul 

McCarthy, Christo ζπλαληηνχληαη ζε κηα ππεξθαηεγνξία πνπ, ζηηο πεξηζζφηεξεο 

πεξηπηψζεηο, ζπγρσλεχεη ηε ζπιινγή κε ην αξρείν.  

 

Σν θείκελν ηνπ Buchloh πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ έθδνζε Deep Storage ζα παίμεη 

θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε δηεπθξίληζε νξηζκέλσλ θξίζηκσλ δεηεκάησλ, ζηνλ εληνπηζκφ 

θνκβηθψλ ζεκείσλ πνπ επηρεηξνχλ λα δηαπγάζνπλ ηε ζρέζε ηνπ αξρείνπ κε ηε 

ζπιινγή θαη ηελ αλαδήηεζε ελφο πξνεγνχκελνπ ηεο αξρεηαθήο πξαθηηθήο. Ζ 

αλάγλσζε ηνπ Buchloh, φπσο δηαηείλεηαη ν ίδηνο, βαζίδεηαη θπξίσο ζηηο ξήμεηο θαη 

ζηελ «αζπλέρεηα» (discontinuity) κε ην ηζηνξηθφ πξνεγνχκελν (Buchloh, 1998: 55). 

Απηή ε κειέηε ηνπ Buchloh, καδί κε ην θείκελφ ηνπ, Gerard Richter’s Atlas. The 

Anomic Archive (Buchloh, 1999), ζπζηήλνπλ κηα ζπζηεκαηηθή κειέηε ζρεηηθά κε ην 

δήηεκα ηνπ αξρείνπ θαη ηε ζχλδεζή ηνπ κε ηε κεηαπνιεκηθή θαιιηηερληθή πξαθηηθή. 

Σα θείκελα απηά ζα θαζνξίζνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηφζν ηε δηακφξθσζε φζν θαη ηελ 

πξφζιεςε ηέηνησλ πξαθηηθψλ. Ζ έξεπλα απηή απνηειεί κέξνο ηεο γεληθφηεξεο 

κειέηεο ηνπ Buchloh ζρεηηθά κε ηε κεηαπνιεκηθή θαιιηηερληθή παξαγσγή, ε νπνία 

απνθξπζηαιιψλεηαη ζην βηβιίν ηνπ Neo-Avantgarde and Culture Industry (Buchloh, 

2000b). Βαζηζκέλνη ζε απηά ηα θείκελα ζα επηρεηξήζνπκε λα ζπλνςίζνπκε ην 

επηρείξεκα ηνπ Buchloh ζρεηηθά κε ην αξρείν. 

                                                                                                                                             
εμαθνινπζνχλ λα είλαη ειάρηζηεο, πξνζθέξνπλ ελδηαθέξνλ πιηθφ γηα ηελ παξνπζίαζε ηνπ αξρείνπ σο 

κηαο ελαιιαθηηθήο ηζηνξηνγξαθηθήο πξαθηηθήο, αθφκα θαη σο κηαο πξαθηηθήο αληίζηαζεο ζηελ 

θπξίαξρε θνπιηνχξα. Ζ εκθάληζή ηνπο είλαη δεισηηθή ηεο δηακφξθσζεο κηα θαηεγνξίαο πνπ φιν θαη 

πεξηζζφηεξν ζπγθεληξψλεη ην ελδηαθέξνλ θαιιηηερλψλ, επηκειεηψλ θαη ζεσξεηηθψλ.  
19 Ζ αξρεηαθή κέζνδνο ζπλδέεηαη κε ηε ζηξνθή ζηελ θαηαγξαθηθή, ηεθκεξησηηθή ηέρλε ζην ηέινο ηνπ 

20νχ αηψλα. ε απηή κέζνδνη άιισλ πεηζαξρηψλ, ηεο θνηλσληνινγίαο, ησλ ζπνπδψλ ησλ κέζσλ θ.ιπ. 

εηζέξρνληαη δπλακηθά ζην πεδίν ηεο ηέρλεο σο αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο θαιιηηερληθήο παξαγσγήο θαη 

ηεο πξφζιεςήο ηεο. ηελ «εζλνγξαθηθή ζηξνθή» ηνπ Hal Foster (1999 [1996]) έξρεηαη λα πξνζηεζεί 

«ε αλάγθε ηεο ηεθκεξίσζεο» (The Need to Document) (Havranek et al., 2005). 
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Σν γεληθφ πιαίζην πξφζιεςεο πνπ δηακνξθψλεη ν ηζηνξηθφο αλαθνξηθά κε ηε 

κεηαπνιεκηθή θαιιηηερληθή παξαγσγή, έρεη δχν πφινπο: ν πξψηνο αθνξά κηα θξηηηθή 

ζηάζε ζηε ζαγήλε ηνπ ηξαχκαηνο πνπ δηαπεξλά ηελ κεηαπνιεκηθή πεξίνδν θαη ν 

δεχηεξνο επηθεληξψλεηαη ζηελ θξηηηθή ηεο θαηαλαισηηθήο θνπιηνχξαο ηεο 

πνιηηηζηηθήο βηνκεραλίαο. Ζ πξνζθνξά ηνπ Buchloh έγθεηηαη θπξίσο ζην φηη 

δηαθνξνπνηείηαη απφ αιιεγνξηθά, κλεκνληθά έξγα πνπ έρνπλ ηε ξίδα ηνπο ζε 

ηξαπκαηηθά, ηδηνζπγθξαζηαθά ζρέδηα (θξηηηθή πνπ αζθεί ζην έξγν ηνπ Joseph Beuys), 

ηδηαίηεξα πξνζσπηθά θαη ηξαγηθά, πνπ αθνξνχλ κηα «πξψηκε ζρέζε κε ην 

δειεηεξηαζκέλν απφ ην Γεχηεξν Παγθφζκην Πφιεκν ηνπίν» (Baird, 2001). Ζ 

ακθηζβήηεζε ζηξέθεηαη πξνο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν εξκελεχηεθαλ ζε ηέηνηεο 

πεξηπηψζεηο «νη έλλνηεο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηνπ ελδφκπρνπ, ηνπ ηδησηηθνχ, ηνπ 

ςπρηθνχ, ηνπ κεηαθπζηθνχ» (νπ.). πλνιηθά, ε πξνζέγγηζε ηνπ Buchloh απνηέιεζε 

κηα ζεκαληηθή βάζε γηα ηελ θαηαλφεζε κηαο δηαθνξνπνηεκέλεο αμηνπνίεζεο ηνπ 

αζήκαληνπ, ηνπ θαζεκεξηλνχ, ηεο „νηθεηφηεηαο‟
20

.  

 

Πην ζπγθεθξηκέλα ν Buchloh επελδχεη ζηηο ζεσξήζεηο πνπ έκειιε λα αιιάμνπλ ηελ 

νπηηθή ηνπ 20
νχ

 αηψλα, ηηο νπνίεο, φπσο, ππνζηεξίδεη, δελ έρεη αμηνπνηήζεη αξθνχλησο 

ν ιφγνο ηεο ηέρλεο θαη γηα απηφ ππνπίπηεη ζε νιηζζήζεηο θαη παιηλδξνκήζεηο. Δλλνεί, 

κε ιίγα ιφγηα, ηελ θξνυδηθή ςπραλαιπηηθή ζεψξεζε, ηε ζσζζπξηαλή γισζζνινγία 

θαη ηε ζεκεησηηθή επαλάζηαζε (Buchloh, 2000b: 51).  

 

χκθσλα κε ηε ζεψξεζή ηνπ ε ηέρλε πνπ ελδίδεη ζηελ αηζζεζηαθή εκπεηξία, πνπ είλαη 

„πξνζσπηθή‟ θαη „εθθξαζηηθή‟, ε νπνία ηνπνζεηείηαη έμσ απφ θάζε ζπγθείκελν, 

εμππεξεηεί ηελ λνκηκνπνίεζε ηνπ θξάηνπο θαη ηεο ζεζκηθήο ηδενινγίαο. Γηα ηελ 

αθξίβεηα παξαδίδεηαη ζηηο δπλάκεηο ηνπ ζεάκαηνο, φπσο ην δηαηππψλεη: 

 

«κηα ηέηνηα θαηαθαηηθή κίκεζε θάλεη λα θαίλεηαη αλαπφθεπθην φηη νη θαιιηηερληθέο 

πξαθηηθέο, εάλ δελ πξνεηνηκάδνπλ ηνλ δξφκν, ηνπιάρηζηνλ, ζην ηέινο ελδίδνπλ ζηηο 

δπλάκεηο ηνπ πνιηηηζκνχ ηνπ ζεάκαηνο [πνπ θαηαθέξλνπλ] λα δηαπνηίζνπλ φιεο ηηο 

ζπκβάζεηο ηεο αληίιεςεο θαη ηεο επηθνηλσλίαο ρσξίο θακία κνξθή αληίζηαζεο 

(Buchloh, 2000b: xxi)».  

                                                 
20 θφπηκα εδψ ρξεζηκνπνηνχκε ην φξν νηθεηφηεηα, πξννηθνλνκψληαο ηελ ζέζε πνπ δηαπεξλά ηελ 

παξνχζα κειέηε. Σν δήηεκα ηεο νηθεηφηεηαο εμεηάδεηαη ζην βηβιίν ηνπ Richard Sennett, Ζ Τπξαλλία 

ηεο Οηθεηόηεηαο (Sennett, 1999 [1977]) ζην νπνίν ν Sennett ππνζηεξίδεη φηη ε αληζνκεξήο δηφγθσζε 

ηνπ ηδησηηθνχ ζηνηρείνπ απέλαληη ζην δεκφζην βιάπηεη ηελ ίδηα ηελ πνιηηηθή ππφ ην βάξνο κηαο 

αλειέεηεο πάιεο ησλ λαξθηζζηζκψλ, ησλ ηδησηηθψλ θαη ςπρνινγηθψλ παξαγφλησλ.  
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Ο ηζηνξηθφο βιέπεη ζηελ αμηνπνίεζε ησλ ίδησλ ησλ κεραληζκψλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ην 

θξάηνο θαη ε ζεζκηθή ηδενινγία ηε δπλαηφηεηα κηαο αληηζηξακκέλεο ρεηξαθεηηθήο 

θίλεζεο. Ζ αμηνπνίεζε απφ ηελ ηέρλε ησλ ίδησλ απηψλ κεραληζκψλ, κε εμέρνληα ην 

αξρείν, κεηαηξέπεη απηνχο ηνπο κεραληζκνχο ζε κέζα αληίζηαζεο. Ζ αμηνπνίεζε ηνπο 

θαηαθέξλεη ηελ αληηζηξνθή ηεο δπλακηθήο, πνπ βαζίδεηαη ζηε ζαγήλε ηνπ 

πξνζσπηθνχ ζπλαηζζήκαηνο θαη ε νπνία εληζρχεη ηνλ λφκν ηεο θξαηνχζαο 

(θαηαλαισηηθήο) ηδενινγίαο. ηε ζεψξεζε ηνπ Buchloh βξίζθνπκε ηηο δχν 

ζεκαληηθέο αηξαπνχο ζηελ αμηνπνίεζε ηεο ηέρλεο αξρείνπ απφ ηελ πιεπξά ησλ 

θαιιηηερλψλ θαη ζηελ πξφζιεςε απφ ηελ πιεπξά ησλ ζεαηψλ. Απηή πνπ ην ζπλδέεη 

θαη απηή πνπ ην απνζπλδέεη απφ ην ηδησηηθφ θαη ηελ αλνκία.  

 

Ο Buchloh αλαδεηά ηηο απαξρέο ηνπ «αλνκηθνχ αξρείνπ» κε ζηφρν, φρη λα 

επηβεβαηψζεη, αιιά λα θαηαξξίςεη νξηζκέλεο πξνθαλείο γξακκηθφηεηεο. Ο ηζηνξηθφο 

αθνινπζεί ηηο αξρέο ηεο θνπθστθήο γελεαινγίαο, θαζψο αλαδεηά ηηο ξήμεηο ηεο ηέρλεο 

ηεο κεηαπνιεκηθήο γεληάο κε ηνπο πξνθαηφρνπο ηεο, επηρεηξψληαο λα ζηξέςεη ην 

ελδηαθέξνλ καο ζηα ζεκεία εθείλα πνπ έρνπλ παξακειεζεί θαη πνπ ζρεηίδνληαη κε 

„ησξηλά εξσηήκαηα‟, φπσο δηαηείλεηαη ν Foucault. Ζ αλάγλσζή ηνπ εθθηλεί απφ ηνπο 

ζεκαίλνληεο δηαλνεηέο θαη ηηο ζεσξήζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ αλάδπζε ηεο 

θσηνγξαθίαο, ησλ λέσλ κέζσλ θαη ηνλ ξφιν ηνπο ζηελ εκπεηξία ηεο λεσηεξηθφηεηαο, 

ηνπνζεηείηαη, φκσο, θπξίσο κέζα ζην ηζηνξηθφ ζπγθείκελν ηεο κεηα-πνιεκηθήο 

ζπλζήθεο. πσο θάζε γελεαιφγνο μεθηλάεη, απφ θάπνηεο αξρηθέο παξαδνρέο πνπ 

αθνξνχλ ηηο απαξρέο. πσο παξαηεξεί, ην ελδηαθέξνλ γηα ηε ζπιινγή, ηελ παξάζεζε 

εηθφλσλ ρσξίο ζρνιηαζκφ, ηε ζπξξαθή πιεξνθνξηψλ, ζπλδέεηαη κε ην αξρείν. Σα 

ηεξάζηηα ηακπιφ κε ηηο αζρνιίαζηεο θσηνγξαθίεο πνπ ζπγθέληξσζε ν Warburg 

παξαπέκπνπλ ζε έλα αλνξζφδνμν αξρείν ηζηνξίαο ηεο ηέρλεο. Ο Buchloh παξαπέκπεη 

ζηελ αλάγλσζε ηνπ Wolfgang Kemp (Buchloh, 1998: 57), ν νπνίνο, ζπλδέεη ηνλ 

Άηιαληα ηνπ Warburg κε ην αλνινθιήξσην έξγν ηνπ Benjamin. Σν έξγν ηνπ 

Benjamin είλαη κηα εθπιεθηηθή ζπλαξκνγή (assemblage) θεηκέλσλ πνπ θαηά αλάινγν 

ηξφπν κε ηε ζπλαξκνγή εηθφλσλ ηνπ Warburg, ζρεκαηίδεη έλα (ελαιιαθηηθφ) αξρείν,  

ην νπνίν επεμεξγάδεηαη ην δήηεκα ηεο αληίιεςεο θαη ηεο δηακφξθσζεο ηεο κλήκεο 

αλαθνξηθά κε ζπιινγηθέο κνξθέο εκπεηξίαο. Σα αξρεία απηά δίλνληαο έκθαζε ζην 

ζξαχζκα, (ην νπνίν παξαπέκπεη ζηε ηκεκαηηθφηεηα ηνπ αξρείνπ), ζπλδένληαη κε ην 

θνιάδ θαη ην θσηνκνληάδ, πνπ θπξηάξρεζαλ ζηελ ηέρλε ηεο ηζηνξηθήο πξσηνπνξίαο –

νη πξνθαλείο ζπλδέζεηο ιφγσ θφξκαο είλαη απηνλφεηεο. Οη ζπλδέζεηο απηέο –θάηη πνπ 
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είρε ήδε επηζεκάλεη ν Kemp, ην ζπιινγηζκφ ηνπ νπνίνπ ζπλνςίδεη ζην άξζξν ηνπ ν 

Buchloh– δελ είλαη κφλν θνξκαιηζηηθέο αιιά αθνξνχλ πξσηίζησο ηελ πξφζεζε 

αλαηξνπψλ ζηε βάζε ηεο θαηάηκεζεο, ηεο απνδφκεζεο ζα ιέγακε. Σν θείκελν, ην 

έξγν πνπ γίλεηαη θαηαλνεηφ σο κηα ζπιινγή παξαζεκάησλ, ππνζθάπηεη ηνλ 

εζθαικέλν ελνπνηεηηθφ ηφλν πνπ απνδίδεηαη a priori ζε έλα έξγν ή ζε έλα θείκελν θαη 

ππνζθάπηεη ηελ ππνηηζέκελε παλζνθία ηνπ ζπγγξαθέα. Ζ παξαζεκαηηθή ινγηθή 

επηηξέπεη ηαπηφρξνλα λα αλαδπζνχλ ζηελ επηθάλεηα δηαθνξεηηθέο πξαθηηθέο, ζέζεηο 

θαη φςεηο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ησλ ππνθεηκέλσλ θαη λα ζπλδπαζηνχλ (νπ.:53). 

 

Ζ αηζζεηηθή ηνπ κνληάδ σο αξρείνπ νθείιεηαη ή αλαθέξεηαη ζηηο αλαηξνπέο πνπ 

επέθεξε ην επαλαζηαηηθφ πξφγξακκα ηεο ηζηνξηθήο πξσηνπνξίαο. Σν κνληάδ σο 

αξρείν είλαη ε ίδηα ε ηζηνξηθή γλψζε, ε νπνία βαζίδεηαη ζε ζπξξαθέο, ζπλερείο 

δηαζπλδέζεηο θαη επαλαθαζνξηζκνχο ησλ εηεξφθιηησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ θαη 

ιεηηνπξγηψλ, ζηε βάζε ησλ νπνίσλ ζεκειηψλεηαη ε ππνθεηκεληθφηεηα ηεο 

λεσηεξηθφηεηαο (νπ.). Σν κνληάδ, ην αξρείν, ε ζσξεπηηθή αξρή, πνπ θαηά ηελ 

αιηνπζεξηαλή ζχιιεςε εγθαιεί
21

 ζε έλα είδνο αλάγλσζεο, απνθεξχζζεη ηηο αθειείο 

ππνθεηκεληθέο ζπιιήςεηο θαη επαλαπξνζδηνξίδεη ην γξάθνλ ηζηνξία ππνθείκελν.  

 

Ζ θαηαζθεπαζηηθή (structural) έκθαζε ζηελ αζπλέρεηα θαη ην ζξαχζκα, ζχκθσλα κε 

ην ζπγγξαθέα, εθκνληέξληζαλ ην βιέκκα ηνπ ζεαηή ζηξέθνληάο ην, κε ηελ ηερληθή 

ηνπ ζνθ, ζην ίδην ην ζνθ ηεο θαζεκεξηλήο εκπεηξίαο ελφο ξαγδαία αλαπηπζζφκελνπ 

βηνκεραληθνχ θφζκνπ πνπ ηαιαλίδεηαη απφ δξακαηηθέο εζσηεξηθέο αληηθάζεηο. 

Παξάιιεια, ε κεησλπκηθή κέζνδνο ηνπ θσηνκνληάδ –βαζηζκέλε ζηε ζπλερή έκθαζε 

ζηε δηάιπζε θαη ηνλ ηεκαρηζκφ –ηαπηίζηεθε, ηνπιάρηζηνλ ζηελ πξψηε ηεο θάζε, κε 

έλα είδνο αληίζηαζεο ελάληηα ζηε βία ησλ κχζσλ ηεο ελφηεηαο θαη θαζνιηθφηεηαο ηεο 

θπξίαξρεο (θαζηζηηθήο) ηδενινγίαο. Οη πξαθηηθέο απηέο, φπσο παξαηεξεί ν ηζηνξηθφο, 

νδεγήζεθαλ ζηαδηαθά ζηελ «απνπνιηηηθνπνίεζε» (depoliticizing) (Buchloh, 1998: 

55). Ζ ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο έιιεηςεο ηεο „πνιηηηθήο δπλακηθήο‟ ψζεζε θαιιηηέρλεο 

λα αλαδεηήζνπλ ζηελ ηάμε θαη φρη ζηελ αηαμία ηελ πξννπηηθή κηαο ξηδνζπαζηηθήο 

ηέρλεο. ε απηή ηε κεηαηφπηζε ν Buchloh βξίζθεη ηελ απαξρή ηεο αξρεηαθήο ηέρλεο. 

Ζ κεηάβαζε ζπλδέεηαη κε ηελ ξηδηθή αιιαγή σο πξνο ηηο ζηξαηεγηθέο απνθέληξσζεο 

                                                 
21 Ζ έγθιεζε ζχκθσλα κε ηνλ Althusser αλαθέξεηαη ζε κηα πνιχ ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε πνπ αθνξά 

ηελ θιήηεπζε ελφο πξνζψπνπ απφ κηα αξρή, απφ έλα άιιν πξφζσπν. ε απηή ηελ „επηρείξεζε‟ ην 

άηνκν γίλεηαη ππνθείκελν. Βι. ζρεηηθά (Althusser, 1999 [1976]: 110). 



 36 

ηνπ ππνθεηκέλνπ ζηε κεηαπνιεκηθή ζπλζήθε. ε απηή ηε κεηάβαζε ν ζπγγξαθέαο, ν 

δεκηνπξγφο (author), αμηψλεη εθ λένπ ηελ ηαπηφηεηα ηνπ σο απνθεληξσκέλν 

ππνθείκελν (νπ.). ηελ θαηαλαισηηθή θνπιηνχξα ε αμία ηνπ ππνθεηκέλνπ-

θαηαλαισηή δηακνξθψλεηαη απφ ηελ ελαιιαζζφκελε αμία ησλ ζεκείσλ 

(interchangeable value of signs) (νπ. 56). Αθξηβψο ζηελ νξγάλσζε ησλ λέσλ ζεκείσλ 

ν „δεκηνπξγφο‟ επαλαδηεθδηθεί ηελ ηαπηφηεηά ηνπ.  

 

Ήδε απφ ηε δεθαεηία ηνπ ‟20, ε «επηζηεκνινγία ηνπ ζνθ» αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ 

«επηζηεκνινγία ηεο αξρεηαθήο ηάμεο» (νπ.: 55), δειαδή, ην βίαην, παξνξκεηηθφ 

κνληάδ δίλεη ηε ζέζε ηνπ ζην νξγαλσκέλν, νξζνινγηθφ αξρείν. Πξσηεξγάηεο, ηνπ 

θσηνκνληάδ, φπσο νη John Heartfield, El Lissitzky, Alexandr Rodschenko, άζθεζαλ 

θξηηηθή ζηελ αζηηθή απνζηαζηνπνίεζε ηεο θαιιηηερληθήο πξσηνπνξίαο ή γηα ηελ 

αθξίβεηα, αληηζηάζεθαλ ζηελ αηζζεηηθή ηεο απνζηαζηνπνίεζεο ηελ νπνία ζεψξεζαλ 

ηππηθή έθθξαζε ηεο αζηηθήο επαλαπαπκέλεο ζπλείδεζεο. Γηεθδίθεζαλ ηελ 

επαλεγθαζίδξπζε ηεο επηθνηλσληαθήο δηάζηαζεο ηεο (θσηνγξαθηθήο) εηθφλαο θαη 

αλαδήηεζαλ ηνλ δπλακηθφ ηεο ξφιν θαη ηε ζεκαζία ηεο ζε απηή ηε δηαδηθαζία. Ζ 

δπλαηφηεηα ηεο θσηνγξαθίαο λα παξάγεη ζεηξηαθφηεηα θαη λα πξνζθέξεη 

ζπγθεηκεληθέο θαη ελδερνκεληθέο πιεξνθνξίεο, πξνζέθεξε λέεο ξηδνζπαζηηθέο 

πξννπηηθέο ζηελ αληίιεςε ηνπ θφζκνπ, παξάγνληαο κηα ηδηαίηεξε επθνξία πνπ 

δηαπνηηδφηαλ απφ ηελ πίζηε ζηε ρεηξαθεηηθή δπλαηφηεηα ησλ λέσλ κέζσλ. Ζ 

θσηνγξαθία, φρη κφλν κπνξνχζε λα αλαπαξάγεη έλαλ ζρεδφλ απεξηφξηζην αξηζκφ 

πξνζψπσλ θαη αληηθεηκέλσλ, αιιά θπξίσο κπνξνχζε λα κεηαθέξεη έλαλ άθζηην 

αξηζκφ ζέζεσλ, φςεσλ ηνπ ίδηνπ πξάγκαηνο. Γελ ήηαλ κφλν εθηθηφ αιιά θαη αλαγθαίν 

λα αλαδεηρζεί ε πνιιαπιφηεηα ησλ ζεκάησλ θαη ησλ ππνθεηκέλσλ θαη ε αλάδεημε ηνπ 

αηφκνπ ζηηο πνηθίιεο θαη εηεξφθιηηεο φςεηο ηνπ. Σν άηνκν δελ απνκνλψλεηαη, φπσο 

ζπλέβαηλε ζην πιαίζην ηεο αζηηθήο πξννπηηθήο θαη θνπιηνχξαο, απφ ην ζπγθείκελφ 

ηνπ.  

 

Ο Buchloh παίξλεη σο παξάδεηγκα γηα απηφ ην αξρείν ηνπ Rodschenko, κηα 

ζπζηεκαηηθά νξγαλσκέλε ζπιινγή θσηνγξαθηψλ δηαθφξσλ πξνζψπσλ πνπ 

πξνζθέξνπλ κηα «νμπδεξθή καηηά ζηελ πνιππινθφηεηα ηνπ ππνθεηκέλνπ». Οη «θσην-

θάθεινη» (foto files) ηνπ Rodschenko γίλνληαη ην ζεκείν ηνκήο ηεο νξγαλσηηθήο θαη 

δηαλεκεηηθήο ζηξνθήο (ζηε θσηνγξαθία) (organizational and distributive form) 

(Buchloh, 1998: 55) Ζ πξνζέγγηζε απηή, ηνπνζεηεί ην ππνθείκελν, ην ζέκα, εληφο ηνπ 
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ζπγθεηκέλνπ σο ηνλ κνλαδηθφ ηξφπν λα έξζεη θαλείο αληηκέησπνο κε ηε ζπλείδεζε ηεο 

επαλαζηαηηθήο επνρήο, ε νπνία ζέηεη ην άηνκν αλάκεζα ζηα άιια άηνκα, ηε δξάζε 

ηνπ ζην κέζν ηεο ζπιινγηθήο δξάζεο (νπ.). Ο Buchloh ζπεχδεη, φκσο, λα καο 

ππελζπκίζεη φηη ππάξρεη θαη ε άιιε φςε. ηνλ αληίπνδα ηεο επαλαζηαηηθήο 

αηζηνδνμίαο, ε αλάιπζε ηνπ Singfried Kracauer ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα ζθεπηηθηζηηθή 

ζηάζε, επηθεληξψλνληαο ην ελδηαθέξνλ ηεο ζηε ζρέζε ησλ λέσλ κέζσλ κε ηε κίκεζε, 

ηε κλήκε, ην επηθαηλφκελν, ζπληειψληαο, δειαδή, ζηε δηακφξθσζε ηεο άιιεο φςεο 

ηεο θξηηηθήο πνπ ζηφρεπε ζηηο αδεθάγεο δηαζέζεηο ηνπ πξψηκνπ θαπηηαιηζκνχ. «Ζ 

επίζεζε ηεο ζπιινγήο εηθφλσλ είλαη ηφζν κεγάιε πνπ απεηιεί λα θαηαζηξέςεη ηελ 

πηζαλφηεηα χπαξμεο ζπλείδεζεο ησλ θαζνξηζηηθψλ ηάζεσλ. […] Πνηέ κηα επνρή δελ 

γλψξηδε ηφζα ιίγα γηα ηνλ εαπηφ ηεο», δηαηείλεηαη κειαγρνιηθά ν Kracauer [Kracauer 

παξαηίζεηαη ζην (Buchloh, 1998: 55)].  

 

Παξά ηηο φπνηεο πξνζπάζεηεο δηαθνξνπνίεζεο κε ην ηζηνξηθφ πξνεγνχκελν, ζηελ 

αλάγλσζε ηνπ Buchloh βιέπνπκε πξάγκαηη γέθπξεο ζπλέρεηαο. Γέθπξεο ζπλέρεηαο 

πνπ ζπλδένπλ ην επηρείξεκά ηνπ φρη κε ηνλ ιφγν πνπ επελδχεη ζηελ αηζηνδνμία 

ζρεηηθά κε ηα λέα κέζα αιιά κε ηνλ ιφγν πνπ κεηαθέξεη ηε καηαίσζε πνπ πξνθχπηεη 

απφ ηελ αδπλακία αληίζηαζεο απέλαληη ζηηο αδεθάγεο δηαζέζεηο ηνπ θαπηηαιηζκνχ. Ο 

ηζηνξηθφο, αλαθεξφκελνο ζην έξγν ηνπ κεηαπνιεκηθνχ θαιιηηέρλε Gerard Richter, 

βιέπεη ηελ αλακέηξεζε κε κηα ζπιινγηθή θσηνγξαθηθή παξαγσγή ηεο νπνίαο ε κφλε 

ιεηηνπξγία είλαη λα απμάλεη ηελ παζεηηθή  θαηαλάισζε ησλ εηθφλσλ ηεο πνιηηηζηηθήο 

βηνκεραλίαο. χκθσλα κε ηνλ Buchloh, ην «αλνκηθφ αξρείν» (νπ.: 56), φπσο 

ραξαθηεξίδεη ην αξρείν ηνπ Richter, απαληά, αληηζηέθεηαη ζε απηή ηελ σκφηεηα. 

 

Ζ ζηξνθή ελάληηα ζε απηή ηε ζπλζήθε ζέηεη ηε βάζε γηα ην «ηέινο ηνπ κνληάδ», 

ζχκθσλα κε ηνλ νκψλπκν ηίηιν ηνπ άξζξνπ θαη ηελ απαξρή ηνπ (αλνκηθνχ) αξρείνπ. 

ηελ αληηθαηηθή έλλνηα ηνπ αλνκηθνχ αξρείνπ επηθεληξψλεηαη θαη ε πξφθιεζε απηήο 

ηεο λέαο πξαθηηθήο. ηα κεηαπνιεκηθά εγρεηξήκαηα πξνθξίλεηαη ε ζπλζεηηθή 

νκνγελνπνίεζε ηνπ πιηθνχ ηφζν θαηαζθεπαζηηθά (structurally) (κε ηε κνξθή 

πιέγκαηνο ζηελ πεξίπησζε ηνπ Gerard Richter), φζν θαη εηθνλνγξαθηθά 

(εηθνλνγξαθία πνπ εληνπίδεηαη ζηνλ παξάινγν πεξηνξηζκφ ηεο νκνηνγέλεηαο ζην έξγν 

ηνπ Broodthaers) (Buchloh, 1998: 58). Ζ κέζνδνο απηή ζέηεη ζε λέα πξαγκάηεπζε ηε 

ζρέζε ηεο ηέρλεο κε ην ηπραίν, κε ηελ έιιεηςε ηερληθήο αξηηφηεηαο θαη ηέινο κε ηελ 

αληη-αηζζεηηθή πξνζέγγηζε (νπ. 56). Ο Buchloh παξνπζηάδεη σο ελδεηθηηθή ηεο αληη-
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αηζζεηηθήο ηάζεο ην αξρείν θσηνγξαθηψλ πξνπνιεκηθήο βηνκεραληθήο 

αξρηηεθηνληθήο ησλ Berndt θαη Hilla Becher. Απηφ ραξαθηεξίδεηαη απφ έλαλ 

εληζρπκέλν νξζνινγηζκφ ηνλ νπνίν ν ηζηνξηθφο δηαβάδεη ζε κηα δηαιεθηηθή ζρέζε κε 

ηελ αληη-αηζζεηηθή πξνζέγγηζε. Ζ ππεξ-νξζνινγηθή, απνζηαζηνπνηεκέλε θφξκα ησλ 

εηθφλσλ ησλ Becher, δηαθσηίδεη ηνπο θηλδχλνπο πνπ θξχβεη ν απσζεηηθφο 

κεραληζκφο. Ο ζπγγξαθέαο ζπλδέεη ηνλ απσζεηηθφ κεραληζκφ κε ηνλ νξζνινγηζκφ, 

κε ηελ „ηαθηνπνίεζε‟ ησλ αλζξψπηλσλ ππνζέζεσλ. ε κηα αληεγθιεηηθή θίλεζε, ην 

αξρείν ησλ Becher δελ είλαη κφλν έλαο θφξνο ηηκήο ζηε κεηαπνιεκηθή 

αλαζπγθξφηεζε ηεο ζνζηαιδεκνθξαηηθήο Γεξκαλίαο. Δίλαη ηαπηφρξνλα ε 

αλαηξηρηαζηηθή ππελζχκηζε ηεο ζθνηεηλήο πιεπξάο ηεο „ηαθηνπνίεζεο‟ ησλ άιισλ 

εηθφλσλ ηεο γεξκαληθήο βηνκεραλίαο, ησλ θνχξλσλ αεξίσλ θαη ησλ νρπξψλ ησλ 

ζηξαηνπέδσλ ζπγθέληξσζεο (νπ. 57), πνπ απνπζηάδνπλ απφ ην αξρείν ησλ Becher. Σν 

αξρείν δελ είλαη κφλν φζα απνθαιχπηεη, αιιά θαη φζα απνθξχπηεη.  

 

Σν θνιάδ έδσζε έκθαζε ζηελ αληηιεπηηθή, πιηθή θαη ρσξηθή αζπλέρεηα. Μέζα απφ 

ηνλ παξαηαθηηθφ ηνπ ραξαθηήξα θαη ηε ραψδε αηζζεηηθή, επηρεηξνχζε λα παξαγάγεη 

ην κηκεηηθφ απνηέιεζκα απφ ηε κηα ηεο ρξνληθήο ζπγρξνλίαο θαη απφ ηελ άιιε ηνπ 

αιινηξησηηθνχ ζνθ (νπ.: 58). Αληίζεηα, ην κνληέιν ηεο «αξρεηαθήο ζπιινγήο» 

επηθεληξψλεηαη ζηελ νκνηνγέλεηα ησλ πεγψλ θαη ηνπ πιηθνχ κε κηα ζρεδφλ «δηδαθηηθή 

ηάμε» (νπ.). Σν αξρείν ζηνρεχεη επηδεηθηηθά ζε έλα „αληη-δξακαηηθφ‟ θαη „αληη-

δπλακηθφ‟ (anti-dramatizing and anti-dynamic) (Buchloh, 1998: 58) απνηέιεζκα. Σν 

αξρείν δελ ηαπηίδεηαη κε ην θνιάδ, αιιά κε ηελ ηαμηλφκεζε. Οξγαλψλεη ην θεηκεληθφ 

θαη θσηνγξαθηθφ πιηθφ κε ηνλ κνλφηνλν ηξφπν ηεο επξεηεξηαθήο θαηαγξαθήο θαη 

θαηαρψξεζεο, ζχκθσλα κε ηνπο κεζνδηθνχο θαλφλεο ησλ ηππηθψλ αξρεηαθψλ 

θαηαιφγσλ. Απηφ πνπ θάλεη ηφζν δχζθνιε ηελ θαηαλφεζε έξγσλ, φπσο ην Section 

Publicite ηνπ Marcel Broodthaers φζν θαη ηνλ Άηιαληα ηνπ Richter είλαη ε 

αληηζηξνθή πνπ επηρεηξνχλ σο πξνο ηελ αξρεηαθή ηάμε πνπ πηνζεηνχλ. Ζ 

αληεζηξακκέλε, σο πξνο ηελ επηαμία, θίλεζε ηεο ηαμηλνκεηηθήο νξκήο ησλ έξγσλ 

ηνπο δελ κπνξεί λα γίλεη ακέζσο θαηαλνεηή, θαζψο δελ βξίζθεη πξφηεξν αλαιπηηθφ 

εξγαιείν ζην παξάδεηγκα ησλ έξγσλ ηεο πξνεγνχκελεο γεληάο. Απηφ, κε ιίγα ιφγηα, 

πξνζθέξεη ε αλάγλσζε απηψλ ησλ πεξηπηψζεσλ απφ ηνλ Buchloh. 

 

Οχηε ε ζεκεησηηθή επαλάζηαζε ηεο αηζζεηηθήο αζπκθσλίαο νχηε ε «κλεκνληθή 

εζσηεξίθεπζε» (mnemonic internalization) κηαο αηζζεηηθήο ηνπ ζνθ ή ηεο «δπλακηθήο 
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ηεο κεραλήο» (mechanical dynamics) (νπ.: 58) ππήξμαλ πξφδξνκνη ηεο κεηαπνιεκηθήο 

γεληάο, ζχκθσλα κε ηε ζεψξεζε ηνπ Buchloh. Οχηε ε αλαπάληερε αληηπαξάζεζε 

εηθφλσλ θαη αληηθεηκέλσλ –κηα ηερληθή πνπ αλαθαιεί νλεηξηθέο θαη κλεκνληθέο 

εηθφλεο θαηά ηα ζνπξεαιηζηηθά πξφηππα− πνπ αληηθεηκεληθνπνηεί ην αζπλείδεην– 

ππήξμαλ ην πξννίκην απηήο ηεο εμέιημεο. Αληίζεηα, νη κεηαπνιεκηθνί θαιιηηέρλεο 

θαηαπηάζηεθαλ κε ηνλ ζρεδφλ κεραληθφ ηξφπν ησλ ζπζηεκάησλ ηαμηλφκεζεο ησλ 

αξρείσλ. Δλάληηα ζηηο ρεηξνλνκίεο εμέγεξζεο θαη πνιηηηθήο ηαξαρήο, ελάληηα ζηηο 

αμηψζεηο ηεο πξσηνπνξίαο γηα πνιηηηθή νπηνπία θαη ελάληηα ζε πξάμεηο πνπ 

αηθληδίαδαλ ηνλ ζεαηή κέζσ ηνπ ζνθ, ηα θαιιηηερληθά αξρεία παξνπζηάδνπλ κηα 

αηειείσηε, επαλαιεπηηθή ιηηαλεία αλαπαξαγσγψλ. Δπηδίδνληαη ζε κηα 

γξαθεηνθξαηηθά νξγαλσκέλε δηάηαμε, κηα επαιιειία ζηελ νπνία απεηθνλίδνληαη νη 

δνκέο εμνπζίαο θαηά ησλ νπνίσλ θαηαθέξζεθε ε ηζηνξηθή πξσηνπνξία. Ζ πξνζέγγηζε 

ησλ κεηαπνιεκηθψλ θαιιηηερλψλ, ππνζηεξίδεη ν Buchloh, δελ κεηαθέξεη θαζφινπ ηελ 

αηζηνδνμία ηνπ Benjamin, αιιά ηελ απαηζηνδνμία ηνπ Kracauer, δηαπνηηζκέλε απφ ηε 

κεηακνληέξλα ακθηζπκία ηνπ Baudrillard, ζα ιέγακε, πνπ πεξηγξάθεη κηα θαηάβαζε 

πξνο ηνλ εθθπιηζκφ: 

 

«απφ ηελ θαιιηηερληθή ηερληθή ηνπ αληηθεηκέλνπ, απφ ην αληηθείκελν ζην ζχκβνιν, απφ 

ηε ιεηηνπξγηθή αμία ζηελ αληαιιαθηηθή αμία, απφ ην ζχκβνιν ζηελ αληαιιαθηηθή αμία 

[…] αξζξψλεηαη ε αλαπφθεπθηε ινγηθή κε ηελ νπνία ε αηζζεηηθή πξαθηηθή 

κεηακνξθψλεηαη ζε πξνπαγάλδα (νπ.: 58)». 

 

Ζ αλάγλσζε ηνπ Buchloh, φκσο, παξακέλεη ζε κεγάιν βαζκφ πξνζδεκέλε ζηελ 

αλάιπζε ηεο ηαμηλνκεηηθήο ηάμεο ηνπ αξρείνπ, ζε κηα εξκελεία ηεο νξγαλσηηθήο 

δηαδηθαζίαο θαη ηεο δηαδηθαζίαο ηεο κλήκεο. Σν «ζρνιαζηηθά ηαθηνπνηεκέλν αξρείν» 

(meticulously arranged archive) (Buchloh, 1998: 60) ηεο κεηαπνιεκηθήο γεληάο, είλαη 

έλα εξγαιείν αληίζηαζεο. ηνρεχεη αθξηβψο κε ηνπο ίδηνπο κεραληζκνχο ζηελ 

αλαηξνπή ηνπ κχζνπ ηεο βηνκεραλίαο ηεο πνιηηηζηηθήο παξαγσγήο θαη ησλ 

κεραληζκψλ ηεο. ηελ αλακέηξεζή ηνπ κε απηνχο ηνπο κεραληζκνχο ην αξρείν έρεη 

«έλαλ δηαθσηηζηηθφ ζθνπφ» (enlightening purpose) (νπ.): φρη λα  εμαλζξσπίζεη ηνπο 

κχζνπο ηνπ παξφληνο, φπσο ζηφρεπαλ νη πξαθηηθέο ηεο ηζηνξηθήο πξσηνπνξίαο, αιιά 

λα ελαληησζεί ζηελ θαζνιηθφηεηα, ηνλ νινθιεξσηηζκφ (totality) ησλ κπζνινγηθψλ 

δνκψλ ηνπ «πνιηηηζκνχ ησλ αηζζήζεσλ» (sensationalist culture) θαη ηεο πνιηηηζηηθήο 

βηνκεραλίαο. Ο δηαθσηηζηηθφο ζηφρνο κπνξεί λα επηηεπρζεί, αλ φρη κέζσ κηαο πην 
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ξηδνζπαζηηθήο θξηηηθήο θαη «άξλεζεο» (negation) (νπ.), ηνπιάρηζηνλ ζηνρεχνληαο 

ζηνπο ηξφπνπο πνπ νη αξρεηαθνί κεραληζκνί επηδξνχλ ζηε ίδηα ηε ιεηηνπξγία ηεο 

κλήκεο θαη ζηε δηακφξθσζή ηεο δηακέζνπ ησλ «ιεηηνπξγηψλ ηεο κλήκεο» (workings 

of memory) (νπ.). Ζ αλάγλσζε ηνπ Buchloh εληάζζεη ην αξρείν ζηελ θαιιηηερληθή 

θαηεγνξία ηεο ζεζκηθήο θξηηηθήο πνπ ζα πξνζδηνξίζεη ην δεχηεξν κηζφ ηνπ 20
νχ

 αηψλα 

θαη ζα δηαθνξνπνηεζεί απφ ην πλεχκα ηεο πνιηηηθήο ηέρλεο ηεο ηζηνξηθήο 

πξσηνπνξίαο. Ζ ηέρλε ζεζκηθήο θξηηηθήο ζα πξνζπαζήζεη λα αλαδείμεη φηη ε 

θαιιηηερληθή παξαγσγή θαη ε πνιηηηζηηθή βηνκεραλία βξίζθνληαη ζε κηα δηαιεθηηθή 

ζρέζε σο δχν δπλάκεηο πνπ δηαξθψο αιιειναπνθιείνληαη θαη αιιειεπηδξνχλ.
22

 

 

Ζ πξνζέγγηζε ηνπ Buchloh, φπσο άιισζηε έρεη θάλεη ζαθέο ν ίδηνο, δελ πεξηνξίδεηαη 

κφλν ζε κηα κεηα-δνκηζηηθή αλάιπζε ησλ ζεκείσλ θαη ησλ κεραληζκψλ πνπ ηα 

θαζνξίδνπλ, αλ θαη απηή δίλεη, φπσο είδακε κέρξηο εδψ, ζην αξρείν κηα λέα πξννπηηθή 

ζπλδεκέλε κε ηνπο θιπδσληζκνχο ηεο χζηεξεο λεσηεξηθφηεηαο. Ζ αλάγλσζε ηνπ 

ηζηνξηθνχ δηαπνηίδεηαη απφ κηα ςπραλαιπηηθή πξννπηηθή. ηα παξαπάλσ, αιιά θαη ζε 

φζα αθνινπζνχλ, κπνξνχκε λα αληρλεχζνπκε ηελ νθεηιή ηνπ ηζηνξηθνχ ζηελ 

ληεξηληηαλή ςπραλαιπηηθή απνδφκεζε ηνπ αξρείνπ. Αλ θαη ην φλνκα ηνπ θηινζφθνπ 

δελ έξρεηαη ζην πξνζθήλην, ε ζθέςε ηνπ δηαπεξλά ην θείκελν. 

 

Ζ αξρεηαθή δηαδηθαζία σο (ςπρηθόο) κεραληζκόο δηαρείξηζεο (ηνπ ηξαύκαηνο). 

Έλαο ελαιιαθηηθφο ηίηινο απηήο ηεο ππνελφηεηαο ζα κπνξνχζε λα είλαη Τν ηξαύκα 

θαη ην αξρείν. Σν ηξαχκα ζπληζηά ην έξεηζκα ηνπ αξρείνπ ζε έλαλ εμσηεξηθφ ηφπν. 

Παξαθξάδνληαο ηνλ Derrida, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ην αξρείν είλαη ε 

θαηαγξαθή ζε έλαλ ηφπν ζρεηηθήο εμσηεξηθφηεηαο ησλ ζεκαδηψλ, ησλ ηξαπκάησλ 

πάλσ ζην ζψκα (θαη ηε ςπρή), κηα επηζηήκε πνπ κπνξεί λα εμαξηάηαη απφ κηα 

πεξηηνκή (ζρεκαηηθά θαη θπξηνιεθηηθά) (Derrida, 1996 [1995]: 72). Σν ηξαχκα είλαη 

παξφλ ζηελ αλάγλσζε ηνπ Buchloh, δηθαηνινγεκέλα, θαζψο αθνξά ηελ πξψηε 

κεηαπνιεκηθή γεληά, πνπ θέξεη έληνλα ηα ζεκάδηα ηνπ πνιέκνπ. Δπηρεηξεί, φκσο, λα 

δηαθνξνπνηεζεί απφ ζπγθηλεζηαθέο πξνζεγγίζεηο σο πξνο απηφ ην δεδνκέλν. Πψο ζα 

ήηαλ δπλαηφλ λα αγλνήζεη θαλείο, άιισζηε, ηε ζαξσηηθή δχλακε ηνπ πνιέκνπ ζε 

έλαλ γεσπνιηηηθφ θαη πνιηηηζηηθφ ζρεκαηηζκφ πνπ κέρξη πξφηηλνο ζεσξνχληαλ ν 

«αζηηθφο αλζξσπηζηηθφο πνιηηηζκφο», φπσο αλαξσηηέηαη θαη ν ίδηνο (Buchloh, 2000b: 

                                                 
22 Βι. ζρεηηθά εηζαγσγή ζην (Buchloh, 2000b). 
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xx). Ζ νπηηθή απηή δηθαηνινγείηαη επηπιένλ, γηαηί ε κειέηε ηνπ Buchloh ιακβάλεη 

ρψξα αλάκεζα ζε άιιεο κεγάιεο θαη ζνθαξηζηηθέο αιιαγέο πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηελ 

ερεξή εμάξζξσζε ηνπ αλαηνιηθνχ κπινθ, ηνπ απνηθηαθνχ θαζεζηψηνο, ηνπ 

απαξηράηλη, γεγνλφηα πνπ ππξνδφηεζαλ εθ λένπ ην ζπιινγηθφ ηξαχκα θαη 

πξνθάιεζαλ κηα νιφθιεξε „γξακκαηεία ηνπ ηξαχκαηνο‟
23

. ηηο πξαθηηθέο πνπ 

παξνπζηάδεη ν ηζηνξηθφο ην ηξαχκα, απνηειεί θνκβηθφ ζεκείν. ηελ πεξίπησζε ηνπ 

Richter ην έξγν αλαθέξεηαη ζην ηξαχκα ηεο κεηαπνιεκηθήο Γεξκαλίαο θαη ηε 

απψζεζε ηεο ελνρήο κε ηελ κνξθή κηαο ζπιινγηθήο απάζεηαο (Buchloh, 1999: 134). 

 

Ζ ςπραλαιπηηθή θαη ζεκεησηηθή πξνζέγγηζε ηνπ ηζηνξηθνχ εζηηάδεη ζην δίπνιν ηεο 

παξαγσγήο θαη ηεο θαηαζηξνθήο. Ζ ηέρλε ηεο θσηνγξαθίαο, σο θέξνπζα ηηο δχν 

απηέο δπλαηφηεηεο ηεο εγγξαθήο θαη ηεο δηαγξαθήο –ηεο απψζεζεο σο έθθξαζεο ηεο 

δηαγξαθήο– ηεο κλήκεο, ηαπηίδεηαη κε ηελ αξρεηαθή πξαθηηθή ε νπνία νξηνζεηείηαη 

αληίζηνηρα απφ απηέο ηηο δπλαηφηεηεο. Αλάκεζα ζε απηνχο ηνπο αληηζεηηθνχο πφινπο, 

ζηα ζπκπιεξσκαηηθά δεχγε, πνπ ππνγξακκίδνπλ ηελ θαηαζηαηηθή ζρέζε θάζε 

κνξθήο κε ην έμσζέλ ηεο, ν ζεσξεηηθφο αληρλεχεη ηελ ηζηνξηθή κεηαθίλεζε απφ ηελ 

αηζηνδνμία ζηε καηαίσζε. Ο Buchloh ζεκεηψλεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν εμαλεκίζηεθε 

ε πίζηε ζηε ρεηξαθεηηθή δχλακε ησλ κνληέξλσλ ηερλνινγηψλ ηεο αλαπαξαγσγήο. Ζ 

πίζηε απηή βαζίζηεθε ζηε δπλαηφηεηα ησλ λέσλ κέζσλ λα παξέρνπλ απηφ πνπ 

ραξαθηεξίδεη ν ζεσξεηηθφο σο «ζπιινγηθή θνηλσληθή κλήκε» (Merewether, 2006: 13) 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ κεζνπνιέκνπ. ηε κεηαπνιεκηθή, φκσο, πεξίνδν βξήθε κηα 

δηαθνξεηηθή φρη ζεηηθή έθθξαζε. Ζ δχλακε ησλ λέσλ κέζσλ θαη ηερλνινγηψλ 

ηαπηίζηεθε κε ην ηξαχκα θαη ηελ ελνρή ηνπ πνιέκνπ. πλδέζεθε κε ηελ 

πξνγξακκαηηθή ελνξρήζηξσζε ηεο απψζεζήο ηνπ θαζψο θαη κε ηε βίαηε 

θαηαζηαιηηθή εμνπζία ηνπ πξνεγκέλνπ θαπηηαιηζκνχ πνπ ζήκαλαλ «ηελ θαηαζηξνθή 

ηεο κλεκνληθήο εκπεηξίαο θαη ηεο ηζηνξηθήο ζθέςεο ελ γέλεη» (νπ.). ε απηέο ηηο 

ζπλζήθεο αλαδχεηαη ε «κλεκνληθή θξίζε» (memory crisis) (Buchloh, 1999: 136). Ζ 

κλεκνληθή, φκσο, θξίζε δελ πξέπεη λα πξνζιεθζεί κνλνδηάζηαηα. πσο καξηπξεί ηελ 

θαηαζηξνθή, κε ηνλ ίδην ηξφπν δηθαηνινγεί θαη ηελ αλάδπζε ηεο επηζπκίαο γηα κλήκε, 

ην «άιγνο ηνπ αξρείνπ», θαηά ηνλ Derrida (1996 [1995]: 29). 

                                                 
23 Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε ηηο ζρεηηθέο κειέηεο: The Image and the Witness: Trauma, Memory and 

Visual Culture (Guerin & Hallas, 2007), Terror and the Sublime in Art and Critical Theory Empathic 

Vision (Ray, 2005) Affect, Trauma, and Contemporary Art (Bennett, 2005) Documentary Testimonies: 

Global Archives of Suffering (Walker & Sarkar, 2009).  
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ηε κεηαπνιεκηθή έθθξαζε, απηφ πνπ εγγξάθεηαη είλαη ε κειαγρνιία ησλ 

κεηαπνιεκηθψλ καηαηψζεσλ, ησλ ηξαπκάησλ ηνπ πνιέκνπ. Ζ κειαγρνιία ηνπ 

κλεκεηαθνχ αξρείνπ κνλάδσλ ζηιφ (θπιηλδξηθέο απνζήθεο ζηηεξψλ), ηελ νπνία 

θαηαγξάθεη ην θσηνγξαθηθφ δεχγνο Berndt θαη Hilla Becher, θσηνγξαθίδνληαο (ηε 

δεθαεηία ηνπ ‟60) κε «αληηθεηκεληθφ» απνζηαζηνπνηεκέλν ηξφπν ηελ εθιηπνχζα 

βηνκεραληθή αξρηηεθηνληθή, είλαη ην εθθέξνλ κηαο ρακέλεο πξνδνηηθήο παηξίδαο. 

Δίλαη εθείλν πνπ εθηίζεηαη ζηελ θαηαζηξνθή θαη απεηιεί κε θαηαζηξνθή, εηζάγνληαο 

a priori ηε ιήζε ζηελ θαξδηά ηνπ κλεκείνπ, ζχκθσλα κε ηνλ Derrida (νπ). Ζ 

δηαδηθαζία ηεο θαηαγξαθήο θαη ηεο παξαγσγήο ελφο αξρείνπ ζρεδφλ παλνκνηφηππσλ 

εηθφλσλ, ζχκθσλα κε ηνλ Buchloh ηαπηίδεηαη κε ηε ςπρηθή δηεξγαζία ηεο 

ςπραλαγθαζηηθήο επαλάιεςεο. Αθνξά ηελ απαξαίηεηε ςπρηθή δηεξγαζία 

πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζεί ην θελφ πνπ έκεηλε απφ έλα αλεθπιήξσην πέλζνο
24

, 

απνηειψληαο έλα νξφζεκν γηα ηε κεηαπνιεκηθή (γεξκαληθή) „θνπιηνχξα 

αλαδφκεζεο‟. Ζ βηνκεραληθή παξαγσγή, πνπ ππήξμε ην πιαίζην ηεο πξσηνπνξίαο 

πξηλ ηνλ πφιεκν, δελ κπνξνχζε λα επαλελεξγνπνηεζεί ζηε κεηαπνιεκηθή (γεξκαληθή) 

ηέρλε. Σε ζέζε ηεο πήξε ην αξρείν ηεο ςπραλαγθαζηηθήο επαλάιεςεο, κηα έθθξαζε 

άξλεζεο ηεο απψιεηαο ησλ πξνεγνχκελσλ παξαδεηγκάησλ, «ην εθ ησλ νπθ άλεπ ηεο 

κεηαπνιεκηθήο (γεξκαληθήο) αλαδφκεζεο, ε απνηπρία ηνπ πέλζνπο» ζχκθσλα κε ηνλ 

Buchloh (1998: 57). Δδψ ην ληεξηληηαλφ άζθεθην
25

 ηνπ κλεκείνπ ηαπηίδεηαη, πξνο 

ζηηγκή, κε ηελ απψζεζε θαη ηελ θαηαζηνιή. 

 

Δάλ ε αηρκή θαη ε ρεηξαθεηηθή δηάζηαζε ηνπ θσηνκνληάδ είραλ ηελ πξνέιεπζή ηνπο 

ζηελ επηζπκία γηα κηα ξηδηθή κεηαηξνπή ησλ ηεξαξρηθψλ ηαμηθψλ ζρέζεσλ θαη δνκψλ 

πνπ θαζφξηδαλ ηελ απζεληία θαη ηελ παξαγσγή, ζηε κεηαπνιεκηθή ζπλζήθε, ε 

θσηνγξαθία θαη νη δηάθνξεο πξαθηηθέο πνπ ζπλδένληαη κε απηή αληηκεησπίδνληαη σο 

έλα ζχζηεκα ηδενινγηθήο θπξηαξρίαο. Γηα ηελ αθξίβεηα ε θσηνγξαθία απνξξνθάηαη 

απφ ην ζχζηεκα θαη γίλεηαη έλα απφ ηα εξγαιεία κε ηα νπνία εγγξάθεηαη θνηλσληθά ε 

ζπιινγηθή ακλεζία, ε αλνκία θαη ε απψζεζε (νπ.: 94). Ζ κλεκνληθή επηζπκία, 

                                                 
24 Ζ κειαγρνιία θαηά ην Freud είλαη κηα παξεθθιίλνπζα κνξθή πέλζνπο. Δθθξάδεη ην απνηέιεζκα ηεο 

απψιεηαο πνπ δελ αλαγλσξίδεηαη σο ηέηνηα θαη δελ πελζείηαη επηηπρψο. Βι. ζρεηηθά ζεκεηψζεηο 

Αζαλαζίνπ ζην (Butler, 2009 [1997]: 226). 
25 Ζ έλλνηα ηνπ αξρείνπ ζχκθσλα κε ηνλ Derrida, φπσο θαη θάζε έλλνηα, ελέρεη ην βάξνο ηνπ άζθεθηνπ. 

Απηφ, φκσο, δελ βαξαίλεη ην αξρείν κφλν ζαλ θάηη αξλεηηθφ αιιά αθνξά ηε δηάλνημε ζην κέιινλ, ηελ 

εμάξηεζε ησλ θαηαγξαθψλ απφ ην βιέκκα εθείλσλ πνπ έξρνληαη θαη ην ζπλδένπλ κε ηελ ππφζρεζε. Θα 

αλαθεξζνχκε αλαιπηηθφηεξα ζε απηφ ζην δεχηεξν θεθάιαην (Derrida, 1996 [1995]: 52). 
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ζχκθσλα κε ηνλ Buchloh, εκθαλίδεηαη επηηαθηηθά εθεί πνπ δηαηαξάζζεηαη ε ζρέζε 

κεηαμχ ππνθεηκέλσλ θαη αληηθεηκέλσλ, κεηαμχ αληηθεηκέλσλ θαη ηεο αλαπαξάζηαζήο 

ηνπο. χκθσλα κε ηνλ ζεσξεηηθφ, πξφθεηηαη γηα κηα ζπλζήθε ηδξπηηθή γηα ηε 

κεηαπνιεκηθή θνπιηνχξα, ηδηαίηεξα ηε γεξκαληθή, πνπ βξίζθεηαη παγηδεπκέλε ζηε 

ζπιινγηθή απάξλεζε ηεο ηζηνξίαο, ζηελ απψζεζε ηνπ πξφζθαηνπ παξειζφληνο. Απηή 

ε ζπλζήθε ζπλδέεηαη κε ηνλ «ζρεδφλ πζηεξηθά επηηαρπλφκελν θαη δηεπξπκέλν 

κεραληζκφ ηεο θσηνγξαθηθήο παξαγσγήο» πξνθεηκέλνπ λα ζπλαληήζεη ηηο ηερλεηέο 

επηζπκίεο θαη ηνλ θαιπάδνληα θαηαλαισηηζκφ (νπ.: 95).  

 

ε απηφ ην εκβιεκαηηθφ έξγν ηεο κεηα-πνιεκηθήο Γεξκαλίαο ηνπ Richter, πνπ 

ζπλνςίδεη ηελ εκπεηξία ηνπ δηραζκνχ ηεο, ν ηζηνξηθφο εληνπίδεη ηελ απφιπηε 

εθδήισζε ελφο κεηαπνιεκηθνχ, θαιιηηερληθνχ αξρείνπ, κηαο γλήζηαο κεηα-λεσηεξηθήο 

έθθξαζεο. Ο Άηιαληαο ηνπ Richter, είλαη έλαο θάλαβνο απφ κπαλάι θαζεκεξηλέο 

εηθφλεο πνπ έκνηαδαλ λα έρνπλ μεπεδήζεη απφ έλα νηθνγελεηαθφ θσηνγξαθηθφ 

άικπνπκ, αλαθαηεκέλεο κε εηθφλεο ηνπ Σχπνπ. Ζ ηδηφξξπζκε παξάζεζε, ζχκθσλα κε 

ηνλ ηζηνξηθφ, εθθξάδεη ηελ πξφζθαηε (γεξκαληθή) εκπεηξία ηεο απψιεηαο ηνπ 

νηθνγελεηαθνχ θαη ηνπ επξχηεξνπ θνηλσληθνχ πιαηζίνπ. Γηα ηνλ ίδην ηνλ Richter 

αθνξά ηελ πξνζσπηθή, αηνκηθή ηνπ ηζηνξία, θαζψο ν ίδηνο εγθαηέιεηςε ηελ 

αλαηνιηθή Γεξκαλία αθήλνληαο πίζσ ηελ νηθνγέλεηα ηνπ, ελψ ζπιινγηθά αθνξά ηνλ 

ηηκσξεκέλν, δηραζκέλν γεξκαληθφ ιαφ, ζηνλ νπνίν αλήθεη ν θαιιηηέρλεο. Ζ δηπιή 

εκπεηξία απψιεηαο θαηαιήγεη ζηελ ηξαπκαηηθή απην-εθζεκειίσζε, πξνζσπηθή θαη 

εζληθή, ηεο ηαπηφηεηαο. Ζ πξαθηηθή ηνπ Richter καξηπξεί ηε ζπγθεθξηκέλε «θξίζε 

κλήκεο». Αθνξά έλα δηαθνξεηηθφ ηζηνξηθφ ζπγθείκελν απφ απηφ ηεο γεληάο ηνπ ‟20, 

πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ ηζηνξηθή εθζεκειίσζε ηεο νπκαληζηηθήο ππνθεηκεληθφηεηαο. 

Καη‟ αλαινγία ησλ ζηβπιιηθψλ δηαηππψζεσλ ηνπ Kracauer (αλαθνξά ζηνλ Buchloh, 

νπ.), κε ηελ άλνδν ηεο θνπιηνχξαο ησλ κέζσλ (κκε), ην ππνθείκελν δε ζα 

θαζνξηδφηαλ πξσηαξρηθά απφ ηε ζπλέρεηα πνπ πξφζθεξαλ θαη εμαζθάιηδαλ ηα 

κνληέια ηνπ έζλνπο-θξάηνπο, ηεο νηθνγέλεηαο, ηεο παξάδνζεο, ηεο θνηλσληθήο ηάμεο. 

Παξακεξίδνληαο, ζα ζπκπιεξψλακε, ην πέπιν ηεο δαηκνλνπνίεζεο ησλ κέζσλ (κκε), 

πνπ θαίλεηαη λα δηαπεξλά απηή ηελ αλάγλσζε, αλαγλσξίδεη θαλείο ηνπο 

αδηακθηζβήηεηνπο ηξηγκνχο ζηηο βεβαηφηεηεο ηεο λεσηεξηθφηεηαο κε ηηο νπνίεο ήξζε 

αληηκέησπν, κε ακεηάθιεην θαη ηξαπκαηηθφ ηξφπν, ην κεηα-πνιεκηθφ ππνθείκελν.  

Οη ηδησηηθέο εηθφλεο απφ ην πξνζσπηθφ, νηθνγελεηαθφ άικπνπκ ζην άζξνηζκά ηνπο, 

γίλνληαη ην ζπιινγηθφ ηξαχκα. Ζ κειαγρνιία ηνπο κεηαθέξεη ηελ ελνρή γηα ηε θξίθε 
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ηνπ πνιέκνπ. Σν ηδησηηθφ, κπαλάι ζχκπαλ νηθνγελεηαθψλ ζηηγκψλ επηπρίαο 

ρξενθνπεί δίπια ζηηο εηθφλεο ζηξαηνπέδσλ ζπγθέληξσζεο πνπ ν θαιιηηέρλεο αληιεί 

απφ επίζεκα, ηζηνξηθά αξρεία. ηελ πεξίπησζε ηνπ Richter ην ηδησηηθφ αξρείν ησλ 

νηθνγελεηαθψλ ληνθνπκέλησλ φρη κφλν δελ κπνξεί λα πξνζθέξεη έλα απνηειεζκαηηθφ 

αληηζηάζκηζκα ζηε ζθιεξφηεηα πνπ κεηαθέξεη ην δεκφζην αξρείν, αιιά δε ζέιεη, 

γηαηί θάηη ηέηνην ζα θαηαδίθαδε ην ππνθείκελν ζε κηα αθαζηθή ακλεζία. Θα 

κπνξνχζακε λα πνχκε εδψ φηη ην έξγν ηνπ Richter αλαθέξεηαη πεξηζζφηεξν ζηηο 

επελέξγεηεο ηεο αλνκίαο. Ζ ππνρψξεζε ζηελ αλνκία ζπζθνηίδεη ην δήηεκα ηεο 

επζχλεο, ην νπνίν απσζείηαη. Αληίζεηα, ην αξρείν ηνπ Richter έρεη έλαλ ελεξγεηηθφ 

ξφιν σο πξνο ηελ αλάθιεζε ηεο επζχλεο. Δγθαιεί ηα ππνθείκελα λα ιάβνπλ ζέζε 

απέλαληη ζηα ηζηνξηθά γεγνλφηα, θαζήθνλ ζην νπνίν καο επαλαθέξεη ην δεκφζην 

αξρείν. Ζ αλαθνξά ηνπ Buchloh ζηελ αλνκία δελ βξίζθεη δηέμνδν πξνο κηα ηέηνηα 

θαηεχζπλζε. O ηζηνξηθφο δελ αλαιχεη πεξαηηέξσ ηε δπλακηθή πνπ αλαπηχζζεηαη 

κεηαμχ αλνκίαο θαη απψζεζεο, δελ εκβαζχλεη ζην δήηεκα ηεο επζχλεο σο πξνο ηνλ 

Άιιν, πνπ ζηελ πεξίπησζε ηεο Γεξκαλίαο είλαη ν „εμνλησκέλνο‟ άιινο ηνπ πνιέκνπ. 

Δληνχηνηο, ε αλάγλσζή ηνπ, δηαλζηζκέλε κε ηελ θξηηηθή ηεο θνηλσλίαο ηεο 

θαηαλάισζεο, καο πξνηξέπεη ζε κηα επαλεμέηαζε ηεο ζρέζεο ηνπ αξρείνπ κε ην 

Νφκν, ηελ ηάμε θαη ηε ιήςε ππεχζπλεο ζέζεο κέζα ζην θνηλσληθν-ηζηνξηθφ
26

. 

 

ηνλ θαπηηαιηζηηθφ θφζκν, κε ηνλ νπνίν αηθληδηαζηηθά ήξζε αληηκέησπνο ν Richter, 

θαηαζθεπάδνληαη λέα ζεκεία θαη γιψζζεο πνπ εδξεχνπλ θαη ιεηηνπξγνχλ έμσ απφ ηηο 

κλεκνληθέο θφξκεο εκπεηξίαο πνπ ηα παξαδνζηαθά (νηθνγελεηαθά, εζληθά, θ.ιπ.) 

κνληέια αληηπξνζψπεπαλ. Νέεο κλεκνληθέο θφξκεο εηζέξρνληαη ζην κλεκνληθφ πεδίν 

ζπλδένληαο ηελ επηζπκία ηαπηφηεηαο κε δηαθνξεηηθέο αλαπαξαζηαηηθέο εγγξαθέο 

(register) (νπ.: 96). Σν ελδηαθέξνλ γηα ην κπαλάι εξκελεχεηαη απφ ηνλ Buchloh σο ε 

ζπιινγηθή έιιεηςε ζπκηθνχ, ε ςπρηθή ζσξάθηζε κε ηελ νπνία νη Γεξκαλνί ηεο 

κεηαπνιεκηθήο πεξηφδνπ πξνζηάηεςαλ ηνπο εαπηνχο ηνπο απφ ηελ επίγλσζε ηεο 

ηζηνξίαο ηνπο. ηε κεηαπνιεκηθή θαηάζηαζε, θαηαιήγεη ν ηζηνξηθφο, ε απνθέληξσζε 

ηνπ ππνθεηκέλνπ θαη ε δηάιπζε ησλ αμηψζεσλ απζεληίαο ππέζηε λέεο κεηαηνπίζεηο. Ο 

ηζηνξηθφο αθήλεη λα αησξείηαη ε ηδέα φηη ε ξηδηθά αλαηξεπηηθή απνθέληξσζε ηνπ 

ππνθεηκέλνπ έγηλε ε αξρή κηαο θαηαθαηηθήο αδηαθνξίαο γηα ηελ ππνθεηκεληθφηεηα. 

                                                 
26 χκθσλα κε ηνλ Καζηνξηάδε, ην δήηεκα ηεο θνηλσλίαο θαη ην δήηεκα ηεο ηζηνξίαο δελ είλαη δπλαηφλ 

λα λνεζνχλ παξά ζε κία αλαπφζπαζηε ελφηεηα: ην θνηλσληθν-ηζηνξηθφ (Καζηνξηάδεο 1985 [1975]: 

247. ηε κειέηε καο αμηνπνηνχκε θαη εκείο απηφλ ηνλ φξν. 
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χκθσλα κε ηε ζεψξεζή ηνπ ε κεηαπνιεκηθή επαλεκθάληζε ησλ ζηξαηεγηθψλ ηεο 

άζξνηζεο, ηεο ζπξξαθήο, ηεο θσηνγξαθηθήο αλαπαξαγσγήο, ηεο αξρεηαθήο 

ζεηξηαθφηεηαο ζπλδέζεθε κε ηελ πνιηηηθά επηβεβιεκέλε εμάιεηςε ηεο 

ππνθεηκεληθφηεηαο. Σν αηζζεηηθφ ελδηαθέξνλ γηα ηε δηαξζξσηηθή (structural), 

αληηιεπηηθή θαη γλσζηηθή αλνκία (anomie) πηνζεηήζεθε σο ην κνλαδηθφ κνληέιν πνπ 

έκνηαδε λα πξνζδηνξίδεη ηε θζίλνπζα αμηνπηζηία ζε αξρέο, φπσο ε επηθνηλσληαθή 

δξάζε, ε απην-δηάζεζε θαη ε δηαθαλήο θνηλσληθή νξγάλσζε.  

 

Ζ θαηάιεμε ηνπ επηρεηξήκαηνο ηνπ Buchloh ζρεηηθά κε ηνλ Άηιαληα θαη ε αηζζεηηθή 

πηνζέηεζε ηνπ αξρείνπ είλαη θαζνξηζηηθέο. θξαγίδνπλ ηε ζρέζε κηαο ζεηξάο έξγσλ 

κε κλεκνηερληθέο πξαθηηθέο θαη ην δήηεκα ηνπ ηξαχκαηνο, ππφ ην πξίζκα φκσο –δελ 

πξέπεη λα μερλάκε– ηεο δπλαηφηεηαο κηαο δηαξζξσηηθήο αληηιεπηηθήο θαη γλσζηηθήο 

αλνκίαο. ηελ παξάζεζε εηθφλσλ ηεο δεκφζηαο ηαπηφηεηαο πνπ, ζχκθσλα κε ηνλ 

Buchloh, εθθξάδεηαη απφ ηε θνπιηνχξα ησλ κέζσλ (κκε), αληηπαξαβάιινληαη εηθφλεο 

πνπ ζπλζέηνπλ ηελ πξνζσπηθή, ηδησηηθή ηαπηφηεηα κέζσ ησλ νηθνγελεηαθψλ 

θσηνγξαθηψλ. ηε ζπλάξζξσζή ηνπο δηακνξθψλεηαη κηα θαηλνχξγηα ηαπηφηεηα, κηα 

«βηνκεραληθά παξαγφκελε αλαπαξάζηαζε», φπσο είρε δηαβιέςεη ν Kracauer θαη 

επηβεβαίσζε ν Roland Barthes (Buchloh, 2006: 97). Ζ νηθεηνπνίεζε ηεο αλνκηθήο 

„κπαλαιηηέ‟ πνπ πηνζεηεί ν Richter, δηεξεπλά θαη απνθαιχπηεη αθξηβψο ηνπο ηξφπνπο 

κε ηνπο νπνίνπο νη δηαθνξεηηθέο εγγξαθέο ηεο θσηνγξαθίαο νξγαλψλνπλ ην 

αλαπαξαζηαηηθφ ζχζηεκα κέζσ ηνπ νπνίνπ θαζηεξψλεηαη θαη αλακεηαδίδεηαη πιηθά ε 

ηζηνξηθή απψζεζε. ην αξρείν πνπ θαηαζθεπάδεη ν θαιιηηέρλεο, ην ηεηξηκκέλν ησλ 

εηθφλσλ ηεο θαζεκεξηλφηεηαο δηαθφπηεηαη απφ έλα μέλν σο πξνο απηέο ζψκα, ην 

νπνίν ιεηηνπξγεί σο κηα „μαθληθή απνθάιπςε‟ (νπ.: 100). Οη εηθφλεο καδηθήο 

θνπιηνχξαο, φπσο πρ. απνθφκκαηα πεξηνδηθψλ, δηαθεκίζεηο ή πνξλνγξαθηθφ πιηθφ, 

παξαηίζεληαη δίπια ζε αληίζηνηρα αζήκαληεο εξαζηηερληθέο νηθνγελεηαθέο 

θσηνγξαθίεο. Ζ γξακκή θνηλνηνπίαο δηαθφπηεηαη απφ ηε ζεηξά ησλ ζνθαξηζηηθψλ 

θσηνγξαθηψλ ησλ ζπκάησλ ησλ ζηξαηνπέδσλ ζπγθέληξσζεο. Ο ζεσξεηηθφο, ζηε 

ξήμε ηεο ππλσηηθήο ξνήο ηεο θνηλνηνπίαο, βξίζθεη ην κπαξηηθφ punctum ηνπ 

θαιιηηερληθνχ αξρείνπ, δειαδή ηελ μαθληθή απνθάιπςε ηεο αιήζεηαο. Ζ αιήζεηα 

βξίζθεηαη αλάκεζα ζην «αέλαν εθθξεκέο κεηαμχ ηνπ ζαλάηνπ ηεο πξαγκαηηθφηεηαο 

ζηε θσηνγξαθία θαη ηεο πξαγκαηηθφηεηαο ηνπ ζαλάηνπ ζηε κλεκνληθή εηθφλα» (νπ.).  

Σν ελδηαθέξνλ γηα ην αξρείν ζηε κεηαπνιεκηθή ζπλζήθε δελ ζπλδέεηαη κε κηα 

λνζηαιγηθή δηάζεζε αλαδφκεζεο κηαο απζεληηθήο ηαπηφηεηαο. Δλδηαθέξεηαη αληίζεηα 
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λα δηεξεπλήζεη ηνπο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο εγγξαθήο (ρξεζηκνπνηψληαο ηε 

θσηνγξαθία σο ην απφιπην ζχζηεκα αλαπαξάζηαζεο) κέζσ ησλ νπνίσλ ε ηζηνξηθή 

απψζεζε «θαζηεξψλεηαη/ζεζπίδεηαη» (enacted) θαη κεηαβηβάδεηαη. Ζ πξνζέγγηζε ηνπ 

Buchloh δηαπνηίδεηαη απφ ηελ κειαγρνιηθή δηάζεζε ηεο κεηαπνιεκηθήο θνπιηνχξαο∙ 

δελ παξαδίλεηαη, φκσο, ζε απηή. Σα θαιιηηερληθά πξφηδεθη πνπ νξγαλψλνληαη κε 

αξρεηαθνχο φξνπο είλαη αλνκηθά κε δχν, θαηά πσο θαίλεηαη απφ ηελ αλάιπζή ηνπ, 

ηξφπνπο: απφ ηε κηα αληαλαθινχλ ηελ θαηάξξεπζε ηεο σο ηφηε λννχκελεο ηάμεο θαη 

απφ ηελ άιιε πξνβάιινπλ αληίζηαζε ζηε δηακφξθσζε κηαο θπξίαξρεο θαλνληζηηθήο 

αδεθάγνπ (θαηαλαισηηθήο) ηάμεο.  

  

Ζ ζεψξεζε ηνπ Buchloh, αμηνπνηεί δεκηνπξγηθά ηελ θξηηηθή ηνπ Μάε ηνπ ‟68. 

Γεκηνπξγεί κηα πξψηε εξκελεπηηθή βάζε, παξάγεη κηα εηζαγσγηθή γελεαινγηθή 

κειέηε πνπ αλαδεηά ηφζν ηηο απαξρέο, φζν θαη ηηο ξήμεηο ζηνλ ζρεκαηηζκφ ηεο 

πξαθηηθήο αξρείνπ. Θέηεη ζην επίθεληξν ηεο αλάιπζεο θαη ηεο εξκελείαο ηνπ ην κεηα-

πνιεκηθφ ηξαχκα ζηελ Δπξψπε, ηνλ ξφιν ησλ αληηθεηκέλσλ ηεο θαηαλαισηηθήο 

θνπιηνχξαο, ηελ αηζζεηηθή ηνπ ηεηξηκκέλνπ σο αλαπαξάζηαζε ηεο πνιηηηθήο 

κπαλαιηηέ. ια ηα παξαπάλσ ζα ραξαθηεξίζνπλ κηα ζεηξά θαιιηηερληθψλ πξαθηηθψλ 

ζηηο δεθαεηίεο ‟70-‟80.  

 

ην ηξαχκα ηεο κεηαπνιεκηθήο γεληάο, ζηνλ θινληζκφ ηεο νπκαληζηηθήο θαληαζίσζεο 

πνπ επηζθξαγίζηεθε κε ηνλ πην νδπλεξφ ηξφπν απφ ηελ εκπεηξία ηνπ νινθαπηψκαηνο, 

ζα έξζνπλ λα αθνπκπήζνπλ άιια λέα ηξαχκαηα ζην ηέινο ηνπ 20
νχ

 αηψλα. ε κεγάιν 

βαζκφ απηή ε ζπλζήθε ζα θαζνξίζεη ηφζν ηελ ίδηα ηελ αξρεηαθή θαιιηηερληθή 

πξαθηηθή φζν θαη ηνλ ζεσξεηηθφ ιφγν πνπ ζα ηελ πιαηζηψζεη. Ζ κειέηε ηνπ Buchloh 

επελδχεη ζε κηα ςπραλαιπηηθή πξνζέγγηζε ζε ζρέζε κε ην ηξαχκα θαη ηε δηαρείξηζή 

ηνπ θαη κπνξεί λα ζπλδεζεί κε ηε γξακκαηεία πνπ πξνζέγγηζε ην αξρείν ζε ζρέζε κε 

ην ηξαπκαηηθφ, ηελ ελφξκεζε ηνπ ζαλάηνπ θαη ηελ θαηαζηξνθή, ηε δνζνιεςία ηνπ 

αξρείνπ κε ηελ αξρή ηεο εδνλήο (Derrida, 1996 [1995]: 29). Ζ αλάγλσζε ηνπ Buchloh 

είλαη ζχγρξνλε ηεο επνρήο ηνπ. Απερεί ηε (καξμηζηηθή) θξηηηθή ηνπ θαηαλαισηηθνχ 

πξντφληνο θαη ηεο θαηαλαισηηθήο θνπιηνχξαο θηιηξαξηζκέλεο, φκσο, απφ ηε 

κπνληξηγηαξηθή αλάιπζε ηνπ «ζπζηήκαηνο ησλ πξαγκάησλ» (The System of Objects, 

Baudriallard 2005 [1988]). Πξφθεηηαη, δειαδή, γηα κηα πνιηηηζηηθή θξηηηθή ηεο 

θαηαλαισηηθήο θνπιηνχξαο, κηα ςπραλαιπηηθή θαη ζεκεησηηθή αλάιπζε εκπνηηζκέλε 

κε ηηο ηδέεο ηνπ Marx θαη ηνπ Debord. 
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ηελ πξνζέγγηζε ηνπ Buchloh βξίζθεη θαλείο θνκβηθά ζεκεία γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ 

ηεο αξρεηαθήο πξαθηηθήο πνπ αθνξνχλ ηελ ακθίδξνκε ζρέζε ηνπ αξρείνπ κε ην 

ηδησηηθφ θαη ην δεκφζην, ηελ ακθίζπκε ζρέζε κε ηνλ Νφκν. Ζ αλάγλσζε ηνπ 

ηζηνξηθνχ είλαη πνιχηηκε. ηξέθεη ηε πξνζνρή καο ζε έλα θαίξην γηα ην αξρείν 

δήηεκα, πνπ δελ αθνξά κφλν ηε θφξκα ηνπ, αιιά ζπλδέεηαη κε πην αθεξεκέλα 

ζρήκαηα: ηε ζρέζε ηνπ αξρείνπ κε ηελ αλνκία θαη ηελ θξίζε θαη θπξίσο κε ηνλ 

δεκφζην ραξαθηήξα ηνπ. Άιισζηε ην αξρείν, θαη‟ αλαινγία κε ηελ «θαιιηηερληθή 

παξαγσγή είλαη [ην ίδην] έλα δνκηθφ ζηνηρείν ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ πξαγκαηηθψλ 

ζπλζεθψλ ηεο δεκφζηαο εκπεηξίαο» (Buchloh, 2000b: xxxi) νξγαλψλεη αθξηβψο απηή 

ηε δεκφζηα εκπεηξία. Σν θαιιηηερληθφ αξρείν ηνπ Buchloh, φπσο καξηπξεί θαη ν 

ηίηινο ηνπ θεηκέλνπ ηνπ, The Anomic Archive, παξακέλεη πξσηίζησο αλνκηθφ. Μπνξεί 

θαλείο λα εληνπίζεη έλα είδνο ζπλέρεηαο θαη φρη ηελ αζπλέρεηα κε ηνλ αληεγθιεηηθφ 

ξφιν πνπ έρεη εμ αξρήο απνδνζεί ζην ελαιιαθηηθφ αξρείν ηεο δηαλφεζεο θαη ηεο 

ηέρλεο ησλ αξρψλ ηνπ 20
νχ

 αηψλα. Σν „ελαιιαθηηθφ‟ αξρείν βιέπεη ζηε ζρέζε κε ηνλ 

Νφκν θαη ηελ εμνπζία ηελ θαηαζηξνθηθή ηεο πιεπξά. Γηα λα είκαζηε, βέβαηα, πην 

αθξηβείο ζηελ εζηίαζε ζηελ αλνκία εληνπίδεη θαλείο έλα ζεκείν ξήμεο κε ηηο 

πξνεγνχκελεο πεξηπηψζεηο ηνπ «άλαξρνπ» θνιάδ. ηε δηαθνξά ηεο αλνκίαο θαη ηεο 

αλαξρίαο κπνξεί λα εληνπηζζεί κηα δηαθνξεηηθή πξφζεζε γηα απηέο ηηο θαιιηηερληθέο 

πξαθηηθέο. Ζ αλνκία αλαθέξεηαη ζηελ έιιεηςε λφκσλ θαη θαλφλσλ, ε νπνία κπνξεί λα 

απνδίδεηαη ζε πξνζσπηθή αδπλακία λα πξνζαξκνζηεί θαλείο ζε θαλφλεο. Αθνξά, 

φπσο ήδε είρε επηζεκάλεη ν Emile Durkheim, ζην βηβιίν ηνπ Suicide (1897), ηελ 

απνηπρία θνηλσληψλ θαη ζπζηεκάησλ, φπσο ηα νινθιεξσηηθά, λα νξγαλψζνπλ ηνπο 

λφκνπο θαη ηελ ηάμε κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε ηα ππνθείκελα ηνπο λα κελ νδεγνχληαη ζε 

αλνκία. Σαπηφρξνλα έρεη θαη κηα άιιε φςε, απηή ηεο αληίζηαζεο ζε ζπλζήθεο φπνπ ε 

ηάμε απνηπγράλεη.  

 

Δάλ πξάγκαηη ε αλνκία πνπ πξνθχπηεη απφ έιιεηςε θνηλσληθήο εζηθήο παξάγεη εζηθή 

έθιπζε θαη απνπζία λνκηκνπνηεηηθψλ επηδηψμεσλ, ζηελ θαιιηηερληθή ηεο εθδνρή 

κπνξεί λα επηθέξεη ην αληίζηξνθν απνηέιεζκα. Μπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο κνριφο 

ζπλεηδεηνπνίεζεο, πνπ ζα ζπκβάιεη ζην μεπέξαζκα ηεο αδξάλεηαο πνπ παξάγεη ε 

απνζπγθξφηεζε θαη ζα ζηξέςεη ην ελδηαθέξνλ ζηε ζεκαζία ηεο πίζηεο ζηνλ Άιιν θαη 

ζηνλ εαπηφ. Ζ ππέξβαζε απηή ζπλδέεηαη κε ηελ επαλα-ηνπνζέηεζε (ηνπ Δλφο) ηνπ 

Νφκνπ, ζα ιέγακε παξαθξάδνληαο ηνλ Derrida (1996 [1995]: 112). Αλ θαη ν Buchloh 
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δελ εκβαζχλεη ηδηαίηεξα ζε απηή ηε δπλαηφηεηα, πηζηεχνπκε φηη ζε απηφ αθξηβψο ην 

ζεκείν βξίζθεηαη ε ζεκαζία ηεο πξφηαζήο ηνπ ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηνπ αξρείνπ ζηελ 

θαιιηηερληθή πξαθηηθή. Ζ έιιεηςε θαλφλσλ ζε κηα δεδνκέλε ζπλζήθε ή ε αθακςία 

ζηελ πξνζαξκνγή είλαη ζπκπηψκαηα ηεο αλνκίαο. Ζ δηαθνξνπνηεκέλε πηνζέηεζε ησλ 

θαλφλσλ θαη ηεο λφξκαο κπνξνχλ λα επηηξέςνπλ λα αλαπηπρζνχλ κε θπζηθφ ηξφπν 

είηε λένη θαλφλεο, γηα λα θαιχςνπλ ην θελφ είηε αιιαγέο ζε λφξκεο πνπ έρνπλ γίλεη 

άθακπηεο θαη απαξραησκέλεο. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο ε έλλνηα ηεο αλνκίαο 

ηαπηίζηεθε κε ηελ αλαξρία. Ζ δεχηεξε πεξίπησζε, φκσο, αλαθέξεηαη πεξηζζφηεξν 

ζηελ έιιεηςε αξρφλησλ, εμνπζίαο θαη ηεξαξρίαο, ελψ ε αλνκία αλαθέξεηαη ζηελ 

έιιεηςε νξγάλσζεο, δνκψλ θαη θαλφλσλ. Σν αλνκηθφ αξρείν καο θάλεη λα ζηξέςνπκε 

ην ελδηαθέξνλ καο ζηε δηάζηαζε ηνπ αξρείνπ πνπ δελ αγθηζηξψλεηαη κφλν ζηελ 

απνθαζήισζε, αιιά πξνζβιέπεη ζηελ επαλνξγάλσζε, ζηελ νξγάλσζε κηαο λέαο 

ηάμεο, φηαλ ε πξνεγνχκελε έρεη απνηχρεη θαη εμαξζξσζεί.  

 

Οη δηαηππψζεηο ηνπ Buchloh καο δίλνπλ ην έλαπζκα λα εμεηάζνπκε ην θαιιηηερληθφ 

αξρείν ζηε βάζε ηεο επαλαδηαηχπσζεο ηεο ζρέζεο ηνπ αξρείνπ κε ηνλ Νφκν θαη ην 

δεκφζην. Ζ αλάγλσζε ηνπ, φκσο, πξσηίζησο καο θιεξνδνηεί κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ 

ηνπ κέζνπ, ελφο θαιιηηερληθνχ κέζνπ κε δηαθξηηά ραξαθηεξηζηηθά. Ο Buchloh, 

δειαδή, δεκηνχξγεζε ηηο πξνυπνζέζεηο ελφο πξνεγνχκελνπ γηα ηελ ηέρλε αξρείνπ σο 

ελφο ηδηαίηεξνπ θαιιηηερληθνχ είδνπο. Σε ζπδήηεζε ζα εκπινπηίζεη ε ζεψξεζε ηνπ 

ηζηνξηθνχ Hal Foster ζηελ νπνία ζα επηθεληξσζνχκε ζηε ζπλέρεηα. Ζ κειέηε ηνπ 

Buchloh εζηηάδεη ζε έλα θνκβηθφ θελφ. Απηφ αθνξά ηελ έιιεηςε πξνεγνχκελνπ πάλσ 

ζην νπνίν ζα κπνξνχζε λα βαζηζηεί ε πξνζέγγηζε ηεο ηέρλεο αξρείνπ. Θέηεη, αλ θαη 

φρη ξεηά, ην δήηεκα ηνπ „νξνινγηθνχ πξνζδηνξηζκνχ‟ ηεο πξαθηηθήο αξρείνπ, 

απερψληαο ηαπηφρξνλα κηα επξχηεξε ζπδήηεζε γηα ην δήηεκα ηνπ πξνζδηνξηζκνχ 

ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ θαιιηηερληθνχ κέζνπ ζην δεχηεξν κηζφ ηνπ 20
νχ

 αηψλα. 

Αλαδεηά, δειαδή, ηνπο φξνπο πνπ ζα πεξηγξάςνπλ ηθαλνπνηεηηθά κηα ζεηξά 

„αθαηάηαρηεο‟ θαιιηηερληθέο πξαθηηθέο. Απηέο πεξηιακβάλνπλ ελεκεξσηηθά 

δηαγξάκκαηα, δηδαθηηθά ζρεδηάζκαηα, ηερληθέο θαη επηζηεκνληθέο εηθνλνγξαθήζεηο, 

αξρεηαθή νξγάλσζε πιηθνχ, πνπ ζχκθσλα κε ηνλ Buchloh ζπλζέηνπλ ην ζχλνιν κηαο 

«αθφκα κε ηαπηνπνηεκέλεο (unidentifiable) πεηζαξρίαο» (Buchloh, 1999: 118). ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηνπ κέζνπ (medium) ηεο ηέρλεο αξρείνπ έγθεηηαη θαη ε δηαθνξνπνίεζε 

θαιιηηερληθψλ πξαθηηθψλ κε φξνπο „αξρεηαθήο γξακκαηείαο‟ απφ θαζαπηέο 
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„αξρεηαθέο πξαθηηθέο‟. Πξνο απηή ηε δεχηεξε θαηεχζπλζε ζηξέθεηαη πην 

ζπζηεκαηηθά ν ηζηνξηθφο Hal Foster. 

 

1.3.2. Ζ αξρεηαθή παξόξκεζε. Σν ‘αλαξρεηθό’ αξρείν. 

Ο Foster παξαηεξεί ζε πξαθηηθέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟90, κηα «δηεζλή αξρεηαθή 

παξφξκεζε» (an archival impulse at work internationally), φπσο ηελ νλνκάδεη (Foster, 

2006: 143). Καη εθείλνο, φπσο θαη ν Buchloh, αλαδεηά αξρηθά ηηο ξίδεο ηεο ηέρλεο 

αξρείνπ ζηελ πξσηνπνξηαθή ηέρλε ησλ αξρψλ ηνπ αηψλα. πσο ζεκεηψλεη 

ραξαθηεξηζηηθά, απηή ε παξφξκεζε δελ είλαη θαηλνχξγηα∙ ήηαλ δσεξή κε πνηθίινπο 

ηξφπνπο ζηελ πξν-πνιεκηθή πεξίνδν, φπνπ έλα πιήζνο ηέηνησλ πξαθηηθψλ κε 

πνιηηηθέο θαη ηερλνινγηθέο πξνεθηάζεηο έθαλε ηελ εκθάληζή ηνπ ζην θαιιηηερληθφ 

ζηεξέσκα (ζηνπο θσην-θαθέινπο ηνπ Rodschenko θαη ηα θσηνκνληάδ ηνπ 

Heartfield). ηε κεηα-πνιεκηθή πεξίνδν απηή ε θαηεχζπλζε ήηαλ αθφκα πην δσληαλή, 

φηαλ νη νηθεηνπνηεκέλεο εηθφλεο, ε ζεηξηαθή ηππνπνίεζε θαη ε ζρεκαηηθή δηάηαμε 

έγηλαλ ζηαδηαθά ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλεο θαη ζχζηεζαλ κηα θνηλή θαιιηηερληθή 

δηάιεθην. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ηελ «pin-board» αηζζεηηθή ηνπ Independent 

Group, ηηο αλα-δηακεζνιαβεκέλεο αλαπαξαζηάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ έλα 

πιήζνο θαιιηηερλψλ απφ ηνλ Robert Rauschenberg ψο ηνλ Richard Prince. 

Αλαθέξεηαη επίζεο ζηηο πιεξνθνξηαθέο δνκέο θαη ζπλζέζεηο ηεο ελλνηνινγηθήο 

ηέρλεο, ηεο ηέρλεο ζεζκηθήο θξηηηθήο θαη ηεο θεκηληζηηθήο ηέρλεο (νπ). Ο Foster 

πξνεθηείλεη ην παξάδεηγκά ηνπ ζε θαιιηηερληθέο πξαθηηθέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟90. 

Λακβάλεη σο ζεκείν εθθίλεζεο θνξκαιηζηηθέο ζπκπηψζεηο, γηα λα αλαδεηήζεη έπεηηα 

ζηνλ ιφγν πνπ δηαηππψλεηαη απφ ηελ θξηηηθή ησλ ζεζκψλ θαη ηε θεκηληζηηθή θξηηηθή, 

ηε ζχγρξνλε πξννπηηθή ηεο αξρεηαθήο πξαθηηθήο. χκθσλα κε ηνλ Foster, ε αξρεηαθή 

παξφξκεζε δηαπνηίδεη πνιιά έξγα ζηε δεθαεηία ηνπ ‟90, ζε ηέηνην βαζκφ, πνπ κπνξεί 

λα ραξαθηεξηζηεί κηα «ηάζε απφ κφλε ηεο» (a tendency of its own), θαη κάιηζηα πνιχ 

εππξφζδεθηε, φπσο ραξαθηεξηζηηθά ζεκεηψλεη (νπ.).  

 

Ο Foster πηνζεηψληαο ζην θείκελφ ηνπ ηνπο φξνπο «αξρεηαθφο θαιιηηέρλεο» θαη 

«αξρεηαθή ηέρλε», δειψλεη φηη αληηκεησπίδεη απηέο ηηο πξαθηηθέο σο κηα δηαθξηηή 

θαιιηηερληθή θαηεγνξία. χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηνπ νη «αξρεηαθνί θαιιηηέρλεο» 

(archival artists), επηρεηξνχλ λα θαηαζηήζνπλ ηελ ηζηνξηθή πιεξνθνξία, πνπ ζπρλά 

έρεη ραζεί ή παξαγλσξηζηεί, θπζηθψο (physically) παξνχζα. Με απηφ ην ζηφρν, νη 
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θαιιηηέρλεο ρξεζηκνπνηνχλ σο επί ην πιείζηνλ εηθφλεο, αληηθείκελα θαη θείκελα πνπ 

έρνπλ βξεη θαη ζπιιέμεη, ηα νπνία αλαπηχζζνπλ ζπλήζσο ζε θαιιηηερληθέο 

εγθαηαζηάζεηο (installations).  

 

Σν ελδηαθέξνλ ηνπ Foster εζηηάδεηαη ζε έξγα πνπ νλνκάδεη «ρξνληθά readymades» 

(time readymades) (Foster, 2004: 5), ηα νπνία αληινχλ ην πιηθφ ηνπο απφ αξρεία, 

εμαζθαιίδνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν έλα είδνο εχθνιεο «αλαγλσζηκφηεηαο» 

(legibility), κέζσ ηεο αλαγλψξηζεο ησλ εηθφλσλ. Απψηεξνο ζηφρνο ηεο ρξήζεο απηνχ 

ηνπ πιηθνχ είλαη λα δηαηαξάμεη ηελ αξρηθή ηάμε ζηελ νπνία απηφ αλαθέξεηαη ή ηελ 

ηάμε ησλ πξαγκάησλ πνπ αληηπξνζσπεχεη. Πνιιέο θνξέο απηέο νη εηθφλεο είλαη 

αξρηθά δπζλφεηεο, απνθαζίζηαληαη, φκσο, ζε κηα ρεηξνλνκία ελαιιαθηηθήο γλψζεο ή 

αληη-κλήκεο. Σν θξίζηκν ηεο αλάγλσζεο ηνπ Foster είλαη φηη εζηηάδεη ξεηά ζην 

δήηεκα ηεο ελαιιαθηηθήο γλψζεο θαη ηεο αληη-κλήκεο. Ζ πξνζέγγηζή ηνπ, δειαδή, 

αλαθέξεηαη ζηελ αλάιεςε δξάζεο πνπ ππεξβαίλεη ηε αλάδξαζε ηεο ζεξαπεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο θαη ηελ σο εθείλε ηε ζηηγκή πξνηηκνχκελε ρξήζε ηεο νηθεηνπνίεζεο θαη 

ηεο αιιεγνξίαο. Πξηλ εμεηάζνπκε απηφ ην θξίζηκν, γηα ηελ αλάγλσζε ηνπ Foster
27

, 

ζεκείν, αο ζηαζνχκε ζε κεξηθέο επηκέξνπο κεηαηνπίζεηο πνπ θέξλεη ε αλάγλσζή ηνπ 

ζηνλ ηξφπν πξφζιεςεο ηεο αξρεηαθήο πξαθηηθήο ή, φπσο ηελ νλνκάδεη, ηεο 

«αλαξρεηθήο παξφξκεζεο» (anarchival impulse) (νπ.) 

 

Ο Foster ζηελ αλάγλσζή ηνπ απνκαθξχλεηαη απφ ην ιεμηιφγην πνπ αλαθέξεηαη ζηελ 

ηζηνξηθή πξσηνπνξία θαη επηιέγεη πεξηζζφηεξν ην ιεμηιφγην ηεο ςεθηαθήο 

ηερλνινγίαο. Δληνχηνηο δελ ηαπηίδεη ηελ αξρεηαθή ηέρλε κε ηελ ηέρλε βάζεο 

δεδνκέλσλ (database art) (νπ.: 3). Απηφ εμεγεί ελ κέξεη γηαηί ηνλ Foster δελ ηνλ 

απαζρνιεί ηδηαίηεξα ην ζέκα ηεο θνξκαιηζηηθήο ηαχηηζεο ησλ αξρεηαθψλ πξαθηηθψλ 

κε ηελ ηέρλε εγθαηάζηαζεο (installation art). Κάλνληαο ηνλ παξαπάλσ δηαρσξηζκφ, 

μεθηλά, θαηά ηα θνπθσηθά πξφηππα, απφ ην ηη δελ είλαη αξρεηαθή ηέρλε. Σα 

θαιιηηερληθά αξρεία δελ είλαη βάζεηο δεδνκέλσλ, δηαθέξνπλ απφ ηελ ηέρλε πνπ 

εζηηάδεηαη ζην κνπζείν. Παξνι‟απηά, επηζεκαίλεη φηη νη θαιιηηέρλεο πξνηείλνπλ κε ηα 

αξρεία ηνπο «κηα άιινπ είδνπο δηαξξχζκηζε» (other kind of ordering) γηα ηνπο 

ζεζκνχο (Foster, 2004: 5) –γεγνλφο πνπ, παξφκνηα κε ηνλ Buchloh, εληάζζεη απηά ηα 

                                                 
27 Ο Foster πξηλ απφ απηφ ην άξζξν έρεη ήδε θαηαζέζεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ γηα ην αξρείν θαη ηνλ ξφιν 

ηνπ κέζα ζην «πνιηηηζηηθφ θεθάιαην» (cultural capital) ζηα θείκελα Archives of Modern Art (Foster, 

Φεηκώλαο 2002), θαη The archive Without Museums (Foster, Καινθαίξη 1996).  
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αξρεία κε έκκεζν ηξφπν ζηελ ηέρλε ζεζκηθήο θξηηηθήο. Σν θπξηφηεξν είλαη φηη ηα 

θαιιηηερληθά αξρεία δελ βαζίδνληαη απιψο ζε αλεπίζεκα αξρεία αιιά ηα παξάγνπλ 

(νπ.).  

 

χκθσλα κε ηε ζεψξεζή ηνπ, ε αξρεηαθή δεηγκαηνιεςία (archival sampling) σζεί 

ζηα άθξα ηα δεηήκαηα ηεο απζεληηθφηεηαο θαη ηεο απζεληίαο. Κξαηψληαο ηηο θξηηηθέο 

ηνπ απνζηάζεηο, αλαθέξεηαη ζηνλ Nicolas Bourriaud θαη ζηε κειέηε ηνπ ζε ζρέζε κε 

ην έξγν ηέρλεο ζηελ επνρή ηεο κεηα-παξαγσγήο (Bourriaud, 2002). ε κηα πεξίνδν 

φπνπ ε πιεξνθνξία ζπρλά εκθαλίδεηαη ζαλ «εηθνληθφ readymade» (visual 

readymade), φπνπ ππάξρεη ηεξάζηην κέγεζνο δεδνκέλσλ πξνο επαλεπεμεξγαζία θαη 

δηαθίλεζε, πνιινί θαιιηηέρλεο θαζηζηνχλ «ηα επξεηήξηα» (inventory) «ηα δείγκαηα» 

(sample) θαη «ην κεξίδην» (share) ηξφπνπο εξγαζίαο –θαη έξγα θαζαπηά ζα 

ζπκπιεξψλακε. Σν κεγα-αξρείν ηνπ δηαδηθηχνπ θαίλεηαη έλα ηδαληθφ πεδίν γηα ηελ 

αξρεηαθή ηέρλε αιιά δελ ηαπηίδεηαη κε απηή ζχκθσλα κε ηνλ ηζηνξηθφ (Foster, 2004: 

4). Παξφι‟ απηά, νη φξνη πνπ αληινχληαη απφ ηε ξεηνξηθή ηνπ δηαδηθηχνπ, φπσο 

«πιαηθφξκα», «δηαδξαζηηθφηεηα», «ζηαζκνί», εκπινπηίδνπλ ηελ θαιιηηερληθή 

δηάιεθην θαη ηελ θαηαλφεζε ηεο αξρεηαθήο πξαθηηθήο. Απηφ, βέβαηα, ζα 

επηζεκαίλακε, δελ αθνξά κφλν ηελ αξρεηαθή ηέρλε, αιιά αθνξά κηα γεληθφηεξε 

δηείζδπζε φξσλ θαη δηαζέζεσλ ηεο θνπιηνχξαο ηνπ δηαδηθηχνπ ζηελ θαιιηηερληθή 

πξαθηηθή, κε ηελ νπνία ζπλδέζεθε ζε κεγάιν βαζκφ θαη ν ππξεηφο ηεο 

αιιειεπηδξαζηηθήο ηέρλεο. Ο ηζηνξηθφο, φκσο, δε ζηέθεηαη ζηελ πηνζέηεζε ηεο 

δηαδηθπηαθήο ζρεζηαθφηεηαο, θαζψο ην επηρείξεκά ηνπ έγθεηηαη ζην φηη ζηηο 

αξρεηαθέο πξαθηηθέο ε ζρεζηαθφηεηα είλαη πνιχ πην ρεηξνπηαζηή θαη θαηά πξφζσπν. 

χκθσλα κε ηνλ Foster, ην πιηθφ ηεο αξρεηαθήο πξαθηηθήο πξνζβιέπεη ζηελ 

αλζξψπηλε εξκελεία παξά ζηε «κεραλνηερληθή επεμεξγαζία» (νπ.). Ο Foster 

ρξεζηκνπνηεί φξνπο απφ ηελ ειεθηξνληθή ηερλνινγία. Φαίλεηαη, φκσο, λα ηνπο 

δαλείδεηαη πεξηζζφηεξν σο γισζζηθνχο ηδησκαηηζκνχο. Ζ πξνζέγγηζή ηνπ πξνσζεί 

πεξηζζφηεξν ηηο πξαθηηθέο εθείλεο πνπ κε ηε θπζηθή ηνπο παξνπζία ζηνλ ρψξν 

εμαλαγθάδνπλ ζηελ αλζξψπηλε εξκελεία θαη ππεξβαίλνπλ κε απηφ ηνλ ηξφπν ηνπο 

πεξηνξηζκνχο ηεο εηθνληθήο δηάδξαζεο. Ο ζπγγξαθέαο, κε θάπσο ζνιφ ηξφπν, 

πξνγξάθεη ηελ εηθνληθή εθδνρή αξρεηαθψλ πξαθηηθψλ, ίζσο γηαηί πξάγκαηη ηελ 

πεξίνδν εθείλε δελ ππάξρεη πνιχ ελδηαθέξνλ γηα απηέο νχηε θαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο 

θαιιηηέρλεο. Δζηηάδεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ ζηελ «απεηζάξρεηε πιηθφηεηα» (Foster, 

2006: 144) απηψλ ησλ αξρείσλ θαη ζηελ πιηθή νκνηφηεηά ηνπο κε ηα παξαδνζηαθά 
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αξρεία, εκκέλνληαο ζε κηα „θπζηθή‟ πξνζέγγηζε απηψλ ησλ πξαθηηθψλ. Ο Foster 

δείρλεη ελδηαθέξνλ γηα ηε ρσξηθή, θπζηθή παξνπζία ηνπ αξρείνπ. Σν εδψ θαη ηψξα 

πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζε θπζηθφ ρψξν, είλαη ην εδψ θαη ηψξα ησλ «κειινληηθψλ 

ζελαξίσλ» (future scenarios), φπσο ραξαθηεξηζηηθά ζεκεηψλεη (νπ.). Ζ ηέρλε πνπ 

πεξηγξάθεη ν Foster κπνξεί ηαπηφρξνλα λα είλαη «εξγαζηήξην, απνζεθεπηηθφο ρψξνο, 

θαιιηηερληθφ ζηνχληην», ζχκθσλα κε ηνλ θαιιηηέρλε Thomas Hirschhorn ζηνλ νπνίν 

αλαθέξεηαη ν ηζηνξηθφο. Με έλαλ ηξφπν ην ίδην ην αξρείν κπνξεί λα αλαθέξεηαη ζε 

απηνχο ηνπο ελαιιαθηηθνχο ρψξνπο ηνπο νπνίνπο ν θαιιηηέρλεο νξίδεη σο ην πεδίν ηεο 

αξρεηαθήο ηέρλεο. Οη ρψξνη απηνί, αδηαθξίησο, ζπληζηνχλ ην «αξρεηαθφ πεδίν» 

(archival field) (νπ.: 6), εθεί φπνπ ζα ιάβνπλ ρψξα φια ηα ππφινηπα, ζρέζεηο, 

κεηαηξνπέο ζπλδέζεσλ θαη απνζπλδέζεσλ, φιεο νη δηαδηθαζίεο πνπ ε αξρεηαθή ηέρλε 

επηδηψθεη λα απνθαιχςεη. Σν πεξηερφκελν θαη ε νπζηαζηηθή πξννπηηθή απηψλ ησλ 

αξρείσλ, ζχκθσλα κε ηνλ ζπγγξαθέα είλαη «ππνζρεηηθέο ζεκεηψζεηο»
28

 γηα ην 

κέιινλ. Ο Foster επελδχεη κε αηζηνδνμία ζηε κειινληνινγηθή δηάζηαζε ηνπ αξρείνπ 

ηελ νπνία απνδίδεη ζε απηά ν Derrida. Ζ αξρεηαθή ηέρλε είλαη ηφζν πξνπαξαγσγή, 

φζν είλαη θαη κεηα-παξαγσγή (νπ.: 5).  

 

Ο ηζηνξηθφο ελδηαθέξεηαη ιηγφηεξν γηα ηηο αλακθηζβήηεηεο αξρηθέο πεγέο, απ‟ φηη γηα 

ηα αζαθή, αδηεπθξίληζηα ίρλε. Δδψ ην αλνκηθφ αξρείν γίλεηαη αλαξρεηθή παξφξκεζε. 

Ο ζπγγξαθέαο απνδίδεη μαλά ην ελδηαθέξνλ ζηηο αλαξρηθέο αξρέο θαη θπζηθά ζηνλ 

Derrida, θαηά ηνλ νπνίν «ε αλαξρεηθή θαηαζηξνθή αλήθεη ζηε δηαδηθαζία ηεο 

αξρεηνζέηεζεο θαη γελλά απηφ αθξηβψο πνπ θάλεη ζηάρηε» (Derrida, 1996 [1995]: 

129). Σν αλαξρείν (anarchive) ηνπ Foster είλαη κηα γισζζηθή θαηαζθεπή, ζαλ απηέο 

ηνπ Derrida, πνπ επηηξέπεη λα αλαδεηρηεί ν πινχηνο ησλ ιαλζαλφλησλ λνεκάησλ κηαο 

έλλνηαο. Αλ θαηά ηελ εηπκνινγία ηνπ Derrida ην αξρείν απνθαιχπηεη ηε ζχκθπηε 

ζρέζε ηνπ κε ηε λνκνινγηθή αξρή, ζηνλ „αλαξρηθφ‟ ηνπ αλαγξακκαηηζκφ 

απνθαιχπηεηαη κηα θξπκκέλε δπλαηφηεηα γηα δηαγξαθή ηεο „αξρήο‟. ηε ζεψξεζε ηνπ 

Foster, ν νπνίνο έρεη ήδε κλεκνλεχζεη ηνπο επηκέξνπο ιφγνπο πνπ έρνπλ δηαπνηίζεη 

ηελ θαιιηηερληθή αξρεηαθή πξαθηηθή, ε αλαθνξά ζηελ αλαξρία καο θάλεη λα 

ζθεθηνχκε ξηδσκαηηθέο δηαθιαδψζεηο, απφ ηε καξμηζηηθή ηνπ εθθίλεζε ζηνλ άλαξρν 

θεκηληζκφ θαη ηνλ πξαζηλν-αλαξρηζκφ. Θα ζέιακε λα ζεσξήζνπκε φηη ε „αλαξρεηθή‟ 

                                                 
28 Malcolm Bull, γηα ην έξγν ηνπ Liam Gillick, αλαθνξά ζηνλ Foster ζρεηηθά κε ηελ ηδέα “promissory 

notes”. [ζηελ ππνζεκείσζε 7 (Foster, 2004)]. 
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δηάζηαζε πνπ δίλεη ν Foster, εθθξάδεη ηελ αδπλακία κηαο θαζνιηθήο θαη 

ζπκπεξηιεπηηθήο ηάμεο θαη αθνξά πεξηζζφηεξν κηα ηάμε πνπ βξίζθεη ηε βάζε ηεο 

ζηνλ θαηαθεξκαηηζκφ απηήο ελφηεηαο. Ζ „αλαξρεηθή‟ πξαθηηθή γίλεηαη ην ζπλψλπκν 

κηαο ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ θαηνρχξσζε ησλ επηκέξνπο 

ηαπηνηήησλ. Tφζν, δειαδή, ζηελ πεξίπησζε ηνπ Buchloh, φζν θαη ζηελ πεξίπησζε 

ηνπ Foster, ζηελ θαιιηηερληθή ηνπο εθδνρή ηα αξρεία ραξαθηεξίδνληαη απφ απείζεηα 

θαη αλππνηαμία. Οη θαιιηηέρλεο ελδηαθέξνληαη γηα αλεθπιήξσηεο αξρέο ή αηειείσηα 

πξνγξάκκαηα –ηφζν ζηελ ηέρλε φζν θαη ζηελ ηζηνξία. Σα θαιιηηερληθά αξρεία 

εζηηάδνπλ ζε ζεκεία πνπ κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ επαλεθθηλήζεηο.  

 

Παξάιιεια, ν Foster ζηξέθεη ην ελδηαθέξνλ ηεο εξκελείαο ηνπ ζε κηα ελδν-

θαιιηηερληθή ππφζεζε. Γηαπηζηψλεη ηηο δηαθνξέο ηεο αξρεηαθήο ηέρλεο απφ ηελ ηέρλε 

πνπ πξννξίδεηαη ή έρεη σο ζηφρν ηελ θξηηηθή ηνπ κνπζείνπ, ησλ ηδξπκάησλ ηέρλεο 

(institutional critique). O Foster, ζην ζεκείν απηφ, πξννηθνλνκεί, ρσξίο φκσο λα ην 

αλαπηχζζεη ηε ζηαδηαθή δηαθνξνπνίεζε ή επέθηαζε ηεο ηέρλεο αξρείνπ απφ ηελ 

ηέρλε ζεζκηθήο θξηηηθήο.Απηφ, ζπλδέεηαη κε ηε ππφζεζε ηεο δηθήο καο κειέηεο γηα ην 

πέξαζκα ηεο ηέρλεο αξρείνπ απφ κηα ηέρλε ζεζκηθήο θξηηηθήο ζε κηα ζεζκίδνπζα 

πξαθηηθή.  Αλαγλσξίδεη φηη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ν θαιιηηέρλεο-αξρεηνζέηεο 

αθνινπζεί ην πξφηππν ηνπ θαιιηηέρλε-επηκειεηή θαη επηθεληξψλεηαη ζην ζέκα ηεο 

ζπιινγήο. Δλδηαθέξνλ έρεη εδψ φηη ν Foster δηεπξχλεη ηελ πξαθηηθή κε 

παξαιιειηζκνχο ζε άιια πεδία, φπσο απηφ ηεο επηκειεηηθήο δξάζεο. Παξφηη δελ 

ζηέθεηαη ζηε ζεκαζία απηήο ηεο δηεχξπλζεο γηα ηελ ίδηα ηελ ηέρλε αξρείνπ, ζέηεη κηα 

βάζε δηαηνκεαθφηεηαο πνπ ζα θαλεί ηδηαίηεξα ρξήζηκε ζηελ θαηαλφεζε απηψλ ησλ 

πξαθηηθψλ, ζεκείν ζην νπνίν ζα επαλέιζνπκε ζηε ζπλέρεηα.  

 

Απηφ, φκσο, πνπ δηαθνξνπνηεί ηνλ θαιιηηέρλε-αξρεηνζέηε είλαη φηη δελ ελδηαθέξεηαη 

ηφζν γηα ηελ θξηηηθή ηεο «αλαπαξαζηαηηθήο θαζνιηθφηεηαο θαη ηεο ζεζκηθήο 

αθεξαηφηεηαο» (νπ.: 5). ηελ πεξίπησζε ηεο ηέρλεο αξρείνπ δελ δηαθεξχζζεηαη 

ζξηακβεπηηθά νχηε κειεηάηαη κειαγρνιηθά φηη ην κνπζείν, σο έλα ζπλεθηηθφ ζχζηεκα 

ζηε δεκφζηα ζθαίξα, είλαη κηα μεπεξαζκέλε ηδέα. Πεξηζζφηεξν, πνιινί απφ απηνχο 

ηνπο θαιιηηέρλεο αλαδεηνχλ άιινπ είδνπο ηάμε, ηφζν έμσ, φζν θαη κέζα ζην κνπζείν. 

Απηφ ην επηρείξεκα ηνπ Foster, πνπ απνηειεί θξίζηκν ζεκείν ηεο πξνζέγγηζήο ηνπ, 

απνθηά ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ, αλ ην ζπλδπάζεη θαλείο κε ηελ αλαξρηθή δηάζηαζε πνπ 

απνδίδεη ζηελ ηέρλε αξρείνπ. Με κηα αληηζηξακκέλε θίλεζε θαηαιήγεη φηη ε αξρεηαθή 
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ηέρλε είλαη πεξηζζφηεξν «ζεζκηθή» παξά «εθζεκειησηηθή», πεξηζζφηεξν 

«λνκηκνπνηεηηθή» παξά «παξαβαηηθή» (νπ.: 145). Παξφι‟ απηά ν Foster 

απνκαθξχλεηαη απφ απηή ηε δηάζηαζε, θαζψο δελ αλαιχεη πεξηζζφηεξν ηε 

„λνκηκνπνηεηηθή‟ δηάζηαζε παξά ζπεχδεη λα επηζεκάλεη φηη ζηνλ Derrida ην άιγνο 

ηνπ αξρείνπ είλαη πεξηζζφηεξν ζπλδεκέλν κε ηελ επαλάιεςε, ηνλ θαηαλαγθαζκφ, ηελ 

ελφξκεζε ηνπ ζαλάηνπ. Απηή ε παξάδνμε ελέξγεηα θαηαζηξνθήο γίλεηαη αηζζεηή, 

φπσο επηζεκαίλεη, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ παξνπζηάδεη [ππνζεκείσζε 8 ζην (Foster, 

2004: 5)]. Ο Foster δελ ελδηαθέξεηαη λα αμηνινγήζεη ηε ζεκαζία πνπ έρεη ε ζχλδεζε 

ηεο θαηαζηξνθήο κε ηελ απαξρή, ε νπνία είλαη εμίζνπ παξνχζα ζην θείκελν ηνπ 

Derrida. 

 

Ο Foster δελ πξνγξάθεη ηελ παξαγσγηθή δχλακε ησλ θαιιηηερληθψλ αξρείσλ, θαζψο 

πξνζδηνξίδεη φηη ε ηέρλε αξρείνπ δελ έγθεηηαη κφλν ζην γεγνλφο φηη θαιιηηερληθέο 

αξρεηαθέο πξαθηηθέο αληινχλ πιεξνθνξίεο θαη πιηθφ απφ αξρεία αιιά πεξηζζφηεξν 

φηη παξάγνπλ αξρεία. Ζ παξαγσγή απηψλ ησλ αξρείσλ ππνγξακκίδεη ηελ ίδηα ηε θχζε 

ηνπ αξρεηαθνχ πιηθνχ, σο ηαπηφρξνλα επξήκαηνο αιιά θαη θαηαζθεπήο, σο πιηθνχ 

πνπ είλαη ηαπηφρξνλα πξαγκαηηθφ θαη πιαζκαηηθφ, δεκφζην θαη ηαπηφρξνλα ηδησηηθφ, 

φπσο επηζεκαίλεη. Ζ κνξθή πνπ παίξλνπλ νη θαιιηηερληθέο αξρεηαθέο πξαθηηθέο, 

δειαδή φηη παξνπζηάδνληαη ζε κηα αξρεηαθνχ ηχπνπ αξρηηεθηνληθή, έλα ζχκπιεγκα 

θεηκέλσλ θαη αληηθεηκέλσλ, κηα κήηξα απφ παξαπνκπέο θαη αληηπαξαζέζεηο, 

απνθαιχπηνπλ ηελ ίδηα ηελ αξρεηαθή δηαδηθαζία. Απηφ πνπ δηαθξίλεη ηελ αξρεηαθή 

πξαθηηθή είλαη ε πξφζεζή ηεο λα «ζπλδέζεη ηα αζχλδεηα». Απηή ε πξφζεζε, θαηά ηνλ 

ζπγγξαθέα, δηαρσξίδεη ηελ αξρεηαθή πξαθηηθή απφ ηελ αιιεγνξηθή παξφξκεζε πνπ 

απνδίδεηαη ζηε κεηακνληέξλα ηέρλε
29

.  

 

Γηα ηελ ηέρλε αξρείνπ ν αλαηξεπηηθφο, αιιεγνξηθφο θαηαθεξκαηηζκφο δελ αξθεί γηα 

λα ζηαζεί ην „αλαηξεπηηθφ‟ αξρείν κε ζηγνπξηά απέλαληη ζε φπνηα «αμησκαηηθή» 

(authoritative), θαζνιηθφηεηα. Ζ „αμησκαηηθή θαζνιηθφηεηα‟ θαηά πεξίπησζε κπνξεί 

λα αθνξά ηε θνξκαιηζηηθή εγεκνλία, ηε κνληεξληζηηθή θαλνληθφηεηα, ηελ αηζζεηηθή 

απηνλνκία, ηελ αλδξηθή θπξηαξρία. Δδψ, ν Foster δίλεη ηε δηθή ηνπ εθδνρή ζηελ 

αλνκηθή πξννπηηθή ε νπνία δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνπ Buchloh. H ηέρλε αξρείνπ δελ 

ραξαθηεξίδεηαη απφ έιιεηςε ινγηθήο ή κέξηκλαο (affect). O αλνκηθφο 

                                                 
29 Ο Foster παξαθξάδεη κε ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηνπ «αξρεηαθή παξφξκεζε» ηελ «αιιεγνξηθή 

παξφξκεζε» ηνπ Graig Owens, απφ ην νκψλπκν άξζξν ηνπ ηειεπηαίνπ (Owens, Άλνημε 1980). 
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θαηαθεξκαηηζκφο απνηειεί ηελ πξνυπφζεζε, φρη κφλν λα αλαπαξαζηήζεη θαλείο, αιιά 

λα επεμεξγαζηεί θαη λα πξνηείλεη λέεο ηάμεηο «ζπλαηζζεκαηηθψλ/κεξηκλεηηθψλ 

ζπλδέζεσλ» (affective association) (Foster, 2004: 22), αθφκα θαη αλ απηέο είλαη 

επηκεξηζκέλεο θαη πξφζθαηξεο. ηε δηαδηθαζία ηεο αξρεηνζέηεζεο εγγξάθνληαη 

κάιηζηα πνιιέο θνξέο ε δπζθνιία θαη ν παξαινγηζκφο ηέηνησλ ζπλδέζεσλ, γεγνλφο 

πνπ καο πξνζηαηεχεη, φκσο, απφ θαληαζηψζεηο ζπλνιηθψλ νξζνινγηθψλ 

δηεπζεηήζεσλ. 

 

ηε βάζε παξαλντθψλ πνιιέο θνξέο δηαζπλδέζεσλ, ηα ηδησηηθά αξρεία ακθηζβεηνχλ 

ηα δεκφζηα: κπνξνχλ λα λνεζνχλ σο ζηξεβιψζεηο πνπ δηαηαξάζζνπλ ηε ζπκβνιηθή 

ηάμε. Ο ζπγγξαθέαο δε ζηακαηά εδψ. Οη αξρεηαθέο πξαθηηθέο κπνξεί επίζεο λα 

ππνδεηθλχνπλ κηα γεληθή θξίζε ζην θνηλσληθφ δίθαην. Γηα άιιε κηα θνξά ην αξρείν 

εμεηάδεηαη κε φξνπο θξίζεο, ππελζπκίδνληαο ηελ θξίζε κλήκεο ζηελ νπνία εζηίαζε ν 

Buchloh. Ζ ζπκβνιηθή ηάμε δελ ιεηηνπξγεί πιένλ κέζσ πξνθαλψλ θαη εκθαλψλ 

θαζνιηθνηήησλ. Ο Foster αλαξσηηέηαη αλ ε αξρεηαθή ηέρλε, ζε αληηζηνηρία κε ην 

παξαλντθφ, πξνθχπηεη απφ κηα αίζζεζε απνηπρίαο ηεο ζπιινγηθήο κλήκεο, απφ ηελ 

αλάγθε λα ζπλδέζεη θαλείο ηα πξάγκαηα ζε κηα επνρή πνπ απηά θαίλνληαη ηφζν 

ηξνκαθηηθά αζχλδεηα. Δδψ, ν Foster πιεζηάδεη ηνλ Buchloh, θαη αθφκα πεξηζζφηεξν, 

ζα ιέγακε πξνζεγγίδεη ηηο πξνπνιεκηθέο αλαγλψζεηο θαη ράλεη πξνο ζηηγκή ηηο ιεπηέο 

απνρξψζεηο, ηηο νπνίεο ζην ζχλνιν πξνζπάζεζε λα πξνζδηνξίζεη. Οη δηαθνξνπνηήζεηο 

ηεο κεηαπνιεκηθήο αξρεηαθήο ηάμεο απνκάθξπλαλ ηελ ηέρλε αξρείνπ απφ ηελ 

πξαθηηθή ηνπ ζνθ, ηεο αιιεγνξίαο, ηνπ ςπραλαγθαζκνχ ηεο ζπιινγήο θαη ηελ έθεξαλ 

θνληά ζηηο ίδηεο ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηνπο κεραληζκνχο ηεο ζέζκηζεο. Ο Foster, παξφηη 

νλνκάδεη ηε κεηαπνιεκηθή ηέρλε πεξηζζφηεξν ζεζκηθή παξά παξαβαηηθή, δελ αλαιχεη 

πεξαηηέξσ απηή ηε δηάθξηζε. 

 

ηελ αλαγλψξηζε κηαο παξαλνεηδνχο δηάζηαζεο ζηελ αξρεηαθή ηέρλε ν Foster βιέπεη 

ηελ άιιε φςε ηεο νπηνπηθήο θηινδνμίαο∙ ηελ επηζπκία ηεο λα επαλελεξγνπνηήζεη 

απνηπρεκέλα νξάκαηα ζε πηζαλά ζελάξηα ελαιιαθηηθψλ ηξφπσλ θνηλσληθψλ 

ζρέζεσλ, λα κεηαηξέςεη ηνπο κε-ηφπνπο ηνπ αξρείνπ ζε κε-ηφπνπο ηεο νπηνπίαο. ηελ 

απξνζδφθεηε κεξηθή απνθαηάζηαζε ηεο (καξμηζηηθήο) νπηνπηθήο αμίσζεο, ν 

ηζηνξηθφο βιέπεη κηα ρεηξαθεηηθή πξννπηηθή. Ζ ρεηξαθεηηθή πξννπηηθή ζπλδέεηαη κε 

ηελ αλάιεςε δξάζεο, ηε κεηαηφπηζε ζε «θαηαζθεπαζηηθά πεδία» (constructive site) 



 56 

πνπ δειψλνπλ «ηε απνκάθξπλζε απφ κηα κειαγρνιηθή θνπιηνχξα πνπ βιέπεη ην 

ηζηνξηθφ σο θάηη ιίγν παξαπάλσ απφ ην ηξαπκαηηθφ». πσο ην δηαηππψλεη ν ίδηνο: 

 

«ε παξαλντθή δηάζηαζε ηνπ αξρείνπ είλαη ελδερνκέλσο ε άιιε φςε ηεο νπηνπηθήο θηινδνμίαο-

ε επηζπκία λα κεηαηξέςνπλ ηελ αλαβιεηηθφηεηα/θαζπζηέξεζε (belatedness) ζε γίγλεζζαη 

(becomingness), λα αλαπιεξψζνπλ (recoup) απνηπρεκέλα νξάκαηα ζε ηέρλε, ινγνηερλία, 

θηινζνθία, λα κεηαηξέςνπλ ην κε-ηφπν30 ηνπ αξρείνπ, ζε κε-ηφπν ηεο νπηνπίαο» (νπ.: 22).  

 

Ο Foster, εδψ, πξνζθέξεη κηα πην θξηηηθή πξνζέγγηζε ηεο έλλνηαο ηεο νπηνπίαο, 

αθήλεη, φκσο, αδηεπθξίληζην πψο –ή αλ– δηαθνξνπνηείηαη απφ θαληαζηψζεηο 

θαζνιηθφηεηαο. Ο Foster αθήλεη ζε εκάο, ηνπο αλαγλψζηεο ηνπ, αησξνχκελν ην 

εξψηεκα: νπηνπία ή νπηνπηζηηθή
31

; ηε ζεψξεζή ηνπ, ε απνθαηάζηαζε ηεο νπηνπίαο 

κπνξεί ίζσο λα δηαγλσζζεί, αλ δηαβαζηεί κε έλαλ πην ζπγθεθξηκέλν ηξφπν ε αλαξρηθή 

δηάζηαζε ηνπ αξρείνπ, απφ απηή πνπ εκείο πξνζπαζήζακε πξνεγνπκέλσο λα ηεο 

δψζνπκε. Ζ πξνζέγγηζε ηνπ Foster πεξηγξάθεη ζπλνπηηθά ηελ πνξεία πνπ ζα 

δηαγξάςεη ην αξρείν ηδσκέλν απφ ηηο κεηα-καξμηζηηθέο ζεσξήζεηο πνπ εκπινπηίδνληαη 

κε ηε κεηα-δνκηζηηθή παξάδνζε. Οη ζεσξήζεηο απηέο εζηηάδνπλ ζηελ πνιηηηθή ηεο 

δηαθνξάο, ζην δήηεκα ησλ ηαπηνηήησλ, ηεο εηεξφηεηαο, ηνπ Άιινπ. ηε ζχζηαζε 

ελφο αξρείνπ δελ κπνξεί λα απνπζηάδνπλ απηνί νη πξνβιεκαηηζκνί. Ζ αλάγλσζε, 

σζηφζν, ηφζν δηαθνξεηηθψλ έξγσλ φπσο απηά ησλ Pierre Huyghes, Thomas 

Hirschhorn, Tacita Dean, Sam Durant, ππφ ηελ αλαθνπθηζηηθή ζθέπε ηεο νπηνπίαο ή 

ηεο θξηηηθήο ζηελ θαπηηαιηζηηθή θαηαλαισηηθή θνπιηνχξα, ζηελ νπνία καο 

παξαπέκπεη ν κεζφηηηινο The Archive as Capitalist Garbage Bucket (Τν Αξρείν σο 

Καπηηαιηζηηθόο Σθνππηδνηελεθέο) (Foster, 2004: 6), ζνιψλνπλ θάπσο ηελ πξνζέγγηζε 

ηνπ Foster. 

  

                                                 
30 Ο Foster δελ πξνζδηνξίδεη πεξηζζφηεξν ηη είλαη ν κε-ηφπνο. Με αλαινγίεο, φκσο, καο έξρεηαη ζην λνπ 

ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ κε-ηφπνπ απφ ηνλ αλζξσπνιφγν Marc Auge, πνπ ηνλ πεξηγξάθεη σο ρψξν πνπ ηνλ 

ιακβάλνπκε κφλν ηκεκαηηθά θαη κε αλαθφινπζν ηξφπν. (Auge, 1995 [1992]). 
31 Δπαλαθέξνληαο ην δήηεκα ηεο νπηνπίαο γελλάηαη κηα παξάιιειε ζπδήηεζε γηα ην λφεκα ηεο έλλνηαο 

απηήο. Ο φξνο νπηνπηζηηθή είλαη «ππνθαηάζηαζε» (Wallerstein, 2007 [1998]: 14) ιέμε, φπσο εμεγεί ν 

δεκηνπξγφο ηεο Immanuel Wallerstein, κε ηελ νπνία επηρεηξεί λα πξνζδηνξίζεη κηα δηαθνξεηηθή 

πξννπηηθή απφ απηή ηεο νπηνπίαο. Οη νπηνπίεο ζχκθσλα κε ηνλ ζπγγξαθέα εθπιεξψλνπλ 

ζξεζθεπηηθέο ιεηηνπξγίεο, κπνξνχλ κεξηθέο θνξέο λα δξνπλ σο κεραληζκνί πνιηηηθήο θηλεηνπνίεζεο. 

Πνιηηηθά, φκσο, δεκηνπξγνχλ κηα ηάζε γηα αληηδξαζηηθέο ελέξγεηεο. ηε βάζε απηή ρξεζηκνπνηνχληαη 

σο «δηθαηνινγίεο θξηρηψλ ιαζψλ». Γη‟ απηφ «ην ηειεπηαίν πξάγκα πνπ ρξεηαδφκαζηε ζη‟ αιήζεηα […] 

είλαη νπηνπηθά νξάκαηα». Αληίζεηα ε νπηνπηζηηθή είλαη κηα αμηνιφγεζε ησλ ηζηνξηθψλ ελαιιαθηηθψλ 

δπλαηνηήησλ θαη κηα άζθεζε ηεο θξίζεο καο σο πξνο ηελ πιηθή νξζνινγηθφηεηα πηζαλψλ 

ελαιιαθηηθψλ ηζηνξηθψλ ζπζηεκάησλ. Γελ είλαη ε κνξθή ελφο ηδαληθνχ κέιινληνο, αιιά ε κνξθή ελφο 

δηαθνξεηηθνχ, αμηφπηζηα θαιχηεξνπ, ηζηνξηθά εθηθηνχ αιιά καθξάλ ηνπ βέβαηνπ κέιινληνο (νπ.).  
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Γελ ππάξρεη ακθηβνιία φηη νη παξαηεξήζεηο ηνπ Foster ζε ζρέζε κε ηελ ηέρλε αξρείνπ 

παξέρνπλ πνιχηηκα εξγαιεία, φηαλ θαλείο επηρεηξεί λα παξνπζηάζεη θαη λα 

πξνζεγγίζεη ηηο δηαθνξεηηθέο εθδνρέο αξρεηαθψλ πξαθηηθψλ. Σν πιενλέθηεκα πνπ 

θαίλεηαη λα δίλεη ζην ηέινο ηνπ θεηκέλνπ ηνπ ζην δήηεκα ηεο νπηνπίαο κπνξεί λα 

δηαβαζηεί κε έλαλ επηθαηξνπνηεκέλν ηξφπν. Πξνθαιεί κηα παξάπιεπξε ζπδήηεζε πνπ 

δηελεξγείηαη ζρεηηθά κε ηελ «νπηνπηζηηθή» (Wallerstein, 2007 [1998]) δηάζηαζε ή ηελ 

ππέξβαζε ηεο νπηνπίαο σο a priori πιενλέθηεκα ηεο ηέρλεο. Δλδεηθηηθά, κπνξνχκε λα 

αλαθέξνπκε φηη ε ακθηζεκία ζρεηηθά κε ηα νπηνπηθά εξείζκαηα απηψλ ησλ 

πξαθηηθψλ νδήγεζε ηε ζπδήηεζε πξνο θαηεπζχλζεηο πνπ επηθεληξψζεθαλ ζην δήηεκα 

ηεο δεκνθξαηίαο, ηνπ πνιηηηθνχ θαη ησλ «αληαγσληζκψλ» (ζε απηά ζα αλαθεξζνχκε 

πην δηεμνδηθά ζηα επφκελα θεθάιαηα). Άιισζηε φπσο ζεκεηψλεη ν ίδηνο: 

 

«[ν Hirschhorn] πξνηείλεη κηα επαλαιεηηνπξγία ηνπ κλεκείνπ απφ ηε κνλνζήκαληε 

(univocal) δνκή πνπ επηθαιχπηεη ηνπο αληαγσληζκνχο […] ζε έλα αληη-εγεκνληθφ 

(counter-hegemonic) αξρείν πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα εθθέξεη ηέηνηεο 

δηαθνξέο» (νπ.: 9). 

 

Ζ πξνζέγγηζε ηνπ Foster εηζάγεη απηή ηελ φςε ηνπ αξρείνπ πνπ ην ζπλδέεη κε ηελ 

εγεκνλία θαη ηνλ αληαγσληζκφ. Aπνδίδεη ζηελ αληηεγεκνληθή θίλεζε, ηε δηάξξεμε ηεο 

επίζεκεο ή ζεζκηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ αξρείνπ, θάλνληαο κλεία ζηελ Διάζζνλα 

Λνγνηερλία (Deleuze & Guattari 1998) [ζηελ ππνζεκείσζε 18 ζην (Foster, 2004: 9)]. 

Ζ αλάγλσζε ηνπ Foster πξνθξίλεη κηα ιηβηδηληθή έλδπζε ηνπ ζεζκηθνχ.  

 

O Foster, πξνζεγγίδνληαο ηελ αξρεηαθή δνπιεηά ηνπ Thomas Hirschhorn, 

ππνγξακκίδεη ηελ πξφζεζε ηνπ θαιιηηέρλε λα εθζέζεη ην θνηλφ ζε ελαιιαθηηθά αξρεία 

ηεο δεκφζηαο θνπιηνχξαο. θνπφο ηνπ θαιιηηέρλε είλαη λα «θνξηίζεη απηή ηε ζρέζε 

κε ζπλαίζζεκα», λα εθζέζεη ηα ππνθείκελα κέζσ απηψλ ησλ ελαιιαθηηθψλ αξρείσλ 

ζε κηα «δηάζεζε ησλ ηδεψλ», ζε κηα πξάμε «απειεπζεξσηηθήο δξαζηεξηφηεηαο» θαη 

«αθηηλνβνιίαο ελέξγεηαο» (νπ.: 7). Φέξλνληαο ηνλ ζεαηή αληηκέησπν κε πξνζσξηλέο 

επαλαρξήζεηο αληηθεηκέλσλ κε κνλνζήκαληεο δνκέο πνπ ζπγθαιχπηνπλ ηνπο 

αληαγσληζκνχο –φπσο π.ρ ηα παξαδνζηαθά κλεκεία, ην αξρείν ηνπ θαιιηηέρλε–, 

ελεξγνπνηεί σο θίλεηξν θαη σο κέζνδν ηε δηαδηθαζία ηνπ «ζπλαηζζεκαηηθνχ δεζκνχ» 

(attachment) (νπ.: 10).  
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Ο Foster εδψ καο επαλαθέξεη ζηνλ Buchloh, θαζψο θαη απηφο ζεκεηψλεη φηη ν ζηφρνο 

δελ είλαη ε «πξσηνπνξηαθή ελαληίσζε» (avant-garde opposition) αιιά, ζχκθσλα κε 

ηνλ Hirschhorn, ε «πνιηηηζηηθή θάζεμε» (cultural cathexis) πνπ κπνξεί λα απνθέξεη ην 

πξναλάθξνπζκα ηεο νπηνπηθήο δπλαηφηεηαο ή ηνπιάρηζηνλ ηελ επηζπκία ελφο 

ζπζηεκαηηθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ. Πξνο απηφ ην πλεχκα θηλνχληαη θαη νη ππνελφηεηεο 

άιισζηε πνπ είλαη αθηεξσκέλεο ζην έξγν ηεο Tacita Dean θαη ηνπ Sam Durant. Ο 

ππφηηηινο πνπ αθνξά ην έξγν ηεο πξψηεο είλαη ραξαθηεξηζηηθφο: The Archive as 

Futuristic Failed Vision (Τν Αξρείν σο Απνηπρεκέλν Φνπηνπξηζηηθό Όξακα). ηελ 

πεξίπησζε ηεο Dean, ν Foster βιέπεη ηελ αλαβίσζε κηαο κίκεζεο ηεο νπηνπίαο 

ζπλδεκέλε κε ηελ αξρεηαθή παξνπζίαζε ηνπ παξειζφληνο σο ζεκειησδψο 

εηεξνγελνχο θαη πάληνηε αλνινθιήξσηνπ (νπ.:16). Δδψ ν Foster καο πξνβιεκαηίδεη 

ζρεηηθά κε ηελ ηαχηηζε ηεο απνηπρίαο κε ηελ αηέιεηα. Ζ αηέιεηα, ην αλνινθιήξσην 

φξακα απνθηά λφεκα, φηαλ δελ ηαπηίδεηαη κε ηελ απνηπρία, αιιά γίλεηαη θαηαλνεηφ 

σο ν κνλαδηθφο νξίδνληαο ηνπ αξρείνπ. 

 

Καηαθεχγνληαο ζε κηα αλαγσγή θάλνπκε ηελ εμήο ζθέςε. Σν θείκελν ηνπ Foster 

γξάθηεθε ελ ησ κέζσ ηεο ζαξσηηθήο δίλεο ηεο θαηάξξεπζεο ηνπ αλαηνιηθνχ κπινθ. 

ηε ζπλέρεηα πνιιέο πξαθηηθέο, αιιά θαη ν ζεσξεηηθφο ιφγνο ζα εζηηάζνπλ ζε απηή 

ηελ ηξαπκαηηθή, απφ πνιιέο απφςεηο, ζπλζήθε. Ζ (επαλ)ελεξγνπνίεζε ηνπ δεηήκαηνο 

ηεο νπηνπίαο παξαπέκπεη ζε κηα ζπδήηεζε πνπ άλνημε κε ηελ ηζηνξηθή πξσηνπνξία 

θαη ζπλέρηζε κε δηάθνξνπο ηξφπνπο λα πιεξνθνξεί ηελ θαιιηηερληθή πξαθηηθή. 

Απερεί, φκσο, ζηε ζπγθεθξηκέλε ζπγθπξία, ηελ αλεζπρία πνπ πξνήιζε απφ ηε 

ζνξπβψδε απνθαζήισζε «κεγαιεπήβνισλ θαληαζηψζεσλ θαζνιηθφηεηαο» 

(ηαπξαθάθεο, 2008 [1999]: 201) θαη ηελ αλαθνχθηζε πνπ πξνζθέξεη ε επέλδπζε ζηε 

δπλακηθή ηεο νπηνπίαο γηα αιιαγή ζε έλα θαθνηξάραιν πνιηηηθφ πεδίν.  

 

Αο καο επηηξαπεί εδψ κηα παξέθθιηζε. Σν θαιιηηερληθφ δίδπκν SubReal απφ ηε 

Ρνπκαλία είλαη πεπεηζκέλν φηη ε ζπκβνιή ηνπο ζην «αξρεηαθφ θαηλφκελν» 

(Merewether, 2006: 116), φπσο ην νλνκάδνπλ, είλαη ηζηνξηθά πξνθαζνξηζκέλε. «ην 

ηέινο ηνπ ‟90, νη Ρνπκάλνη, βξίζθνληαη ζε άξλεζε ζρεηηθά κε ηελ πνιηηηθή ηνπο 

ζπκκεηνρή ζην πξνεγνχκελν θαζεζηψο, απιψο θαη κφλν γηαηί δελ ζα κπνξνχζαλ λα 

επηβηψζνπλ έμσ απφ απηή ηελ άξλεζε» (νπ.). χκθσλα κε ηνπο θαιιηηέρλεο, ζε απηή 

ηελ πηεζηηθή ζπλζήθε ηα άηνκα έρνπλ έλα ηδηαίηεξν πξφβιεκα κε ηε ζεζκηθή 
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ηδηαηηεξφηεηα. Αγαπνχλ λα είλαη κέξνο ησλ ζεζκψλ, αιιά δελ μέξνπλ πψο λα θάλνπλ 

ρξήζε απηψλ.  

 

Σα παξαπάλσ ζπλνςίδνπλ κηα δηαθνξεηηθή δπλακηθή κεηαμχ ηνπ ηξαπκαηηθνχ θαη ηνπ 

αξρεηαθνχ, ζηξέθνληαο ην ελδηαθέξνλ ζηε ζρέζε κε ην ζεζκηθφ θαη ηελ εκπξφζεηε, 

δεκφζηα, ζπζηεκαηηθή αιιειεπίδξαζε κε ην αξρείν. Απηφ, δειαδή, πνπ ζέινπκε λα 

ηνλίζνπκε κε ηελ παξαπάλσ παξέθθιηζε είλαη φηη ε αλάγλσζε ηνπ Foster αληιεί, 

φπσο επηζεκαίλεη θαη ίδηνο, ζηνηρεία απφ εθείλε ηνπ Buchloh. Γηαλνίγεη ηε ζπδήηεζε 

θαη πξνο λέεο θαηεπζχλζεηο∙ θπξίσο πξνο ηε ζεκαζία πνπ απνδίδεηαη ζηαδηαθά ζηα 

δεηήκαηα ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ηεο εγεκνλίαο. ηνπο ραξαθηεξηζκνχο ηνπ Foster, 

«αξρεηαθή ηέρλε» θαη «αξρεηαθνί θαιιηηέρλεο» βξίζθεη θαλείο ηελ αλαγλψξηζε κηαο 

λέαο θαιιηηερληθήο πξαθηηθήο. κσο, φπσο, καξηπξεί ν ραξαθηεξηζκφο «αξρεηαθή 

παξφξκεζε», ζε απηέο ηηο πξαθηηθέο πξνθξίλεηαη έλαο παξνξκεηηθφο, απζφξκεηνο θαη 

ελνξαηηθφο ηξφπνο. Ζ ηέρλε αξρείνπ αμηνπνηεί ηελ έλλνηα θαη ζηαδηαθά ηνλ 

κεραληζκφ ηνπ αξρείνπ. Φαίλεηαη, φκσο, φηη παξακέλεη αλνηρηφ πφζν ζπζηεκαηηθή 

θαη ζηνρεπκέλε είλαη σο πξνο ην ίδην ην αξρείν, ηηο ζπλδειψζεηο ηνπ, ηε ζεζκίδνπζα 

ιεηηνπξγία ηνπ, ηηο επελέξγεηεο απηήο θαη ηέινο ηνλ εγεκνληθφ ηνπ ξφιν. Ζ 

δηαπίζησζε απηή, δελ κεηψλεη ηελ πξνζθνξά ησλ παξαπάλσ πξνζεγγίζεσλ. Αληίζεηα 

επηρεηξεί λα θάλεη ζαθέο φηη αθξηβψο ε πξνζέγγηζε ζηε βάζε ησλ ζεκείσλ πνπ 

δηαθνξνπνηνχλ ηηο κεηαπνιεκηθέο πξαθηηθέο απφ ην ηζηνξηθφ ηνπο πξνεγνχκελν θαη 

φρη ζηε βάζε ησλ ζεκείσλ πνπ ηηο ελνπνηνχλ πξνζθέξεη πεξηζζφηεξα απφ ηελ 

απνθιεηζηηθή ηζηνξηθή παξνπζίαζε ηεο πξνφδνπ απηψλ ησλ πξαθηηθψλ. Ζ 

πξνζπάζεηα απφ ηελ πιεπξά ησλ δχν δηαλνεηψλ λα εληνπίζνπλ ηηο „δηαθνξέο‟ γίλεηαη 

αθφκα πην θαηαθαλήο κε ην εγρείξεκα ηεο δηακφξθσζεο ελφο ηδηαίηεξνπ ιεμηινγίνπ 

πνπ ζα πεξηγξάθεη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο ζχγρξνλεο ζπλζήθεο θαη ηελ επίδξαζή ηνπο 

ζηελ ίδηα ηελ θαιιηηερληθή πξαθηηθή. Σν ιεμηιφγην απηφ θαζηζηά πην ζαθείο ηηο 

δηαθνξνπνηήζεηο θαη ηηο ιεπηέο απνρξψζεηο πνπ δηαρσξίδνπλ ηα επηκέξνπο έξγα, 

αλάινγα κε ηε ζέζε πνπ παίξλνπλ απέλαληη ζε απηέο ηηο ζπλζήθεο.  

 

Θα επαλέιζνπκε ζε απηφ, αθνχ πξνεγνπκέλσο παξνπζηάζνπκε ηελ πξνζέγγηζε ηνπ 

ηζηνξηθνχ θαη επηκειεηή Okwui Enwezor, ν νπνίνο ηα ηειεπηαία ρξφληα αζρνιείηαη κε 

ηελ αξρεηαθή πξαθηηθή πξνηείλνληαο κηα αλάγλσζε πνπ είλαη εκπνηηζκέλε απφ ηε 

κεηα-απνηθηαθή θξηηηθή θαη ηε κεηα-ην-απαξηράηλη θαη κεηα-ην-ηείρνο γξακκαηεία. 
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1.3.3. Σν άιγνο ηνπ Αξρείνπ. 

Σν 2009 ν επηκειεηήο Okwui Enwezor νξγαλψλεη κηα έθζεζε κε ηίηιν Archive Fever: 

Uses of the Document in Contemporary Art. Ο ηίηινο ηεο έθζεζεο απνηείλεη θφξν 

ηηκήο ζην έξγν ηνπ Jacques Derrida, Archive Fever, A Freudian Impression 

πξνθαηαιακβάλνληάο καο, επίζεο, γηα ην πψο πξέπεη λα δηαβάζνπκε ηηο επηκειεηηθέο 

επηινγέο ηνπ θαη ηε ζεσξεηηθή ηνπο πξνζέγγηζε∙ κε κηα ληεξηληηαλή, δειαδή, 

πξννπηηθή. Δπηπιένλ ε πξνκεησπίδα ηνπ θεηκέλνπ ηνπ είλαη αθηεξσκέλε ζηνλ νξηζκφ 

ηνπ αξρείνπ απφ ηνλ Foucault. Δμ αξρήο ν ζπγγξαθέαο κάο θάλεη ζαθέο ην πιαίζην 

ηεο αλάγλσζήο ηνπ. Ζ κεηα-απνηθηαθή πξνζέγγηζε ηνπ Enwezor δηθαηνινγεί ηε κλεία 

ζηνλ Derrida θαη ζηνλ Foucault, θαζψο ν ιφγνο ηνπο πξνζέθεξε ζηνλ κεηα-απνηθηαθφ 

ιφγν ζεκαληηθά εξείζκαηα. Οη αλαθνξέο ηνπ καο δηεπθνιχλνπλ λα πινεγεζνχκε ζηηο 

επηινγέο ηνπ επηκειεηή αλαδεηψληαο ην λήκα ησλ ζπλδέζεσλ πνπ παξάγεη ε 

επηκειεηηθή ηνπ πξφηαζε. 

  

Γελ είλαη ε πξψηε θνξά πνπ ν Enwezor αζρνιείηαη κε ην ζέκα ηνπ αξρείνπ θαη 

ζίγνπξα δελ είλαη ε πξψηε θνξά πνπ ελεξγνπνηεί ζηελ ίδηα ηνπ ηελ πξαθηηθή ηνλ 

κεραληζκφ ηνπ αξρείνπ θαη ηηο ηεθκεξησηηθέο πξαθηηθέο (ληνθηκαληέξ). Ζ πεξίβιεπηε 

Documenta 11 ηεο νπνίαο ήηαλ ν θεληξηθφο επηκειεηήο, νξγαλψζεθε ρσξηθά θαη 

κεζνδνινγηθά σο έλα δηεπξπκέλν αξρείν εηθφλσλ, ληνθνπκέλησλ θαη ηεθκεξησηηθψλ 

πξαθηηθψλ θαη θεηκέλσλ ζην νπνίν ν ζεαηήο σο εξεπλεηήο αλαθαιχπηεη ην ζχζηεκα 

πνπ δηέπεη ηελ παξνπζίαζε, ηελ έθζεζε ησλ πξαγκάησλ θαη ηελ ίδηα ηε δηνξγάλσζε 

ησλ κεγάισλ εθζεζηαθψλ ππεξπαξαγσγψλ.  

 

ηελ έθζεζε Archive Fever (2008), πνπ νξγάλσζε κε επίθεληξν ην αξρείν, ν 

επηκειεηήο κειεηά ηελ «πνιππινθφηεηα ηεο έλλνηαο» κέζα απφ ηηο κεηακνξθψζεηο 

ηεο ηέρλεο ηεο θσηνγξαθίαο ζηε ζρέζε ηεο κε ηελ ηζηνξία θαη ην κλεκείν, φπσο 

άιισζηε καξηπξεί θαη ν ππφηηηινο ηεο έθζεζεο: Photography Between History and 

the Monument (Ζ Φσηνγξαθία αλάκεζα ζηελ Ηζηνξία θαη ην Μλεκείν).  Ζ πξνζέγγηζή 

ηνπ καο ζπκίδεη απηφ πνπ επηζεκαίλεη ν Ricoeur, φηη «ε ζρέζε κεηαμχ ηεθκεξίσλ θαη 

κλεκείσλ απνηέιεζε ηνλ αθξνγσληαίν ιίζν ζηνλ νπνίν βαζίζηεθε ε θξηηηθή ηεο 

επηζηεκνινγηθήο αθεξαηφηεηαο» (Ricoeur ζην Merewether, 2006: 68). Σν ελδηαθέξνλ 

ηνπ Enwezor επηθεληξψλεηαη ζηηο θαιιηηερληθέο πξαθηηθέο ηεο θσηνγξαθίαο θαη ηνπ 

θηικ ηηο νπνίεο ζεσξεί εκβιεκαηηθέο θαη θπξίαξρεο αλάκεζα ζηηο πξαθηηθέο πνπ 
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«νηθεηνπνηήζεθαλ, εξκήλεπζαλ, […] δηεξσηεζήθαλ γηα ηηο αξρεηαθέο δνκέο θαη ην 

αξρεηαθφ πιηθφ» (Enwezor, 2008a: 12).  

 

Ζ έθζεζε αθνξά ηε «δηαθίλεζε» (νπ.: 11) θσηνγξαθηθνχ θαη θηικηθνχ πιηθνχ ζε έλα 

πιήζνο κεζφδσλ θαιιηηερληθήο παξαγσγήο. Γελ ελδηαθέξεηαη, δειαδή, ζηελά γηα ηελ 

εμέιημε ηεο θσηνγξαθίαο θαη ηνπ θηικ σο κέζσλ. Ο Enwezor εκβαζχλεη ζε «θξηηηθέο 

ζπλαιιαγέο» θαη ελδηαθέξεηαη λα αλαδείμεη λέεο «εηθνληζηηθέο θαη ηζηνξηνγξαθηθέο 

εκπεηξίεο» (νπ.) πνπ παξάρζεθαλ απφ ηελ αμηνπνίεζε ηνπ κέζνπ ηεο θσηνγξαθίαο ζε 

αληηζπκβαηηθέο θαιιηηερληθέο πξνηάζεηο. Ζ θσηνγξαθία σο αδηακθηζβήηεην 

ηεθκήξην, ππήξμε ν ππξήλαο ησλ αξρείσλ. Ζ ρξήζε ηεο ζε έλα εχξνο εθαξκνγψλ 

έθαλαλ ηε θσηνγξαθία θαη ην θηικ θξηηηθά εξγαιεία ηνπ «αξρεηαθνχ κνληεξληζκνχ» 

(νπ. 12). Ζ ίδηα ε θάκεξα ηαπηίδεηαη κε ην αξρείν, «θάζε θηικ είλαη a priori έλα 

αξρεηαθφ αληηθείκελν» (νπ.). Eδψ, παξφηη ν ζεσξεηηθφο θάλεη ζαθέο φηη ην αξρείν 

είλαη κηα ξεκαηηθή θαηαζθεπή θαη δελ ηαπηίδεηαη κε έλα ζθνληζκέλν ηφπν –θαηά ηνλ 

Foucault–ηαπηίδεη ην αξρείν κε ηνλ κεραληθφ ηφπν ηεο θάκεξαο. ηε ζπλέρεηα, φπσο 

θαη νη πξνθάηνρνί ηνπ, αλαδεηά ηηο πξνθαλείο ζπλδέζεηο κε ηνπο πξσηεξγάηεο απηνχ 

ηνπ κέζνπ πνπ «θιέγνληαη απφ πφζν» (νπ.) λα παξάμνπλ ηεθκήξηα, λα παξάμνπλ έλα 

αξρείν (νπ.).  

 

Ο Enwezor δελ παξαζχξεηαη ζε κηα ηζηνξηθή αλαδξνκή. Δζηηάδεη πεξηζζφηεξν ζηε 

θνπθσηθή ηδέα ηεο βηνπνιηηηθήο νξγάλσζεο ηεο ηαπηφηεηαο, ε νπνία βαζίδεηαη ζηελ 

πξνλνκηαθή ζρέζε ηεο εμνπζίαο κε ηε γλψζε. Μέζα ζε απηφ ην ζρήκα, ν ζεσξεηηθφο 

επηζεκαίλεη ην πέξαζκα ηνπ (θσηνγξαθηθνχ) ηεθκεξίνπ απφ ηελ αζσφηεηα ηνπ 

αλζξσπνινγηθνχ ηερλνπξγήκαηνο ζηελ απζεληία ηνπ θνηλσληθνχ εξγαιείνπ. ην 

πέξαζκα απηφ, φπσο παξαηεξεί, δηακνξθψλεηαη ε απηνθξαηνξηθή, απφιπηα 

θπξηαξρηθή εθδνρή ηνπ αξρείνπ. Απηή ζπλδέεηαη κε ηε ξπζκηζηηθή, γξαθεηνθξαηηθή, 

ζεζκηθή ηάμε ε νπνία ελεξγεί έιεγρν ζε ζψκαηα θαη επηηειεί ηαπηφηεηεο. ε απηή ηε 

βάζε ζρεκαηίδεηαη ην αξρείν ηεο Απηνθξαηνξίαο πνπ νξγαλψλεη ηηο ηαπηφηεηεο ησλ 

απνηθηαθψλ ππάιιεισλ (subaltern) ζσκάησλ. ηνλ ηξφπν πνπ πιέθεηαη ν ιφγνο ηνπ 

Derrida θαη ηνπ Foucault αλαθνξηθά κε ην απνηθηαθφ ππνθείκελν, αθνπγθξαδφκαζηε 

ηνλ ιφγν ηεο ζεσξεηηθνχ Gayatri Spivak απφ ην θείκελν Can the Subαltern Speak? 

(Spivak, 1988) θαη θαίλεηαη ε „κεηα-απνηθηαθή‟ θξηηηθή πξνζέγγηζε πνπ δηαπεξλά ηελ 

αλάγλσζε ηνπ Enwezor.  
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πσο θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ άιισλ δχν ζεσξεηηθψλ θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

Enwezor ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ αξρείνπ σο δηαθξηηνχ θαιιηηερληθνχ κέζνπ βξίζθεηαη 

ζην επίθεληξν ησλ αλαδεηήζεσλ ηνπ. Ο Enwezor αμηνπνηεί ηελ πξνζέγγηζε ηεο 

ζεσξεηηθνχ Rosalind Krauss γηα ην θαιιηηερληθφ κέζν ζηε «κεηά-ην-κέζν» (Krauss, 

2000) ζπλζήθε θαη πξνηίζεηαη λα παξαθνινπζήζεη ηνλ ζρεκαηηζκφ απηνχ πνπ 

νλνκάδεη ην «αξρείν σο κέζν». Πξφθεηηαη, φπσο ζεκεηψλεη, γηα έλαλ ζρεκαηηζκφ πνπ 

ζπλδπάδεη ηηο δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ησλ Foucault θαη Derrida γηα ην αξρείν. Ο 

Enwezor δηαηείλεηαη φηη ην θνξεηφ θνπηί ηνπ Duchamp, ε εηεξνγέλεηα ησλ 

επηκειεηηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ Broodthaers, ν αδηάπαπζηνο ζρνιηαζκφο γηα ηε 

θσηνγξαθία σο κλεκνληθφ αληηθείκελν ηνπ Richter απνηέιεζαλ θνκβηθά ζεκεία ζην 

ζρεκαηηζκφ απηήο ηεο πξαθηηθήο. Γηακφξθσζαλ κηα ινγηθή εγθαηάζηαζεο 

(domiciliation) θαη ζρεκαηηζκνχ ζεκείσλ (consignation) (ζπγθεληξψλνληαο καδί 

ζηνηρεία πνπ νξγαλψλνπλ ηε καηηά ηνπ θαιιηηέρλε), θαζψο θαη κηα ζπλζήθε ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο ησλ απνθάλζεσλ θαζελφο απφ ηα επηκέξνπο έξγα, φπνπ ηα 

ηζηνξήκαηα πνπ επηθνηλσλνχλ, ζρεκαηίδνπλ, δίλνπλ θφξκα, «ζην a priori αξρείν ηεο 

θαιιηηερληθήο πξαθηηθήο» (Enwezor, 2008a: 18). Απηή ε κέζνδνο αληαπνθξίλεηαη 

ζηελ αξρεηαθή παξφξκεζε πνπ πεξίγξαςε ν Foster, θαηά ηνλ ζπγγξαθέα. Οη 

θαιιηηέρλεο εμεηάδνπλ ηνπο απηαπφδεηθηνπο ηζρπξηζκνχο ηνπ αξρείνπ δηαβάδνληάο ην 

ελάληηα ζην ξεχκα (νπ.), παξάγνληαο ηαπηφρξνλα λέεο εξκελεπηηθέο θαηεγνξίεο θαη 

εγθαζηδξχνληαο κηα «αξραηνινγηθή ζρέζε κε ηελ ηζηνξία, ην ηεθκήξην, ηελ 

πιεξνθνξία» (νπ.). 

 

Ζ ηδέα ησλ λέσλ εξκελεπηηθψλ εξγαιείσλ πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη ην «a priori 

αξρείν ηεο θαιιηηερληθήο πξαθηηθήο» παίξλεη ζηε ζπλέρεηα ην ηδηαίηεξν λφεκά ηεο. Ζ 

θξηηηθή ηνπ Enwezor ζπλδέεη ηελ αξρεηαθή πξαθηηθή κε ηελ ησξηλή ζπλζήθε. Ο 

ζεσξεηηθφο επηθαιείηαη ην παξάδεηγκα ηεο κεξνιεπηηθήο έξεπλαο ησλ αξρείσλ ηνπ 

Ηξάθ γηα ηελ απφδεημε χπαξμεο ππξεληθνχ εμνπιηζκνχ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν 

επαλαθέξεη ην δήηεκα ηεο δηαηάξαμεο ηεο αθεξαηφηεηαο θαη ηεο εκπηζηνζχλεο ζηα 

αξρεία σο ηφπνπο ηζηνξηθήο απνθαηάζηαζεο θαη κλήκεο. Σν αξρείν, δειαδή, δελ είλαη 

ην αδηακθηζβήηεην φξγαλν κέζσ ηνπ νπνίνπ κπνξνχκε λα γλσξίδνπκε ην αλφζεπην 

πιηθφ πνπ εγθαζηδξχεη ηε γλψζε, δελ είλαη ε κνλαδηθή έγθπξε αλαθνξά πάλσ ζηελ 

νπνία κπνξνχκε λα ζηεξηρηνχκε πξνθεηκέλνπ λα επηθπξψζνπκε θαη λα 

αλαγλσξίζνπκε ην παξειζφλ (νπ.). Ο Enwezor βξίζθεη ην λήκα ησλ αλαινγηψλ κε ην 
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αξρείν ηεο Απηνθξαηνξίαο
32

 πνπ εγθαζηδξχεηαη ζηε βάζε ηεο «ππεξεζίαο 

πιεξνθνξηψλ» θαη πνπ ιεηηνπξγεί σο ν απφιπηνο έιεγρνο, ε απφιπηε θπξηαξρία 

έλαληη ησλ αληίπαισλ δπλάκεσλ, κέζσ ηεο αλψηεξεο δχλακεο ηεο θαζππφηαμεο. 

Μηιψληαο κε φξνπο ηεο πνιεκηθήο θαηαζθνπεπηηθήο νξνινγίαο, ζηξέθεη ηελ πξνζνρή 

καο ζε ελδηαθέξνπζεο δηαζηάζεηο ηνπ αξρείνπ ζπκβεβιεκέλεο κε ηηο ζχγρξνλεο 

ελλνηνινγήζεηο ηνπ αιιά φρη αθφκα εμαληιεκέλεο, φπσο απηή ηεο «αξρεηαθήο 

θαηαζθνπείαο» θαη ηνπ «ζεάκαηνο ηεο αξρεηαθήο παξαπιεξνθφξεζεο» (νπ.: 20). Ζ 

πηνζέηεζε ηεο θαηαζθνπεπηηθήο νξνινγίαο παξαπέκπεη ζηελ ςπρξνπνιεκηθή 

αηζζεηηθή πνπ θπξηάξρεζε ηα ρξφληα ζρεκαηηζκνχ ησλ κεηα-πνιεκηθψλ αξρεηαθψλ 

πξαθηηθψλ. Σαπηφρξνλα, φκσο, δεκηνπξγεί κηα ζχκθπξζε ηνπ κεραληζκνχ (ηνπ 

αξρείνπ) κε ηελ κεραλνξξαθία, ζηελ νπνία θάπνηεο θνξέο καο εγθαηαιείπεη θαη ν 

ίδηνο ν ιφγνο ηνπ Foucault πεξί κεραληζκψλ. 

 

Απηφ πνπ θαζίζηαηαη ζαθέο, φκσο, θαη απφ ηελ αλάγλσζε ηνπ Enwezor, είλαη φηη ζηηο 

δηάθνξεο εθδνρέο ηεο ε θαιιηηερληθή ελαζρφιεζε κε ην αξρείν –αξρείν θαη κλήκε, 

αξρείν θαη δεκφζηα πιεξνθνξία, αξρείν θαη ηξαχκα, αξρείν θαη εζλνγξαθία, αξρείν 

θαη ηαπηφηεηα, αξρείν θαη ρξφλνο– θαηνρπξψλεη πιένλ έλα λέν θαιιηηερληθφ κέζν. 

Άιισζηε, ν Enwezor ζηε κειέηε ηνπ δηακνξθψλεη δχν ελφηεηεο πνπ είλαη 

αθηεξσκέλεο ζην αξρείν σο θφξκα θαη ζην αξρείν σο θαιιηηερληθφ κέζν (medium). 

εκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ απηνχ ηνπ δηαρσξηζκνχ είλαη φηη δελ ηαπηίδεη ην πξψην κε 

ην δεχηεξν. Δπηπιένλ, ν Enwezor ζέηεη κηα γφληκε βάζε γηα ηε ζχλδεζε ηνπ αξρείνπ 

κε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηε ζχγρξνλε (δπηηθή) ζπλζήθε, ην δεκφζην ραξαθηήξα ηνπ 

θαη ηε ζρέζε ηνπ σο „ζεζκηθήο δνκήο‟ κε ηε δεκνθξαηία θαη ηνπο ζεζκνχο ηεο. Απηή 

ε θαηεχζπλζε απνδεζκεχεη αθφκα πεξηζζφηεξν ην αξρείν απφ αλαγλψζεηο πνπ 

εμαληινχληαη ζηνπο κεραληζκνχο, ηηο ηερληθέο ηνπ θαη ηνλ ρψξν σο ηε θπζηθή 

παξάκεηξν ηεο θχιαμεο θαη παξνπζίαζήο ηνπ. Δλψ, φκσο, δηαγξάθνληαη απηέο νη 

αηξαπνί γηα ηελ παξνπζίαζε ηνπ αξρείνπ, ε ζεψξεζε ηνπ Enwezor, ζε κεγάιν βαζκφ, 

                                                 
32 Ο Enwezor αλαθέξεηαη ζην έξγν ηνπ Thomas Richards, The Imperial Archive (Richards, 1993). Ο 

Richards αλέπηπμε κε ζπζηεκαηηθφ θαη απνθαιππηηθφ ηξφπν ηηο ηερληθέο κε ηηο νπνίεο ε Βξεηαληθή 

Απηνθξαηνξία θαηφξζσζε λα δηαρεηξηζηεί ηελ έθξεμε ηεο πιεξνθνξίαο εγθαζηδξχνληαο έλαλ ηζρπξφ 

δεζκφ κεηαμχ ηεο γλψζεο θαη ηεο θξαηηθήο εμνπζίαο επηρείξεκα πνπ ζηνρεχεη κε δηνξαηηθφ ηξφπν ζε 

πιήζνο πνιηηηζηηθψλ ζεζκψλ (φπσο ηα κνπζεία, πνπ παξνπζηάδνληαη σο έλα εκβιεκαηηθφ είδνο 

«ζχγθιηζεο ηεο αηζζεηηθήο θαη πνιηηηθήο ζθαίξαο ηεο αλαπαξάζηαζεο» (νπ.14) αιιά θαη ζηελ ίδηα ηελ 

θαιιηηερληθή (ινγνηερληθή) παξαγσγή.  

 



 64 

φπσο θαη νη δχν πξνεγνχκελεο, δελ απνθιίλεη απφ ην θπξίαξρν ηξίπηπρν: κλήκε-

κλεκείν-ηξαχκα.  

 

Υαξαθηεξηζηηθά, ζεκεηψλεη, νη θαιιηηερληθέο παξεκβάζεηο (interventions) κπνξνχλ 

λα ελεξγνπνηήζνπλ πην ζχλζεηνπο αλαζηνραζκνχο γηα ηε ζρέζε κεηαμχ ληνθνπκέληνπ 

θαη ηζηνξηθήο ζπλείδεζεο. Σα αξρεία αλαπαξηζηνχλ ζθελέο ελφο αβάζηαρηνπ 

ηζηνξηθνχ βάξνπο θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν δηαλνίγνπλ έλαλ παξαγσγηθφ ρψξν κε ηε 

κνξθή ηνπ αηζζεηηθνχ, εζηθνχ, πνιηηηθνχ, θνηλσληθνχ θαη ζεσξεηηθνχ ζηνραζκνχ 

(speculation) (Enwezor, 2008a: 33). Πην ζπγθεθξηκέλα, ζρεηηθά κε ηα έξγα ησλ Eyal 

Sivan θαη Robert Morris, πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ έθζεζή ηνπ αλαθέξεη: 

 

νη αξρηηεθηνληθέο αξρεηαθέο θαηαζθεπέο «αξλνχληαη ηε ινγηθή ηεο αξρεηαθήο 

γξακκηθφηεηαο θαη ηεο αθεγεκαηηθήο ζπλέρεηαο [πξνζβάιινπλ] ηελ θαηεγνξεκαηηθή 

εμνπζία ηνπ αξρείνπ σο ηελ αμησκαηηθή πξννξαηηθφηεηα ζηελ αιήζεηα. Χζάλ ε 

αλαζθεπή ηεο κνλαδηθήο απζεληίαο ηνπ αξρείνπ λα κεηψλεη ην ηξαχκα πνπ απηφ 

αληηπξνζσπεχεη. […] Απνθαιχπηεηαη ε βνπβακάξα ηνπ αξρείνπ, ε θνηλσληθή ηνπ 

αδπλακία επηθνηλσλίαο σο ε νξζνινγηζηηθή θσλή ηεο αιήζεηαο». (νπ.: 34-5)  

 

Οη θαιιηηερληθέο εθδνρέο αξρείνπ δηεξεπλνχλ απηή ηελ ελδηάκεζε δψλε κεηαμχ ηεο 

αδπλακίαο ηνπ αξρείνπ θαη ηεο εμνπζίαο πνπ απηφ αζθεί ζηε δεκφζηα κλήκε. 

Σνπνζεηνχληαη ζηελ ελδηάκεζε δψλε κεηαμχ ηξαχκαηνο θαη κλήκεο, πξνσζψληαο 

ζηνπο ρξήζηεο θαη ζεαηέο λέα είδε εζηθψλ, θνηλσληθψλ θαη πνιηηηθψλ ζρέζεσλ κε ηελ 

πιεξνθνξία, ηελ ηζηνξία θαη ηε κλήκε. ε κηα αλαθπθισηηθή θίλεζε ν ζεσξεηηθφο, 

ζπλδέεη ην ελδηαθέξνλ γηα ηελ αξρεηαθή θφξκα ζηε ζρέζε ηεο ηέρλεο κε ηνπο 

ηζηνξηθνχο αλαζηνραζκνχο ζρεηηθά κε ην παξειζφλ.  

 

Σν αξρείν ιακβάλεη πιήζνο δηαθνξεηηθψλ ξφισλ, κέζα απφ ηελ θαηά θάπνην ηξφπν 

ζπλερή θαη αδηάθνπε ξνή ζηελ παξνπζίαζε ηνπ Enwezor∙ παξνπζίαζε πνπ βξίζθεη ην 

θέληξν ηεο ζηνλ «ηζηνξηθφ αλαζηνραζκφ ζε ζρέζε κε ην παξειζφλ». Σν θαιιηηερληθφ 

αξρείν κπνξεί λα θαιχςεη ηελ γθξίδα δψλε κεηαμχ κλεκφζπλνπ θαη κλεκείνπ, 

«αξρεηαθήο επαλφξζσζεο» (archival retrieval) (νπ.: 37). Μπνξεί λα γίλεη ν 

πξνζσξηλφο κεραληζκφο γηα ηελ αλαβίσζε ηζηνξηθψλ ζηηγκψλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ 

επαλαζχζηαζε ηεο ηζηνξίαο. ηε κεηα-θνκνπληζηηθή ζπλζήθε ηα ππνθείκελα 

αληηθξίδνπλ θαηάκαηα ηνλ «αξρεηαθφ θαζηζκφ» (νπ.), θαη, φπσο καο ππνδεηθλχνπλ ζα 

ιέγακε νη SubReal, ηελ πξνζσπηθή επζχλε ηνπ θαζελφο απέλαληη ζε απηφλ. ε ηέηνηεο 
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πεξηπηψζεηο παξάγνληαη λέεο εξκελεπηηθέο δνκέο σο ρψξνη εμέηαζεο ππνζέζεσλ πνπ 

παξακέλνπλ εθθξεκείο ζηε ζπιινγηθή κλήκε. Παξάιιεια, ζε κηα αθφκα εθδνρή ηελ 

νπνία νλνκάδεη «θαξληβαιηζηηθή», ν Enwezor ζπλελψλεη ζεαηξηθέο εηεξνγισζζίεο, 

θξηηηθνχο δηαινγηζκνχο, ην γθξνηέζθν ζε κηα ζχληεμε πνηθίισλ θσλψλ θαη 

ππνθεηκεληθψλ ζέζεσλ πνπ επηηξέπνπλ λα αλαδπζεί «ε ππνθεηκεληθφηεηα ηνπ ιατθνχ, 

ηνπ θνηλνχ αηζζήκαηνο» (νπ.: 39). Οη «αξρεηαθέο επαλαθνξέο» (archival returns) (νπ.: 

37) απνηεινχλ έλαλ αγψλα έλαληη ζηελ επίζεκε ακλεζία θαη αλνκία, απηή πνπ 

επηβάιεη ε θξαηηθή θαηαζηνιή. ηελ αλάγλσζε ηνπ Enwezor βξίζθνπκε ηηο βάζεηο 

γηα ηελ αμίσζε ηνπ αξρείνπ σο επαλαξζξσηηθνχ κεραληζκνχ. 

 

Ο Enwezor αθήλεη ηειεπηαία ηελ εζλνγξαθηθή ζπλζήθε ηνπ αξρείνπ. Μηα πξνθαλήο 

εμήγεζε γηα απηή ηελ επηινγή είλαη φηη ε ζπλζήθε απηή ππήξμε θαη εμαθνινπζεί λα 

είλαη θπξίαξρε ζηελ θαιιηηερληθή πξαθηηθή αξρείνπ. ηελ πεξηγξαθή ηνπ, πνπ 

παξαπέκπεη ζηνλ πνιχ γλσζηφ εζλνγξάθν-θαιιηηέρλε (The Artist as Ethnographer) 

ηνπ Foster (1999 [1996]), έξρεηαη γηα άιιε κηα θνξά ζην πξνζθήλην ε ζρέζε ηνπ 

αξρείνπ κε ηελ αξραηνινγηθή, αλαζθαθηθή θαη δηθαληθή (forensic), πξαθηηθή. 

Τπνγξακκίδεηαη γηα άιιε κηα θνξά ε ζρέζε ηνπ αξρείνπ κε ηα ζπζηήκαηα γλψζεο θαη 

αιήζεηαο θαη ηνλίδεηαη ν ηξφπνο πνπ «αλαδηπιψλνληαη νη ηαπηφρξνλεο δνκέο ηεο 

αξρεηνζέηεζεο (concomitant structures of archivization) […] ζηελ παξαγσγή 

λνήκαηνο», ππνδεηθλχνληαο κάιινλ φηη ε θνπθσηθή αξραηνινγία ηεο γλψζεο δελ είλαη 

αθφκα έλα ηειεησκέλν πξφγξακκα. Άιισζηε, ε παξαπνκπή ηνπ ζπγγξαθέα ζην ηέινο 

ηνπ άξζξνπ ηνπ ζηνλ Buchloh καξηπξεί φηη νη επηκέξνπο γξακκαηείεο γηα ηε κλήκε, ην 

ηξαχκα, ηελ ηζηνξία θαη θπξίσο ηνλ ζεζκίδνληα ραξαθηήξα ηνπ αξρείνπ, πνπ απερνχλ 

ηηο πινχζηεο ελλνηνινγήζεηο ησλ Foucault θαη Derrida, ζρεκαηίδνπλ ην πνιχπηπρν ηεο 

εζλνγξαθηθήο –θαη φρη κφλν– ζπλζήθεο ηνπ αξρείνπ. Με ηα δηθά ηνπ ιφγηα: 

 

«ε αθήγεζε ηεο ηζηνξίαο σο κηαο αθνινπζίαο γεγνλφησλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζηηο ελέξγεηεο κεκνλσκέλσλ πξνζψπσλ κεηαηνπίδεηαη ζηελ 

εζηίαζε ζηε ζπγρξνλία δηαθνξεηηθψλ αιιά ηπραίσλ θνηλσληθψλ δνκψλ 

θαη αλαξίζκεησλ ζπκκεηερφλησλ παξαγφλησλ θαη ε ηζηνξηθή εμέιημε 

επαλαζπιιακβάλεηαη σο ην δνκηθφ ζχζηεκα δηαξθψο ελαιιαζζφκελσλ 

αιιειεπηδξάζεσλ θαη παξαιιαγψλ κεηαμχ νηθνλνκηθψλ θαη 

νηθνινγηθψλ δεδνκέλσλ, ηαμηθψλ ζρεκαηηζκψλ θαη ησλ ηδενινγηψλ ηνπο 

θαη ησλ ηχπσλ θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ αιιειεπηδξάζεσλ πνπ 
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αθνξνχλ θάζε ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή» [Buchloh ζην (Enwezor, 2008a: 

46)].  

Ζ παξνπζίαζε ηεο εζλνγξαθηθήο ζηξνθήο απφ ηνλ Enwezor πξνζθέξεη έλα πινχζην 

ιεμηιφγην ζηελ ηέρλε αξρείνπ. Ο εζλνγξαθηθφο πξνζδηνξηζκφο ηνπ αξρείνπ ζπλδέεηαη 

κε ην αμίσκα φηη νη αξρεηαθέο θφξκεο έρνπλ ζπγθεθξηκέλεο κλεκνληθέο ιεηηνπξγίεο 

θαη θξαηνχλ έλα θιεηδί πξφζβαζεο ζηελ ηζηνξηθή εκπεηξία. Σν αξρείν ζήκεξα, φπσο 

παξαηεξεί ν ζπγγξαθέαο, βξίζθεηαη ζε κηα ζπλζήθε ηζηνξηθήο ζσξάθηζεο 

(αλαθαινχκε εδψ, επίζεο, ηελ αλάγλσζε ηνπ Buchloh) ή θπιάθηζεο. Απηή ε 

θαηάζηαζε εγθισβηζκνχ ηνπ αξρείνπ ζπλδέεηαη κε ηνλ ξφιν ησλ κέζσλ καδηθήο 

επηθνηλσλίαο, ησλ κνπζείσλ ηέρλεο, θπζηθήο ηζηνξίαο θαη εζλνγξαθίαο, ησλ παιηψλ 

βηβιηνζεθψλ, ηεο πξνλνκηαθήο ζέζεο ησλ ελζπκίσλ ζηε καδηθή θνπιηνχξα, ηηο 

αλαβηψζεηο ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ σο ηνπξηζηηθέο αηξαμηφλ θαη εκπνξηθά 

αλακλεζηηθά. Αθφκα κπνξεί θαλείο λα ηελ εληνπίζεη ζηα πξνζσπηθά θσηνγξαθηθά 

άικπνπκ, ζηνπο ζθιεξνχο δίζθνπο ησλ θνκπηνχηεξ. Μέζα ζε απηή ηε ζπλζήθε νη 

θαιιηηέρλεο «ελεξγνχλ» (enact) ηελ αξρεηαθή θαληαζίσζε θαη ηελ „αξρσληηθή 

(archontic) ιεηηνπξγία ηνπ ηζηνξηθνχ, ηνπ κεηαθξαζηή, ηνπ επηκειεηή, ηνπ 

παηδαγσγνχ. (Enwezor, 2008a: 40). Πεξηγξάθνληαο απηή ηελ έθθξαζε ηνπ αξρείνπ, 

σο «νπηηθή εζλνγξαθία» (visual ethnography) (νπ.: 40) ν ζπγγξαθέαο πξνζθέξεη 

κεξηθνχο αθφκα ελδηαθέξνληεο πξνζδηνξηζκνχο θαη δηαζπλδέζεηο ζηελ αξρεηαθή 

πξαθηηθή.  

 

Πην ζπγθεθξηκέλα αλαθέξνπκε ηελ «αξρεηαθή ζπλάζξνηζε» (νπ.: 41) πνπ ν 

ζπγγξαθέαο ζπλδέεη θαη κε ηελ δηαδηθηπαθή πξαθηηθή, κηα πξαθηηθή πνπ παξαπέκπεη 

ζηνπο κεραληζκνχο κηαο λέαο νηθνλνκίαο ζηελ παξαγσγή, ηελ αληαιιαγή θαη ηε 

κεηαθνξά εηθφλσλ πνπ ν Terry Smith ζα πεξηγξάςεη κε ηνλ φξν «iconomy» 

(εηθνλνκία) [ζηνλ Enwezor (νπ.)]. Αθφκα, ζηελ δηαδηθαζία ηεο «αξρεηαθήο 

ζπλάζξνηζεο» ν Enwezor, εληνπίδεη ηε ζπλέλσζε «απνζπγθεηκελνπνίεζεο θαη 

θεηηρνπνίεζεο» (decontextualization and fetishization) (νπ.: 41) πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ 

ππεξζπζζψξεπζε εηθφλσλ. Αληίζεηα, κε ηελ έλλνηα ηεο «αξρεηαθήο 

επαλεπζπγξάκκηζεο» πεξηγξάθεη κηα αληη-εζλνγξαθηθή πξνζέγγηζε πνπ εηζέξρεηαη 

αλαδξνκηθά ζην αξρείν θαη αληηζηξέθεη, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε, ην αξρείν ηεο 

«θαληαζίαο» (νπ.: 42). ηελ αιπζίδα ησλ αξρεηαθψλ κεραληζκψλ πξνζηίζεηαη αθφκα 

ε «αξρεηαθή παξαπνκπή», ζηελ νπνία ν ζπγγξαθέαο εληνπίδεη κηα αθφκα πξφθιεζε 
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ζην δήηεκα ηεο αχξαο, ηεο απζεληηθφηεηαο, ηνπ πξσηφηππνπ θαη ηεο νκνηφηεηαο θαη 

θπξίσο κηα πξφθιεζε ζηελ αλαιπηηθή ζησπεξή δχλακε ηνπ «ιηηνχ θεηηρηζκνχ ηεο 

απνδπλάκσζεο», φπσο πνηεηηθά ηελ νλνκάδεη (νπ.: 43). Καη ζηε βάζε ηνπ 

αληηθεηκέλνπ πνπ θέξεη αχξα, ην ζπλδέεη κε ηε ρεηξνπνηεηηθή δηάζηαζε ηνπ 

«αξρεηαθνχ ηερλνπξγήκαηνο». Αθφκα, ζηελ θαηαζθεπαζηηθή θαηεχζπλζε πξνζηίζεηαη 

ε έλλνηα ηνπ «αξρεηαθνχ ζηξαηεγήκαηνο» (archival ruse) (νπ.: 44) πνπ ζπλδέεηαη κε 

ηε ζελαξηαθή ζπγγξαθή, ηε δηαλνκή ξφισλ, ηε ζθελνζεζία θαη ηελ εθηέιεζε 

θαληαζηηθψλ γεγνλφησλ θαη πεξηζηαηηθψλ, παξάγνληαο κηα αθφκα αληηζηξνθή ζηελ 

«πνιηηηζηηθή ακλεζία» (νπ.: 44). Σν «αξρεηαθφ ζηξαηήγεκα» ζπκκεηέρεη ζηνλ 

«αξρεηαθφ αλαινγηζκφ» πνπ ακθηζβεηεί ηνλ ηξφπν πνπ ε «αμησκαηηθφηεηα» 

(authenticity) ηνπ αξρείνπ ρξεζηκεχεη πξνθεηκέλνπ λα ηαμηλνκεζνχλ θαη λα 

ελνπνηεζνχλ δηαθνξεηηθήο πξνέιεπζεο δεηήκαηα, φπσο γηα παξάδεηγκα ηνπ θχινπ, 

ηεο εζληθφηεηαο, ηεο θπιήο (νπ. 45). 

 

ην πιήζνο ησλ φξσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ν Enwezor κπνξεί λα δεη θαλείο λα 

δηακνξθψλεηαη έλα λέν ιεμηιφγην πνπ ζπληειεί ηφζν ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ 

κνξθηθψλ ηνπιάρηζηνλ ραξαθηεξηζηηθψλ απηψλ ησλ πξαθηηθψλ φζν θαη ζηελ ίδηα ηελ 

δηεχξπλζε ηνπ πεδίνπ πνπ αλαπηχζζεηαη δηαθνξνπνηνχκελν απφ ηνπο ηζηνξηθνχο ηνπ 

πξνθαηφρνπο ηεο ηζηνξηθήο πξσηνπνξίαο. Έλα πεδίν πνπ ζηελ πξνζέγγηζε ηνπ 

Enwezor αμηνπνηεί αθφκα πεξηζζφηεξν ηελ παξαθαηαζήθε ησλ πνιηηηζηηθψλ ζπνπδψλ 

θαη ησλ ζπνπδψλ θχινπ. ηνλ ηξφπν πνπ πξνζεγγίδεη ηα δηαθνξεηηθά παξαδείγκαηα 

ηα νπνία έρεη ζπγθεληξψζεη ζηελ έθζεζε βιέπνπκε, θπξίσο, ηνλ ζρεκαηηζκφ κηαο 

„εηδηθήο γιψζζαο‟ (jargon) πνπ έξρεηαη λα πξνζηεζεί ζηνλ θαλφλα πνπ έρνπλ 

δεκηνπξγήζεη νη πξνθάηνρνί ηνπ θαη κέζσ απηήο βιέπνπκε ηελ θαηνρχξσζε ελφο 

δηαθξηηνχ, πιένλ, πεδίνπ (θαιιηηερληθήο) δξάζεο. Μηαο δξάζεο πνπ θαηά ηνλ 

Enwezor, ζπκππθλψλεηαη ζηελ πξφθιεζε «βαζηψλ αλαζηνραζκψλ ζρεηηθά κε ηελ 

ηζηνξηθή ζπλζήθε» (νπ.: 46).  

 

Ζ κειέηε απηή, φπσο θαλεξψλεη θαη ν ηίηινο ηνπ βηβιίνπ/θαηαιφγνπ Archive Fever, 

πέξα απφ ηελ νθεηιή ζηελ ληεξηληηαλή αλάγλσζε, καξηπξεί ηελ εληαηηθνπνίεζε  

απηήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ζηε κεηα-πνιεκηθή πεξίνδν θαη ηδηαίηεξα ζηελ κεηα-

απνηθηαθή θαη ηε κεηά-ην-ηείρνο ζπλζήθε. ηελ „εηδηθή γιψζζα‟ θαη θπξίσο ζηηο 

ηδηαίηεξα ζχλζεηεο, φπσο είδακε πξνεγνπκέλσο, δηαζπλδέζεηο πνπ επηρεηξεί, 

κπνξνχκε λα εληνπίζνπκε ηηο δηαθιαδψζεηο ηεο ηέρλεο αξρείνπ πξνο πιήζνο άιισλ 
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θαιιηηερληθψλ πξαθηηθψλ. Μπνξνχκε λα θαηαλνήζνπκε ηε ζρέζε ησλ πξαθηηθψλ ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ ‟90 κε ηηο εμειίμεηο ζηελ ειεθηξνληθή –θαη φρη κφλν– ηερλνινγία αιιά 

θπξίσο κε ηηο ζπλζήθεο πνπ ηαιαηπσξνχλ ηε κεηά-ηηο-απνηθίεο «απηνθξαηνξία» θαη ηε 

κεηά-ην-ηείρνο Δπξψπε. ηελ αλάγλσζή ηνπ ν Enwezor, ρσξίο λα δηαθνξνπνηείηαη 

απφ ηνλ ινηπφ ιφγν πνπ πξνζδηφξηζε απηή ηελ πξαθηηθή, εζηηάδεη ζηα δεηήκαηα ηεο 

κλήκεο, ηεο ζρέζεο παξειζφληνο θαη παξφληνο, ζηελ ελδηάκεζε δψλε κεηαμχ 

καξηπξίαο θαη κλεκείνπ, ζην ηξίπηπρν πνπ νξίδεη ηε ζρέζε κλήκεο-ηζηνξίαο-

κλεκείνπ.  

 

Ζ αλάγλσζε ηνπ Enwezor, ελψ παξακέλεη επηθεληξσκέλε ζην ζέκα πνπ έρεη ζέζεη, 

αθήλεη αλνηρηά ηα παξάζπξα ζε θαηεπζχλζεηο πξνο ηηο νπνίεο έρεη δξνκνινγεζεί ε 

ηέρλε αξρείνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα. Γηα παξάδεηγκα, κε αθεηεξία ηε ζρέζε ηνπ 

αξρείνπ κε ην κλεκείν, ε ζπδήηεζε έρεη πξνεθηαζεί κε πεξηζζφηεξε έληαζε ζην 

δήηεκα ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ, ηεο δεκφζηαο ζθαίξαο θαη ηεο δεκνθξαηίαο. ηελ 

παξνπζίαζή ηνπ ν Enwezor έρεη επίγλσζε φηη δελ κπνξεί λα εμαληιήζεη φιεο ηηο 

δηαθιαδψζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ ηέρλε αξρείνπ. Γελ ζπλδέεη φκσο κε ηδηαίηεξν ηξφπν 

ην αξρείν κε ηε δεκφζηα ζθαίξα θαη ηε δεκνθξαηία. 

 

1.3.4. Παξέθβαζε. Ζ ηεθκεξησηηθή ζηξνθή. 

ηελ έθδνζε The Need to Document, ε θαιιηηέρληδα θαη ζεσξεηηθφο ηέρλεο Hito 

Steyerl (Steyerl, 2005), ηεο νπνίαο ην έξγν ζπλδέεηαη κε ηελ πξαθηηθή ηνπ θηικ-

αξρείνπ
33

, κειεηά ηελ πνιηηηθή ηεο αιήζεηαο θαη ηελ ηεθκεξησηηθή ζηξνθή ζην πεδίν 

                                                 
33 Δδψ είλαη ζαθήο ε αλαθνξά ζην θαιιηηερληθφ είδνο θηικ-δνθίκην/πξαγκαηεία (essay film), πνπ 

ζπλδέεηαη κε ηδηαίηεξν ηξφπν κε ηελ θαηαγξαθηθή ηέρλε. πσο εμεγεί ε ζεσξεηηθφο Nora M. Alter ζην 

άξζξν ηεο The Political Ηm/perceptible in the essay film: Farocki’s Images of the World and the 

Inscription of War (Alter, Άλνημε, Καινθαίξη 2002), ζρεηηθά κε ην γέλνο ησλ ηαηληψλ-δνθίκηα (film-

essay), νη απαξρέο απηνχ ηνπ είδνπο κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ ην 1948 ζην έξγν ηνπ Alexandre Astruc. 

Δληνχηνηο, νη Ρψζνη πξσηνπφξνη ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ επηδίδνληαη ζε απηφ ην είδνο γηα ρξφληα, ελψ ν 

Γεξκαλφο πξσηνπφξνο θηλεκαηνγξαθηζηήο Hans Richter αλαδήηεζε ήδε απφ ην 1940 έλα είδνο κεηα-

ληνθηκαληεξίζηηθεο θηικνγξάθεζεο πνπ ζα ππεξπεδνχζε ην πξφβιεκα ηνπ 

κε/νξαηνχ/δηαλνεηνχ/αληηιεπηνχ (im/perceptible). Καζηζηψληαο „πξνβιήκαηα, ζθέςεηο, ηδέεο‟ νξαηέο, 

επηρείξεζε λα θάλεη νξαηφ φ,ηη δελ είλαη νξαηφ. Ο Richter δαλείζηεθε ηνλ φξν δνθίκην απφ ηε 

ινγνηερλία, θαζψο ην είδνο αλαθέξεηαη ζηε δηαρείξηζε δχζθνισλ θαη αθεξεκέλσλ ζεκάησλ κε γεληθά 

θαηαλνεηή θφξκα. Ο Richter είρε ηελ επηζπκία λα ειεπζεξψζεη ην θηικ απφ «ηελ απεηθφληζε 

εμσηεξηθψλ θαηλφκελσλ θαη ηε ζχκβαζε ηεο ρξνλνινγηθήο δηαδνρήο» (νπ.: 170). Ο φξνο ηνπ Richter 

πηνζεηήζεθε ζρεηηθά πξφζθαηα (ζηε δεθαεηία ηνπ ‟80) ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ επηρεηξείηαη κηα 

δεκηνπξγηθή ζχδεπμε ησλ ηππηθψλ ηαηληψλ κπζνπιαζίαο κε ην θηλεκαηνγξαθηθφ είδνο ηνπ ληνθηκαληέξ. 

ήκεξα νη ηαηλίεο-δνθίκην πεξηγξάθνληαη σο έλα κέζν ή έλα γέλνο πνπ ηνπνζεηείηαη ζην κεηαίρκην 

κεηαμχ ληνθηκαληέξ θαη ηαηλίαο, κπζνπιαζίαο θαη ηζηνξηθήο θαηαγξαθήο, αιήζεηαο θαη θαληαζίαο. 

χκθσλα κε ηελ Alter, παξά ηελ πξνζπάζεηα θαηεγνξηνπνίεζήο ηνπο, νη δεκηνπξγνί απηνχ ηνπ είδνπο 

ελαληηψλνληαη ζηε θνξκαιηζηηθή θαηεγνξηνπνίεζε. Απηφ ην είδνο ηέρλεο αληηιακβάλεηαη ηνλ εαπηφ 
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ηεο ηέρλεο (documanterism in the art field). Μέξνο ηεο ηεθκεξησηηθήο ζηξνθήο ζεσξεί 

θαη ηελ αλάπηπμε ηεο αξρεηαθήο πξαθηηθήο. Απηφ, βεβαίσο, δελ απνηειεί κηα 

πξσηνηππία, θαζψο ην αξρείν εμ νξηζκνχ ζπλδέεηαη κε ην ηεθκήξην θαη ηελ 

ηεθκεξησηηθή πξαθηηθή, φπσο έδεημαλ νη κέρξη ηψξα ζεσξήζεηο. Σν θείκελν ηεο 

Steyerl δελ είλαη κηα κειέηε εζηηαζκέλε ζην αξρείν, φπσο είλαη νη πεξηπηψζεηο πνπ 

παξνπζηάζακε κέρξη εδψ. ηε ζχλδεζε, φκσο, ηνπ αξρείνπ κε ηε γεληθή αλαβίσζε 

ησλ ηεθκεξησηηθψλ κεζφδσλ ζηελ ηέρλε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟90, ζπλνςίδνληαη κηα 

ζεηξά απφ δεηήκαηα. Σα δεηήκαηα απηά πξνβιήζεθαλ ηδηαίηεξα ζηηο ζπδεηήζεηο πνπ 

αθνξνχζαλ ηελ άλζηζε ηέηνησλ πξαθηηθψλ θαη πξνζδηνξίδνπλ ηελ πξφζιεςε ηνπ 

θαιιηηερληθνχ αξρείνπ ζην πιαίζην ησλ ίδησλ ησλ πνιηηηθψλ ηεο ηεθκεξησηηθήο 

πξαθηηθήο.  

 

Ζ εθθίλεζε ηεο Steyerl, ζπκπίπηεη κε απηέο ησλ πξνεγνχκελσλ ζεσξεηηθψλ θαη 

αθνξά ηε δηαπίζησζε ηεο πχθλσζεο ηέηνησλ πξαθηηθψλ. Σα δεηήκαηα, ηα νπνία 

εληνπίδεη, φπσο ζα δνχκε, δελ είλαη μέλα πξνο ηελ ηέρλε αξρείνπ. Χο έλαλ βαζκφ 

αθνξνχλ ηνλ ίδην ηνλ ππξήλα ηνπο θαη ελ κέξεη έρνπλ ήδε εληνπηζηεί απφ ηηο 

πξνεγνχκελεο κειέηεο πνπ παξνπζηάζακε. Απηφ πνπ επηζθξαγίδεη ην θείκελν ηεο 

Steyerl είλαη ε πξφθξηζε κεξηθψλ απφ απηά πνπ ζα πξνζδηνξίζνπλ ηελ ηδηαίηεξε 

ηξνπή πνπ ζα πάξεη απηή ε πξαθηηθή απφ ηε δεθαεηία ηνπ ‟90 θαη κεηά. Ζ πξνζέγγηζε 

ηεο Steyerl θάλεη αθφκα πην ζαθέο φηη, φζν αλαπηχζζεηαη ν ιφγνο γχξσ απφ απηή ηελ 

πξαθηηθή, αιιάδεη θαη ν ηξφπνο πνπ ρξσκαηίδεηαη ε ίδηα ε πξαθηηθή, ε εξκελεία θαη ε 

πξφζιεςή ηεο. 

 

 χκθσλα κε ηελ Steyerl, ε δεθαεηία ηνπ ‟90 γλψξηζε κηα αλαβίσζε ηεο 

ελζσκάησζεο ησλ κεζφδσλ έξεπλαο ζην πεδίν ηεο ηέρλεο. Αληίζηνηρα πξνο ηε ξήζε 

                                                                                                                                             
ηνπ σο κηα αίξεζε πνπ δελ ζέβεηαη ηνπο παξαδνζηαθνχο δηαρσξηζκνχο, αμηψλνληαο ηελ ππέξβαζε ηφζν 

ζε επίπεδν δνκήο φζν θαη ζε επίπεδν λνήκαηνο. Οη ηαηλίεο απηνχ ηνπ είδνπο είλαη σο επί ην πιείζηνλ 

απην-αλαθνξηθέο θαη αλαζηνραζηηθέο. ηνλ ππξήλα ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπο βξίζθεηαη ε ζπδήηεζε γηα 

ηε ζέζε ηνπ ππνθεηκέλνπ, ηφζν ηνπ δεκηνπξγνχ φζν θαη ηνπ ζεαηή θαη δηαξθψο αλαλεψλεηαη ν 

αλαζηνραζκφο αλαθνξηθά κε ην ίδην ην κέζν ζην πιαίζην κηαο δηεπξπκέλεο δηαηνκεαθφηεηαο. Ννείηαη 

σο κηα νπηηθν-αθνπζηηθή πεξθφξκαλο ζεσξίαο θαη θξηηηθήο πνπ εθηειείηαη ζην πιαίζην ηνπ θηικηθνχ 

θεηκέλνπ θαη επηρεηξεί λα αληηζηαζεί ζηνλ αθαδεκατθφ, επίζεκν ιφγν. Τπάξρεη κηα πξνζπάζεηα απφ 

ηελ πιεπξά ηνπ δεκηνπξγνχ λα πξνθαιέζεη ζηνλ ζεαηή ηελ αληίζηαζε ζηελ (ππέξ)ηαχηηζε κε ηε ζέζε 

ηνπ δεκηνπξγνχ θαζψο πξνκεζεχεη κε ζηξαηεγηθφ ηξφπν θάπνηα εξγαιεία θξηηηθήο (πνπ απνηεινχλ 

ηαπηφρξνλα θαη ηα ίδηα ηα εξγαιεία ηεο απηνθξηηηθήο ηνπ δεκηνπξγνχ) ζην θνηλφ (φπσο ε πξνζπάζεηα 

γηα παξάδεηγκα ηεο απνδφκεζεο ηνπ θπξίαξρνπ θαη ρεηξηζηηθνχ ξφινπ ηεο εθθψλεζεο (voiceover) ζηα 

ληνθηκαληέξ). Ζ ηαηλία-δνθίκην κπνξεί λα ηδσζεί ζαλ ληνθηκαληέξ ή ζαλ ηαηλία ή αθφκα ζαλ κηα κνξθή 

πιεξνθνξίαο (form of intelligence) (νπ.: 172), φπσο πξνηηκά λα ηελ απνθαιεί ν θαιιηηέρλεο Farocki 

ζηνλ νπνίν είλαη αθηεξσκέλν ην δνθίκην ηεο Alter, ην νπνίν ηνλ παξνπζηάδεη σο κηα ηδηαίηεξε 

πεξίπησζε ζχγρξνλνπ θηλεκαηνγξαθηζηή/δνθηκηνγξάθνπ. 
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ηνπ Foster πεξί εζλνγξαθηθήο ζηξνθήο, ε ζπγγξαθέαο, νλνκάδεη απηή ηελ ηάζε πνπ 

ραξαθηήξηζε ηε δεθαεηία ηνπ ‟90, «ηεθκεξησηηθή ζηξνθή» (Steyerl, 2005: 53). ε 

απηή, νη έλλνηεο ηνπ ζπγθείκελνπ, ηνπ αξρείνπ θαη ηεο παξαγσγήο γλψζεο έπαημαλ 

θαζνξηζηηθφ ξφιν.  

  

Οη αξρεηαθέο πξαθηηθέο εμ νξηζκνχ βξίζθνληαη ζην θέληξν απηήο ηεο ηέρλεο πνπ 

πηνζεηεί ηνπο ηξφπνπο θαη ηηο κεζφδνπο ηνπ γξαθεηνθξαηηθνχ, δηνηθεηηθνχ θαη 

νξγαλσηηθνχ κεραληζκνχ θαζψο θαη ηηο νξζνινγηθέο κεζφδνπο ηεο επηζηήκεο 

πξνθεηκέλνπ, φκσο, λα δηαηαξάμεη ηηο βεβαηφηεηεο απηψλ ησλ πεδίσλ. Ζ αθξίβεηα, ε 

απνζηαζηνπνίεζε, ε πεδφηεηα θαη ε θπξηνιεμία ζα ραξαθηεξίζνπλ απηέο ηηο 

πξαθηηθέο.  

 

Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε κεξηθέο ηζηνξηθέο εθθξάζεηο απηήο ηεο θαηεχζπλζεο, φπσο 

ηηο ςπρξέο ζεηξηαθέο θσηνγξαθίεο θηηξίσλ ηεο βηνκεραληθήο ηζηνξίαο ηεο Γεξκαλίαο 

ησλ Hilla θαη Berndt Becker, απφ ηηο νπνίεο εθθηλεί ηε κειέηε ηνπ ν Buchloh, ηηο 

κλεκεηαθήο δηάζηαζεο ζπλζέζεηο απφ ρεηξφγξαθα δειηία αξηζκψλ ηεο Hanne 

Darboven, φπνπ πηνζεηείηαη ε ζεκεηνινγία θαη ε επξεηεξηαθφηεηα (indexicallity), 

αθφκα πιήζνο πξαθηηθψλ φπσο, ην επξεηήξην γξαθεηνθξαηηθνχ ηχπνπ θσηνγξαθηψλ 

ηνπ Hans Blau πνπ ππαηλίζζεηαη ηνλ ηξφπν πνπ νξγαλψλεηαη ε έκθπιε ηαπηφηεηα. Ζ 

θαιιηηερληθή απηή πξαθηηθή βξίζθεη, επίζεο, ηελ έθθξαζή ηεο ζην θνπηψδεο έξγν ησλ 

είθνζη ηφκσλ ηππσκέλσλ αξηζκψλ πνπ ζρεκαηίδνπλ ρηιηεηίεο ηνπ On Kawara. Σε 

ζπλαληάκε ζηε δεκηνπξγηθή θεηκεληθφηεηα πνπ εηζήγαγε ε ελλνηνινγηθή νκάδα Art 

and Language ζην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟60, αθφκα ζηα θαιιηηερληθά βηβιία ηνπ 

Edward Ruscha πνπ θαηαγξάθνπλ ηελ ακεξηθάληθε θνπιηνχξα ηνπ δξφκνπ (road 

culture) κέζα απφ θαηλνκεληθά ηππηθέο θσηνγξαθηθέο θαηαγξαθέο πξαηεξίσλ 

βελδίλεο, γξαθείσλ ελνηθηάζεσλ απηνθηλήησλ, Drive-Thrus θαη θαηαζηεκάησλ 

αληαιιαθηηθψλ απηνθηλήησλ. Μπνξνχκε ελδεηθηηθά λα αλαθέξνπκε ηηο ηεθκεξησηηθέο 

θσηνγξαθίεο ηνπ απαξηράηλη ηνπ David Golblatt, ζην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟70 θαη 

ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟80, ηηο πξαθηηθέο ηνπ Black Audio Film Collective (εηθ. 

1), ηελ πην πξφζθαηε πξσηνβνπιία ησλ Igloolik Isuma Production (1988), πξαθηηθέο 

πνπ είλαη αθηεξσκέλεο ζηελ πξνψζεζε θαη ηελ πξνβνιή ησλ πνιηηηθψλ αηηεκάησλ 

θαη δηθαησκάησλ αηφκσλ, θνηλσληθψλ νκάδσλ, θνηλνηήησλ. Σν είδνο απηφ θαηά 

θάπνηνλ ηξφπν ραξαθηήξηζε ηε δεθαεηία ηνπ ‟90 κε ηε ιεγφκελε „ηεθκεξησηηθή 

ζηξνθή‟ θαη αληηπξνζσπεχζεθε ζηε κεγα-εθζεζηαθή πνιηηηθή δηνξγάλσζε ηεο 
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Documenta [πην ζπγθεθξηκέλα ε δέθαηε (Documenta X, 1997) θαη ε ελδέθαηε 

δηνξγάλσζε ηνπ ζεζκνχ (Documenta 11, 2002) ήηαλ επηθεληξσκέλεο ζε απηφ ην 

θαιιηηερληθφ είδνο].  

 

Οη ηεθκεξησηηθέο πξαθηηθέο, φπσο ζρεδφλ ην ζχλνιν ησλ κεηαπνιεκηθψλ 

θαιιηηερληθψλ πξαθηηθψλ πνπ παξαγσγηθά θαη θξηηηθά αλέιαβαλ λα 

ξηδνζπαζηηθνπνηήζνπλ ηνπο πεηξακαηηζκνχο ησλ πξνθαηφρσλ ηνπο ηεο ηζηνξηθήο 

πξσηνπνξίαο ησλ αξρψλ ηνπ 20
νχ

 αηψλα, δελ πεξηγξάθνπλ κηα θιεηζηή θαη 

αδηαπέξαζηε θαηεγνξία. Απηέο νη πξαθηηθέο βξίζθνπλ ηε δπλακηθή ηνπο πξννπηηθή ζε 

πιήζνο δηθηχσλ θαη ζπλδέζεσλ κε άιιεο πξαθηηθέο, άιινηε πεξηζζφηεξν θαη άιινηε 

ιηγφηεξν πξνθαλείο. Ζ ηεθκεξησηηθή πξαθηηθή ζα ζπλδεζεί κε ελδηαθέξνληα ηξφπν κε 

δηαθνξεηηθέο εθδειψζεηο ηεο επηηειεζηηθήο πξαθηηθήο. ηαλ ν Ruscha πέηαμε ην 

1966 κηα γξαθνκεραλή απφ έλα απηνθίλεην πνπ θηλνχηαλ θαηαγξάθνληαο κε ηε 

θσηνγξαθηθή ηνπ κεραλή απηή ηε δξάζε, πξαγκαηνπνίεζε κηα ελδηαθέξνπζα 

ζπγρψλεπζε κεηαμχ ηεο θαηαγξαθήο θαη ηεο επηηέιεζεο (ησλ νπνίσλ αληηζηνίρσο ηα 

ίδηα ηα αληηθείκελα ε γξαθνκεραλή θαη ε θσηνγξαθία ήηαλ γηα ηελ πεξίπησζε ηα 

ηδαληθά ζεκαίλνληα). Ζ ζπδήηεζε
34

 γηα ηηο πξννπηηθέο απηήο ηεο δηαδηθαζίαο πνπ 

επηηξέπεη ηελ θαηαλφεζε ηνπ κέζνπ, ηνπ εαπηνχ, αιιά θαη γηα ηα αδηέμνδα ηνπ 

„θιεηζίκαηνο‟ ηεο δηαδηθαζίαο, ηνπ „παγψκαηνο‟ ηνπ ζπκβάληνο, θαζψο θαη ε 

πξαγκάηεπζε ζρεηηθά κε ηε δενληνινγία απηήο ηεο πξαθηηθήο, άλνημαλ κηα δπλακηθή 

ζπδήηεζε πνπ είλαη δσληαλή κέρξη ζήκεξα θαη ζα δνχκε λα δηαπεξλά ζε δηάθνξα 

ζεκεία θαη ηε δηθή καο κειέηε.  

 

Δπηζηξέθνληαο ζην επηρείξεκα ηεο Steyerl, ε ζεσξεηηθφο ζην θείκελφ ηεο ζπλνςίδεη 

κηα ζεηξά εξσηεκάησλ πνπ ζπλδέζεθαλ κε ηηο ηεθκεξησηηθέο πξαθηηθέο. Μεηαμχ 

απηψλ, δηαθξίλνπκε ην εξψηεκα ηεο ζρέζεο ηνπ αξρείνπ κε θηινζνθηθά δεηήκαηα. Οη 

θηινζνθηθνί απηνί ζηνραζκνί αθνξνχλ ηε θχζε ηεο αιήζεηαο, ην λφεκα ελλνηψλ φπσο 

πξαγκαηηθφηεηα θαη εζηθή, ηε ζράζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο ζε δηελέξγεκα θαη 

αληηθείκελν. Αθνξνχλ αθφκα εξσηήκαηα πνπ κειεηνχλ ηε ζχλδεζε ησλ πξαθηηθψλ 

                                                 
34 Μπνξνχκε λα αλαθέξνπκε κεξηθέο πξφζθαηεο κειέηεο απφ ηηο νπνίεο αληιείηαη κεγάιν κέξνο ησλ 

πξνβιεκαηηζκψλ θαη ησλ ππνζέζεψλ καο ζρεηηθά κε απηά ηα δεηήκαηα, Truth or Dare: Art and 

Documentary (Pearce & Mclaughin, 2007), Aesthetic Journalism: How to Inform without Informing 

(Cramerotti, 2009), Documentary Now!: Contemporary Strategies in Photography (Gierstberg et al., 

2005), Voice Over-On Staging and Performative Strategies in Contemporary Art (Cecilia, 2009). 
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απηψλ θαη ηνπ αξρείνπ, θαηά ηα θνπθσηθά πξφηππα, κε ζρέζεηο εμνπζίαο θαη 

παξαγσγήο ππνθεηκεληθνηήησλ, κε ηε ζέζε ηνπο αλάκεζα ζηνπο ζεζκνχο, ηνλ 

πνιηηηθφ ιφγν, ηηο θνηλσληθέο θαη βηνπνιηηηθέο ηερλνινγίεο. Μέζσ απηψλ ησλ 

εξσηεκάησλ ε ζπγγξαθέαο, θηάλεη ζηε δηαηχπσζε ηεο (ππφ)ζέζεο φηη νη 

ηεθκεξησηηθέο πξαθηηθέο «δελ αλαπαξηζηνχλ ηελ πνιηηηθή, αιιά είλαη νη ίδηεο 

πνιηηηθέο δξάζεηο» (Steyerl., 2005: 55).  

 

Αξρηθά, ζηε βάζε απηήο ηεο (ππφ)ζέζεο κπνξεί θαλείο λα ζπεχζεη λα θαηαρσξήζεη ηηο 

ζχγρξνλεο πξαθηηθέο καδί κε ηελ πνιηηηθή ηέρλε ηεο πξσηνπνξίαο. Ζ πνιηηηθή ηέρλε, 

γεληθά, επηδεηεί λα αλαιάβεη δξάζε γηα ηελ αλαηξνπή ηεο θαζεζηεθπίαο ζπλζήθεο. 

πγθεθξηκέλα ζηελ πεξίπησζε ηεο ζχγρξνλεο ηέρλεο επηδηψθεηαη ε αλαηξνπή ηεο 

θαζεζηεθπίαο ζπλζήθεο ηεο δηαθνζκεηηθήο εκπνξηθήο ηέρλεο θαη ησλ παηρληδηψλ 

εμνπζίαο πνπ επηβάιιεη ε αγνξα-θεληξηθή θπξίαξρε θνπιηνχξα. Ζ Steyerl, φκσο, 

είλαη πξνζεθηηθή ζηηο αλαγσγέο ηεο. Πεξηγξάθεη πξνθιεηηθά ηε δηάζεζε ηεο 

ηεθκεξησηηθήο ηέρλεο ησλ αξρψλ ηνπ ‟90 σο έλα «λέν ελδηαθέξνλ ζηε θφξκα ηνπ 

ζνζηαιηζηηθνχ ξεαιηζκνχ», ζπεχδνληαο, φκσο, λα νξηνζεηήζεη ηηο θαηλνχξγηεο 

παξακέηξνπο απηήο ηεο θφξκαο. Οη θαηλνχξγηεο απηέο παξάκεηξνη πξνζδηνξίδνληαη 

απφ κεζφδνπο ζεζκηθήο θξηηηθήο θαη αλάιπζεο πνπ ήξζαλ ζην πξνζθήλην κε ηε 

κνξθή θνηλσληνινγηθήο απην-αλαζηνραζηηθφηεηαο ζρεηηθά κε ηηο ζπλζήθεο ηεο 

θαιιηηερληθήο εξγαζίαο ή ηεο ζπλαιιαγήο κε πεξηζσξηαθέο θνηλσληθέο νκάδεο. Ζ 

αιιειφδξαζε κεηαμχ ησλ εξεπλεηηθψλ κεζφδσλ, ηεο ηεθκεξίσζεο, ηεο παξέκβαζεο 

(interventions) θαη ηνπ αξρείνπ βξήθε ηε δεκηνπξγηθή ηεο δηέμνδν ζε δηαθσηηζηηθά 

δηδαθηηθά δηελεξγήκαηα. Σν πνιηηηθφ πεδίν πξνηάζεθε σο ν κεγάινο Άιινο
35

 ηνπ 

                                                 
35 Ο «άιινο» απνηειεί έλαλ απφ ηνπο πην ζχλζεηνπο φξνπο ζην έξγν ηνπ Lacan. Γαλείδεηαη ηνλ φξν απφ 

ην Hegel, ν νπνίνο ζεσξεί φηη ε ηδέα ηνπ άιινπ είλαη θαηαζηαηηθή γηα ηε ζπλείδεζε ηνπ εαπηνχ. ηε 

θηινζνθία γεληθά ν φξνο απηφο δελ αλαθέξεηαη κφλν ζηνλ αλζξψπηλν άιιν. ηνλ Levinas o „Άιινο‟ 

δξα σο απηφ πνπ ζπγθξαηεί ηε ζέζε κηαο άπεηξεο εζηθήο ζρέζεο (Butler, 2009 [2005]: 12).  Ο Lacan 

εηζάγεη ηε δηάθξηζε αλάκεζα ζηνλ «κηθξφ άιιν» θαη ηνλ «κεγάιν Άιιν». Ο κεγάινο Άιινο 

αλαθέξεηαη ζηε ξηδηθή εηεξφηεηα, κηα εηεξφηεηα πνπ ππεξβαίλεη ηελ απαηειή εηεξφηεηα ηνπ 

θαληαζηαθνχ, επεηδή δελ κπνξεί λα ελζσκαησζεί κέζσ ηεο ηαχηηζεο. Ο Lacan εμηζψλεη ηε ξηδηθή απηή 

εηεξφηεηα κε ηε γιψζζα θαη ηνλ λφκν, έηζη ν Άιινο εγγξάθεηαη ζηελ ηάμε ηνπ ζπκβνιηθνχ. Ο Άιινο 

είλαη ηφζν έλα άιιν ππνθείκελν, ζηε ξηδηθή ηνπ εηεξφηεηα θαη ηε κε ελζσκαηψζηκε κνλαδηθφηεηα ηνπ, 

φζν θαη ε ζπκβνιηθή ηάμε πνπ δηακεζνιαβεί ηε ζρέζε κε απηφ ην άιιν ππνθείκελν (Evans, 2005 

[1996]: 49). Ο φξνο αμηνπνηήζεθε επξέσο απφ ηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο θαη ηηο πνιηηηζηηθέο ζπνπδέο 

πξνθεηκέλνπ λα εμεγήζεη ηε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία νη θνηλσλίεο θαη νη επηκέξνπο νκάδεο 

απνθιείνπλ „Άιινπο‟. O Edward Said πηνζεηεί ηνλ φξν Αιιφηεηα (otherness), αλαθνξηθά κε ηελ 

απνηθηαθή ζπλζήθε, γηα λα πεξηγξάςεη ηε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ε ππνηηζέκελε αδπλακία ησλ 

πεξηζσξηνπνηεκέλσλ νκάδσλ επηβεβαηψλεη ηε δχλακε πνπ πξνθαζίδνληαη νη εμνπζηαζηέο. Ο Άιινο 

θαηαζθεπάδεηαη: ν ηζρπξφο ηνλίδεη ηελ αδπλακία ηνπ άιινπ, δηθαηνινγψληαο, κε απηφλ ηνλ ηξφπν ην 

δηθαίσκα ηνπ „εθπνιηηηζκνχ‟ ηνπ άιινπ, ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ, δηθαηνινγψληαο, δειαδή, ην δηθαίσκα 

ηεο θπξηαξρίαο. χκθσλα κε ηνλ Foucault, ηε ρνιή ηεο Φξαλθθνχξηεο θαη άιινπο δηαλνεηέο ε 
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πεδίνπ ηεο ηέρλεο, πξνθεηκέλνπ λα επαλαθαηαθηεζεί κέζσ ηεθκεξησηηθψλ εγγξαθψλ 

(documentary) (νπ.: 56).  

 

πσο επηζεκαίλεη ε ζπγγξαθέαο, απηφ ζα κπνξνχζε λα θαηνρπξσζεί σο κηα ιχζε ζην 

πξφβιεκα. Κάηη ηέηνην, ζχκθσλα κε ηε Steyerl, δελ είλαη αξθεηφ. Δληνπίδεη κηα ζεηξά 

απφ πξνθιήζεηο ζηελ «πνιηηηθή δηάζεζε» απηνχ ηνπ είδνπο ηέρλεο. Ζ επηδίσμε ηνπ 

πνιηηηθνχ ραξαθηήξα ηεο ηέρλεο πήξε ηελ κνξθή κηαο «αζπλείδεηεο πνιηηηθήο ηεο 

θφξκαο» (Steyerl, 2005: 57). Ζ πξνζπάζεηα ηεο δηάξξεμεο ησλ νξίσλ ηνπ πεδίνπ ηεο 

ηέρλεο θαη ηεο αιιαγήο ησλ ζρέζεσλ εμνπζίαο ήξζε αληηκέησπε κε δχν αλαπάληερα 

απνηειέζκαηα. Απηά αθνξνχζαλ απφ ηε κηα ηελ εηζαγσγή λέσλ κνξθψλ 

εμνπζίαο/γλψζεο κέζα ζην πεδίν ηεο ηέρλεο θαη απφ ηελ άιιε κηα γεληθή 

αηζζεηηθνπνίεζε ηνπ θνηλσληθνχ ιφγνπ. Παξά ηηο πξνζπάζεηεο, δελ επηηεχρζεθε ε 

νζκσηηθή αληαιιαγή κεηαμχ ηνπ πεδίνπ ηεο ηέρλεο θαη άιισλ θνηλσληθψλ ζθαηξψλ. 

Ζ Steyerl ζπλδέεη ηε πξφθιεζε απηήο ηεο ζπλζήθεο κε ηε γεληθφηεξε ππνρψξεζε ηεο 

πνιηηηθήο δεκφζηαο ζθαίξαο, θάηη πνπ έρεη θάλεη λσξίηεξα ν Buchloh ζηε δηαπίζησζή 

ηνπ φηη «γίλεηαη νινέλα θαη πην επείγνλ λα επηρεηξήζνπκε λα πεξηγξάςνπκε ηελ 

„δεκφζηα ζθαίξα [ησλ θαιιηηερλψλ] […] ζε κηα επνρή πνπ ε πνιηηηζηηθή βηνκεραλία 

θαη ην ζέακα έρεη καδηθά εηζβάιεη ζε απηά πνπ θάπνηε ππήξμαλ απηφλνκα πεδία […]»  

(Buchloh, 2000b: xxii). Ζ επηζήκαλζε ηεο Steyerl, πνπ θαίλεηαη λα ζπγρξνλίδεηαη κε 

ηελ αλεζπρία ησλ πξνθαηφρσλ ηεο, καο πξνεηνηκάδεη γηα ηελ πξνζέγγηζε ησλ 

ζχγρξνλσλ ηεθκεξησηηθψλ θαιιηηερληθψλ πξαθηηθψλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ηεο 

ηέρλεο αξρείνπ κε φξνπο ρψξνπ. Ο ρψξνο, φκσο, ζε απηή ηελ πεξίπησζε δελ λνείηαη 

σο ν θπζηθφο ρψξνο, αιιά ν ρψξνο σο παξαγσγή δεκφζηαο ζθαίξαο. Ζ Steyerl, φκσο, 

ζπεχδεη λα καο επηζηήζεη ηελ πξνζνρή ζηε δπζθνιία απηήο ηεο ζρέζεο. Ζ επηζηξνθή 

ησλ ηεθκεξησηηθψλ πξαθηηθψλ ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί «έλα ζχκπησκα ηεο λεν-

ζπληεξεηηθήο πνιηηηθήο, πνιηηηζκηθήο θαη νηθνλνκηθήο επαλάζηαζεο» (Steyerl, 2005: 

57). Σν ζπκπέξαζκά ηεο ζηελ αληηζηξνθή ηνπ έρεη ελδηαθέξνλ: νη πξαθηηθέο απηέο 

δεκηνπξγνχλ πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα απφ απηά πνπ επηιχνπλ. ηνρνζεηεί κάιηζηα, 

                                                                                                                                             
„Αιιφηεηα‟ ζπλδέεηαη κε ηε γλψζε θαη ηελ εμνπζία πνπ αζθείηαη κέζσ ηεο γλψζεο. ηηο ζπνπδέο 

θχινπ (gender studies) ε ηδέα ηνπ „Άιινπ‟ αμηνπνηείηαη, γηα λα πεξηγξάςεη ηελ αλδξηθή θπξηαξρία. 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Other).  

Ζ ρξήζε ηεο ιέμεο κε κηθξφ α αλαθέξεηαη ζηνλ  „ζπγθεθξηκέλν‟ αλζξψπηλν άιιν, ζε ζπγθεθξηκέλεο 

νκάδεο. Σν θεθαιαίν Α αλαθέξεηαη ζηελ εζηθή ζρέζε, ζην ππνθείκελν ζηε ξηδηθή ηνπ εηεξφηεηα θαη 

ζηε ζπκβνιηθή ηάμε πνπ δηακεζνιαβεί ηε ζρέζε κε ην άιιν ππνθείκελν. Κπξίσο ν Άιινο 

αληηκεησπίδεηαη σο ηφπνο, «ν ηφπνο ζηνλ νπνίν ζπγθξνηείηαη ν ιφγνο» (Evans, νπ.: 50).   
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πεξηζζφηεξν απφ νηηδήπνηε άιιν ηε ιεηηνπξγία ηεο ζέζκηζεο θαη ηεο παξέκβαζεο ζην 

θνηλσληθφ πεδίν, ηελ νηθεηνπνίεζε «βηνπνιηηηθψλ ζηφρσλ».  

 

Ζ θξηηηθή ηεο Steyerl δελ ζηνρεχεη, βεβαίσο, ζηελ ηεθκεξησηηθή θαη αξρεηαθή 

πξαθηηθή πξνθεηκέλνπ λα ηελ θαηαδηθάζεη. Ζ ίδηα, άιισζηε, σο θαιιηηέρλεο πηνζεηεί 

απηή ηελ πξαθηηθή. Πξνζθαιεί, φκσο, ζε κηα πην πξνζεθηηθή πξνζέγγηζε απηψλ ησλ 

πξαθηηθψλ πέξα απφ νκνγελνπνηεηηθέο ηάζεηο πνπ ηαπηίδνπλ ηέηνηεο πξαθηηθέο κε 

θξηηηθέο θαη ξηδνζπαζηηθέο (πξν)ζέζεηο a priori. Αλαθέξεηαη, άιισζηε, ζε καηαηψζεηο 

πνπ ζπλνδεχνπλ ηε ζχλδεζε ηεο πνιηηηθήο κε ηελ ηέρλε θαη ηελ απνηπρία ηεο 

ηειεπηαίαο λα αλαιάβεη έλα δπλακηθφ θαη νπζηαζηηθφ ξφιν ζην θνηλσληθφ θαη 

πνιηηηθφ πεδίν. Μηα ηέηνηα, φκσο, απνηπρία, ζα ιέγακε, εληείλεη ηελ πξνζκνλή. ηνλ 

αληίπνδα απηήο ηεο καηαίσζεο, ζπεχδεη λα επηζεκάλεη ε ζεσξεηηθφο, ππάξρνπλ 

πξαθηηθέο πνπ αληηιακβάλνληαη «ηα ίδηα ηνπο ηα κέζα σο θνηλσληθά θαηαζθεπαζκέλα 

επηζηεκνινγηθά εξγαιεία» (νπ.: 61). χκθσλα κε ηε ζπγγξαθέα, ζε απηά ηα έξγα δελ 

ππάξρεη πξφζεζε ηεο απεηθφληζεο ηεο απζεληηθήο αιήζεηαο ηνπ πνιηηηθνχ αιιά ε 

αιιαγή ηεο «πνιηηηθήο ηεο αιήζεηαο». Οη ίδηνη νη νπηηθνί θαη επηζηεκνινγηθνί 

ζρεκαηηζκνί ηεο ηεθκεξησηηθήο ηέρλεο πξνζδηνξίδνληαη σο ιεηηνπξγίεο ηνπ πνιηηηθνχ. 

Απηφ πνπ ελδηαθέξεη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ηε ζπγγξαθέα δελ είλαη κηα ηέρλε 

πνπ επηδίδεηαη ζε έλαλ αηέξκνλν απην-αλαζηνραζκφ αιιά αληίζεηα κηα ηέρλε πνπ 

ιακβάλεη κηα (εζηθν-πνιηηηθή) ζηάζε.  

 

Ζ πξνζθνξά ηεο είλαη φηη επηθεληξψλεη ηε ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηελ ηεθκεξησηηθή 

ηέρλε, ζηελ νπνία θαηαηάζζεη θαη ηηο αξρεηαθέο πξαθηηθέο, ζε πην νληνινγηθά 

δεηήκαηα ζε ζρέζε κε ηελ πνιηηηθή ηέρλε. Ή, φπσο ην δηαηππψλεη ε ίδηα, «ε δηακάρε 

ζρεηηθά κε απηέο ηηο πξαθηηθέο ηνπνζεηείηαη ζην πεδίν ηεο θηινζνθίαο» (νπ.:54). 

Καηά θάπνην ηξφπν, ην θείκελφ ηεο ζπλδέεηαη κε ηε κεηαηφπηζε ηεο ζπδήηεζεο απφ 

ηελ πνιηηηθή ηέρλε ζηελ ηέρλε θαη ην Πνιηηηθφ∙ κηα κεηαηφπηζε ηεο ζπδήηεζεο πνπ 

ζρεηίδεηαη κε εμειίμεηο ζηνλ ιφγν ζρεηηθά κε ηε ζχγρξνλε κεηα-θνκνπληζηηθή 

πξαγκαηηθφηεηα. ηνλ ιφγν πνπ αθνξά ηελ αλαδήηεζε ξηδνζπαζηηθψλ θαιιηηερληθψλ 

πξνηάζεσλ, πιεζαίλνπλ νη αλαθνξέο ζηε ζπκβνιή δηαλνεηψλ πνπ εζηηάδνπλ ζηε 

δηεπθξίληζε κεηαμχ ηεο πνιηηηθήο πξαθηηθήο θαη ηνπ νληνινγηθνχ πνιηηηθνχ, ηεο 

αηζζεηηθνπνίεζεο ηεο πνιηηηθήο θαη ηνπ πνιηηηθνχ ηεο αηζζεηηθήο, ησλ 

ρεηξαθεηήζεσλ θαη ησλ δηαθξίζεσλ κεηαμχ ηεο αγσληζηηθφηεηαο θαη ηνπ 

αληαγσληζκνχ. Απηέο νη πξνζεγγίζεηο, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη θαη πξαθηηθέο 
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αξρεηαθνχ ηχπνπ θαη ε ζπζηεκαηηθή ελεξγνπνίεζε αξρεηαθψλ κεζφδσλ, πξνθξίλνπλ 

απηά ηα δεηήκαηα. Αλάκεζα ζε απηέο κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε ηελ Κνηλσληθή 

Σηξνθή ηεο Claire Bishop, ηελ Πνιηηηθή ηεο Αηζζεηηθήο ή ην Emancipated Spectator 

ηνπ Jacques Ranciere (2004 [2000]), (2009) ή αθφκα αλζνινγίεο αθηεξσκέλεο ζε απηά 

ηα δεηήκαηα, φπσο απηή πνπ πξφζθαηα θπθινθφξεζε ζηα Διιεληθά κε ηνλ ηίηιν Τν 

Πνιηηηθό ζηε Σύγρξνλε Τέρλε (ηαπξαθάθεο & ηαθπιάθεο, 2009). ηελ ηειεπηαία 

πξνζδηνξίδεηαη κε ζαθήλεηα: «κφλν ε αλάπηπμε κηαο ζπλεπνχο νληνινγίαο ηνπ 

πνιηηηθνχ είλαη δπλαηφλ λα επηηξέςεη έλαλ θξηηηθφ ζηνραζκφ ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ 

ξηδνζπαζηηθψλ κνξθψλ ηέρλεο θαη ηεο πνιηηηθήο ζθαίξαο πνπ ζα είλαη ζπγρξφλσο θαη 

(αλα)ζηνραζκφο απηνθξηηηθφο» (νπ.: 20). 

 

Δζηηάδνληαο, πξνζεθηηθά ζε απηέο ηηο ζεσξήζεηο, δηαθξίλνπκε έλα ξίδσκα, πνπ 

απαξηίδεηαη κεηαμχ άιισλ απφ θείκελα γηα ηελ ηέρλε πνπ αθνξνχλ ηε ζρέζε ηεο κε 

ηνλ δεκφζην ρψξν ή ηεο ηέρλεο κε ηε δεκφζηα ζθαίξα θαη νχησ θαζεμήο. Δλδεηθηηθά 

αλαθέξνπκε ην Art and the Public Sphere, ηνπ W.J.T. Mitchell (1990), ην Mapping 

the Terrain: New Genre Public Art (Lacy, 1994), ην Evictions, Art and Spatial Politics 

ηεο Rosalyn Deutsche (1998a), ηελ αλζνινγία Critical Issues in Public Art (Senie & 

Webster, 1998), ην One Place After Another ηεο Miwon Kwon (2004), ηελ έθδνζε In 

the Place of the Public Sphere (Sheikh, 2005), αθφκα ην ζρεηηθφ αθηέξσκα ηνπ 

πεξηνδηθνχ Public (Kaminska et al., 2009) κε ηίηιν Public?  

 

Σν ξίδσκα απηφ έρεη πξνεθηάζεηο πξνο ηνπο δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο ζεζκνχο, ηελ 

αζηηθή αλάπηπμε, ηε δεκνθξαηία, ηελ αληίζηαζε, ηε δηακαξηπξία, ηελ ελζσκάησζε ή 

ηε θπγή απφ ηνπο ζεζκνχο θαη ηηο δνκέο. Πξνβιεκαηνπνηεί ηνπο φξνπο κε ηνπο 

νπνίνπο ε δεκφζηα ηέρλε θαλεξά ή θξπθά αλαπαξάγεη ην ηξέρνλ αμηαθφ ζχζηεκα ηεο 

θνηλσλίαο θαη ηελ εζληθή θνπιηνχξα, γηα λα αλαθεξζνχκε ζε κεξηθέο απφ ηηο 

ππνελφηεηεο θαη ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο ησλ παξαπάλσ εθδφζεσλ. Οη πεξηζζφηεξεο 

απφ απηέο ηηο εθδφζεηο αλαθέξνληαη ζηηο πνιηηηθέο ηεο κλήκεο, ζηηο αλαπαξαζηάζεηο 

ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ θαη ζηελ (θαηα)γξαθή ηεο ηζηνξίαο. Δπνκέλσο, κπνξεί λα 

θαηαλνήζεη θαλείο, ζην πιαίζην απηήο ηεο ξηδσκαηηθήο αλάπηπμεο πψο νη αξρεηαθέο 

πξαθηηθέο επηθεληξψλνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζε απηά ηα δεηήκαηα −πνπ ζεσξήζεθαλ 

θεληξηθά ηεο ηεθκεξησηηθήο ηέρλεο, επηδηψθνληαο θνξκαιηζηηθέο θαη ελλνηνινγηθέο 

ξήμεηο, νη νπνίεο ζηνρεχνπλ πξνγξακκαηηθά ζε κηα θξηηηθή ηέρλε.  
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Σα αξρεία, ζην πξίζκα απηψλ ησλ ζεσξήζεσλ, δελ κπνξνχλ λα ηδσζνχλ σο απιά νη 

ζρεκαηηζκνί εγγξάθσλ (νη ζρεκαηηζκνί εδψ αλαθέξνληαη ζηελ ηαμηλφκεζε, ηελ 

αξρηηεθηνληθή ησλ ληνθνπκέλησλ πνπ απαξηίδνπλ έλα αξρείν) πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηε 

γξαθεηνθξαηηθή βάζε ηεο δεκνθξαηίαο. Καζψο έλα πιήζνο άιισλ δεδνκέλσλ 

εηζρσξεί ζηε δηαδηθαζία –ζπιινγέο θσηνγξαθηψλ, βηβιηνζήθεο ζιάηλη, ειεθηξνληθέο 

πιεξνθνξίεο ζηηο νπνίεο ν ιφγνο θαη ε εηθφλα αλακεηγλχνληαη– ε δεκφζηα παξνπζία 

ηνπο γίλεηαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ην επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο. Σα 

θαιιηηερληθά αξρεία σο «κεηαθνξά θαη παξάδεηγκα κηαο πνιηηηθήο θνπιηνχξαο» είλαη 

ην απνηέιεζκα κηα ζπδήηεζεο πνπ θπξηαξρείηαη, φπσο ζεκεηψλεη ν Bart De Baere ζην 

άξζξν ηνπ Potentiality and Public Space. Archives as a Metaphor and Example for a 

Political Culture (Baere, 2002), απφ ηα δεηήκαηα ηεο ελδερνκεληθφηεηαο θαη ηνπ 

δεκφζηνπ ρψξνπ. Ζ παξαπάλσ δηαπίζησζε ελδπλακψλεη ηελ πξννπηηθή ηεο παξνχζαο 

κειέηεο πνπ αθνξά ηε ζρέζε ησλ πην πξφζθαησλ αξρεηαθψλ πξαθηηθψλ κε ηνλ 

ξηδσκαηηθφ ηφπν πνπ πεξηγξάςακε πξνεγνπκέλσο, ρσξίο λα αγλνεί ηηο νθεηιέο ηεο 

ζηνπο ζεσξεηηθνχο πνπ πξψηνη νξνζέηεζαλ θαη πεξηέγξαςαλ ηελ ηέρλε αξρείνπ.  

 

ηαζκνί απηνχ ηνπ δηθηχνπ κέζα ζην νπνίν ζα εμειηρζεί ην αξρείν ζηελ χζηεξε θάζε 

ηνπ ζην ηέινο ηνπ 20
νχ

 θαη ζηηο αξρέο ηνπ 21
νπ

 αηψλα, θπξίσο απφ ηε δεθαεηία ηνπ ‟90 

θαη κεηά, ππήξμαλ ε ζρεζηαθή αηζζεηηθή, ε πνιηηηθή ηεο αηζζεηηθήο, ε δεκφζηα 

ζθαίξα θαη ε δεκνθξαηία. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην εκβιεκαηηθφ ζρεηηθφ θείκελν ηνπ 

Bourriaud Relational Aesthetics (Bourriaud, 1998) θέξεη ζην πξνζθήλην ηηο ίδηεο ηηο 

αλζξψπηλεο ζρέζεηο πνπ παξάγεη ην έξγν ηέρλεο, «πέξα απφ κηα ζρέζε έλα πξνο έλα 

αλάκεζα ζην έξγν ηέρλεο θαη ην ζεαηή» (Bishop: 217), παξαπέκπνληαο ζηελ ηδέα ηνπ 

Althusser φηη ν πνιηηηζκφο (σο έλαο ηδενινγηθφο κεραληζκφο ηνπ θξάηνπο) δελ 

αληαλαθιά ηελ θνηλσλία αιιά ηελ παξάγεη. Σφζν ε πξνζέγγηζε ηνπ Bourriaud φζν 

θαη ε θξηηηθή ηεο, θπξίσο, απφ ηε ζεσξεηηθφ Claire Bishop πξνζδηφξηζαλ ηελ έλλνηα 

ηεο ζρεζηαθφηεηαο σο βαζηθνχ ζεσξεηηθνχ νξίδνληα ηεο ηέρλεο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

‟90.  Ζ θξηηηθή ηεο Bishop βαζίζηεθε ζην επηρείξεκα φηη ζηε ζρεζηαθή αηζζεηηθή ηνπ 

Bourriaud δελ εμεηάδεηαη νχηε ακθηζβεηείηαη πνηέ ε πνηφηεηα ησλ ζρέζεσλ θαη φηη, 

θαηαρξεζηηθά, θάζε ζρέζε πνπ επηηξέπεη ηνλ δηάινγν ζεσξείηαη απηνκάησο 

δεκνθξαηηθή. Σα παξαπάλσ καξηπξνχλ ην εμήο: ην επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο 

ζρεηηθά κε απηέο ηηο πξαθηηθέο βξίζθεηαη ζην πνιηηηθφ λφεκα ηνπ έξγνπ θαη ην 

ρεηξαθεηηθφ ηνπ απνηέιεζκα. Σν πνιηηηθφ απηφ λφεκα ζρεκαηηθά ζα κπνξνχζε λα 
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αθνξά ηα δίπνια: ζπλαίλεζε/αληαγσληζκφο, ενξηαζηηθφηεηα (conviviality)/ 

ζχγθξνπζε. 

 

Ζ ζηξνθή πνπ πεξηγξάθεη ηελ εζηίαζε ζηνλ ζεαηή
36

 σο ηαπηφρξνλα ππνθείκελν θαη 

αληηθείκελν πνπ θαηαζθεπάδεηαη κέζα ζην πνιηηηζηηθφ πεδίν νξηνζεηείηαη απφ ηελ 

Rosalyn Deutsche πνπ ηνπνζεηεί ηηο θαιιηηερληθέο πξαθηηθέο ζηελ πξννπηηθή ηεο 

πνιηηηθήο ηνπ ρψξνπ, ηεο δεκφζηαο ζθαίξαο θαη ηεο δεκνθξαηίαο. χκθσλα κε ηε 

ζεψξεζε ηεο ηζηνξηθνχ ε λεφηεξε γεληά θαιιηηερλψλ πξαγκαηεχηεθε ηελ ίδηα ηελ 

εηθφλα σο θνηλσληθή ζρέζε θαη ηνλ ζεαηή σο ππνθείκελν πνπ θαηαζθεπάδεηαη απφ ην 

αληηθείκελν απφ ην νπνίν πξνεγνπκέλσο αμίσλε φηη απνζηαζηνπνηείηαη. Ζ Deutsche 

εκπλεφκελε απφ ην Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic 

Politics ησλ Laclau θαη Mouffe (2001), αλνίγεη ην πεδίν ζεψξεζεο ησλ ζχγρξνλσλ 

θαιιηηερληθψλ πξαθηηθψλ ζηνλ αληαγσληζκφ, βαζηζκέλε ζηε ζέζε φηη ε δεκφζηα 

ζθαίξα παξακέλεη δεκνθξαηηθή, εθφζνλ ιακβάλεη ππφςε ηνπο θπζηθνπνηεκέλνπο ηεο 

απνθιεηζκνχο θαη ηνπο ζέηεη ζε ακθηζβήηεζε
37

. Ζ ζεψξεζε ηεο ηζηνξηθνχ ζπλδέεηαη 

κε ηελ αλάπηπμε ηεο δεκφζηαο ηέρλεο φρη φκσο κε ηελ έλλνηα ησλ επίζεκσλ, 

ζεζκηθψλ πξνγξακκάησλ πεξί δεκφζηαο ηέρλεο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟80. Ζ ζεψξεζή ηεο 

αθνξά κηα ηέρλε πνπ ζπλδέζεθε κε ηνλ «αλνηρηφ ρψξν ηεο πνιηηηθήο δεκφζηαο 

ζθαίξαο» ε νπνία επέηξεςε, θαηά ηε δηαηχπσζε ηνπ Oliver Marchart, ηελ αλάδπζε 

θαιιηηερληθψλ πξαθηηθψλ ζηηο «νπνίεο κεγαιχηεξε ζεκαζία έρεη ε ζχλδεζε κε 

πνιηηηθέο πξαθηηθέο», (Marchart, 2008: 253). Ζ ζχλδεζε απηή δελ αλαθέξεηαη κφλν 

ζηε ζρέζε κε ηνπο θαιιηηερληθνχο ζεζκνχο θάζε απηνχο αιιά ζε ζπλδέζεηο πνπ 

πξνζβιέπνπλ πέξαλ απηψλ. Σν εξψηεκα πνπ αλέθπςε ζρεηηθά κε ην ηη είλαη δεκφζην 

ζηε δεκφζηα ηέρλε ή ηη είλαη πνιηηηθφ ζηελ πνιηηηθή ηέρλε, κπνξεί λα παξαθξαζηεί σο 

εμήο: ηη είλαη δεκφζην ζην αξρείν, ηη είλαη πνιηηηθφ ζηελ ηέρλε αξρείνπ  

 

1.4. Έλαο δεκνθξαηηθόο θαη όρη νπηνπηθόο νξίδνληαο γηα ην αξρείν. 

πσο δείμακε ζηελ αξρή ηνπ θεθαιαίνπ, έλα ζχλνιν ζεζκψλ, ην εζληθφ θξάηνο, ε 

αλάπηπμε ζχλζεησλ γξαθεηνθξαηηθψλ ζπζηεκάησλ θνηλσληθήο νξγάλσζεο, ν 

δηαρσξηζκφο ηνπ ηδησηηθνχ απφ ην δεκφζην, πξνζδηφξηζαλ ηελ φςε ηεο 

                                                 
36 Ζ «γέλλεζε ηνπ ζεαηή πξέπεη λα εμαγνξαζηεί κε ηελ απψιεηα ηνπ δσγξάθνπ», έιεγε ε Sherrie 

Levine. Mηα ξήζε κε ηελ νπνία κεηαγξάθεη ηε ζεψξεζε ηνπ Barthes θαηά ηελ νπνία, ζηνλ ζεαηή 

εγγξάθνληαη φια ηα παξαζέκαηα πνπ ζπγθξνηνχλ έλαλ πίλαθα, ρσξίο θαλέλα λα ράλεηαη [Levine ζην 

(Γαζθαινζαλάζεο, 2004: 287)]. Θα επαλέιζνπκε ζε απηή ηε ζπδήηεζε θαη ζηε ζπλέρεηα.  
37 Αλαιπηηθά ζρεηηθά κε απηφ βιέπε ην θείκελν ηεο Bishop, (2008 [2004]). 
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λεσηεξηθφηεηαο. Χο επίζεκν ηεθκήξην ηνπ ξπζκηζηηθνχ κεραληζκνχ, ε πιεξνθνξία 

πνπ ελαπνηίζεηαη ζην αξρείν γίλεηαη ε εληεηαικέλε απφδεημε ηεο ίδηαο ηεο χπαξμεο, 

ηεο ηαπηφηεηαο θαη ηεο θνηλσληθήο ζέζεο ηνπ ππνθεηκέλνπ.  

 

Ζ ηζρχο πνπ απνδφζεθε ζην αξρείν απνηέιεζε ηαπηφρξνλα θαη ηελ πξφθιεζε γηα 

δηαλνεηέο, επηζηήκνλεο, θηινζφθνπο θαη θαιιηηέρλεο λα αλακεηξεζνχλ κε απηή ηελ 

ηδηαίηεξε θαη ζχλζεηε κνξθή εμνπζίαο, αλ θαη ε ελαζρφιεζε κε ην αξρείν, φπσο 

είδακε κέρξη ηψξα, δελ εζηίαζε πάληα ξεηά θαη θαηεγνξεκαηηθά ζε απηφ. 

Γηθαηνινγεκέλα ην αξρείν ζπλδέζεθε κε ηελ ελίζρπζε ηεο ζεκαζίαο ησλ ηεθκεξίσλ 

ζηνλ απμαλφκελν νξζνινγηζηηθφ θαη επηζηεκνληθφ πιαίζην ηεο λεσηεξηθφηεηαο, κε 

ηελ αλάδπζε λέσλ κέζσλ θαηαγξαθήο θαη ηεθκεξίσζεο, κε ηνπο κεραληζκνχο θαη ηηο 

ιεηηνπξγίεο ηεο κλήκεο θαη κε ηε ζπγγξαθή ηεο ηζηνξίαο, θαζψο ην αξρείν ζε φινπο 

απηνχο ηνπο ηνκείο θαηείρε έλαλ ηδηάδνληα ξφιν. ε θαζεκηά απφ απηέο ηηο ζρέζεηο, 

άιινηε θαηαθαλήο θαη άιινηε ππνθψζθνπζα, βξίζθεηαη ε αλαθνξά ζηελ απζεληία, 

ηελ ηάμε θαη ηελ εμνπζία.  

 

Ο ζεσξεηηθφο ιφγνο πνπ πιαηζίσζε ην αξρείν επηρείξεζε λα αληηζηξέςεη ηελ ππνηαγή 

ζηε ξπζκηζηηθή ή θαηαζηαιηηθή εμνπζία ησλ εθθεξφλησλ –ησλ κεραληζκψλ, ησλ 

ζπζηεκάησλ κέζσ ησλ νπνίσλ εθθέξεηαη, αξζξψλεηαη [articulate] ν ιφγνο– ηεο 

γξαθεηνθξαηίαο. Δπηρείξεζε λα κεηαηξέςεη ηελ εμνπζία ζε ρεηξαθεηηθή δχλακε πνπ 

δελ αλαγλψξηδε ηνλ κνλφδξνκν ηεο εμνπζίαο απφ πάλσ πξνο ηα θάησ, πνπ 

εθηεινχληαλ απφ ην έλα εληαίν θαη αδηακθηζβήηεην αλψλπκν πξφζσπν ηνπ 

γξαθεηνθξαηηθνχ θαη βηνπνιηηηθνχ κεραληζκνχ. ηνλ ιφγν πνπ αλαπηχρζεθε γηα ηελ 

ηέρλε αξρείνπ, ηφζν ζηε πξνπνιεκηθή ηνπ εθδνρή, φπσο ζηα γξαπηά θαη ηα 

εγρεηξήκαηα ησλ Walter Benjamin θαη Aby Warburg, αιιά θαη ζηηο κεηαπνιεκηθέο 

ζεσξήζεηο, ην θαιιηηερληθφ, δεκηνπξγηθφ αξρείν παξνπζηάδεηαη σο έλαο αληη-

κεραληζκφο ζηελ θπξίαξρε θνπιηνχξα, σο ην εξγαιείν ηεο αληη-κλήκεο, ηεο αληη-

ηζηνξίαο, ελ ηέιεη σο ην αληη-αξρείν. Χο ηέηνην βξίζθεη ηε βάζε ηνπ ζηελ αλνκηθή, 

αλαξρηθή θαη νπηνπηθή ηνπ δηάζηαζε, αλ θαη απηή παξνπζηάδεηαη δηαθνξεηηθή ή, 

ηξφπνλ ηηλά, κεηαηνπηζκέλε ζηε κεηαπνιεκηθή εθδνρή ηεο αξρεηαθήο ηέρλεο.  

 

Με βάζε ηηο θαηεγνξηνπνηήζεηο πνπ έθαλαλ ζεσξεηηθνί φπσο νη Buchloh, Foster, 

Enwezor, νη νπνίεο ζπλέβαιαλ ζηελ θαλνλνπνίεζε απηήο ηεο πξαθηηθήο, ε ηέρλε 

αξρείνπ κπνξεί λα ρσξηζηεί ζε ηξεηο θάζεηο: απηή πνπ αλαθέξεηαη ζηελ πξαθηηθή 
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θαιιηηερλψλ ηεο ηζηνξηθήο πξσηνπνξίαο δειαδή, ησλ αξρψλ ηνπ 20
νχ

 αηψλα, πνπ 

ζπλδέζεθε θπξίσο κε ηνλ Νηαληατζκφ, ηνλ νπξεαιηζκφ θαη ηε Ρψζηθε Πξσηνπνξία, 

απηή πνπ ζρεκαηίδεηαη ζηελ πξψηε κεηαπνιεκηθή πεξίνδν ε νπνία ζα ζπλδεζεί 

ηδηαίηεξα κε ηελ ηέρλε ζεζκηθήο θξηηηθήο θαη ηελ ηνπνεηδή ηέρλε θαη ζα επηθεληξσζεί 

ζηα δήηεκαηα ηνπ ηξαχκαηνο θαη ηεο θξηηηθήο ζηελ θνηλσλία ηεο θαηαλάισζεο θαη 

ηνπ ζεάκαηνο θαη θαη‟ επέθηαζε ζηνπο ζεζκνχο ηεο, θαη απηή πνπ ραξαθηεξίδεη ην 

ηειεπηαίν ηέηαξην ηνπ 20
νχ

 αηψλα πνπ ζπλδέεηαη κε ηε „δεκνθξαηηθή ζηξνθή‟ ζηελ 

ηέρλε. Σα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηέρλεο αξρείνπ φπσο απηά δηακνξθψλνληαη 

ζε ζρέζε κε ηε „δεκνθξαηηθή ζηξνθή‟ δελ έρνπλ κειεηεζεί επαξθψο. ηε έξεπλα καο 

δίλνπκε ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηελ πξνζέγγηζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ζηηο ξήμεηο πνπ 

αθνξνχλ ηε κεηαηφπηζε ηεο ηέρλεο αξρείνπ πξνο ηε ηξίηε θάζε. 

 

Σα έξγα ηεο κεηαπνιεκηθήο πεξηφδνπ, ζχκθσλα κε ηνλ ηζηνξηθφ ηέρλεο Benjamin 

Buchloh, γίλνληαη θαηαλνεηά ζηε βάζε ησλ αζπλερεηψλ θαη ησλ ξήμεσλ κε ηα πξψηα 

δείγκαηα πξνπνιεκηθήο αξρεηαθήο πξαθηηθήο, ζε βαζκφ πνπ ε κεηαπνιεκηθή ηέρλε 

αξρείνπ παξνπζηάδεηαη σο έλα „είδνο‟ ρσξίο πξνεγνχκελν. πσο είδακε, ζχκθσλα κε 

ηνλ Buchloh, ην θαιιηηερληθφ αξρείν επηρεηξεί έλαλ ηξφπν δηαθπγήο απφ ηελ αλνκία 

πνπ επηβάιιεη ν καδηθφο ηξφπνο δσήο. Ζ πξνζέγγηζε ηνπ ηζηνξηθνχ, πνπ βαζίδεη ηε 

δηάθξηζε ηεο πξψηεο πξνπνιεκηθήο θάζεο ηεο ηέρλεο αξρείνπ κε ηε δεχηεξε 

κεηαπνιεκηθή ζην δήηεκα ηεο αλνκίαο, καο θαιεί λα ζθεθηνχκε εθ λένπ φηη ε ζρέζε 

θάζε αξρείνπ –αθφκα θαη ηνπ αληη-αξρείνπ– κε ηνλ Νφκν είλαη δνκηθή. Παξφι‟ απηά, 

ν Buchloh δελ αλαπηχζζεη πξαγκαηηθά απηή ηελ ηδέα. Απιά δίλεη ζηελ αλνκία κηα 

δηαθνξεηηθή, θξηηηθή πξνο ηε καδηθή θνπιηνχξα, πξννπηηθή απφ εθείλε ηεο ηζηνξηθήο 

πξσηνπνξίαο, θαζψο ε «επηκνλή ζηελ αλνκηθή κπαλαιηηέ» (ζην έξγν ηνπ Richter) θαη 

ην αηζζεηηθφ πξφγξακκα δηάιπζεο ηεο ζσξάθηζεο ηεο ςπρηθήο θαηαζηνιήο (Buchloh, 

1999: 142) κπνξνχλ λα ελαξκνληζηνχλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν ε αλνκία θαζίζηαηαη έλα 

απνηειεζκαηηθφ εξγαιείν απνδέζκεπζεο. Σν αξρείν ηνπ Richter, πνπ παξνπζηάδεη ν 

ηζηνξηθφο, είλαη (παξακέλεη) αλνκηθό, φπσο δειψλεη θαη ν νκψλπκνο ηίηινο ηνπ 

άξζξνπ ηνπ.  

 

Ο ηζηνξηθφο Hal Foster, ζηε δηθή ηνπ αλάγλσζε κεηαγελέζηεξσλ αξρεηαθψλ 

θαιιηηερληθψλ πξαθηηθψλ, ηηο πξνζεγγίδεη σο έλα δηαθξηηφ πιένλ είδνο, 

ζπκβάιινληαο απνθαζηζηηθά ζηελ νξνζέηεζή ηνπ. Ζ ζεζκηθή [institutive] πξφζεζε 

ηεο παξαγσγήο αξρείσλ (Foster, 2004: 7) απνδίδεη ζην αξρείν ηνλ δπλακηθφ, πνηεηηθό 
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ηνπ ραξαθηήξα θαζηζηψληαο ην κηα πξάμε έλαξμεο λέσλ, ρσξίο πξνεγνχκελν 

δηαδηθαζηψλ, ησλ νπνίσλ ην απνηέιεζκα παξακέλεη αβέβαην θαη απξφβιεπην. Σν 

«αλαξρείν» [anarchive] ηνπ Foster (2004: 5), ε «αλαξρεηθή παξφξκεζε» [anarchival 

impulse], ζηεξίδεηαη ζηελ πξφηαμε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο [affect]. Ζ πξνζέγγηζή ηνπ 

ηνπνζεηεί ην ηδησηηθφ ζε κηα αληαγσληζηηθή, πξνλνκηνχρν ζέζε έλαληη ηνπ δεκφζηνπ 

ην νπνίν εθπξνζσπεί ηελ απνηπρία ηεο „πξνθαλνχο‟ ελφηεηαο [totality] ηεο θνηλσλίαο. 

Σν αλαξρείν ηνπ Foster ππξνδνηεί παξεκβάζεηο πνπ απνηεινχλ ρεηξνλνκίεο 

ελαιιαθηηθήο γλψζεο, αληη-κλήκεο, ζηηο νπνίεο κπνξεί λα βξεη θαηαθχγην ε 

δπλαηφηεηα κηαο απξφζκελεο νπηνπηθήο εθδνρήο (Foster, 2004: 22). Σν αλαξρείν ζα 

γίλεη κηα δφθηκε θαηεγνξία γηα ηνλ θαλφλα ηεο ηέρλεο. Ο θαιιηηέρλεο Antonio 

Muntadas, παξνπζηάδεη ην ηεθκεξησηηθφ, αξρεηαθφ −πβξηδηθφ ζε κνξθή θαη 

αμηνπνίεζε δηαθνξεηηθψλ θαιιηηερληθψλ κέζσλ− έξγν ηνπ ζε έλα interom πνπ θέξεη 

αθξηβψο απηφλ ηνλ ηίηιν Anarchive (Muntadas & Duguet, 1999). 

  

ηηο παξαπάλσ ζεσξήζεηο αιιά θαη ζε πξνζεγγίζεηο, φπσο απηή ηεο ζεσξεηηθνχ θαη 

αξρεηαθήο θαιιηηέρληδαο Hito Steyerl, βξίζθεη θαλείο ηα θνξκαιηζηηθά θαη 

ελλνηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνζδηφξηζαλ ηηο κεηαπνιεκηθέο αξρεηαθέο 

πξαθηηθέο. ε απηφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ δηαθαίλεηαη φηη ε ζπδήηεζε γηα ην αξρείν δελ 

κπνξεί λα γίλεη θαηαλνεηή καθξηά απφ ηε ζρέζε πνπ αθνξά ηνλ δεκφζην θαη ηνλ 

ηδησηηθφ ηνπ ραξαθηήξα, ηε ζρέζε ηνπ κε ηνλ Νφκν θαη, ζηελ θαιιηηερληθή ηνπ 

εθδνρή, ηε δηαθπγή ηνπ πξνο ηελ αλνκία, ηελ αλαξρία θαη ηελ νπηνπία. Σν 

δηαθνξνπνηεκέλν θαιιηηερληθφ αξρείν ελεξγνπνηεί κεραληζκνχο φπσο ε «αξρεηαθή 

επαλφξζσζε, ζπλάζξνηζε, επαλεπζπγξάκκηζε», ην «αξρεηαθφ ζηξαηήγεκα» γηα λα 

δαλεηζηνχκε κεξηθνχο απφ ηνπο πινχζηνπο φξνπο ηνπ Enwezor, πξνθεηκέλνπ λα βξεη 

κηα δηαθπγή απφ ηνλ θπξίαξρν ξπζκηζηηθφ ξφιν ηνπ αξρείνπ. Δληνχηνηο, νη έλλνηεο 

απηέο δελ δηαζαθελίδνληαη επαξθψο ζηνλ ιφγν πνπ πιαηζίσζε ηελ ηέρλε αξρείνπ, κε 

απνηέιεζκα ην αξρείν λα ππνρσξεί ζπρλά ζε έλα ηδησηηθφ ζχκπαλ. πρλά, ην αξρείν 

ηαπηίδεηαη  κε ηελ ηαμηλνκεηηθή θαη απνζεθεπηηθή ηνπ ιεηηνπξγία θαη παξαβιέπεηαη 

φηη ε ζρέζε ηνπ αξρείνπ κε ην δεκφζην (θαη ηελ εμνπζία) είλαη δνκηθή, θαζψο αθνξά 

ηελ αξρή πνπ, εμ νξηζκνχ, θάζε αξρείν επηηειεί. ηηο, πεξηζζφηεξεο, κεηαπνιεκηθέο 

ζεσξήζεηο ην θαιιηηερληθφ αξρείν πξνβάιιεηαη σο έλαο κεραληζκφο απνθαζήισζεο 

ηνπ «επίζεκνπ» (θξαηηθνχ, γξαθεηνθξαηηθνχ, βηνπνιηηηθνχ) αξρείνπ. Μηα ηέηνηα 

πξννπηηθή θαίλεηαη λα είλαη ρεηξαθεηηθή, ηείλεη, φκσο, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, λα 
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παξαδίδεηαη ζηε ζαγήλε ηεο αλνκίαο θαη ηεο αλαξρίαο θαη φπνπ απηή ππνρσξεί δελ 

γίλεηαη ζαθέο ηη πξνηείλεηαη ζηε ζέζε ηεο.  

 

Απηή ε ζπλζήθε ζρεκαηηθά, ζε δηάθνξεο κεηαπνιεκηθέο θαιιηηερληθέο πξαθηηθέο, 

εκθαλίδεηαη σο έλα άλαξρν ζχκπαλ, έλα ελίνηε νξγηαζηηθφ πεξηβάιινλ πξνζσπηθψλ, 

θαζεκεξηλψλ αληηθεηκέλσλ, ζπιινγψλ, έλα παλφξακα εηθφλσλ –φπσο ην ππεξκέγεζεο 

ραιί απφ ρξεζηηθά αληηθείκελα πνπ ζπλζέηεη ε Karsten Bott– πνπ δηαηείλνληαη κηα 

«αξρεηαθή δηεξεχλεζε ηεο θαζεκεξηλήο δσήο» (Schaffner  & Winzen, 1998: 82). 

Σέηνηα έξγα «δεκηνπξγνχλ κηα ζθαίξα γλψζεο πξνζθηινχο ζε έλαλ άηιαληα», έλα 

ζψκα εθηεζεηκέλσλ «ζπιινγψλ πνπ ελαιιαθηηθά εκθαλίδνληαη δηαπνηηζκέλεο κε ηηο 

κεηαθπζηθέο ηδηφηεηεο ησλ εθήκεξσλ» (νπ.: 117, 201), φπσο πεξηγξάθεηαη γηα 

παξάδεηγκα ην έξγν Monitor (1994) ηνπ David Deutsch∙ κηα ππεξκεγέζεο ζχλζεζε, 

έλα γηγάληην πιέγκα απφ κηθξέο θαδξαξηζκέλεο αθνπαξέιεο εηθφλσλ απφ θηίξηα, 

αλζξψπνπο, αεξνπιάλα θαη θάζε ινγήο φςεηο ηνπ θφζκνπ. Ή αθφκα φπσο 

εκθαλίδνληαη νη πιεζσξηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Claes Oldenburg, αληηθείκελα ηεο 

καδηθήο θνπιηνχξαο καδί κε ηα πνπ αληηθείκελα πνπ θαηαζθεπάδεη ν ίδηνο, ρσλάθηα 

παγσηνχ, pancakes, κπνπθάιηα θνθα-θφια ηα νπνία ζπιιέγνληαη, θαηαγξάθνληαη θαη 

ζηνηρεηνζεηνχληαη θαη απηά ζε έλα ηδησκαηηθφ ζχκπαλ παξάδνμσλ. Ζ πξνζέγγηζε 

απηή επεθηείλεηαη θαη ζε πην ελλνηνινγηθά έξγα, φπσο ηεο Annette Messanger, ζηα 

νπνία πξνζσπηθά αληηθείκελα, εκεξνιφγηα, ινγαξηαζκνί αλακεηγλχνληαη κε επίζεκα 

ζηαηηζηηθά έγγξαθα, απνθφκκαηα απφ εθεκεξίδεο, θνκκάηηα πνπ δπλάκεη γίλνληαη 

κέξε αξρείνπ, κηαο μεραζκέλεο ηδησηηθήο εκπεηξίαο. Ζ Messanger θηηάρλεη έλα 

ζχλζεην ζχζηεκα ζπλεηξκψλ, δηαθεηκεληθφηεηαο, ζπιινγηζκψλ θαη ζπλδέζεσλ. 

Δθζέηεη ηηο ζπλζέζεηο ηεο άιινηε ζην νηθηαθφ πεξηβάιινλ ηνπ κηθξνχ δηακεξίζκαηφο 

ηεο ζην Παξίζη ή ζε κεγάιεο εθζεκαηηθέο πξνζήθεο ηχπνπ κνπζείσλ. Σν πιέγκα 

(grid), ε ζπιινγή, ην αζακπιάδ (assemblage) ηαπηίδνληαη κε ην αξρείν. Ζ ζπιινγή 

ηνπ Douglas Blau, απφ βηβιία, θαθέινπο, εηθφλεο απφ ηηο νπνίεο ν θαιιηηέρλεο 

ζπλζέηεη ηελ ηέρλε ηνπ θαδξάξεηαη θαη εθηίζεηαη ζε έλαλ νξηδφληην εληππσζηαθφ 

ηακπιφ πνπ ζπκίδεη ηνλ Άηιαληα ηεο Μλεκνζύλεο. Ο θφζκνο ηνπ Blau, φκσο, είλαη ν 

θφζκνο ηεο καδηθήο θνπιηνχξαο θαη ηεο θαηαλάισζεο πνπ απνθαιχπηνπλ 

πεξηζζφηεξν ηε ζπιιεθηηθή παξφξκεζε παξά ηελ αξρεηνζεηηθή θαλνληζηηθφηεηα θαη 

αμηνδνηνχζα αξρή. Έηζη θαη έξγα φπσο ηνπ Hans-Peter Feldmann, πνπ 

ζπγθεληξψλνπλ πιήζνο αλαινγηθψλ θαη ςεθηαθψλ θσηνγξαθηψλ, βξίζθνπλ δηέμνδν 

ζε κηα «παξάινγε» (absurd) (νπ.: 133) ζπιιεθηηθή καλία. 
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Οη πην ζχγρξνλεο ελλνηνινγήζεηο ηνπ αξρείνπ απφ ηνλ κεηα-δνκηζηηθφ ιφγν 

πξφζθεξαλ αλακθίβνια κηα δηαπγέζηεξε θαηαλφεζε ησλ παξαπάλσ ζρέζεσλ θαη καο 

σζνχλ λα ζθεθηνχκε ηελ πξννπηηθή ηνπ αξρείνπ πέξαλ ηεο ηαχηηζήο ηνπ κε έλα 

άλαξρν, ηδησηηθφ ζχκπαλ πνπ δηθαηψλεηαη ζε κηα εμ νινθιήξνπ έμνδν απφ ην 

θαλνληζηηθφ αλάζεκα. Απηή ε ζεψξεζε αλαγλσξίδεη θαη κηα εμνπζία γφληκε, «κηα 

εμνπζία πνπ παξάγεη ιφγνπο, γλψζε, εδνλέο» [επίκεηξν ηαπξαθάθε ζην (Agamben, 

2005 [1995]: 288)]. Ο ιφγνο απηφο, παξφηη ππνθψζθεη ζηελ αλάγλσζε ηεο δεχηεξεο 

θάζεο αξρεηαθψλ πξαθηηθψλ ζηελ νπνία εζηηάζακε ζε απηφ ην θεθάιαην, 

πξνζθέξεηαη γηα επηπιένλ επεμεξγαζία παξάιιεια κε απηή πνπ καο θιεξνδφηεζαλ 

κέρξη ηψξα ν πεξί αξρείνπ επηκειεηηθφο ιφγνο θαη ν ιφγνο ηεο ηζηνξίαο ηεο ηέρλεο. Οη 

κεηέπεηηα ζεσξήζεηο θαη δηεπξχλζεηο ηνπ κεηα-δνκηζηηθνχ, κεηα-καξμηζηηθνχ ιφγνπ 

πξνζθέξνπλ, επηπιένλ εξείζκαηα γηα ηελ αλαγλψξηζε ηεο δεκφζηαο εμνπζίαο ηνπ 

αξρείνπ ζε κηα έλλνκε, δεκνθξαηηθή θαη φρη νπηνπηθή εθδνρή ηνπ αξρείνπ. Μηα 

εθδνρή πνπ ελδπλακψλεη ηε ζρέζε κε ηνλ λφκν θαη ηε ζέζκηζε, φρη σο κηα 

ζπληεξεηηθή, απηαξρηθή ιεηηνπξγία αιιά σο παξαγσγηθή δχλακε. Μηα πξαθηηθή πνπ 

πξνζβιέπεη ζην κέιινλ ρσξίο λα είλαη νπηνπηθή. 

 

Θα αθηεξψζνπκε ηα επφκελα θεθάιαηα ζηα ζεκεία εθείλα ηνπ ληεξηληηαλνχ θαη 

θνπθσηθνχ ιφγνπ πνπ εληζρχνπλ ην επηρείξεκά καο. Σαπηφρξνλα πξνηείλνπκε ηελ 

επέθηαζε ηεο ζπδήηεζεο πεξί αξρείνπ ζηηο κεηέπεηηα ζεσξήζεηο θαη δηεπξχλζεηο ηεο 

κεηα-δνκηζηηθήο θαη κεηα-καξμηζηηθήο παξάδνζεο απφ ηε ζεσξία ηνπ ιφγνπ ησλ 

Ernesto Laclau θαη Chantal Mouffe. Θα επηρεηξήζνπκε λα δείμνπκε φηη απηή ε 

ζπζρέηηζε πξνζθέξεη ηα εξείζκαηα γηα κηα ξηδνζπαζηηθή ζεψξεζε ηεο ζρέζεο 

αξρείνπ-εμνπζίαο. Μηα πξννπηηθή πνπ αλαγλσξίδεη φηη ε εγεκνληθή παξέκβαζε είλαη 

κηα δηαδηθαζία πνπ εθδηπιψλεηαη ζε έλα αληαγσληζηηθφ πεδίν θαη ν λένο θαζνξηζκφο 

ηνπ λνήκαηνο πνπ πξνθχπηεη απφ απηήλ είλαη ιφγνο (Phillips & Jorgensen, 2009 

[2002]: 97). Ζ ζέζε απηή εζηηάδεη ζηε ρεηξαθεηηθή πξννπηηθή ηεο ζρέζεο κε ηελ 

εμνπζία.  Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ρεηξαθεηηθή πξννπηηθή ζπλδέεηαη κε ην δήηεκα ηεο 

επζχλεο πνπ απνδίδεηαη ζην ππνθείκελν σο δπλαηφηεηαο λα αλαιάβεη ζέζε ζηελ 

θαηαλνκή ηεο εμνπζίαο θαη ζηελ ππεξάζπηζε κηαο δνκήο έλαληη κηαο άιιεο. Σν 

επηρείξεκά καο γηα ην παξαγσγηθφ αξρείν αθνξά ηνλ πνιηηηθφ ηνπ ραξαθηήξα πνπ 

δηαπεξλά ηηο φπνηεο ηδησηηθέο, αηνκηθέο ηδηαηηεξφηεηεο ζπιινγήο θαη ηε ζρέζε ηνπ κε 

ηνλ ρψξν σο „ηνπνλνκνινγία‟ θαη φρη σο θπζηθφ ρσξηθφ πξνζδηνξηζκφ.  
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Δθθηλψληαο απφ ηηο βάζεηο πνπ έρεη ήδε ζέζεη ν ζρεηηθφο επηκειεηηθφο ιφγνο θαη ν 

ιφγνο ηεο ηζηνξίαο ηεο ηέρλεο, ε ζεψξεζή καο επηρεηξεί λα δηαθνξνπνηεζεί απφ ηηο 

ζεσξήζεηο πνπ ηαπηίδνπλ ην αξρείν κε ηε ζπιινγή, κε ηνπο ρψξνπο φπνπ θπιάζζεηαη 

θαη εθηίζεηαη. Τπνζηεξίδνπκε, φηη ην αξρείν νξγαλψλεηαη, πξσηίζησο, κε ηελ 

πξφζεζε ηεο απαξρήο, ηεο έλαξμεο λέσλ, απξφζκελσλ ζπλαξζξψζεσλ ζηε βάζε, 

φκσο, ηεο λνκνινγηθήο αξρήο πνπ ην δηαπεξλά, ηεο αλάιεςεο δεκφζηαο 

εμνπζίαο/δχλακεο. Θα δείμνπκε φηη ε ζρέζε κε ηνλ Νφκν, κε ηε δεκφζηα αλαγλψξηζε 

ηεο εμνπζίαο, δελ αλαθέξεηαη ζηελ θαηαζηξνθηθή θαη θαηαζηαιηηθή ηεο δηάζηαζε, 

αιιά ζηε ζεκαζία πνπ έρεη σο παξαγσγηθή δχλακε, σο δεκνθξαηηθή δηαδηθαζία ζηελ 

νπνία ην ππνθείκελν μαλαβξίζθεη ηνλ εαπηφ ηνπ δηραζκέλν, θχξην θαη ππνθείκελν 

ζηνλ Νφκν (Λίπνβαηο 1998). Τπ‟ απηφ ην πξίζκα, ζα επηρεηξήζνπκε λα δείμνπκε φηη 

ην αξρείν είλαη έλα είδνο δεκνθξαηηθήο δεκφζηαο ηέρλεο, θαζψο ζηελ ηνπν-

λνκνινγηθή ηνπ δηάζηαζε, ν ραξαθηήξαο ηνπ αξρείνπ είλαη πξσηίζησο δεκφζηνο, 

αθνξά ηε ζπγθξφηεζε ηνπ λένπ θαη ηελ επαλεγγξαθή ηεο ζρέζεο κε ηνλ Nφκν 

(Λίπνβαηο 2001: 58).  

 

Ζ πξφηαζή καο ζρεηηθά κε ηελ ηέρλε αξρείνπ σο κηαο ηδηαίηεξεο πεξίπησζεο 

(δεκνθξαηηθήο) δεκφζηαο ηέρλεο πξέπεη λα ηδσζεί ζπζρεηηδφκελε κε ηηο επηκέξνπο 

πξνθιήζεηο πνπ ζέηεη ε ζρέζε ηνπ (θαιιηηερληθνχ) αξρείνπ κε ηηο θαηεγνξίεο ηεο 

αλνκίαο, ηεο αλαξρίαο θαη ηεο νπηνπίαο. Απηέο έρνπλ, ζε δηαθνξεηηθέο πεξηφδνπο, 

απνβεί θξίζηκεο γηα ηε δεκνθξαηία θαη ζηε ζχγρξνλε ηδηαίηεξε αζηαζή νηθνλνκηθή 

(θαη φρη κφλν) ζπλζήθε βξίζθνπλ απξφζκελεο δεκηνπξγηθέο [σο κεραληζκνί πνιηηηθήο 

θηλεηνπνίεζεο, βι. ζρεηηθά (Wallerstein, 2007 [1998]: 14)] αιιά ζπρλφηεξα 

αλεζπρεηηθέο εθδειψζεηο. Θα πξνζπαζήζνπκε λα δείμνπκε φηη ε παξαδνρή ηεο 

ζρέζεο ηνπ (θαιιηηερληθνχ) αξρείνπ κε ηηο παξαπάλσ έλλνηεο πξέπεη λα γίλεη ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε ηεο αλαγλψξηζεο φηη απηέο ζπλδένληαη ελίνηε κε νινθιεξσηηθά 

πξνηάγκαηα πνπ θαληαζηψλνπλ ην μεπέξαζκα (ην θιείζηκν) ησλ θελψλ πνπ αθήλεη ε 

δεκνθξαηία. Ο νξίδνληαο, φκσο, ηεο δηθήο καο πξννπηηθήο, φπσο είλαη θαλεξφ απφ 

ηνπο φξνπο κε ηνπο νπνίνπο πεξηγξάθνπκε απηή ηελ πξαθηηθή, είλαη „δεκνθξαηηθφο‟ 

θαη φρη νπηνπηθφο.   
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1.5. ύλνςε  

Αθηεξψζακε ην πξψην θεθάιαην ζηελ παξνπζίαζε ηνπ πιαηζίνπ πνπ ππνδέρηεθε ηελ 

ηέρλε αξρείνπ. ην θχξην κέξνο ηνπ θεθαιαίνπ εζηηάζακε ζε θνκβηθέο ζηηγκέο ηεο 

πξφζιεςεο ηεο ηέρλεο αξρείνπ απφ ηνλ εμεηδηθεπκέλν ζεσξεηηθφ ιφγν. Οη 

θαηεγνξηνπνηήζεηο θαη νη νκαδνπνηήζεηο πνπ γίλνληαη ζηα επφκελα θεθάιαηα, 

αληινχλ απφ απηέο ηηο ζεσξήζεηο, νη νπνίεο πιένλ έρνπλ δεκηνπξγήζεη έλα 

πξνεγνχκελν σο πξνο ηελ εθηέιεζε, ηελ πξνζέγγηζε θαη ηελ παξνπζίαζε απηήο ηεο 

θαιιηηερληθήο πξαθηηθήο, πνπ ζπλδέεηαη κε ηε ζπλζήθε ηεο χζηεξεο λεσηεξηθφηεηαο. 

ηελ αλάιπζε ηεο πξφζιεςεο ηεο ηέρλεο αξρείνπ πξνζπαζήζακε λα επηθεληξσζνχκε 

ζηα ζεκεία πνπ απνδεηθλχνληαη ρξήζηκα γηα ηε δηθή καο ππφζεζε. Πην ζπγθεθξηκέλα 

ζηηο ζεσξήζεηο ησλ Buchloh, Foster, Enwezor βξίζθνπκε ηα θνξκαιηζηηθά θαη, σο 

έλαλ βαζκφ, ηα ελλνηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά απηήο ηεο πξαθηηθήο, ηνλ πξνζδηνξηζκφ 

ησλ φξσλ ηεο νξγάλσζεο θαη ηεο έθζεζεο ηεο ζην ρψξν. ε ζεσξήζεηο φπσο ηεο 

Steyerl, πνπ θαηεγνξηνπνηνχλ απηή ηελ πξαθηηθή ζηελ επξχηεξε θαηεγνξία ηεο 

ηεθκεξησηηθήο ηέρλεο, βξίζθνπκε ηηο δπλαηφηεηεο πξνέθηαζεο απηήο ηεο πξαθηηθήο 

πξνο άιιεο θαηεπζχλζεηο πνπ ηε ζπλδένπλ κε ην Πνιηηηθφ θαη ηε δεκφζηα ηέρλε. Ο 

πξνβιεκαηηζκφο, πνπ αλαδχεηαη ζην ιφγν ησλ ζεσξεηηθψλ, ζρεηηθά κε ηελ αλνκία 

θαη ηελ αλαξρία θαη επηπιένλ ν πξνβιεκαηηζκφο πνπ αθνξά ηε ζρέζε ηνπ αξρείνπ κε 

ην ηδησηηθφ θαη ην δεκφζην, θαζηζηά ζαθέο φηη νη έλλνηεο απηέο είλαη θνκβηθέο γηα ηελ 

θαηαλφεζε ηνπ αξρείνπ θαη ηηο πξαθηηθέο αξρείνπ. πσο πξνζπαζήζακε λα δείμνπκε 

ζε απηφ ην θεθάιαην, ζηνλ ζεσξεηηθφ θαη επηκειεηηθφ ιφγν ε κειέηε ηεο ζρέζεο ηνπ 

αξρείνπ κε ηηο έλλνηεο απηέο δελ έρεη εμαληιεζεί. Δπηπιένλ, ε ζπδήηεζε πνπ αθνξά ηε 

ιεηηνπξγία ηεο κλήκεο, ηε δηαρείξηζε ηνπ ηξαχκαηνο, ηελ έμε ηεο ζπιινγήο, ηελ νπνία 

ζπλαληάκε ζην ιφγν ησλ ζεσξεηηθψλ, εκπινπηίδεη ηε ζπδήηεζε πεξί αξρείνπ. Πνιιέο 

θνξέο, φκσο, δεκηνπξγεί κηα αμεδηάιπηε θαη δηφινπ δηαθσηηζηηθή ζχγρπζε ηνπ 

αξρείνπ κε απηά. Σν αξρείν δελ είλαη ηαπηφζεκν κε ηε ζπιινγή, ηε κλήκε θαη ην 

ηξαχκα, αιιά είλαη ην παξαγσγηθφ ηνπο εθθέξνλ, κηα ξεκαηηθή θαηαζθεπή πνπ 

νξγαλψλεηαη πξσηίζησο ζηελ αλαγλψξηζε ηεο δεκφζηαο δχλακεο/εμνπζίαο πνπ θέξεη. 

πσο ζεκεηψλεη ν Andreas Huyssen, νη «ηφπνη ηεο κλήκεο» (lieux de memoire) δελ 

αθνξνχλ κηα ξνκαληηθή αίζζεζε απψιεηαο θαη κειαγρνιίαο. Ζ ηδέα φηη ην αξρείν 

εδξάδεη ζηνλ ηφπν ηεο κλήκεο είλαη αληηπαξαγσγηθή. Οη ηφπνη ηεο κλήκεο δηαζρίδνπλ 

ηα ζχλνξα, δηαπεξλνχλ ηα φξηα, δηαζηαπξψλνπλ ηηο γεσγξαθίεο, ηηο πνιηηηθέο, θαη 

ηνπο επηκέξνπο ιφγνπο πεξί ηξαχκαηνο. Οη ηφπνη ηεο κλήκεο ιεηηνπξγνχλ ζε έλα 
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δηεπξπκέλν πεδίν
38

, έλα πεδίν πνπ κεηαιιάζζεηαη ζηελ παγθνζκηνπνηεκέλε ζπλζήθε 

(Huyssen, 2003: 96-7). Με αθεηεξία απηέο ηηο δηαπηζηψζεηο ηνπ πξψηνπ θεθαιαίνπ, 

ζηα επφκελα θεθάιαηα ζα εζηηάζνπκε ζε αξρεηαθά εγρεηξήκαηα πνπ „δηαπεξλνχλ 

εγθάξζηα ηηο δνκέο, ηνπο ζεζκνχο θαη ηα επηκέξνπο πεδία‟. 

                                                 
38 Ο Huyssen, κε ηελ έλλνηα ηνπ δηεπξπκέλνπ πεδίνπ αλαθέξεηαη ζην εκβιεκαηηθφ θείκελν ηεο 

Rosalind Krauss, Sculpture in the Expanded Field (Krauss, Άλνημε 1979). Δπεθηείλεη ην επηρείξεκά ηεο 

πεξί δηεπξπκέλνπ πεδίνπ θαζψο, φπσο ζεκεηψλεη, δελ αλαθέξεηαη κφλν ζηα θαιιηηερληθά κέζα (ζε 

απηφ ζα αλαθεξζνχκε θαη εκείο ζηα επφκελα θεθάιαηα ζηελ παξεκθεξή ηδέα ηεο Krauss πεξί κέζνπ σο 

δηαθνξνπνηεηηθνχ ζρεκαηηζκνχ) θαη ζηνπο φξνπο ηεο ηζηνξίαο ηεο ηέρλεο πνπ δηακνξθψλνπλ ηα 

πνιηηηζηηθά κνληέια. Αλαθέξεηαη, επίζεο, ζηελ πνιηηηθή ηζηνξία, ζηηο δπλάκεη εγραξάμεηο ηεο θαη ζηηο 

ξεηέο αξζξψζεηο ηεο (Huyssen, 2003: 96). 
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Κεθάιαην 2.  

 

Ζ παξαγσγηθή ζρέζε ηνπ αξρείνπ κε ηελ εμνπζία. Ζ δεκνθξαηηθή ζεζκίδνπζα 

πξννπηηθή.  

 

«ζήκεξα ε ιέμε αξρείν είλαη φ,ηη πην αβέβαην θαη αζαθέο […] πάληα ζην απαζέο φξην 

κεηαμχ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ» (Derrida, 1996 [1995]: 125). 

 

2.1. Δηζαγσγή  

Ζ ζρέζε ηνπ αξρείνπ κε ην δεκφζην δελ είλαη άκεζα θαηαλνεηή θαη πξνθαλήο, θπξίσο 

γηαηί ε κειέηε ηεο έρεη αθφκα πνιιά πεξηζψξηα αλάπηπμεο. Σν αξρείν ηαπηίδεηαη 

ζπρλά κε ηηο ηερληθέο ζπιινγήο θαη κε ηελ ηαμηλνκεηηθή θαη απνζεθεπηηθή ηνπ 

ιεηηνπξγία, γεγνλφο πνπ ην απνζπλδέεη απφ ηελ „αξρή‟ πνπ επηηειεί, εμ νξηζκνχ, θάζε 

αξρείν. Ο ιφγνο πεξί ηέρλεο αξρείνπ, ζηνλ νπνίν εζηηάζακε ζην πξνεγνχκελν 

θεθάιαην, ηφληζε πεξηζζφηεξν ηελ θαηαζηαιηηθή πιεπξά ηεο ζρέζεο αξρείνπ- „αξρήο‟ 

παξνπζηάδνληαο ην θαιιηηερληθφ αξρείν σο έλαλ αληηπνιηηεπηηθφ (oppositional) 

ζρεκαηηζκφ. Έρεη ήδε θαλεί απφ ηε ζεσξία ηεο ηέρλεο φηη ν απνδνκεηηθφο ιφγνο ησλ 

Derrida θαη Foucault έπαημε θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε κεηαπνιεκηθή λνεκαηνδφηεζε ηεο 

ηέρλεο αξρείνπ. πρλά ε παξνπζίαζε ησλ θαιιηηερληθψλ αξρείσλ σο αληηηηζέκελσλ 

ζρεκαηηζκψλ πεξηνξίδεη ηε ζεκαζία ηεο παξαγσγηθήο ζρέζεο ηνπ αξρείνπ κε ηελ 

εμνπζία, ηνλ λφκν θαη ηε ζέζκηζε, δειαδή ηελ „αξρή‟∙ ζρέζε ηελ νπνία κε 

ξεμηθέιεπζν ηξφπν εμέηαζαλ νη δχν δηαλνεηέο. Σελ αξρή, εθεί φπνπ ηα πξάγκαηα 

αξρίδνπλ, αιιά θαη ηελ αξρή ζχκθσλα κε ηνλ λφκν, εθεί φπνπ αζθείηαη ε απζεληία, 

ζηνλ ηφπν φπνπ κε[ηα] ηε ζέζκηζε [απν]δίδεηαη ε ηάμε, ζχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηνπ 

Jacques Derrida (1996 [1995]: 15). ηε βάζε απηή ε πξνζέγγηζή καο δηαθνξνπνηείηαη 

απφ ηηο πξνζεγγίζεηο ηεο θαιιηηερληθήο πξαθηηθήο αξρείνπ, νη νπνίεο παξνπζηάζηεθαλ 

ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην. ην παξφλ θεθάιαην επηθεληξσλφκαζηε ζηα ζεκεία ηεο 

κεηα-δνκηζηηθήο θαη κεηα-καξμηζηηθήο παξάδνζεο πνπ ππνγξακκίδνπλ ηελ 

θαηαζηαηηθή ζρέζε ηνπ αξρείνπ κε ηελ εμνπζία, σο παξαγσγηθή θαη γφληκε δχλακε. 

ηε ζχζηαζε ηνπ αξρείνπ βξίζθνπκε ηελ πξφζεζε αλάιεςεο δεκφζηαο δχλακεο, 

πξφζεζε πνπ εμεγεί ηελ θαηαλφεζε ηνπ αξρείνπ σο ζεζκίδνπζαο πξαθηηθήο πνπ 

επηζπκεί λα ζπκκεηέρεη ζηελ „ηέρλε ηεο θπβεξλεζηκφηεηαο‟. Σν αξρείν δελ απνηειεί 

κφλν κηα αληηζεηηθή πξαθηηθή αιιά έλαλ αληηκαρφκελν, αξζξσηηθφ ζρεκαηηζκφ. Θα 

επηρεηξήζνπκε λα αλαδείμνπκε απηή ηελ πξννπηηθή, φπσο δηαθαίλεηαη ζην θνπθσηθφ 

θαη ληεξηληηαλφ ιφγν θαη ζηε ζεσξία ηνπ ιφγνπ ησλ Ernesto Laclau θαη Chantal 
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Mouffe, ε νπνία δίλεη κηα επηπιένλ ψζεζε ζε απηή ηελ ππφζεζε. Δπίζεο ζην 

θεθάιαην απηφ αθηεξψλνπκε έλα κέξνο ζηελ παξνπζίαζε ηνπ δεηήκαηνο ηεο ζέζκηζεο 

(απφ ηνλ Κνξλήιην Καζηνξηάδε), σο κηαο πξσηφηππεο δηαδηθαζίαο πνπ ελδπλακψλεη 

ηε ζρέζε κε ην λφκν. ρέζε ε νπνία λνείηαη βαζηθφ ζηνηρείν ηεο απηνλνκίαο. Ζ 

δηαδηθαζία απηή απνδεηθλχεηαη  θξίζηκε γηα ηελ επίηεπμε κηαο ξηδνζπαζηηθήο 

δεκνθξαηίαο ζηνλ νξίδνληα ηεο νπνίαο ηνπνζεηνχκε θαη ηελ επαλαζηαηηθή 

πξννπηηθήο ηεο ηέρλεο (αξρείνπ).  Ζ πξνζέγγηζε καο ηνπνζεηεί ηελ ηέρλε αξρείνπ ζην 

επξχηεξν θάζκα ηνπ πξνβιεκαηηζκνχ πνπ αθνξά ηε δεκφζηα ηέρλε, ηε ζρέζε κε ην 

Πνιηηηθφ θαη ηνλ ρψξν σο πνιηηηθή νληφηεηα. Ζ ζεσξία ηνπ ιφγνπ, πνπ 

παξνπζηάδεηαη ζε απηφ ην θεθάιαην απνδεηθλχεηαη ην θαηάιιειν εξγαιείν γηα ηελ 

αλάιπζε ησλ παξαδεηγκάησλ πνπ ζα παξνπζηαζηνχλ ζηα επφκελα θεθάιαηα. 

 

2.2. Foucault. O ‘αξρεηηεθηνληθόο’ κεραληζκόο.  

 

«Απηφ πνπ κειέηεζα είλαη ηξία παξαδνζηαθά πξνβιήκαηα: (1) Πνηεο είλαη νη ζρέζεηο 

πνπ έρνπκε κε ηελ επηζηεκνληθή γλψζε, σο πξνο ηα „παηρλίδηα αιήζεηαο‟ πνπ είλαη 

ηφζν ζεκαληηθά ζηνλ πνιηηηζκφ ηνπ νπνίνπ είκαζηε ηαπηφρξνλα ππνθείκελα θαη 

αληηθείκελα; (2) πνηεο είλαη νη ζρέζεηο πνπ έρνπκε κε ηνπο άιινπο κέζσ απηψλ ησλ 

ηδηφξξπζκσλ ζρέζεσλ εμνπζίαο; Καη (3) πνηεο είλαη νη ζρέζεηο κεηαμχ αιήζεηαο, 

εμνπζίαο θαη εαπηνχ;» [Foucault ζην (Luther et al., 1988: 15)].  

 

Ο απνδνκεηηθφο θαη αληηνπζηνθξαηηθφο ιφγνο ησλ Derrida θαη Foucault θαηέζηεζαλ 

ζαθέο φηη θάζε κεραληζκφο φπσο θαη θάζε θίλεηξν γηα ηε δεκηνπξγία ελφο λένπ 

ζπζηήκαηνο εμνπζίαο, παξακέλεη πάληα έλαο αζηαζήο ζρεκαηηζκφο, κνλίκσο 

επάισηνο ζηελ αιιαγή θαη ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ. Σν αξρείν, σο ηέηνηνο κεραληζκφο, 

είλαη θαη απηφ αληηθείκελν εμαξζξψζεσλ νη νπνίεο ην θαζηζηνχλ κηα εμνπζία κεηαμχ 

άιισλ θαη ππνλνκεχνπλ ηαπηφρξνλα ηελ παληνδχλακε θχζε ηνπ. Σν αξρείν 

ακθηζβεηείηαη θαη απνκπζνπνηείηαη. Σαπηφρξνλα, κέζα ζε απηή ηε δηαδηθάζηά δίλεηαη 

ε δπλαηφηεηα ζηνπο θνηλσληθνχο δξψληεο λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηελ ηθαλφηεηά ηνπο 

λα κεηαζρεκαηίδνπλ νη ίδηνη ηηο θνηλσληθέο ηνπο ζρέζεηο αμηνπνηψληαο ην αξρείν σο 

κεραληζκφ ζπκκεηνρήο ζηελ ίδηα ηελ ηέρλε ηεο θπβεξλεζηκφηεηαο (govermentality)
39

. 

                                                 
39 Ζ θνπθστθή θπβεξλεζηκφηεηα αλαθέξεηαη ζηε ρξήζε λέσλ ππνθεηκελνπνηεκέλσλ ηαθηηθψλ (ζηε 

δηάξζξσζε πξαγκάησλ κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα επηηεπρζνχλ επηζπκεηά απνηειέζκαηα) παξά ζηελ 
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κσο, δελ ππάξρεη ηίπνηα ζηνλ απνδνκεηηθφ ιφγν ησλ Derrida θαη Foucault πνπ λα 

ππνδεηθλχεη φηη απηφ κπνξεί λα ζπκβεί εμαθαλίδνληαο άπαμ θαη δηαπαληφο ηελ 

εμνπζία, ηαπηίδνληαο ην αξρείν κε ηελ θελή ζέζε ηεο εμνπζίαο. Κάηη ηέηνην ζα 

θαηαξγνχζε ηελ ίδηα ηελ χπαξμε ηνπ αξρείνπ. Ο ιφγνο ησλ δηαλνεηψλ ππήξμε 

ρεηξαθεηηθφο, φρη γηαηί απνδέζκεπζε κηαο θαη δηαπαληφο ην αξρείν απφ ην αλάζεκα ηεο 

εμνπζίαο, αιιά γηαηί επαλαηνπνζέηεζε απηή ηελ εμνπζία ζηε δηάζεζε ησλ δξψλησλ 

ππνθεηκέλσλ. Δπηιέμακε λα ζηαζνχκε ζηα ζεκεία πνπ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν, ζηνπο 

μερσξηζηνχο θαη ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο αληηκαρφκελνπο, αιιά «ακνηβαία 

ζπκπιεξσκαηηθνχο» (Boyne, 2001: 166) ζεσξεηηθνχο πξνζαλαηνιηζκνχο ηεο 

αλάιπζεο ιφγνπ θαη ηεο ζεσξίαο ηνπ ιφγνπ, δηαηππψλεηαη απηή ε πξννπηηθή ζρεηηθά 

κε ην αξρείν.  

 

Ζ ελλνηνιφγεζε ηνπ αξρείνπ κέζα απφ ηα γξαπηά ηνπ Foucault απνδεηθλχεηαη 

ηδηαηηέξα ζεκαληηθή. Ζ ζεψξεζή ηνπ αθνξά κηα ζεηξά απφ νπζηαζηηθά ζπκπεξάζκαηα 

πνπ ακθηζβεηνχλ παιαηφηεξεο θξίζεηο γηα ηνλ ραξαθηήξα ηεο εμνπζίαο, ηεο γλψζεο, 

ηνπ ππνθεηκέλνπ θαη ηεο ζπζρέηηζήο ηνπο κέζα ζηα θνηλσληθά ζπζηήκαηα. Ζ 

πξνζθνξά ηνπ έγθεηηαη πξσηίζησο ζηε δηαηχπσζε ησλ θαλφλσλ ζπγθξφηεζεο πνπ 

δνκνχλ ηνπο ιφγνπο. Οη θαλφλεο απηνί ξπζκίδνπλ ηελ παξαγσγή ελλνηψλ θαη αθνξνχλ 

ηε δηακφξθσζε ζηξαηεγηθψλ. Σν αξρείν σο ξεκαηηθή θαηαζθεπή ή αθφκα 

πεξηζζφηεξν σο κηα κνλαδηθή επηζηήκε
40

 „πξνβιεκαηνπνηείηαη‟
41

. Κεληξηθή γηα ην 

εγρείξεκα ηνπ Foucault είλαη ε δηαπίζησζε φηη νη δνκέο, φπσο θαη ε γισζζηθή 

ιεηηνπξγία είλαη ζρεζηαθέο νληφηεηεο. Οη ιφγνη δελ αληηκεησπίδνληαη σο απηφλνκα 

ζπζηήκαηα, αιιά σο πξντφληα ησλ ζρέζεσλ εμνπζίαο θαη ησλ δπλάκεσλ πνπ ηα 

δηακνξθψλνπλ. Σν ελδηαθέξνλ ηνπ Foucault γηα ηα ζπκπιέγκαηα εμνπζίαο/γλψζεο 

δελ είλαη ζεκαληηθφ, απιψο επεηδή επηηξέπεη ζην ππνθείκελν λα ηνπο απνθαιχςεη (σο 

                                                                                                                                             
επηβνιή λφκσλ. Ζ θπβεξλεζηκφηεηα, φκσο, εθηείλεηαη θαη ζηνπο ίδηνπο ηνπο λφκνπο, θαζψο θαη απηνί 

είλαη ηξφπνη ηαθηηθήο.  
40 χκθσλα κε ηνλ Foucault «ε επηζηήκε απνηειεί ζεκέιην φισλ ησλ άιισλ ιφγσλ θαη πξαθηηθψλ (σο 

πεγή αιεζηλήο γλψζεο) θαη απφ ηελ άιιε, [απφ] κηα θαζαξά εξγαιεηαθή άπνςε […] ε επηζηήκε είλαη 

απιψο ην πξντφλ ζπγθεθξηκέλσλ νκάδσλ ή πξνζσπηθνηήησλ» (Howarth, 2008 [2000]: 91).  
41 Ζ πξνβιεκαηνπνίεζε αθνξά ην ζχλνιν ησλ ξεκαηηθψλ θαη κε ξεκαηηθψλ θαηαζθεπψλ πνπ 

ζπληεινχλ ζηελ είζνδν „ζην παηρλίδη‟ ηεο αιήζεηαο θαη ηεο πιάλεο θαη ηα θαζηζηνχλ αληηθείκελν 

θξηηηθήο ζθέςεο, κε ηε κνξθή εζηθνχ αλαζηνραζκνχ, επηζηεκνληθήο γλψζεο, πνιηηηθήο αλάιπζεο. 

http://foucaultblog.wordpress.com/2007/04/26/key-term-problematization/ (ηειεπηαία επίζθεςε 2/2010. 

«Ζ θξηηηθή δηαδηθαζία ηεο πξνβιεκαηνπνίεζεο θνηλσληθψλ θαη πνιηηηθψλ θαηλνκέλσλ αλαθχπηεη απφ 

ηηο θνηλσληθέο θαη ηηο πνιηηηθέο πξαθηηθέο κέζα ζηηο νπνίεο ηνπνζεηείηαη ν εξεπλεηήο, ηηο αλεπάξθεηεο 

ππαξρφλησλ εξκελεηψλ θαη ησλ θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ θαη ηηο δηαηζζήζεηο πνπ ν εξεπλεηήο έρεη γηα 

ηα θαηλφκελα κε ηα νπνία αζρνιείηαη. Σν έξγν ηεο πξνβιεκαηνπνίεζεο είλαη λα κεηαζρεκαηίζεη απηέο 

ηηο δηαηζζήζεηο ζε πξαθηηθά θαη δηαρεηξίζηκα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα» (Howarth 2008 [2000]: 195). 
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άιινο αξραηνιφγνο), αιιά θαη επεηδή ηνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα ηνπο θαηαλνήζεη θαη 

λα ζηαζεί απέλαληη ζε απηνχο κε επζχλε (σο γελεαιφγνο ή αθφκα πεξηζζφηεξν σο 

δεκηνπξγφο
42

), «σο θάπνηνο πνπ δεζκεχεηαη» (Howarth, 2008 [2000]: 105). χκθσλα 

κε ηνλ Foucault: 

 

«[ε ] „εζηθή‟ δελ πξέπεη απιψο λα πεξηνξίδεηαη […] ζε κηα ζεηξά απφ πξάμεηο ζχκθσλεο 

πξνο έλα θαλφλα, έλα λφκν ή κηα αμία. […] θάζε εζηθή πξάμε […] ππνλνεί […] θαη κηα 

νξηζκέλε ζρέζε κε ηνλ εαπηφ καο∙ ε ζρέζε απηή δελ είλαη κφλν ε „ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ 

εαπηνχ καο‟, αιιά θαη ε ζπγθξφηεζε ηνπ „εζηθνχ ππνθεηκέλνπ‟, […] φπνπ ην άηνκν 

πξνζδηνξίδεη ηε ζέζε ηνπ αλαθνξηθά κε ηηο εληνιέο […] θαη δηαιέγεη γηα ηνλ ίδην έλαλ 

θαζνξηζκέλν „ηξφπν δσήο‟» (Foucault, 1989 [1984]: 37)  

 

Απηφ πνπ έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηε δηθή καο ππφζεζε είλαη φηη ν Foucault 

πξνηείλεη κηα παξαγσγηθή αληίιεςε ηεο εμνπζίαο ζηελ νπνία νη επηκέξνπο ιφγνη 

ελππάξρνπλ εκκελψο ν έλαο ζηνλ άιιν (Howarth, 2008 [2000]: 109). Ζ εμνπζία πνπ 

ππάξρεη ζε θάζε ιφγν είλαη δπλακηθή θαη παξνχζα. ε θάζε πεξίπησζε, αθφκα θαη 

φηαλ δηακνξθψλνπκε κηα αλζηζηάκελε, αληηζεηηθή δνκή, «είκαζηε πάληα άξρνληεο θαη 

αξρφκελνη» (Foucault, 1992 [1984): 103): 

 

«ην άηνκν πξέπεη λα θπβεξλά ηνλ εαπηφ ηνπ  […] λα αζθήζεη επάμηα ην λφκηκν κεξίδην ηεο 

εμνπζίαο θαη γεληθά λα ηνπνζεηεζεί ζην πνιχπινθν θαη επκεηάβνιν παηρλίδη ησλ ζρέζεσλ 

πξνζηαγήο θαη ππαθνήο» (νπ.: 109). 

 

χκθσλα κε ηνλ Foucault, ην δήηεκα ηεο επηινγήο αλάκεζα ζηελ απφζπξζε θαη ζηε 

δξάζε θαη νη φξνη απηήο ηεο επηινγήο δείρλνπλ φηη ην δήηεκα ηεο επηινγήο δελ είλαη 

απιά θαη κφλν κηα εζηθή ηεο αλαδίπισζεο, αιιά αθνξά ηε δεκηνπξγία κηαο εζηθήο 

ζεσξίαο πνπ ζα επηηξέπεη λα ζπγθξνηεζνχκε πξσηίζησο εκείο νη ίδηνη σο εζηθά 

ππνθείκελα ζε ζρέζε κε ηηο θνηλσληθέο, δεκφζηεο θαη πνιηηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (νπ.: 

110). «Άιισζηε […] ν ιφγνο είλαη ηαπηφρξνλα φξγαλν θαη απνηέιεζκα ηεο εμνπζίαο 

[…] ζεκείν αληίζηαζεο θαη μεθίλεκα γηα κηα αληίζεηε ζηξαηεγηθή», φπσο επηζεκαίλεη 

ν Howarth (2008 [2000]: 114). ε απηά ζα επηθεληξσζνχκε ζηε ζπλέρεηα.  

 

                                                 
42 χκθσλα κε ηνλ Foucault ν δεκηνπξγφο δελ είλαη απηφο πνπ κηιάεη θαη ζπληάζζεη γξαπηά έλα 

θείκελν. Δίλαη ε αξρή ηεο ζπγθξφηεζεο, ην ζεκείν ζπλάθεηαο ελφο θεηκέλνπ.  
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Ο Foucault δηαηππψλεη ηε ζεσξία ηνπ ζρεηηθά κε ηα ζπζηήκαηα αιήζεηαο, γλψζεο θαη 

ηε ζέζε ηνπ ππνθεηκέλνπ κέζα ζε απηά επηρεηξψληαο λα ζπλαξζξψζεη κηα δηαθξηηή 

ζεσξία θαη κέζνδν ηεο ξεκαηηθήο πξαθηηθήο. Σν αξρείν δηαπεξλά ηελ ηζηνξηνγξαθηθή 

κειέηε ηνπ Foucault ζρεηηθά κε ηα ζπζηήκαηα γλψζεο, ηελ νξγάλσζε ηεο 

επηζηεκνινγίαο θαη ηε δηακφξθσζε θπξίαξρσλ ιφγσλ θαη ππφθεηηαη ζηνπο 

κεηαζρεκαηηζκνχο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζηελ πξνζέγγηζή ηνπ πνπ κεηαβαίλεη απφ 

ηελ αξραηνινγηθή ζηε γελεαινγηθή πξννπηηθή. Κάπνηνο κπνξεί λα ζπλδέζεη 

δεκηνπξγηθά ην αξρείν κε ηηο πεξηζζφηεξεο απφ ηηο ζεκειηψδεηο έλλνηεο θαη 

πξνζεγγίζεηο ηνπ Foucault –ην θείκελν, ηνλ ζπγγξαθέα, ηελ αζπλέρεηα, ηε γλψζε, ηελ 

εμνπζία, ηε βηνεμνπζία, ηελ επηζηήκε. Απηφ πεξηζζφηεξν ππνγξακκίδεη κηα ξεπζηή 

θπζηνγλσκία γηα ην αξρείν, παξά πξνζθέξεη έλαλ ζαθή πξνζδηνξηζκφ. Δληνχηνηο, ην 

αξρείν αλαιχεηαη σο μερσξηζηή ελφηεηα ζηελ Αξραηνινγία ηεο Γλώζεο (ε νπνία 

εθδίδεηαη ακέζσο κεηά ηνλ Μάε ηνπ ‟68, ην 1969) θαη κάιηζηα ιακβάλεη κηα 

ζεκαληηθή ζέζε∙ ηε ζέζε κηαο «κνλαδηθήο θαη ππνθψζθνπζαο επηζηήκεο», πνπ 

ιακβάλεη ην ραξαθηήξα κηαο θαλνληθφηεηαο ε νπνία θπβεξλά ηελ παξαγσγή ιφγνπ 

(Howarth, 2008 [2000]: 94). Απφ εθείλε ηε ζηηγκή, ην αξρείν βξίζθεηαη ζην θέληξν 

κηα ζεηξάο πεξηπεηεηψλ ηνπ ιφγνπ πνπ ζπλδένληαη κε ην θνπθσηθφ ηξίγσλν: αιήζεηα, 

γλψζε, εμνπζία.  

 

Ο Foucault εζηηάδεη ην ελδηαθέξνλ ησλ κειεηψλ ηνπ ζηελ ακθηζβήηεζε παιαηφηεξσλ 

ηδεψλ γηα ηνλ ραξαθηήξα ηεο εμνπζίαο, ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο θαη ηεο γλψζεο ζηε 

ζχγρξνλε θνηλσλία. Ζ πξψηε θάζε ηνπ εγρεηξήκαηφο ηνπ επηθεληξψλεηαη ζε κηα 

δνκηζηηθή αξραηνινγηθή ζεσξία (δεθαεηία ‟60), ελψ ε δεχηεξε ζηηο γελεαινγηθέο 

έξεπλεο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟70. ηελ έλλνηα ηεο πξνβιεκαηνπνίεζεο (Foucault, 1987a) 

ζπκππθλψλεηαη ην εγρείξεκά ηνπ λα ζπλαξζξψζεη απηέο ηηο δχν κεζφδνπο (Howarth, 

2008 [2000]: 77). Γηαθνξνπνηψληαο ηελ πξνζέγγηζή ηνπ απφ ηελ «παξαδνζηαθή 

γισζζνινγηθή αλάιπζε», ε νπνία εξεπλά ηνπο θαλφλεο ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο 

ζπγθεθξηκέλεο δειψζεηο κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζηνλ παξφληα ρξφλν θαη 

παξφκνηεο δειψζεηο κπνξνχλ λα γίλνπλ ζην κέιινλ, ζηνρεχεη κε ηελ αξραηνινγία ηνπ 

ζηελ «θαζαξή πεξηγξαθή ησλ ζπκβάλησλ ηνπ ιφγνπ» (Foucault, 1987 [1969]: 44). Σν 

εγρείξεκα ηνπ Foucault ζηξέθεη ηελ πξνζνρή καο ζηνπο θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηελ 

παξαγσγή ησλ ζεζκψλ, ησλ δνκψλ, θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ίδησλ ησλ 

ππνθεηκέλσλ, κειεηψληαο ηηο ζπλζήθεο πνπ επέηξεςαλ ηε ζχιιεςε ηνπ αλζξψπνπ, 

ηαπηφρξνλα, σο ππνθεηκέλνπ θαη αληηθεηκέλνπ ηεο γλψζεο (Smart, 1998: 146). Ο 
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Foucault απφ ηε κηα, δείρλεη φηη ν άλζξσπνο γίλεηαη πξνλνκηαθφ αληηθείκελν έξεπλαο 

φρη εμ αξρήο, αιιά ζηε κεηάβαζε πξνο ηε ζχγρξνλε επνρή. Ο „άλζξσπνο‟ σο έλλνηα 

δελ είλαη κηα απηνηειήο νληφηεηα, αιιά πξνθχπηεη σο απνηέιεζκα ξήμεσλ 

κεηαηνπίζεσλ θαη κεηαζρεκαηηζκψλ νη νπνίνη ιακβάλνπλ ρψξα ζην πιαίζην κηαο 

νξηζκέλεο εθδνρήο επηζηεκνληθφηεηαο θαζψο θαη ηζηνξηθήο θαη πνιηηηζηηθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο. Απφ ηελ άιιε, εληνπίδεη, εηδηθά ζην έξγν ηνπ Οη Λέμεηο θαη ηα 

Πξάγκαηα (Foucault, 2008 [1966]), κηα ζεηξά απφ κεηαηνπίζεηο ζην εζσηεξηθφ ησλ 

«επηζηεκψλ ηνπ αλζξψπνπ» πνπ νδεγνχλ ηειηθά ζε κηα ππνρψξεζε ηεο ίδηαο ηεο 

βαξχηεηαο ηεο έλλνηαο ηνπ αλζξψπνπ [βι. ζρεηηθά (Μπέηδεινο & σηήξεο, 

Οθηψβξηνο-Γεθέκβξηνο 2004)]. 

 

 Ο Foucault, πξνθεηκέλνπ λα εμεγήζεη ηνπο θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηελ θαλνληθφηεηα 

ησλ γλψζεσλ, ζηεξίδεηαη ζηελ αλάιπζε ιφγνπ (discourse) θαη ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 

ιφγνπ, (πνπ είλαη ηα αληηθείκελα, νη ηξφπνη απφθαλζεο, νη έλλνηεο θαη νη ζεκαηηθέο 

επηινγέο) (Foucault, 1987 [1969]: 61). Οη ιφγνη έρνπλ έλαλ ζπζηαηηθφ ξφιν ζην 

ζρεκαηηζκφ θαη ηνλ θαζνξηζκφ ησλ αληηθεηκέλσλ ρσξίο λα ηζρχεη ην αληίζηξνθν. 

Μέζα ζε απηή ηε δηαδηθαζία ηα ίδηα ηα ππνθείκελα ζε έλα ζχζηεκα θαλφλσλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηε ζχζηαζε απνθαληηθψλ ηξφπσλ, ζπληζηνχλ ιεηηνπξγία θαη 

απνηέιεζκα ηνπ ιφγνπ. Απηφ γίλεηαη θαλεξφ απφ ηνπο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο κε ηνπο 

νπνίνπο απνδίδεηαη ζηα ππνθείκελα ην δηθαίσκα λα κηινχλ θαη απφ ηηο δηαθνξεηηθέο 

ζέζεηο κέζα απφ ηηο νπνίεο ηα ππνθείκελα εθθέξνπλ λνκηκνπνηεκέλεο θαη δεζκεπηηθέο 

δειψζεηο. Κεληξηθφ ζεκείν ζηε ζεηξά θαλφλσλ πνπ ξπζκίδνπλ ηελ παξαγσγή ιφγνπ 

είλαη ε δηακφξθσζε ζηξαηεγηθψλ.  

 

ην αξραηνινγηθφ εγρείξεκα ηνπ Foucault, ε γισζζηθή ιεηηνπξγία θαηέρεη θεληξηθή 

ζέζε. χκθσλα κε ηε ζεψξεζή ηνπ, νη απνθάλζεηο νη νπνίεο δηαθξίλνληαη απφ ηελ 

πξφηαζε, ηελ εθθνξά θαη ηα νκηιηαθά ελεξγήκαηα δελ απνηεινχλ γισζζηθέο κνλάδεο 

αιιά ζρεζηαθέο νληφηεηεο (νπ.: 83). Ζ αξραηνινγία επηρεηξεί λα πεξηγξάςεη ηηο 

ξεκαηηθέο θαλνληθφηεηεο εζηηάδνληαο ζηελ πεξηγξαθή ησλ βαζηψλ αληηθάζεσλ θαη 

αζπλεπεηψλ έλαληη ηεο ζπλέρεηαο θαη ηεο ζπλνρήο. Ο Foucault ζπλαξζξψλεη κηα 

ζπγθεθξηκέλε αληίιεςε ζρεηηθά κε ηελ ηζηνξία ησλ ηδεψλ θαη ηελ επηζηήκε 

απνξξίπηνληαο ηελ έξεπλα γηα πνιηηηζκηθέο ζπλέρεηεο θαη αηηηαθνχο κεραληζκνχο 

κεηαμχ ζπλέρεηαο θαη αζπλέρεηαο. Αλη‟ απηνχ πξνζπαζεί λα θαζνξίζεη εηδηθέο κνξθέο 

ζπλάξζξσζεο κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ πξαθηηθψλ (Howarth, 2008 [2000]: 85). Σνλ 
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απαζρνινχλ νη πξαθηηθέο πεξηζζφηεξν απφ ηηο ηδέεο. Ζ δηαθνξνπνίεζή ηνπ απφ ηελ 

ηζηνξία ησλ ηδεψλ είλαη φηη ε δηθή ηνπ κειέηε επηθεληξψλεηαη ζηελ θαηλνηνκία, ηηο 

αληηθάζεηο, ηηο ζπγθξίζεηο θαη ηνπο κεηαζρεκαηηζκνχο. Γίλεη ην πξνβάδηζκα ζηελ 

πνηθηιία θαη ηε δηαθνξά έλαληη ηεο ηδεαηήο νιφηεηαο, ζηηο ξήμεηο θαη ηηο αζπλέρεηεο 

έλαληη ησλ γξακκηθψλ, ζηξνγγπιεκέλσλ αθεγήζεσλ. Ζ αξραηνινγία ελδηαθέξεηαη γηα 

ηηο δηαθξίζεηο θαη φρη ηηο επζπγξακκίζεηο. Σν αξρείν, σο ε ππνθψζθνπζα επηζηήκε 

ηεο αξραηνινγίαο ηνπ, γίλεηαη ην ίδην αληηθείκελν απηψλ ησλ πξνθιήζεσλ θαη 

δηαλνίγεηαη έλα νιφθιεξν πεδίν εξκελεηψλ ζρεηηθά φρη κφλν κε ηηο ξπζκηζηηθέο 

δπλαηφηεηεο ηνπ αξρείνπ, αιιά θαη σο πξνο ηηο ξήμεηο πνπ ελέρεη ε παξαγσγή ηνπ.  

 

Ο Foucault θαηεπζχλεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ πξνο απηέο ηηο «ακθίβνιεο επηζηήκεο» νη 

νπνίεο ππνιείπνληαη ζε επηζηεκνληθφηεηα (Foucault, 2008 [1966]). Πξφθεηηαη γηα ηηο 

αλζξσπηζηηθέο επηζηήκεο πνπ βξίζθνληαη ζηνλ ρψξν πνπ πεξηγξάθεηαη απφ ηηο 

δηαζηάζεηο ηεο επηζηεκνζχλεο (Foucault, 1987 [1969]: 288), δειαδή ηνλ θηινζνθηθφ 

ζηνραζκφ, ηηο επηζηήκεο ηεο γιψζζαο, ηεο δσήο θαη ηεο παξαγσγήο, ησλ νπνίσλ ε 

ζέζε κέζα ζην πνιχπινθν ηξίεδξν −γλψζεο, εμνπζίαο, αιήζεηαο− εμεγεί ηνλ αζαθή 

θαη αβέβαην ραξαθηήξα ηνπο. Ζ αξραηνινγηθή αλάιπζε ησλ ζπλζεθψλ δηακφξθσζεο 

ησλ αλζξσπηζηηθψλ επηζηεκψλ έρεη ζθνπφ λα απνθαιχςεη ηνπο λφκνπο ζρεκαηηζκνχ, 

ηηο θαλνληθφηεηεο θαη ηνπο ηξφπνπο νξγάλσζεο ηεο ζθέςεο, νη νπνίνη θξχβνληαη θάησ 

απφ ζπγθεθξηκέλα γλσζηηθά ζρήκαηα. Έρεη ζθνπφ λα εληνπίζεη ηνπο θαλφλεο νη 

νπνίνη δηαθεχγνπλ αιιά, σζηφζν, είλαη ζεκειηψδεηο γηα ηε ζπγθξφηεζε ηεο 

επηζηεκνληθήο γλψζεο θαη ηνπ ιφγνπ (Barker, 1998: 155, 158). Οη ζπλζήθεο 

δηακφξθσζεο ηηο νπνίεο ν δηαλνεηήο κειέηεζε ζηελ Αξραηνινγία ηεο Γλώζεο, 

πξνζδηφξηζαλ κηα πην ζπλεθηηθή πεξηγξαθή ησλ ζρεκαηηζκψλ πνπ παξαηεξνχληαη ζην 

πεδίν ηεο (ηζηνξηθήο) γλψζεο. Ο Foucault πξνζθέξεη έλαλ ακθίζεκν πξνζδηνξηζκφ 

ησλ θαλφλσλ ζπγθξφηεζεο ηνπ ιφγνπ θαη δελ θαζνξίδεη κε ζαθήλεηα ηε ζρέζε κεηαμχ 

ξεκαηηθνχ θαη κε ξεκαηηθνχ. ηε θάζε απηή «πξνβάιιεη βαξχλνληεο ηζρπξηζκνχο γηα 

ην γεληθφ ραξαθηήξα ησλ θαλνληθνηήησλ πνπ θπβεξλνχλ ηελ παξαγσγή ηνπ ιφγνπ» 

(Howarth, 2008 [2000]: 94).  

 

Σν αξρείν, φπσο είπακε λσξίηεξα, θαηαιακβάλεη κηα ηδηαίηεξε ζέζε ζηε ζεσξία πνπ 

αλαπηχζζεη ν Foucault. χκθσλα κε απηή, ζε θάζε πεξίνδν ππάξρεη κηα θαη κνλαδηθή 

επηζηήκε πνπ νξίδεη ην ζχλνιν ησλ ζρέζεσλ πνπ κπνξνχλ λα ελψζνπλ ηηο πξαθηηθέο. 

ηελ αξραηνινγία ηνπ απηή ε κνλαδηθή επηζηήκε είλαη ην αξρείν. Καζψο ην αξρείν: 
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«κπνξεί λα ππνδερηεί θαη λα ζέζεη ζε θίλεζε, ή αληίζεηα λα απνθιείζεη, λα 

ιεζκνλήζεη ή λα παξαγλσξίζεη, απηή ή ηελ άιιε ηππηθή δνκή. […] επηηξέπεη λα 

θαηαιάβνπκε  […] ηνκείο ή επθαηξίεο ελεξγνπνίεζεο» (Foucault, 1987 [1969]: 197).   

 

Ζ χπαξμε, φκσο, ζχλζεησλ θαλφλσλ ζπγθξφηεζεο καο αλαγθάδεη λα αλαγλσξίδνπκε 

φηη δελ κπνξνχκε λα εμεγήζνπκε πιήξσο ην ίδην καο ην αξρείν. Δίκαζηε δειαδή 

ξηδηθά «απνθεληξσκέλνη»: 

 

«είλαη πξνθαλέο φηη δελ κπνξνχκε λα πεξηγξάςνπκε θαηαιεπηψο ην αξρείν κηαο 

θνηλσλίαο […] αλακθίβνια νχηε ην αξρείν κηαο νιφθιεξεο επνρήο. Απφ ηελ άιιε, δελ 

καο είλαη εθηθηφ λα πεξηγξάςνπκε ην δηθφ καο αξρείν, επεηδή κηιάκε ζην εζσηεξηθφ 

ησλ θαλφλσλ ηνπ […]. […] ε αλάιπζε ηνπ αξρείνπ πεξηιακβάλεη κηαλ πξνλνκηνχρα 

πεξηνρή, θνληηλή ζε καο, θαη ζπλάκα δηαθνξεηηθή απφ ηελ επηθαηξφηεηά καο, είλαη ε 

παξπθή ηνπ ρξφλνπ πνπ πεξηβάιιεη ην παξφλ καο, ην θάλεη λα θιίλεη θαη ην 

ππνδεηθλχεη ζηελ εηεξφηεηα ηνπ∙ είλαη απηφ πνπ, έμσ απφ καο, καο νξηνζεηεί.» 

(Foucault, 1987 [1969]: 200-1) 

 

«[…] φπνπ ε αλζξσπνινγηθή ζθέςε εξεπλνχζε ην είλαη ηνπ αλζξψπνπ ή ηελ 

ππνθεηκεληθφηεηά ηνπ, πξνθαιεί ηελ έθξεμε ηνπ άιινπ, θαη ηνπ έμσ. Έηζη ηδσκέλε ε 

δηαγλσζηηθή δελ θαζηδξχεη ηελ επίζεκε βεβαίσζε ηεο ηαπηφηεηαο καο κέζσ ηνπ 

παηρληδηνχ ησλ δηαθξίζεσλ. Καζηδξχεη ην φηη είκαζηε δηαθνξά, φηη ν Λφγνο καο είλαη 

ε δηαθνξά ησλ ιφγσλ» (νπ.: 201). 

 

Σα παξαπάλσ αθνξνχλ έλα απφ ηα πην δχζθνια δεηήκαηα ηεο αξραηνινγίαο ηνπ 

Foucault∙ αθνξoχλ ηε ζρέζε ηνπ ιφγνπ κε ην έμσζέλ ηνπ∙ αθνξνχλ κηα δηθνξνχκελε 

ζρέζε κε ην ξεκαηηθφ θαη ην εμσ-ξεκαηηθφ. Ζ ιχζε πνπ πξνηείλεη ν ίδηνο εζηηάδεηαη 

ζηε ζπλάξζξσζε δηαθνξεηηθψλ εηδψλ ζρέζεσλ θαη πξαθηηθψλ. Παξφηη ε ιχζε απηή 

δηαλνίγεη ηε δπλαηφηεηα κηα ζεσξίαο ζπλαξζξσηηθήο πξαθηηθήο, ν Foucault δελ 

αλαπηχζζεη πεξηζζφηεξν απηέο ηηο ηδέεο, φπσο ζεκεηψλεη ν Howarth (2008 [2000]: 

98). ηε θνπθσηθή έλλνηα ηεο ζπλάξζξσζεο δελ μεθαζαξίδεηαη εάλ ην αληηθείκελν 

απηψλ είλαη έλα ζψκα γλψζεο, πξαγκαηηθψλ πξαθηηθψλ ή ε ζπλάξζξσζε απηψλ ησλ 

δχν καδί.  

 

Σν αξρείν, κέζα ζην ζρήκα ηεο αξραηνινγίαο, σο επηζηήκε ππφθεηηαη ην ίδην ζηνπο 

θαλφλεο ζρεκαηηζκνχ ηνπ ιφγνπ. Σν αξρείν αληηπξνζσπεχεη ηα δηάθνξα ζπζηήκαηα 
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απνθάλζεσλ. Οξίδεη ηφζν ηνλ ηξφπν εκθάληζεο ηεο απφθαλζεο, φζν θαη ηε 

δηαηχπσζεο ηεο (Smart, 1998: 162). Σν ίδην είλαη κηα ζεζκηθή ζηαζεξά. Δίλαη κηα 

δνκή αξρηηεθηνληθά ελζαξθσκέλε θαη ηειεηνπξγηθά ζπκππθλσκέλε, πνπ ξπζκίδεη 

ηξφπνπο δξάζεο θαη ζπλήζεηεο. Δίλαη έλα ζρήκα πνπ αλαπηχζζεηαη ζην αδηάιπην 

ηξίγσλν ησλ δνκψλ, ησλ αξρηηεθηνλεκάησλ θαη ησλ επηηειέζεσλ (Habermas, 1993 

[1985]: 300). Υσξίο ηε γελεαινγία, φκσο, θαη ηε ζεσξία πνπ αλαπηχζζεη ν Foucault 

γηα ηε ζρέζε ιφγνπ, γλψζεο, εμνπζίαο, ε αλάδεημε ηνπ αξρείνπ ζηε ζέζε ηεο 

„κνλαδηθήο ππνθψζθνπζαο επηζηήκεο‟ ζα έκελε πνιχ κεηέσξε. Γελ αξθεί ε 

δηαπίζησζε φηη ε ζρέζε ηνπ αξρείνπ κε ηελ εμνπζία είλαη θαηαζηαηηθή, αιιά πξέπεη 

θαλείο λα πξνζδηνξίζεη θαη ηνπο φξνπο ηεο. ηελ αξραηνινγία εθθξεκεί ε ζρέζε κε ηηο 

πξαθηηθέο εθηφο ιφγνπ, δειαδή ηνπο ζεζκνχο, ηηο θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο 

δηαδηθαζίεο θαζψο θαη ηα πξφηππα ζπκπεξηθνξάο (Smart, 1998: 162). Ζ απφδνζε ζε 

κηα κφλε επηζηήκε φισλ ησλ εηδψλ γλψζεο ήηαλ δχζρξεζηε θαη πξνβιεκαηηθή. Απηφ 

νδήγεζε ηνλ Foucault λα αλαζεσξήζεη, αιιά φρη λα εγθαηαιείςεη ηειείσο απηή ηελ 

έλλνηα (Barker, 1998: 97). 

 

Σν 1970, ν Foucault, έδσζε ηελ ελαξθηήξηα δηάιεμή ηνπ σο θαζεγεηήο ζην College de 

France κε ηίηιν Ζ Τάμε ηνπ Λόγνπ (Foucault, 1970). ηελ νκηιία ηνπ δηαηχπσζε κηα 

ζεηξά απφ ηδέεο πάλσ ζηνλ ιφγν θαη ηελ εμνπζία θαη θαζφξηζε έλα πξνθαηαξθηηθφ 

πξφγξακκα γηα κηα ζρεηηθή ζεηξά κειεηψλ πάλσ ζηηο κνξθέο ειέγρνπ κε ηηο νπνίεο 

ξπζκίδεηαη ε παξαγσγή ιφγνπ ζε θάζε θνηλσλία. Ζ αλάπηπμε απηψλ ησλ κειεηψλ 

ζπζηήλεη ηε γελεαινγηθή πξνζέγγηζε ηνπ Foucault ε νπνία ζεκαηνδνηεί ηε ζαθή 

πιένλ κεηάβαζε ηνπ θέληξνπ βάξνπο ηνπ ελδηαθέξνληφο ηνπ απφ ηνπ απηφλνκνπο 

ιφγνπο ζηα ζπκπιέγκαηα εμνπζίαο/γλψζεο. Ζ γελεαινγία αζρνιείηαη κε ηνλ θνκβηθφ 

ξφιν ηεο εμνπζίαο θαη ηεο θπξηαξρίαο ζηε ζπγθξφηεζε ιφγσλ, ηαπηνηήησλ θαη 

ζεζκψλ θαη ελέρεη ηελ πηνζέηεζε ελφο θξηηηθνχ ήζνπο. ηε γελεαινγία αλαδχεηαη 

ζηελ επηθάλεηα κηα πνηνηηθά δηαθνξεηηθή αληίιεςε γηα ηνλ ζρεκαηηζκφ ηεο γλψζεο. 

ε απηή ηε δηαθνξεηηθή ζεψξεζε νη θνξκαιηζηηθέο θαηεγνξίεο θαη έλλνηεο ηεο 

αξραηνινγίαο ηεο γλψζεο ππνθαζίζηαληαη απφ ηελ εκθάληζε ελφο λένπ ζπλφινπ 

αληηιήςεσλ πνπ πεξηγξάθνπλ κηα ζεηξά πνιχπινθσλ δηαζπλδέζεσλ νη νπνίεο 

ζρεηίδνληαη κε ηηο εθδειψζεηο ηεο ζέιεζεο γηα γλψζε (Smart, 1998: 164). Ο Foucault 

κε ηε βνήζεηα ηεο ζεσξίαο ηεο εμνπζίαο επηρεηξεί ηελ απνδέζκεπζε απφ εθείλεο ηηο 

πξνυπνζέζεηο πνπ ζπληέιεζαλ ζηε ζπγθξφηεζε ηεο (ηζηνξηθήο) ζπλείδεζεο ηεο 
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λεσηεξηθφηεηαο. Δζηηάδεη ζηελ απνκάθξπλζε απφ ηε ζηαζεξνπνηεηηθή βεβαίσζε κηαο 

ηαπηφηεηαο πνπ, έηζη θαη αιιηψο, έρεη απφ θαηξφ θαηαθεξκαηηζζεί.  

 

Ζ γελεαινγία «δελ αληηηίζεηαη ζηελ ηζηνξία […] αληηηίζεηαη απελαληίαο ζηε 

κεηατζηνξηθή εθδίπισζε ηδαληθψλ ζεκαζηψλ θαη αδηεπθξίληζησλ ηειενινγηψλ» 

(Foucault, 2003 [1964-74]: 40). Απηφ πνπ ζχκθσλα κε ηνλ Foucault καζαίλεη ν 

γελεαιφγνο –«αλ αθνπγθξαζηεί ηελ ηζηνξία αληί λα εκπηζηεπηεί ηε κεηαθπζηθή» είλαη 

φηη πίζσ απφ ηα πξάγκαηα δελ ππάξρεη ην α-ρξνληθφ θαη ην νπζηψδεο κπζηηθφ ηνπο, 

αιιά ην κπζηηθφ φηη δελ έρνπλ νπζία θαη φηη ε νπζία ηνπο ζπγθξνηήζεθε βαζκεδφλ 

απφ μέλα πξνο απηή ζρήκαηα, δειαδή φηη γελλήζεθε κε ηξφπν εληειψο ηπραίν (νπ.: 

45). ηε γελεαινγηθή πξνζέγγηζε ηνπ Foucault ε ληηζετθή αξρή ηεο πξνέιεπζεο 

(origin) δελ «ζεκειηψλεη, ηνπλαληίνλ ηαξάδεη απηφ πνπ αληηιακβαλφκαζηε σο 

αθίλεην, θαηαθεξκαηίδεη απηφ πνπ πηζηεχνπκε φηη απνηειεί ελφηεηα» (νπ.: 54). Ο 

θνπθσηθφο δηαρσξηζκφο κεηαμχ πξνέιεπζεο/θαηαγσγήο θαη αλάδπζεο δηαηαξάζζεη 

ηελ παξαδνζηαθή αληίιεςε ηεο ηζηνξηνγξαθίαο σο ζπλερνχο ζηελ νπνία νη ηζηνξηθνί 

ζηεξίδνπλ ηηο θξίζεηο ηνπο ζηε βάζε κηαο απνθαιππηηθήο αληηθεηκεληθφηεηαο. 

Αληίζεηα, ε γελεαινγηθή αλάιπζε βξίζθεη ηε ξίδα ηεο ζε «ησξηλά» εξσηήκαηα
43

. 

πσο ζεκεηψλεη ν Barker ε ακθηζβήηεζε ηεο βεβαηφηεηαο ελφο ηζηνξηθνχ ζπλερνχο 

θινλίδεη ηελ αζθάιεηα πνπ αηζζάλεηαη ν άλζξσπνο φηη γλσξίδεη θαη θαηαλνεί ην 

παξειζφλ. Γηαηαξάζζεη ηελ αζθαιή ζρέζε ηνπ κε ηνλ θφζκν θαη ηνλ εαπηφ ηνπ 

(Barker, 1998: 22).  

 

χκθσλα κε ηνλ Foucault ε γελεαινγηθή αλάιπζε «θαζηζηά δπλαηή ηελ απνζχλζεζε 

ηεο ελφηεηαο ηνπ εγψ θαη επηηξέπεη λα επδνθηκήζνπλ ζε ηφπνπο θαη ζηηο ζέζεηο φπνπ 

εδξάδεηαη ε θελή ηνπ ζχλζεζε, κχξηα ζπκβάληα πνπ έρνπλ πηα ραζεί» (νπ.: 52). Σν 

ίδην ην ζψκα, «ν ηφπνο ηεο πξνέιεπζεο» (νπ.: 56) δελ είλαη κηα αθίλεηε θαη 

ακεηαθίλεηε νπζία, αιιά είλαη εχπιαζην ζε αιιαγέο θαη ηξνπνπνηήζεηο. Ο ηξφπνο 

πνπ επεμεξγαδφκαζηε ηνπο εαπηνχο καο σο ππνθείκελα, ν ηξφπνο πνπ ην ζψκα 

αληηδξά, ν ηξφπνο πνπ αληηζηεθφκαζηε θαη ζπλσκνηνχκε ζην θπξηαξρηθφ παηρλίδη 

γίλεηαη ην επίθεληξν ηεο γελεαινγηθήο πξνζέγγηζεο. Ζ γελεαινγία αλαδεηά ηελ 

ηαπηφηεηα ζηε δηαζπνξά θαη φρη ζηελ ελφηεηα ηεο (Barker, 1998: 22-4). Γηα απηφ ε 

γελεαινγία δελ πξέπεη λα αλαδεηά κηα απαξρή, αιιά λα απνθαιχπηεη κηα ηπραία 

                                                 
43 «γελεαινγία πάεη λα πεη φηη δηεμάγσ ηελ αλάιπζε κε αθεηεξία έλα εξψηεκα ησξηλφ» απφ ζπλέληεπμε 

ηνπ Foucault ζην (Ewald, Μάηνο 1985: 28). 
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αθεηεξία, λα αλαιχεη ηελ πνηθηινκνξθία ησλ επηκέξνπο ηζηνξηψλ πξνέιεπζεο, λα 

δηαιχεη ηελ επίθαζε ηεο ηαπηφηεηαο θαη αθφκα πεξηζζφηεξν ηεο ηαπηφηεηαο  ηνπ 

εληαίνπ ππνθεηκέλνπ πνπ γξάθεη ηζηνξία θαη ησλ ζπγρξφλσλ ηνπ (Habermas, 1993 

[1985]: 309).  

 

Ο Foucault αλαπηχζζεη ηε γελεαινγηθή ηνπ κέζνδν, γηα λα εμεγήζεη ηε δπζκελή 

δηαζπνξά ηεο εμνπζίαο, ηεο ξχζκηζεο θαη ηνπ ειέγρνπ ζηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο. Ο 

γελεαιφγνο επηζπκεί λα απνθαιχςεη ηηο «ηαπεηλέο απαξρέο» θαη ην «παηρλίδη ησλ 

θπξηαξρηψλ» θαζψο θαη λα επηζεκάλεη ηηο δπλαηφηεηεο νη νπνίεο απνθιείζζεθαλ απφ 

ηηο θπξίαξρεο ινγηθέο ηεο ηζηνξηθήο αλάπηπμεο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ν γελεαιφγνο 

απνθαιχπηεη λέεο δπλαηφηεηεο ηηο νπνίεο απνθιείνπλ νη ππάξρνπζεο εξκελείεο. Ζ 

αλάιπζε ηεο εμνπζίαο επηθεληξψλεηαη ζηελ αλνξζφδνμε πξφηαζε φηη ππάξρεη 

αλακθίβνια κηα ζχγθιηζε ηεο επηζπκίαο γηα γλψζε θαη ηεο επηζπκίαο γηα εμνπζία θαη, 

παξφηη δελ πξφθεηηαη γηα ην ίδην πξάγκα, θαζεκία απφ απηέο ππνθηλεί ηελ άιιε 

(Barker, 1998: 25). ηελ ππφζεζή ηνπ πεξί θαηαζηνιήο ζηελ Ηζηνξία ηεο 

Σεμνπαιηθόηεηαο (Foucault, 1989 [1978]), απηή βξίζθεη ηηο ξίδεο ηεο ζηε «δηθαληθή-

ξεκαηηθή» αληίιεςε πεξί εμνπζίαο, ε νπνία παξακέλεη ν πξσηεχσλ ηξφπνο 

θαηαλφεζεο ηεο εμνπζίαο ζηνλ δπηηθφ θφζκν. Γηα παξάδεηγκα, ζηε ζεκεξηλή 

ηειεφξαζε παξαηεξνχκε κηα ηδηαίηεξε έθξεμε ηαηξνδηθαζηηθψλ (forensic) ζεηξψλ 

ηχπνπ Law & Order, CSI, Cold. ε απηέο παξαθνινπζνχκε ηε δηαιεχθαλζε 

απνηξφπαησλ ζπλήζσο εγθιεκάησλ θαη ηελ απφδνζε δηθαηνζχλεο κέζα ζε έλα 

πνιχπινθν ζχζηεκα εξγαζηεξηαθνχ, επηζηεκνληθνχ θαη δηθαζηηθνχ κεραληζκνχ. ηηο 

πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο απνθαιχπηεηαη, κε ζρεκαηηθφ ηξφπν (ζηα δηακειηζκέλα, 

απνζπληεζεηκέλα θαη γεληθψο θαθνπνηεκέλα ζψκαηα ησλ ζπκάησλ), ε παζνγέλεηα ηεο 

ζχγρξνλεο θνηλσλίαο θαη επηβεβαηψλεηαη ε ιεηηνπξγία ηεο δηθαζηηθήο, αζηπλνκηθήο 

εμνπζίαο, πάλσ απφ φια ηεο εμνπζίαο ηνπ λφκνπ. πσο ππέδεημε ν Foucault, ζε απηφ 

ην δηθαληθφ-ξεκαηηθφ ζρεκαηηζκφ, ε παξαγσγή ηεο αιήζεηαο θαη ηεο γλψζεο 

ζπκκεηέρνπλ ζηηο πην χπνπιεο κνξθέο εμνπζίαο πνπ κέζσ «ιεηηνπξγηψλ 

θαλνληθνπνίεζεο» θαη «πεηζαξρηθψλ ηερλνινγηψλ» ζηνρεχνπλ ζηελ παξαγσγή 

«πεηζήλησλ ζσκάησλ» (Foucault, 1989: 184). Απηφ πνπ ν Foucault αλέδεημε είλαη φηη 

ε θαηαλφεζε ησλ κεραληζκψλ απνθαιχπηεη ηε δπλαηφηεηα κηαο παξαγσγηθήο 

αληίιεςεο γηα ηελ εμνπζία θαζψο ε εμνπζία θαη νη «αιεζηλνί» ιφγνη δελ αληηηίζεληαη 

αιιά «ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο ή ελππάξρνπλ εκκελψο ν έλαο ζηνλ άιινλ» (Howarth, 

2008 [2000]: 109).  
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ηε γελεαινγηθή ηνπ πξνζέγγηζε ν Foucault ραξηνγξαθεί ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη 

ιφγνη ησλ αλζξσπηζηηθψλ επηζηεκψλ ζπλδέζεθαλ κε ηελ εμέιημε θαη ηε δηάδνζε ησλ 

πεηζαξρηθψλ ηερλνινγηψλ θαηά ηε λεσηεξηθή πεξίνδν. Άιιαμε ηελ άπνςε φηη νη ιφγνη 

είλαη απηφλνκα ζπζηήκαηα απνθάλζεσλ πνπ δνκνχληαη απφ ηζηνξηθά ζπγθεθξηκέλνπο 

θαλφλεο ζπγθξφηεζεο, δίλνληαο έκθαζε ζε ζπγθεθξηκέλα ζπζηήκαηα «ζρέζεσλ 

εμνπζίαο/γλψζεο». Σέηνηα ζπζηήκαηα εμνπζίαο/γλψζεο είλαη εθείλα ηα «άδνμα 

αξρεία» φπνπ έρεη ηηο απαξρέο ηνπ ην ζχγρξνλν ζχζηεκα θαηαλαγθαζκψλ πάλσ ζηα 

ζψκαηα, πάλσ ζηηο ρεηξνλνκίεο θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο (Foucault, 1989: 252) (Howarth, 

2008 [2000]: 113). ηε γελεαινγηθή ηζηνξία απηνχ ηνπ ζπκπιέγκαηνο θαηαλννχκε 

ηνλ ηξφπν πνπ ην αξρείν σο κηα εμεηδηθεπκέλε κέζνδνο ζπκκεηέρεη ζηε δεκηνπξγία 

ηνπ αλζξψπνπ σο αληηθεηκέλνπ γλψζεο θαηάιιεινπ γηα κηα πξαγκαηεία κε 

επηζηεκνληθφ ραξαθηήξα (Smart, 1996: 172). Καη‟ αλαινγία κε ην ζψκα, ην αξρείν 

είλαη παξάιιεια αληηθείκελν γλψζεο θαη ηθαλφο κεραληζκφο γηα ηελ άζθεζε ηεο 

εμνπζίαο. Απνδεηθλχεηαη έλα ζψκα κέζα ζε έλα πνιηηηθφ πεδίν, πνπ νξίδεηαη απφ 

ζρέζεηο εμνπζίαο νη νπνίεο ην θαζηζηνχλ πεηζήλην θαη παξαγσγηθφ, πνιηηηθά θαη 

νηθνλνκηθά ρξήζηκν. Μηα ηέηνηα ζρέζε επηηπγράλεηαη κέζα απφ ηελ πνιηηηθή 

ηερλνινγία πνπ δελ εληνπίδεηαη ζε θάπνην ζπγθεθξηκέλν ζεζκφ∙ αληίζεηα εζηηάδεη ζηε 

δηάρπζε ζπγθεθξηκέλσλ ηερλνινγηψλ εμνπζίαο θαη ζηελ ακνηβαία ζρέζε ηνπο κε ηελ 

αλάδπζε ζπγθεθξηκέλσλ κνξθψλ γλψζεο (νπ.: 173).  

 

Ζ γελεαινγηθή αληίιεςε ηνπ Foucault ζπλδέεηαη κε απηφ πνπ νλνκάδεη κεραληζκφ 

(dispositif), κε ηε κεηάζεζε ηνπ θέληξνπ βάξνπο απφ ηελ αλάιπζε ησλ επηζηεκψλ –

επίθεληξν ηεο αξραηνινγηθήο ηνπ πξνζέγγηζεο– ζηνλ ίδην ηνλ κεραληζκφ. Ζ ηδέα ηνπ 

κεραληζκνχ, πνπ δηαθξίλεηαη απφ απηή ηεο επηζηήκεο, ππνγξακκίδεη ηνλ ξφιν ηεο σο 

«έλα είδνο „θαλάβνπ εξκελείαο‟ ηνλ νπνίν κνηξάδνληαη ηα αληηθείκελα ησλ εξεπλψλ 

θαη ν ίδηνο ν εξεπλεηήο» (Howarth, 2008 [2000]: 114). Ρεκαηηθά θαη κε ξεκαηηθά 

ζηνηρεία, εμνπζία θαη γλψζε ελψλνληαη κε έλαλ ηξφπν ελδερνκεληθφ, απφ ηνλ ίδην ηνλ 

κεραληζκφ. «Σν Dispositif είλαη έλα εληειψο εηεξνγελέο ζχλνιν πνπ απνηειείηαη απφ 

ιφγνπο, ζεζκνχο, αξρηηεθηνληθέο κνξθέο, ξπζκηζηηθέο απνθάζεηο, λφκνπο, δηνηθεηηθέο 

απνθάζεηο, επηζηεκνληθέο απνθάλζεηο, θηινζνθηθέο, εζηθέο θαη θηιαλζξσπηθέο 

πξνηάζεηο, ελ νιίγνηο απφ απηφ πνπ έρεη εηπσζεί θαη απφ απηφ πνπ δελ έρεη εηπσζεί» 

(Foucault, 1991 [1977-1984]: 131). ε απηή ηε κεηάζεζε απφ ηελ επηζηήκε ζηνπο 

κεραληζκνχο, ην αξρείν δελ έκεηλε αλεπεξέαζην. ηε ζχλδεζε ηεο εμνπζίαο κε ηε 

ληηζετθή έλλνηα ηεο ζέιεζεο γηα γλψζε θαη αιήζεηα, ε έλλνηα ηνπ αξρείνπ γίλεηαη 
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αθφκα πην ζχλζεηε. Δκπεξηέρεη δηαθνξεηηθέο ιεηηνπξγίεο, είλαη ππνθείκελε θαη 

αληηθείκελε θαη ε ίδηα ζηε κεηαηφπηζε απφ επηζηήκε ζε κεραληζκφ. Παξελζεηηθά, 

κέζα ζε απηφ ην ζρήκα εμνπζίαο, αιήζεηαο θαη ησλ πξαθηηθψλ ηνπο, ην ππνθείκελν 

(αιιά θαη ην ίδην ην αξρείν) απνθεληξψλεηαη. Σα ππνθείκελα δελ είλαη παξά ηξφπνη 

νκηιίαο κέζα ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ιφγν πνπ αλαιακβάλνπλ ζέζεηο ζε κηα δηαζπνξά 

πηζαλψλ ζέζεσλ απφ φπνπ θάπνηνο κπνξεί λα κηιήζεη.  

 

Ο Foucault πξνζθέξεη ηα κεζνδνινγηθά εξγαιεία θαη ηηο ινγηθέο, αλαπηχζζεη έλα 

ζχλνιν θηινζνθηθψλ ζθέςεσλ επάλσ ζε δεηήκαηα αιήζεηαο, κεζφδνπ θαη γλψζεο, νη 

νπνίεο θαζηζηνχλ δπλαηή κηα ζεσξία ηεο γλψζεο ηθαλή λα πξνζθέξεη ηε βάζε κηαο 

ξεκαηηθήο πξνζέγγηζεο ζηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηθή έξεπλα, φπσο επηζεκαίλεη ν 

Howarth (2008 [2000]: 75). Μέζα ζε απηφ ην ζρήκα, ην θνπθσηθφ αξρείν δέρεηαη θαη 

απηφ ηηο κεηακνξθψζεηο πνπ αθνξνχλ ην πέξαζκα απφ ηελ αξραηνινγία ζηε 

γελεαινγία. Παξφηη ζπρλά ν Foucault έρεη ραξαθηεξηζηεί ν ζεσξεηηθφο ηνπ αξρείνπ 

(Manoff, 2004: 18), ε ηδέα ηνπ γηα απηφ είλαη πνιχ αθεξεκέλε. Καηά ηε θνπθσηθή 

ηαθηηθή, ην αξρείν κπνξεί λα θαηαλνεζεί σο απηφ πνπ δελ είλαη θαη φρη σο απηφ πνπ 

είλαη. Γειαδή, δελ είλαη κηα βηβιηνζήθε νχηε έλα ζχλνιν θεηκέλσλ πνπ έλαο 

πνιηηηζκφο πεξηέζσζε σο ηεθκήξηα πνπ επηκαξηπξνχλ ην παξειζφλ ηνπ. Πξφθεηηαη γηα 

«ζπζηήκαηα ιεθηηθφηεηαο». Σν αξρείν είλαη ην «ζχζηεκα ηεο ξεκαηηθφηεηαο» 

(system of discursivity) (Foucault, 1987 [1969]: 1998-199).  

 

Μπνξνχκε λα μεπεξάζνπκε ηελ ανξηζηία ησλ νξηζκψλ ηνπ Foucault, φπσο ζεκεηψλεη 

ν J. Merquior (2002 [1985]: 137) θαη λα δνχκε ηελ πξνζθνξά ηεο παξαγσγηθήο 

έλλνηαο ηνπ αξρείνπ πνπ πξνηείλεη. Απηή αθνξά ην αξρείν πνπ παξάγεη θνηλσληθά 

λνήκαηα, πνπ παξάγεη λφεκα κέζσ ησλ ιφγσλ, πνπ είλαη έλα Weltspiel, έλα θνζκηθφ 

παίγλην, έλα ζχκπαλ πνπ νξγαλψλεη λέεο ελέξγεηεο θαη εξκελείεο ηεο δσήο θαη ηεο 

θνηλσλίαο. Δίλαη έλα εηξσληθφ αξρείν πνπ δελ επηηξέπεη ζε θαλέλα λφεκα λα 

παξακέλεη ζηαζεξφ θαη ζε θακία αιήζεηα λα είλαη άλεπ φξσλ θαιχηεξε απφ άιιεο (νπ. 

140-1). 

 

ηε κεηάβαζε ηνπ θέληξνπ βάξνπο απφ ηελ επηζηήκε ζηνλ κεραληζκφ θαη 

αληηζηξφθσο, ην αξρείν ζπλαληά ην έθθεληξν ππνθείκελν, έξρεηαη αληηκέησπν κε ηνλ 



 99 

ζάλαην ηνπ ζπγγξαθέα
44

, γίλεηαη ην ίδην έλαο θάλαβνο εξκελείαο ηνλ νπνίν 

κνηξάδνληαη ην ίδην θαη νη δεκηνπξγνί ηνπ. Αληηθεηκελνπνηείηαη, γίλεηαη έλα 

„αξρεηηεθηνληθφ‟ ζχκπιεγκα. Γειαδή, ην αξρείν εκπεξηέρεη έλα νιφθιεξν ζχζηεκα 

(apparatus) ην νπνίν επηηξέπεη ηελ χπαξμε θαηαζθεπψλ, βηβιίσλ, ηεθκεξίσλ γλψζεο, 

ζεζκψλ λνκηκνπνίεζεο ηεο αιήζεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο θηηξηαθήο 

αξρηηεθηνληθήο πνπ ηo πεξηβάιιεη
45

. Απηφ φκσο: 

 

«δελ ζπληζηά ηελ εθηφο ρξφλνπ θαη ηφπνπ βηβιηνζήθε φισλ ησλ βηβιηνζεθψλ∙ αιιά 

επίζεο δελ είλαη ε θηιφμελε ιήζε […] αλάκεζα ζηελ παξάδνζε θαη ηε ιήζε, πξνθαιεί 

ηελ εκθάληζε ησλ θαλφλσλ κηαο πξαθηηθήο» (Foucault, 1987 [1969]: 200) «είλαη ην 

ζχζηεκα ιεηηνπξγίαο ηεο» (νπ.: 199).  

 

                                                 
44 Σν πεξίθεκν νκψλπκν έξγν ηνπ Roland Barthes, The Death of the Author, δεκνζηεχηεθε κφιηο πξηλ 

ηνλ Μάε ηνπ ‟68, ην 1967 ζηελ Ακεξηθάληθε επηζεψξεζε Aspen, no. 5-6. Οη δεκηνπξγηθέο ηνπ 

αλαγλψζεηο θαη πξνεθηάζεηο ζπληάρηεθαλ κε φιν ην θάζκα ηεο κεηα-δνκηζηηθήο απνθαζήισζεο ηεο 

απζεληίαο (πνιηηηθήο, επηζηεκνληθήο, παηξηαξρηθήο θ.ιπ.) θαη ηεο ρεηξαθέηεζεο απφ απηή. Ο Barthes 

επηρεηξεκαηνινγεί ελάληηα ζηελ παξαδνζηαθή ινγνηερληθή θξηηηθή ηεο ζπγρψλεπζεο ησλ πξνζέζεσλ 

θαη ηνπ βηνγξαθηθνχ ζπγθείκελνπ ηνπ ζπγγξαθέα. ε αληίζεζε κε απηφ, ζηελ εξκελεία ηνπ θεηκέλνπ 

πξνηείλεη φηη ε ζπγγξαθή θαη ν δεκηνπξγφο είλαη κε ζπγγελείο θαηεγνξίεο. ην πιαίζην ηεο Νέαο 

Κξηηηθήο ε ζεψξεζε ηνπ Barthes επεθηάζεθε παξαδίλνληαο ην θείκελν ζηνλ αλαγλψζηε „the poem 

belongs to the public‟ [βι. ζρεηηθά William Wimsatt and Monroe C. Beardsley, "The Intentional 

Fallacy." Sewanee Review, vol. 54 (1946): 468-488. Revised and republished in The Verbal Icon: 

Studies in the Meaning of Poetry, 1954: 3-18)]. ηε θεκηληζηηθή ηνπ ζεψξεζε ν „ζάλαηνο ηνπ 

ζπγγξαθέα‟ πνπ ζπλδέεηαη κε κηα αληη-παηξηαξρηθή ζεψξεζε, δελ αθπξψλεη κφλν κηα αθιφλεηε 

θξηηηθή εξκελεία αιιά ηελ ίδηα ηελ ηδέα κηαο εληαίαο, αθιφλεηεο ηαπηφηεηαο. Ο Foucault δχν ρξφληα 

κεηά ζα πξνβιεκαηνπνηήζεη θαη απηφο ηνλ ξφιν ηνπ ζπγγξαθέα ζηελ θξηηηθή εξκελεία ζην δνθίκην ηνπ 

What is an Author (1969) ζην νπνίν αλέπηπμε ηελ ηδέα ηεο „ζπγγξαθηθήο ιεηηνπξγίαο‟ (author function) 

φπνπ ν ζπγγξαθέαο παξνπζηάδεηαη σο κηα ξπζκηζηηθή αξρή (classifying principle) ζην πιαίζην ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ ξεκαηηθνχ ζρεκαηηζκνχ. Ζ πξνζέγγηζε ηνπ Foucault είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα κηα 

απάληεζε ζρεηηθά κε ηελ πξννδεπηηθή απειεπζέξσζε ηνπ αλαγλψζηε απφ ηελ θπξηαξρία ηνπ 

ζπγγξαθέα.  
45 H κεηαθνξά ηεο εηεξνηνπίαο, παξφηη αθνξά έλα θείκελν ηνπ Foucault ην νπνίν είλαη εθηφο ηνπ 

επίζεκνπ ζψκαηνο ηνπ έξγνπ ηνπ, έρεη εθ ησλ πζηέξσλ αμηνπνηεζεί αξθεηά ζηελ θαηαλφεζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ αξρείνπ. Ζ εηεξνηνπία είλαη ε έλλνηα πνπ εηζάγαγε ν Foucault ζηελ νκηιία ηνπ Πεξί 

Αιινηηλώλ Τόπσλ ην 1967 θαη δεκνζηεχηεθε ην 1984. Πεξηγξάθεη ρψξνπο νη νπνίνη, ζχκθσλα κε ηε 

ζεψξεζε ηνπ, ιεηηνπξγνχλ ζε κε-εγεκνληθέο ζπλζήθεο, ρψξνπο αιιόηεηαο, πνπ δελ βξίζθνληαη νχηε 

εδψ, νχηε αιινχ, πνπ είλαη ηαπηφρξνλα θπζηθνί θαη λνεηνί, φπσο ε ζηηγκή πνπ βιέπεηο ηνλ εαπηφ ζνπ 

ζηνλ θαζξέθηε. ε αληίζεζε κε ηελ νπηνπία πνπ πεξηγξάθεη κηα εμηδαληθεπκέλε εθδνρή ηεο θνηλσλίαο, 

ε εηεξνηνπία είλαη «έλαο ρψξνο κπζηθήο θαη ηαπηφρξνλα πξαγκαηηθήο δηεθδίθεζεο ηνπ ρψξνπ ζηνλ 

νπνίν δνχκε» (Foucault, 1984 [1967]: 5). Πξφθεηηαη γηα ρψξνπο πνπ πξνζεγγίδνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα 

ή γηα παξάιιεινπο ρψξνπο πνπ εζσθιείνπλ αλεπηζχκεηα ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζεί ε 

δπλαηφηεηα ελφο νπηνπηθνχ ηφπνπ. Τπάξρνπλ δηαθφξσλ εηδψλ εηεξνηνπίεο, θξίζεο, παξέθθιηζεο 

(deviation), ρξφλνπ, εμαγληζκνχ. Ζ εηεξνηνπία έρεη κηα δηπιή ιεηηνπξγία, ςεπδαίζζεζεο –ε νπνία 

«θαηαγγέιιεη ζαλ αθφκε πην απαηειφ θάζε πξαγκαηηθφ ρψξν» (νπ.: 9)– θαη αληηζηάζκηζεο φπνπ 

δεκηνπξγείηαη έλαο άιινο ρψξνο, έλαο πξαγκαηηθφο ρψξνο, ηφζν ηέιεηνο, ηφζν ζρνιαζηηθφο, ηφζν θαιά 

ζπγθξνηεκέλνο πνπ ν δηθφο καο λα θαίλεηαη απνδηνξγαλσκέλνο, άζρεκα δηεπζεηεκέλνο θαη πξφρεηξνο 

(νπ.). Θα επαλέιζνπκε ζε απηή ηελ έλλνηα, θαζψο άζθεζε κεγάιε επίδξαζε ζε αξρεηαθέο πξαθηηθέο 

„αληηζηάζκηζεο‟.  
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ρεηηθά κε ην δήηεκα ηεο γλψζεο, πνπ απνηειεί θνκβηθφ ζεκείν γηα ηε ζχζηαζε θάζε 

αξρείνπ, ε γελεαινγηθή πξνζέγγηζε ηνπ Foucault δίλεη ζηε ζρέζε απηή κηα επηπιένλ 

δηάζηαζε. Ζ γελεαινγία ηεο γλψζεο είλαη κηα γλήζηα αληηεπηζηήκε αληίζεηε ζηηο 

θπξίαξρεο επηζηήκεο ηηο νπνίεο ελ δπλάκεη μεπεξλά. Υξεζηκνπνηεί εθείλα ηα είδε ηεο 

γλψζεο πνπ έρνπλ θξηζεί αθαηάιιεια απφ ηα νπνία δηαρσξίδνπλ ηε ζέζε ηνπο νη 

επηκέξνπο επηζηήκεο. Χο ηέηνηα, πξνζθέξεη ην κέζν γηα ηελ εμέγεξζε ησλ 

«ππνηαγκέλσλ εηδψλ γλψζεο», ησλ εηηεκέλσλ νκάδσλ, ησλ απιψλ αλζξψπσλ πνπ 

απνηεινχλ ην θαηαθάζη ησλ ζπζηεκάησλ εμνπζίαο. Ζ γελεαινγία επηηειεί ην 

αλαζθαθηθφ έξγν ζην ζθνηεηλφ έδαθνο ηεο ηνπηθήο, πεξηζσξηαθήο θαη ελαιιαθηηθήο 

γλψζεο «πνπ ιακβάλεη ηε δχλακε ηεο κφλν κε ηε ζθιεξφηεηα κε ηελ νπνία 

αληηζηέθεηαη ζε φ,ηη ηελ πεξηβάιιεη» (Habermas, 1993 [1985]: 346). Μέζα ζε απηά ηα 

αγλνεκέλα θαη κε λνκηκνπνηεκέλα απφ ηελ θπξίαξρε γλψζε, είδε γλψζεο πθέξπεη «ε 

ηζηνξηθή γλψζε ησλ αγψλσλ» (νπ.) Σν αξρείν νξγαλψλεηαη ζε ζρέζε κε απηέο ηηο 

θηλήζεηο θαη ιακβάλεη ηελ πξνβιεκαηνπνηεκέλε ηνπ κνξθή ζπλδεφκελν, φπσο είπακε 

πξνεγνπκέλσο, κε ηνλ ζάλαην ηνπ ζπγγξαθέα, ηνπ δεκηνπξγνχ, ηελ εθθέληξσζε ηνπ 

ππνθεηκέλνπ, ηελ εμίζσζε ηεο γλψζεο κε ηελ εμνπζία, άιια θαη ηελ πξφηαμε 

ελαιιαθηηθήο γλψζεο θαη αληίζηαζεο. ε απηέο ηηο θνκβηθέο ζηηγκέο αλαδχεηαη ε 

δπλαηφηεηα θπξηαξρίαο ησλ ππνηειψλ ππνθεηκέλσλ θαη ε πξφθιεζε πνπ ελέρεη κηα 

ηέηνηα, θαηλνκεληθά αληηθαηηθή ηδέα, θαζψο νη έλλνηεο ηεο θπξηαξρίαο θαη ηνπ 

ππνηεινχο λννχληαη σο ακνηβαία απνθιεηφκελεο. ην πιαίζην ηεο „κηθξν-θπζηθήο ηεο 

εμνπζίαο‟, ζηα νπνία ν Foucault αλαδεηά ηε ζρέζε ησλ δπλακηθψλ κεηαμχ ηνπ 

ηνπηθνχ θαη ηνπ παγθφζκηνπ, δηαθαίλεηαη κηα αθφκα πξννπηηθή γηα ην αξρείν, απηή 

πνπ αθνξά ηηο κηθξφ- θαη κάθξν- ζηξαηεγηθέο θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο εμίζσζεο 

κεηαμχ εμνπζίαο/αιήζεηαο/αληίζηαζεο
46

.  

 

Σν θνπθσηθφ αξρείν, παξφι‟ απηά, φπσο είπακε πξνεγνπκέλσο, δελ κπνξεί λα ηεζεί 

εθηφο ηεο ελλνηνινγηθήο πνιππινθφηεηαο πνπ δηαπεξλά ηνλ ιφγν ηνπ Foucault. 

Παξακέλνπλ αλνηρηή ε ζρέζε ηνπ αξρείνπ κε ξεκαηηθνχο θαη εμσ-ξεκαηηθνχο 

ζρεκαηηζκνχο, κε ην δήηεκα ηεο θπξηαξρίαο θαη ηνπο φξνπο αληίζηαζεο ζε απηή. 

πσο ζεκεηψλεη ν Howarth, ζην έξγν ηνπ Foucault κέλεη αδηεπθξίληζην ην εμήο 

εξψηεκα: Αλ ε αληίζηαζε είλαη δπλαηή σο κηα εζσηεξηθή ή εμσηεξηθή ζρέζε κε ηε 

δνκή ηεο θπξηαξρίαο θαη ηνπο αγψλεο γηα εμνπζία, πψο γίλεηαη θαηαλνεηή ε εκθάληζε 

                                                 
46 ηα παξαπάλσ εξσηήκαηα ζπλδένληαη κε ηηο ηέζζεξηο θχξηεο δπζθνιίεο ζηελ ελλνηνιφγεζε ηνπ ιφγνπ 

απφ ηνλ Foucault πνπ επηζεκαίλεη ν (Howarth, 2008 [2000]: 121). 
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θαη ε ζπλάξζξσζε ησλ αληηζηάζεσλ ζηα ζπζηήκαηα εμνπζίαο/γλψζεο (Howarth, 

2008 [2000]: 121). Δμίζνπ αδηεπθξίληζην παξακέλεη πψο ιεηηνπξγεί ην αξρείν σο 

κεραληζκφο (dispositif) ζε απηή ηελ πεξίπησζε, πψο δειαδή, ιεηηνπξγεί ε 

«δχλακε/εμνπζία ηεο γλψζεο» (Merquior, 2002 [1985]: 263).  

 

Δληνχηνηο, φπσο επηζεκαίλεη ν Thomas Osborne [ζην (Manoff, 2004: 18)], ε 

ειαζηηθφηεηα πνπ δηέπεη ηε θνπθσηθή ελλνηνιφγεζε ηξνθνδφηεζε έλα πιήζνο 

ρξήζεσλ θαη λνεκάησλ ηνπ αξρείνπ, ην νπνίν ελδπλακψζεθε θαη εκπινπηίζηεθε απφ 

ηελ ελζσκάησζε πνηθίισλ πξννπηηθψλ απφ άιιεο πεηζαξρίεο. Ζ δπλαηφηεηα 

εμάπισζεο ελφο ηχπνπ ξεκαηηθφηεηαο (discursivity) δελ βξίζθεηαη ζηελ εθρψξεζή 

ηνπ ζε κηα επίζεκε γεληθή δηαηχπσζε, αιιά αληίζεηα ζην άλνηγκά ηεο ζε έλαλ αξηζκφ 

εθαξκνγψλ (Foucault, 1991 [1969]). Τπφ απηφ ην πξίζκα ε ίδηα ε πεηζαξρία ηεο 

ηζηνξίαο ε νπνία ζηεξίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ αξρεηαθή πξαθηηθή θαη ζηελ 

αμηνπηζηία ησλ αξρείσλ πξνβιεκαηνπνηήζεθε κε ξηδηθφ ηξφπν.  

 

Ζ ζπκβνιή ηνπ Foucault νδήγεζε ζηελ αλάπηπμε ελφο αξρεηαθνχ ιφγνπ πνπ κειέηεζε 

ην ξφιν πνπ δηελεξγεί ην αξρείν σο ζεζκίδνπζα αξρή θαη ηηο επελέξγεηο ησλ 

αξρεηαθψλ πξαθηηθψλ ηφζν ζηηο δεκνθξαηηθέο θνηλσλίεο φζν θαη ζηα νινθιεξσηηθά 

θαζεζηψηα. «Αξρηθά ην αξρείν είλαη ν λφκνο εθείλνπ πνπ κπνξεί λα εηπσζεί» 

(Foucault, 1987 [1969]: 199). πσο παξαηεξεί ε Marlene Manoff, φζν θαλείο 

δηεξεπλά ην ζέκα ηνπ αξρείνπ ηφζν επηθεληξψλεηαη ζην ζέκα ηεο ζέζκηζήο ηνπ 

(institutionalization). Απηέο νη ζεσξήζεηο αθνξνχλ κηα ελδηαθέξνπζα πνηθηιία 

νπηηθψλ. Σν κνληέξλν αξρείν κε ηελ εγθαζίδξπζε ησλ δεκφζησλ βηβιηνζεθψλ γίλεηαη 

έλαο δεκφζηνο ρψξνο, κηα δεκφζηα πεγή πιεξνθνξηψλ. Ζ πξφζβαζε ζε απηά 

ζπλδέεηαη κε ππνζρέζεηο κηαο ειεχζεξεο θνηλσλίαο. ηνλ αληίπνδα, φκσο, απηήο ηεο 

θαληαζίσζεο ππάξρεη απηφ πνπ ν David Greetham νλνκάδεη «ε πνηεηηθή ηνπ 

αξρεηαθνχ απνθιεηζκνχ» πνπ ζπλήζσο ζπλδέεηαη κε ηδεψδεηο (θαη νπηνπηθέο ζα 

ζπκπιεξψλακε) αλαπαξαζηάζεηο ηεο θνηλσλίαο καο (Manoff, 2004: 20). Σν αξρείν ζε 

απηή ηελ πεξίπησζε εγθσκηάδεηαη γηα ηε δηαθχιαμε ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο, ηεο 

θνηλσληθήο ζηαζεξφηεηαο, ηε δηαζθάιηζε ηεο (θαζεζηεθπίαο) ηάμεο. Σν αξρείν 

πξσηαγσληζηεί ζε εξκελείεο κε πιήζνο απφ ζπκθξαδφκελα. Γίλεηαη ην θνηλσληθφ 

αξρείν ζην νπνίν αλαδχεηαη έλα πξφγξακκα θνηλσληθψλ απνθιεηζκψλ. Γίλεηαη ην 

απηνθξαηνξηθφ αξρείν πνπ δηαζθαιίδεη ηελ θαληαζίσζε ηεο απνηθηνθξαηηθήο 
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απηνθξαηνξίαο, ην θνηλφ/δεκφζην (popular) αξρείν πνπ επηζθξαγίδεη ηε δεκνθξαηία, 

ην εζλνγξαθηθφ αξρείν, ην θηιειεχζεξν θ.ν.θ.
 47

. 

 

Ο Foucault κειέηεζε ην επαλαιακβαλφκελν κνηίβν εμνπζίαο/γλψζεο, κέζα ζην νπνίν 

ην αξρείν, σο ε θαηεμνρήλ επηζηήκε, έιαβε κηα εμέρνπζα ζέζε. Απηφ, γίλεηαη 

ηδηαίηεξα ζαθέο ζην χζηεξν έξγν ηνπ, ζηνπο δχν ηειεπηαίνπο ηφκνπο ηεο Ηζηνξίαο ηεο 

Σεμνπαιηθόηεηαο [(Foucault, 1989 [1984], Foucault, 1992 [1984)]. Σν ππν-θείκελν ηνπ 

αξρείνπ δελ είλαη απιά έλα φξγαλν ηεο θπξηαξρίαο. Απηφ πνπ ελδηαθέξεη ην Foucault 

δελ είλαη ε εμνπζία απηή θαζαπηή, αιιά ν ξφινο ηεο εμνπζίαο ζηελ αλάδπζε ηνπ 

ζχγρξνλνπ ππνθεηκέλνπ (Merquior, 2002 [1985]: 205). Ζ πγηήο ζέζε ηνπ ππνθεηκέλνπ 

απέλαληη ζηνλ θαηαλαγθαζκφ ηνπ Νφκνπ βξίζθεηαη ζηε ζεκαζία πνπ απνδίδεη ν 

δηαλνεηήο ζηε δχλακε ηεο βνχιεζεο ηνπ ππνθεηκέλνπ, ζην «δήηεκα ηεο επηινγήο» 

(Foucault, 1992 [1984): 109). Ζ ζεκειηψδεο έλλνηα ηεο βνχιεζεο ζπλδέεη ην αξρείν 

κε έλα ζχλνιν θηινζνθηθψλ θαη εζηθψλ δεηεκάησλ. Ο θαίξηνο ξφινο πνπ απνδίδεηαη 

ζηα δηαπιεθφκελα ςπρνινγηθά, ζενινγηθά θαη θηινζνθηθά ζπζηήκαηα, πνπ αθνξνχλ 

ηελ ηερλνινγία ηνπ εαπηνχ, θαηά ηνλ Foucault, ζπλδέεηαη κε έλα ππεξεξψηεκα πνπ 

δηαπεξλά θαη ηε ζχζηαζε θάζε δνκήο θαη ηε ζέζε ησλ ππνθεηκέλσλ. Σν ππεξεξψηεκα 

αθνξά ηνλ «ηξφπν [πνπ] πξέπεη ν θαζέλαο καο λα (επαλα)πξνζδηνξίδεη ηνλ εαπηφ ηνπ 

σο ππνθείκελν» (βι. ζρεηηθά νπ.: 241) θαη θαη‟ επέθηαζε ηε ζρέζε ηνπ κε ηνλ Άιιν. 

Ζ ηερλνινγία ηνπ εαπηνχ εθηείλεηαη πέξα απφ ηελ δεκηνπξγία κφλν πεηζήλησλ 

ζσκάησλ, ζηελ ζπγθξφηεζε ηνπ «εζηθνχ ππνθεηκέλνπ» (νπ.: 110)]. Απηά αθξηβψο 

                                                 
47 Βι. ζρεηηθά ην άξζξν ηεο Manoff (2004) απφ ην νπνίν εδψ αλαπαξάγνπκε ηελ αθφινπζε 

ππνζεκείσζε ε νπνία δείρλεη ζπγθεληξσκέλα θαη πεξηεθηηθά ηνπο πνηθίινπο ραξαθηεξηζκνχο θαη σο εθ 

ηνχηνπ ηηο πνηθίιεο φςεηο ηνπ αξρείνπ: Σν «θνηλσληθφ αξρείν» ζπδεηηέηαη ζην David Greetham, 

“Who‟s In, Who‟s Out: The Cultural Politics of Archival Exclusion,” Studies in the Literary 

Imagination 32, 1 (Άλνημε 1999): 1–28; ην «ηξαρχ αξρείν» “Raw archive” ζην Jeff Galin and Joan 

Latchaw, “Theorizing Raw Archive: A New Paradigm for Academic Scholarship and Publication,” in 

New Worlds, New Words: Exploring Pathways for Writing about and in Electronic Environments, ed. 

John F. Barber and Dene Grigar (Cresskill, NJ: Hampton Press, 2001), 279–306; ην «απηνθξαηνξηθφ 

αξρείν ζην Thomas Richards, The Imperial Archive: Knowledge and the Fantasy of Empire (London 

and New York: Verso, 1993); ην «κεηα-απνηθηαθφ αξρείν» ζην Sandhya Shetty and Elizabeth Jane 

Bellamy, “Postcolonialism‟s Archive Fever,” Diacritics 30, 1 (Άλνημε 2000): 25–48; ην «ιατθφ αξρείν» 

(The popular archive) ζην Michael Lynch, “Archives in Formation: Privileged Spaces, Popular 

Archives and Paper Trails”, History of the Human Sciences 12, 2 (May 1999): 65–87; ην «εζλνγξαθηθφ 

αξρείν» ζην George E. Marcus, “The Once and Future Ethnographic Archive”, History of the Human 

Sciences 11, 4 (November 1998): 49–64; ην «γεσγξαθηθφ αξρείν» ζην Charles W. J. Withers, 

“Constructing „The Geographical Archive,‟” Area 34, 3 (2002): 303–11; ην «θηιειεχζεξν αξρείν» (The 

liberal archive) ζην Patrick Joyce, “The Politics of the Liberal Archive,” History of the Human Sciences 

12, 2 (May 1999): 35–49; ν «αξρεηαθφο ιφγνο» (Archival reason) ζην Thomas Osborne, “The 

Ordinariness of the Archive,” History of the Human Sciences 12, 2 (May 1999): 51–64; ε «αξρεηαθή 

ζπλείδεζε» (Archival consciousness) νπ.; ν «αξρεηαθφο θαξθίλνο» ζην Lynch; θαη «ε πνηεηηθή ηνπ 

αξρείνπ» ζην Paul J. Voss and Marta L. Werner “Toward a Poetics of the Archive: Introduction” 

Studies in the Literary Imagination 32, 1 (Άλνημε 1999). 
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είλαη ηα ζεκεία ζηα νπνία ζπλαληηέηαη κε δεκηνπξγηθφ ηξφπν ν ιφγνο ηνπ Foucault κε 

ηνλ ιφγν ησλ ινηπψλ δηαλνεηψλ. Σα ππνθείκελα δξνπλ θαη ππάξρνπλ, δνκνχληαη ζε 

„ζρέζε κε‟, αληίζεηα ή κέζσ ησλ θπξίαξρσλ θνηλσληθψλ κνληέισλ. Μέζα ζε απηφ ην 

πιαίζην ηα άηνκα αλαιακβάλνπλ κηα «εζηθή ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο» (ethics of 

subjectivity) [John Rajchman ζην  (Boyne, 2001: 133)]. ηε ζπλέρεηα ζα 

παξνπζηάζνπκε ην λφεκα πνπ ιακβάλνπλ ην απνθεληξσκέλν ππνθείκελν θαη ην 

αξρείν, ν δεκηνπξγφο θαη ε απζεληία, ν εζηθφο νξίδνληαο, ν Νφκνο θαη ε επηζπκία 

ζηνλ ιφγν ηνπ Derrida. Θα ζηξαθνχκε ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνία ε ζεσξία ηνπ ιφγνπ 

δηεχξπλε απηέο ηηο ηδέεο πξνο κηα πην εζηηαζκέλε πξννπηηθή πνπ αθνξά ηελ παξαγσγή 

πνιηηηθψλ „δεκνθξαηηθψλ ππνθεηκέλσλ‟ ζηνλ νξίδνληα κηαο ξηδνζπαζηηθήο 

δεκνθξαηίαο.  

 

2.3. Derrida. Κεηκεληθόηεηα θαη αξρεηαθή ελόξκεζε. 

Ο ζχλζεηνο θαη ελίνηε γισζζνπιαζηηθφο ιφγνο ηνπ Derrida επηηξέπεη πνιιαπιέο 

εξκελείεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ζηε κεηα-δνκηζηηθή ελλνηνιφγεζε ηνπ 

αξρείνπ. Ζ ελλνηνιφγεζε ηνπ Derrida εζηίαζε ζε έλα αξρείν απαιιαγκέλν απφ ηνπο 

πεξηνξηζκνχο νξζνινγηζηηθψλ κφλν εξκελεηψλ. Ο ιφγνο ηνπ, φκσο, δελ πξέπεη λα 

πξνζιεθζεί σο ε εγθαηάιεηςε ηνπ αξρείνπ ζε ηξαζηνλαιηζηηθέο θαληαζηψζεηο. ην 

ππνθεθάιαην πνπ αθνινπζεί πξνζπαζνχκε λα εζηηάζνπκε ζε εθείλα ηα ζεκεία πνπ 

αλαθέξνληαη ζηα δεηήκαηα ηεο αηέιεηαο θαη ηεο ελδερνκεληθφηεηαο ηνπ αξρείνπ, πνπ 

ην θαζηζηνχλ έλα „αλαπνθξίζηκν‟, αλνηρηφ θείκελν ζην κέιινλ. Σα ζηνηρεία απηά, 

φκσο, δελ καο αθήλνπλ κεηέσξνπο ζε κηα δηαξθή άξλεζε ελφο (κεξηθνχ) θιεηζίκαηνο. 

Ζ πεξαηφηεηα πξνζηαηεχεη ην αξρείν απφ ηελ πζηεξία ηεο αέλαεο 

«αλαπνθαζηζηηθφηεηαο» (Derrida, 1996 [1995]:72). ηε ληεξηληηαλή ζεψξεζε ν 

νξίδνληαο ηνπ κέιινληνο απνθηά ηδηαίηεξν λφεκα θαζψο ζπλδέεηαη κε ην δήηεκα ηεο 

επζχλεο ηνπ ππνθεηκέλνπ. Ζ επζχλε αθνξά ηε ζέζε ηνπ ππνθεηκέλνπ απέλαληη ζηε 

χπαξμε ηνπ Νφκνπ σο δηθαίσζεο ηεο επηζπκίαο ηνπ. Κάζε αξρείν είλαη κηα (λέα) 

αξρή. χκθσλα κε ηνλ εηπκνινγηθφ νξηζκφ ηνπ Derrida ζεκαίλεη έλαξμε θαη εμνπζία 

ηαπηφρξνλα. Ζ εμνπζία, φκσο, φπσο ην θεθάιη ηνπ Ηαλνχ, έρεη δχν φςεηο∙ κηα 

θαηαζηαιηηθή θαη κηα παξαγσγηθή. χκθσλα κε ηνλ Derrida ε αξρεηαθή εμνπζία είλαη 

ηνπνλνκνινγηθή. Ο ηφπνο ηνπ αξρείνπ δελ είλαη έλαο θαληαζηηθφο, νπηνπηθφο ηφπνο. 

Ο Derrida αληηζηέθεηαη ζην δηαρσξηζκφ ηνπ «ζπλεξγεία θαη ηνπ δπλάκεη» (νπ.: 97). 
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Σν αξρείν είλαη έλα πξαγκαηηθφ απνηχπσκα θαζψο εγγξάθεηαη ζηε γιψζζα, πνπ 

απνηειεί κηα εκπξάγκαηε εγθαηάζηαζε (domicilation) ζπλεηδήζεσλ θαη ηαπηνηήησλ. 

 

Ζ ζεψξεζε ηεο αληηνπζηνθξαηηθήο θαη ελδερνκεληθήο θχζεο θάζε θαηαζθεπήο 

ραξαθηεξηζηηθή ηεο κεηαδνκηζηηθήο παξάδνζεο ζα δηαπεξάζεη κε έλαλ ηδηαίηεξν 

ηξφπν ηελ ληεξηληηαλή πξνζέγγηζε, ε νπνία επηθεληξψλεηαη ζε κηα «κε-

ληεηεξκηληζηηθή „νηνλεί δνκή‟ ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ ή ηνπ θεηκέλνπ» (Howarth, 2008 

[2000]: 66). χκθσλα κε ηνλ Derrida, θάζε δνκή ή νπζία απαηηεί κηα εμσηεξηθφηεηα 

(έλα «ζπζηαηηθφ έμσζελ»), γηα λα ζπγθξνηεζεί (νπ.: 67). ηνπο φξνπο απηήο ηεο 

ζπγθξφηεζεο βξίζθνπκε ηελ πξνζθνξά ηεο ελλνηνιφγεζεο ηνπ Derrida ζρεηηθά κε ην 

αξρείν, ην νπνίν πξνζεγγίδεηαη σο έλα «αλαπνθξίζηκν»
48

 (νπ.: 68) θείκελν πνπ 

ελζαξθψλεη ην ζπλερέο παηρλίδη κεηαμχ «απαξρήο» θαη ηέινπο, θαηαζηξνθήο θαη 

δεκηνπξγίαο, ζέκηδνο θαη ζέζεσο, δπλεηηθφηεηαο θαη έκπξαθηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο. Ζ ληεξηληηαλή ζεσξία ηνπ ιφγνπ επηβεβαηψλεη ηελ απν-

θέληξσζε ηνπ ππνθεηκέλνπ σο απνηέιεζκα ησλ δνκψλ νη νπνίεο δηακνξθψλνπλ απηά 

ηα ππνθείκελα. Ο Derrida δίλεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηνπο φξνπο ηεο ζρέζεο κε ηα 

ζπζηήκαηα δηαθνξψλ, ζηε ζεκαζία ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ησλ «απαξρψλ» ησλ 

θαηλφκελσλ θαη ησλ ελλνηψλ. ην αξρηθφ εγρείξεκα ηεο αλαθαηαζθεπήο ελφο 

θεηκέλνπ θαη ελφο ιφγνπ είλαη ζεκαληηθφ λα θαηαλνήζεη θαλείο ηελ αξρή, ηελ εμνπζία 

πνπ ηα νξγαλψλεη, πνπ είλαη ε ίδηα αξρή ε νπνία ππνλνκεχεη ηε ζπλνρή θαη ηελ 

ελφηεηά ηνπο.  

 

Οη επηθξίζεηο ηνπ Derrida γηα ηηο «δπαδηθέο αληηζέζεηο» ζηε δνκηθή γισζζνινγία 

απνηεινχλ ηκήκα ηεο γεληθφηεξεο επίζεζήο ηνπ ζηηο δπαδηθέο δηαθξίζεηο πνπ 

ραξαθηεξίδνπλ ηε δπηηθή ζθέςε (Howarth, 2008 [2000]: 59). Σν κνληέιν ηνπ Derrida 

επηηίζεηαη ζηελ νπζηνθξαηηθή ζπιινγηζηηθή θαη πξνζπαζεί λα θαηαζθεπάζεη λέεο 

ελλνηνινγηθέο ζπλζέζεηο, νη νπνίεο ζα εθηνπίζνπλ ηνπο αξρηθνχο φξνπο ζπδήηεζεο θαη 

ζα αθνκνηψζνπλ ηα ππάξρνληα ζηνηρεία, πξνηείλνληαο λέεο ζρέζεηο. Ζ έλλνηα ηεο 

„δηαθσξάο‟
49

 παίξλεη ζέζε ππέξ ηεο ηζηνξηθφηεηαο θαη ηεο ελδερνκεληθφηεηαο ζηε 

                                                 
48 Διιεληθή κεηάθξαζε ηεο ιέμεο undecidable. Έηζη απαληάηαη ζηελ ειιεληθή κεηάθξαζε ηνπ 

θεηκέλνπ ηνπ Derrida, Ζ Έλλνηα ηνπ Αξρείνπ (Derrida, 1996 [1995]). Δπίζεο, απηή ηε κεηάθξαζε 

βξίζθνπκε ζην (Howarth 2008 [2000]: 68) θαη ζην (Phillips & Jorgensen 2009 [2002]: 65). 

49 «Ζ δηαθσξά, νκφερε κε ηε ιέμε δηαθνξά [différence], απνηειεί λενινγηζκφ ν νπνίνο επηλνήζεθε απφ 

ηνλ Γάιιν θηιφζνθν Jacques Derrida γηα λα πεξηγξάςεη φηη ε γιψζζα ιεηηνπξγεί κέζα απφ δπηθέο 

αληηζέζεηο [binary oppositions]. ηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα ππνλνκεχζεη ηνλ ινγνθεληξηζκφ 
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δηακφξθσζε ηεο ηαπηφηεηαο, αθνχ θάζε επηβεβαίσζε ηαπηφηεηαο πξνυπνζέηεη ηελ 

ελεξγφ αλαβνιή ζπγθεθξηκέλσλ δπλαηνηήησλ. Ζ ηαπηφηεηα δελ ζηεξείηαη κφλν 

νπζίαο, αθνχ είλαη «αηειήο» θαη ζα κπνξνχζε λα είλαη δηαθνξεηηθή, αιιά θαη ε 

ζεκαζία ηεο εμαξηάηαη απφ έλα πνιχπινθν «παηρλίδη δηαθνξψλ», κεηαμχ ηεο ίδηαο θαη 

εθείλσλ ησλ ηαπηνηήησλ απφ ηηο νπνίεο ελεξγά δηαθνξνπνηείηαη (νπ.: 65). Απφ ηελ 

άιιε, ε έλλνηα ηεο επαλαιεςηκφηεηαο δηαηαξάζζεη ηελ αλαθνξά ζε νηθνπκεληθέο θαη 

ακεηάβιεηεο έλλνηεο. Ζ έλλνηα ηεο επαλαιεςηκφηεηαο ππνδεηθλχεη φηη θάζε 

δηεξεχλεζε ηεο παξαγσγήο λνήκαηνο νθείιεη λα εμεηάδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

ζπγθεθξηκέλα ζπγθείκελα κεηαζρεκαηίδνπλ θαη αιιάδνπλ ηα λνήκαηα πνπ 

εθθέξνληαη. Κάζε επαλάιεςε ή ζηηγκή εγγξαθήο ππφθεηηαη αλαγθαζηηθά ζηηο 

δηαζηξεβισηηθέο επηδξάζεηο ηνπ ζπγθείκελνπ θαη έηζη δελ πθίζηαηαη θαλέλα εληειψο 

θιεηζηφ λφεκα. Ο Derrida, επηρείξεζε λα εθπιεξψζεη ην ζηφρν ηνπ δνκηζκνχ γηα 

«απν-θέληξσζε» ηνπ αλζξψπηλνπ ππνθεηκέλνπ ή δξψληνο. Σα αλζξψπηλα ππνθείκελα, 

σο νκηιεηέο, ζπγγξαθείο, δξψληεο ζηελ θνηλσληθή δσή, ζπληζηνχλ απνηέιεζκα ησλ 

δνκψλ νη νπνίεο πξνυπάξρνπλ απηψλ ησλ ππνθεηκέλσλ θαη ηα δηακνξθψλνπλ (νπ.: 

69).  

 

Ο Derrida αλαπηχζζεη ηε ζεσξία ηνπ γηα ην αξρείν ζην βηβιίν Ζ Έλλνηα ηνπ Αξρείνπ 

(Derrida, 1996 [1995]). Ζ κειέηε αλήθεη ρξνληθά ζηελ χζηεξε θάζε ηνπ έξγνπ ηνπ 

                                                                                                                                             
[logocentrism] ηνπ δπηηθνχ θφζκνπ, ν Derrida ρξεζηκνπνηεί ηελ νξζνγξαθία -ance αληί ηεο θαλνληθήο -

ence γηα λα ππνδείμεη κηα ζπγρψλεπζε ησλ δχν ελλνηψλ ηνπ γαιιηθνχ ξήκαηνο différer „δηαθέξσ, 

αλαβάιισ‟. Με απηφ ην ινγνπαίγλην παξαπέκπεη ζην θαηλφκελν θαηά ην νπνίν έλα θείκελν παξέρεη ηελ 

εληχπσζε φηη έρεη κηα ζεκαζία πνπ είλαη πξντφλ ηεο δηαθνξάο ηνπ. Σαπηφρξνλα, αθνχ απηή ε 

παξερφκελε ζεκαζία δελ κπνξεί πνηέ λα ζηεξηρηεί ζε κηα πξαγκαηηθή «παξνπζία» ή ζε κηα 

αλεμάξηεηε απφ ηε γιψζζα πξαγκαηηθφηεηα, ηελ νπνία ν Derrida νλνκάδεη ππεξβαηηθφ ζεκαηλφκελν, ν 

ηειηθφο θαζνξηζκφο ηεο αλαβάιιεηαη, ελψ παξάιιεια καηαηψλεη ηε δπλαηφηεηα χπαξμήο ηεο. Ο 

Derrida πηζηεχεη φηη ε δηαθσξά δηέπεη νιφθιεξν ην ζχζηεκα ηεο γιψζζαο, αθνχ ράξε ζε απηή απνθηά 

λφεκα. Σαπηφρξνλα, είλαη έλα δηαζπαζηηθφ ζηνηρείν πνπ εκπνδίδεη ηελ έιεπζε ηεο απφιπηεο ζεκαζίαο 

ηεο αιήζεηαο. Σν ινγνπαίγλην ζρεηίδεηαη κε ην πιέγκα ησλ εηεξνγελψλ δηαθνξψλ πνπ ραξαθηεξίδεη ηηο 

ιέμεηο κεηαμχ ηνπο θαη κε ην γεγνλφο φηη ην ζεκαηλφκελν [signified] (δειαδή ε ζεκαζία) δελ είλαη πνηέ 

παξφλ θαη πάληα θαζπζηεξεί ζηε γξαθή, αθνχ ε γξαθή παξάγεη λφεκα ζε έλαλ απεξηφξηζην αξηζκφ 

πεξηθεηκέλσλ πνπ κπνξεί λα ππάξμεη ζην κέιινλ. Έρνπκε δειαδή ζπλερή αλαβνιή ηνπ ζεκαηλφκελνπ, 

ην νπνίν φκσο παξάγεηαη ιφγσ ηεο δηαθνξνπνίεζήο ηνπ απφ άιια ζεκαηλφκελα. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, 

φκσο, ηα γλσξίζκαηα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα εδξαηψζνπλ ηε ζεκαζία κηαο ιέμεο δελ είλαη δπλαηφλ λα 

ζεσξεζνχλ απνιχησο «απφληα». Σν επαθφινπζν, θαηά ηνλ Derrida, είλαη φηη δελ κπνξνχκε πνηέ, ζε 

θακία πεξίπησζε νκηιίαο ή γξαθήο, λα έρνπκε έλα απνδεδεηγκέλα πάγην θαη πξνζδηνξίζηκν παξφλ 

λφεκα. Ζ δηαθνξά ζπλδέεηαη κε ηνλ ρψξν, ελψ ε αλαβνιή ζπλδέεηαη κε ηνλ ρξφλν. Ο Derrida θαηαλνεί 

απηή ηε δηαθσξά, ην ζρίζκα δειαδή πνπ ραξάζζεη ε αλαβνιή κέζα ζηνλ παξφληα ρξφλν, σο ηφπν 

αλάδπζεο ηεο γξαθήο». http://www.thefylis.uoa.gr/fylopedia/index. (ρξήζηκεο επίζεο γηα ηελ 

θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο νη ζπλεληεχμεηο ηνπ Derrida, κεηαθξαζκέλεο θαη ζρνιηαζκέλεο απφ ηνλ Alan 

Bass ζην Positions (Derrida, 1982). 
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δηαλνεηή, ζηελ νπνία θαηαπηάλεηαη θπξίσο κε εζηθά δεηήκαηα. Απηφ γίλεηαη ζαθέο 

απφ ηηο πξψηεο γξακκέο ηνπ θεηκέλνπ: «άξαγε γηαηί λα επεμεξγαζηνχκε θαη πάιη 

ζήκεξα κηα έλλνηα ηνπ αξρείνπ; Μέζα ζε κηα θαη ηελ απηή κνξθή, ηερληθή θαη 

ζπλάκα πνιηηηθή, εζηθή θαη δίθαηε;» (νπ: 11). Σν έξγν απηφ δέρηεθε ηδηαίηεξα 

δσληαλή ππνδνρή θαη, παξφηη είλαη έξγν ηνπ ‟90, ζπλδέεηαη πεξηζζφηεξν κε 

αλνινθιήξσηα εγρεηξήκαηα ηεο πξνεγνχκελεο θάζεο (Rapaport, 2003: viii).  

 

Ο αγγιηθφο ηίηινο ηνπ Mal d’ Archive, Archive Fever: A Freudian Impression, γηα ηελ 

αθξίβεηα ν ππφηηηιφο ηνπ, ππνγξακκίδεη ην γεγνλφο φηη ην έξγν απηφ απνηειεί κηα 

αθφκα αλαγλψξηζε, εθθξαζκέλε ήδε απφ παιαηφηεξα, ηνπ ρξένπο ηεο απνδφκεζεο 

ζηελ ςπραλάιπζε
50

. χκθσλα κε ηνλ Derrida, ην πξνβάδηζκα πνπ απνδίδεη ε δπηηθή 

ζθέςε, ε ηδξπηηθή ηεο αθνζίσζε ζηελ παξνπζία έλαληη ηεο απνπζίαο, ζηελ νκηιία 

έλαληη ηεο γξαθήο, ζηελ ηαπηφηεηα έλαληη ηεο δηαθνξάο, ζηελ αιήζεηα έλαληη ηεο 

θαηαζθεπήο θαη ηεο κπζνπιαζίαο, ζηε δσή έλαληη ηνπ ζαλάηνπ, ζην ηδεαηφ έλαληη ηνπ 

πιηθνχ, δελ είλαη παξά κηα «ππεξβαηνινγηθή πιάλε» (transcendental illusion) 

(Reynolds & Roff, 2004: 64). Ζ πιάλε απηή έγθεηηαη ζηελ πεπνίζεζε φηη έλα 

ππνθείκελν κπνξεί λα ειέγμεη ην λφεκα απηψλ πνπ ιέεη, ζθέθηεηαη θαη πξάηηεη. Απηφ 

πξνυπνζέηεη έλα εληαίν ππνθείκελν ην νπνίν ελ πιήξεη ζπλεηδήζεη αθνπγθξάδεηαη ηα 

ιφγηα ηνπ ρσξίο εμσηεξηθέο δηαζπάζεηο ή νπνηαδήπνηε δηαθπγή ηνπ λνήκαηνο. Σν 

θξνυδηθφ αζπλείδεην παξεηζθξέεη θαη αλαθφπηεη απηή ηελ αληίιεςε ηεο ελφηεηαο.  

 

ηε ζεψξεζε ηνπ Derrida ε θαηαλφεζε ηνπ αξρείνπ δελ είλαη δπλαηή ρσξίο ηελ 

ςπραλαιπηηθή πξννπηηθή. πσο καο ππαγνξεχεη, φκσο, ην πλεχκα ηνπ δηαλνεηή νη 

ςπραλαιπηηθέο έλλνηεο αμηνπνηνχληαη ζε ζρέζε κε ηα δεηήκαηα εζηθήο θαη δηθαίνπ 

πνπ πξνηάζζεη ν Derrida ζηελ εηζαγσγή ηνπ θεηκέλνπ ηνπ, φρη ζε έλα πιαίζην 

αλαινγηψλ θαη αλαγσγψλ, αιιά ζηελ παξαγσγηθή ζχκπιεμή ηνπο κε ηα δεηήκαηα 

εζηθήο θαη δηθαίνπ. Ζ θαηαλφεζε ηνπ θεηκέλνπ, απφ ηελ πιεπξά καο, δίλεη έκθαζε 

ζηελ (επαλα)ηνπνζέηεζε ησλ ελλνηψλ ηνπ λφκνπ, ηεο ζέζκηζεο, ηεο αξρήο (εμνπζίαο, 

δχλακεο). Ο ίδηνο ν ζεσξεηηθφο ζην βάξνο ησλ θαηαζηξνθψλ πνπ ζθξαγίδνπλ ην 

ηέινο ηεο ρηιηεηίαο ζεκεηψλεη φηη ην αξρείν δελ πξέπεη λα παξαδίδεηαη «ζηε δηάξθεηα 

κηαο ελνξακαηηθήο αλακλεζηηθήο πξάμεο, πνπ ζα αλαδσπχξσλε δσληαλή, αζψα ή 

νπδέηεξε ηελ θαηαγσγηκφηεηα ελφο ζπκβάληνο» (νπ.: 12). Σν αξρείν δελ αλάγεηαη 

                                                 
50 Απηά αλαπηχζζνληαη πην ζπγθεθξηκέλα ζην θεθάιαην 8 ζην (Reynolds & Roff, 2004: 63-74). 
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κφλν ζηελ «εκπεηξία ηεο κλήκεο» (νπ.). Αλαδεηείηαη ε αξρή απηήο ηεο εκπεηξίαο, «ην 

εμνπζηαζηηθφ ζεκείν», νη ηάζεηο, νη αληηθάζεηο θαη νη απνξίεο πνπ δελ είλαη κφλν 

ηερληθέο αιιά πξσηίζησο είλαη πνιηηηθέο (νπ.). 

 

Ο θηιφζνθνο ζέηεη εμαξρήο ην δήηεκα ηεο απζεληίαο ζρεηηθά κε ην πνηνο εμνπζηάδεη 

ην αξρείν ηεο επηζηήκεο (ηεο ςπραλάιπζεο). Σν αξρείν (ηεο ςπραλάιπζεο) 

επηθπξψλεη ην φλνκα ηεο απζεληίαο. Σν αξρείν είλαη ηαπηφρξνλα ηφπνο θαη λφκνο.  

 

«[…]ζα πξέπεη ηνπιάρηζηνλ λα ππνγξακκίζνπκε φιεο ηηο ιέμεηο πνπ δείρλνπλ, βέβαηα 

πξνο ηε ζέζκηζε θαη ηελ παξάδνζε ηνπ λφκνπ […] δειαδή, πξνο ηελ […] δηάζηαζε 

άλεπ ηεο νπνίαο δε ζα κπνξνχζε λα ππάξρεη ην αξρείν» (Derrida, 1996 [1995]). 

 

Σν αξρείν είλαη κηα «ηνπν-λνκνινγία» ε νπνία αλαπαξηζηά κηα «κνλνγισζζηθή 

πξνζθψλεζε» [monoliguistic address (Rapaport, 2003: 78)] πνπ δηαθπιάζζεηαη απφ 

ηηο απζεληίεο, ηνπο «άξρνληεο», ζησλ νπνίσλ ηνπο ρψξνπο ελνηθεί ην αξρείν. ηελ 

ληεξηληηαλή εηπκνινγηθή απνδφκεζε ην αξρείν βξίζθεη ηε ξίδα ηνπ ζηελ ειιεληθή 

ιέμε αξρή (arkhe), απνθαιχπηεηαη έηζη ε δηπιή ηαπηφηεηα ηνπ αξρείνπ: απαξρή θαη 

πξνζηαγή (commandment). ε απηή ηε δηπιή ηαπηφηεηα ν Derrida εληνπίδεη ην 

παξάδνμν ηνπ αξρείνπ. Ζ εκπινθή ηεο εμνπζίαο θαη ηεο λνκνινγηθήο απζεληίαο 

πξνεγείηαη ηεο θπζηθήο εζηίαζεο ησλ αξρφλησλ, ηεο ηνπνινγηθήο αξρήο. Ο άξρσλ σο 

θχιαθαο ησλ ηεθκεξίσλ θαηέρεη ηε δχλακε ηεο εξκελείαο. Γηαθπιάηηεη θαη θαζνδεγεί 

ηα ηεθκήξηα «πνπ νκηινχλ ην λφκν», εηο ην φλνκα ηνπ παηξφο (Freud) ην νπνίν 

εγγξάθεηαη αλαπφθεπθηα ζηελ πνιηηηζηηθή κλήκε, είλαη παληαρνχ παξφλ θαη ε 

ηνπνγξαθία ηνπ δελ κπνξεί λα θαηαζηξαηεγεζεί (Well, 2008: ρσξίο αξίζκεζε).  

 

Σν λήκα πνπ δηέπεη ηελ αλάγλσζε ηνπ Derrida αθνξά ηε ζρέζε ηνπ αξρείνπ (ηεο 

επηζηήκεο) κε ηελ απζεληία, ηε ζχκπησζε ηνπ αξρείνπ κε ην ξηδηθφ θαθφ, ηελ πιήξε 

αληζνξξνπία θαη ηε ζπζζσξεπκέλε δπζαξέζθεηα πνπ ππξνδνηεί ην «άιγνο ηνπ 

αξρείνπ». Ζ θαηαιπηηθή ζρέζε κε ηελ απζεληία θαη ην „ξηδηθφ θαθφ‟ εγείξεη ην πάζνο 

ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ, ηελ επηζπκία απειεπζέξσζεο απφ ηηο δεζκεχζεηο ηνπ 

παξειζφληνο, ηελ πξνζπάζεηα αλεμαξηεζίαο ηνπ απφ ην ηδηφηππν αξρείν ηεο ηζηνξίαο 

(Derrida, (1996 [1995]): 71). Ζ «ιαρηάξα γηα κλήκε» (νπ.: 13)  δελ αθνξά ην 

παξειζφλ αιιά αθνξά ηελ πξνζδνθία ηνπ κέιινληνο. Αο δνχκε πψο απηά 

μεδηπιψλνληαη ζην ζρεδφλ ινγνηερληθφ θείκελν ηνπ Derrida γηα ην αξρείν. 
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Ο Derrida ζθελνζεηεί κηα θαληαζηηθή ζπλνκηιία κεηαμχ ηνπ Ακεξηθάλνπ ηζηνξηθνχ 

Yerushalmi θαη ηνπ Freud, δχν Δβξαίσλ θνξπθαίσλ επηζηεκφλσλ. ε απηή ηε 

ζθελνζεηεκέλε ζπλνκηιία έξρεηαη ζην πξνζθήλην ην δήηεκα ηεο απζεληίαο, ηνπ ιφγνπ 

ηνπ Κπξίνπ (κε αλαθνξέο ζηνλ Ηνπδατζκφ, ππνθείκελα ηνπ νπνίνπ είλαη ηφζν νη δχν 

πξσηαγσληζηέο φζν θαη ν γξάθσλ) θαη ηνπ ιφγνπ ηεο Δπηζηήκεο σο πξνέθηαζεο ηνπ 

ιφγνπ ηνπ Κπξίνπ. Σν αξρείν ελζαξθψλεη απηνχο ηνπ ιφγνπο, πθίζηαηαη θαη πξνθαιεί 

ηηο πεξηπέηεηεο ησλ ππνθεηκέλσλ πνπ είλαη θνξείο ηνπ
51

. Αο παξαθνινπζήζνπκε, 

φκσο, ηε δηαδξνκή ηεο ελλνηνιφγεζεο ηνπ Derrida κέζα απφ ηελ δξακαηνπνηεκέλε 

(σο θαληαζηηθή ζπλνκηιία) πξνζέγγηζή ηνπ. ε απηή ηε ζπδήηεζε ν θηιφζνθνο 

εηζάγεη ηε ζεκειηψδε έλλνηα ηεο πηζαλφηεηαο, ηεο πηζαλφηεηαο ν Freud λα κελ 

απαληήζεη ζηηο εξσηήζεηο πνπ ηνπ ζέηεη ν Yerushalmi θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν λα κελ 

ζπκπιεξσζεί πνηέ ην (ςπραλαιπηηθφ) αξρείν, πνπ θαηά ηα θαηλφκελα απνηειεί ην 

αληηθείκελν κειέηεο θαη ηνπ γξάθνληνο. Έηζη, ην αξρεηαθφ εγρείξεκα παξνπζηάδεηαη 

πξσηίζησο αηειέο. ε απηφ ην ζεκείν ν Derrida εληνπίδεη ηε ζρέζε ηνπ αξρείνπ κε ην 

εηθνληθφ θαη ην ελδερνκεληθφ. Σν άγλσζην κέιινλ παξνπζηάδεη έλα αξρείν 

ππφζρεζεο, ρσξίο απαξαίηεηε αληίιεςε ηνπ αξρηθνχ, ηνπ πξσηφηππνπ. Ζ 

κειινληνινγηθή έλλνηα ηνπ αξρείνπ, «πνπ αλνίγεη ην δξφκν γηα ηελ κειινληηθή 

κλήκε» (Παπαζενδψξνπ, 1999: ρσξίο αξίζκεζε), έξρεηαη αληηκέησπε θαη 

θαηαζηξέθεη ηελ εμάξηεζε απφ ηελ λνκνινγηθή αξρή. ε απηή ην αξρείν δελ απνηειεί 

«κηα απειεπζεξσηηθή δπλαηφηεηα κηαο κειινληηθήο κλήκεο αιιά έλα αληηκλεκείν
52

 

ησλ θνηλσληθψλ ζπγθξνχζεσλ ζρεηηθά κε ηηο απνηηκήζεηο ηεο κλήκεο» (νπ). Με απηή 

ηελ πξάμε ην αξρείν αλαπαξάγεηαη αλαγλσξίδνληαο ηελ αξρή ηεο θαηαζηξνθήο σο 

θαηαζηαηηθή αξρή ηεο θαηαζθεπήο ηνπ (Well, 2008: ρσξίο αξίζκεζε).   

 

Σν αξρείν πξνζβιέπεη ζην επηζηεκνληθφ θχξνο (status), δηαρσξίδνληαο θαη 

δηαθπιάζζνληαο φ,ηη λνείηαη σο νξζφ απφ ηηο παξεθθιίζεηο, νη νπνίεο απνθιείνληαη 

απφ απηφ. Ο Derrida ακθηζβεηεί απηή ηελ πξφζιεςε ηνπ αξρείνπ θαη ηελ απζεληία 

ηνπ ζηε βάζε κηαο αδηαηάξαθηεο νξζνινγηθφηεηαο. Σν αξρείν, φπσο θάζε θείκελν, 

κπνξεί αλά πάζα ζηηγκή λα κηαζηεί, λα δηαζηξεβισζεί πέξαλ ηεο θαληαζίαο ή ησλ 

                                                 
51 Έθθξαζε πνπ αληιείηαη απφ Λίπνβαηο (Λίπνβαηο, 1991: 17). 
52 ε απηή ηελ ηδέα ηνπ αληη-(κλεκείνπ, αξρείνπ θ.ιπ.) αλαπηχρζεθαλ πνιιέο εθθξάζεηο ηνπ 

θαιιηηερληθνχ αξρείνπ, φπσο είδακε απφ ηνλ ιφγν ησλ ζεσξεηηθψλ ζην πξψην θεθάιαην. Δλδεηθηηθά 

ζα αλαθεξζνχκε θαη εκείο ζε κεξηθά ηέηνηα παξαδείγκαηα ζηε ζπλέρεηα ηεο κειέηεο καο, θπξίσο γηα λα 

εληνπίζνπκε ηφζν ηηο θαζειψζεηο πνπ παξάγεη ε επηκνλή θαη ε εκκνλή ζε απηή ηελ ηδέα αιιά 

ηαπηφρξνλα γηα λα δνχκε πψο αμηνπνηείηαη παξαγσγηθά πξνο λέεο δηεπζεηήζεηο ζηηο νπνίεο ε αληί-

ζηάζε θαη ε αληη-ζέζε ζρεκαηίδεηαη ζε ζηάζε θαη ζέζε. 
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πξνζέζεσλ ησλ ηδξπηψλ θαη ησλ ζηαζσηψλ ηνπ. ηε κειινληνινγηθή ηνπ δηάζηαζε 

είλαη αλνηρηφ, εθηεζεηκέλν ζε θάζε είδνο εξκελεία. Δίλαη «κηα πινπξαιηζηηθή 

επηβεβαίσζε (plural substantiation) ηεο ηζηνξηθήο γλψζεο» (νπ.). Ο ίδηνο ν Derrida 

αλακεηγλχεη ζηελ αλάιπζή ηνπ νξζφδνμα θείκελα ηνπ Freud κε παξαπνκπέο ζε 

ληνθνπκέληα, γξάκκαηα, απνκλεκνλεχκαηα, ζεκεηψζεηο, πνπ δελ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζπλήζσο ζην αξρείν ηεο ςπραλάιπζεο, θαζψο θαη κπζνπιαζηηθά 

ζηνηρεία. Ζ αλνηρηφηεηα κε ηελ νπνία γξάθεη επηηξέπεη ηελ παξείζθξεζε πνηθίισλ 

εξκελεηψλ.  

 

Καη‟ αληηζηνηρία κε ηα ππνθείκελα πνπ ην νξίδνπλ, ηα αξρεία ζπληζηνχλ απνηέιεζκα 

ησλ δνκψλ. Τπφ φξνπο, ηα αξρεία σο «ίρλε» έρνπλ ηελ αηέξκνλε ηθαλφηεηα λα 

επαλαιακβάλνληαη ζε λέα ζπγθείκελα θαη θάζε λέν ζπγθείκελν νδεγεί ζηε 

ζπλάξζξσζε λέσλ λνεκάησλ. Χο «γξαθέο» ππφθεηληαη ζηηο κηαζκαηηθέο ηδηφηεηεο ηεο 

γξαθήο, ηελ επαλαιεςηκφηεηα, ηε ρσξηθφηεηα, ηελ απνπζία, ηελ πιηθφηεηα, ηδηφηεηεο 

πνπ απεηινχλ ηελ θαζαξφηεηα θαη ηελ παξνπζία ηνπ αξρείνπ (βι. ζρεηηθά Harvey, 

2007 [1990]: 67). Σν αξρείν ζην φλνκα ηνπ παηέξα (Freud) εγθαζηδξχεη κηα πνιηηηθή 

ηαπηφηεηα πνπ νξίδεη κηα ζπγθεθξηκέλε θνηλσληθή θαη πνιηηηζηηθή ηαπηφηεηα. Ζ 

ελνπνίεζε ηνπ αξρείνπ, ε ηαπηνπνίεζε θαη ε ηαμηλφκεζή ηνπ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηνλ 

ρψξν, ην νίθεκα, ην θπιάθην, ηε κνλάδα φπνπ θπιάζζεηαη, ελνηθεί ν λφκνο. 

Σαπηίδεηαη κε ηνλ ηφπν, «εθεί φπνπ αζθείηαη ε απζεληία, ε θνηλσληθή ηάμε, ζηνλ ηφπν 

φπνπ κε ηε ζέζκηζε ηνπ δφζεθε ε ηαμε-λνκνινγηθή αξρή» (Derrida, 1996 [1995]: 

15)
53

. Ζ ζχλδεζε κε ην φλνκα θαη ηνλ νίθν ηνπ παηέξα εγθαζηδξχνπλ ηε ζεζκηθή 

εμνπζία (εθ)ηειεί ην αξρείν. Σν αξρείν είλαη έλαο δεκφζηνο ζεζκφο (public 

                                                 
53 Ο Φίιηππνο Χξαηφπνπινο αλαθέξεηαη αθξηβψο ζε απηφ ην δήηεκα ζην θείκελν Ο Φόλνο σο Σηνηρείν 

γηα κηα Άιιε (Αλα)παξαζηαηηθή Πνηεηηθή ηεο Αξρηηεθηνληθήο ηεο Πόιεο ζην (Aληνλάο et al., 2009a) 

ζπγθεθξηκέλα ζην παξάξηεκα θελή 4], θείκελν ην νπνίν απνηειεί κέξνο ηνπ πξφηδεθη Κηηζηό Σπκβάλ, 

αλίζρπξα κλεκεία. Ζ „ηνπν-λνκνινγηθή‟ πξνβιεκαηηθή αλαθνξηθά κε ην πξφηδεθη Κηηζηό Σπκβάλ IV 

αλίζρπξα κλεκεία βξίζθεη ηε δεκηνπξγηθή ηεο έθθξαζε ζηελ αξλεηηθφηεηα ηνπ ζπκβάληνο ηνπ θφλνπ 

θαη ζηελ επηηειεζηηθή δηαδηθαζία. Σν αδχλαην ηεο αλαπαξάζηαζεο ηνπ θφλνπ γίλεηαη ε απαξρή ηεο 

επηλφεζεο άιισλ εθδνρψλ ή άιισλ εηδψλ πνηεηηθήο αλαπαξάζηαζεο (νπ.: 13). Γηα ηελ αθξίβεηα ην 

Κηηζηό Σπκβάλ IV αλίζρπξα κλεκεία επηδηψθεη λα πάεη πίζσ απφ απηέο ηηο εθδνρέο, λα δηαηππψζεη κηα 

πξν-πνηεηηθή θαηαζθεπή, φπσο ζεκεηψλεη ν Χξαηφπνπινο (νπ.: 12). ε απηή αθξηβψο ηελ πξν-πνηεηηθή 

θαηαζθεπή πνπ βαζίδεηαη ζε κηα ξήμε ηεο ηξέρνπζαο ηνπν-λνκνινγηθήο θαλνληθφηεηαο −ππφ ηελ 

έλλνηα ηεο δηθαητθήο θαλνληθφηεηαο− ην αξρείν δελ είλαη κηα απιή «κλεκνληθή παξάηαμε» αιιά κηα 

«ζπλαξηεζηαθή δνκή» ηθαλή λα εθθξάζεη ηηο ζρέζεηο πνπ έρνπλ δηαθνξεηηθέο αλαπαξαζηάζεηο (νπ.: 

14), πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζνχλ αλνηρηά πεδία ιφγσλ θαη θαηαζθεπψλ (νπ.: 33). Οη «δνκέο 

αξρεηνζέηεζεο» (νπ.: 32) κε έλα ηξφπν δεκηνπξγνχλ εγγξάθνληαο, ζα ιέγακε, ηε ζεκαζία ηεο 

αξλεηηθφηεηαο (ζα επαλέιζνπκε θαη ζε άιια ζεκεία ζην δήηεκα απηφ θαη ζηνλ ηξφπν πνπ ζπλδέεηαη κε 

ην δήηεκα πνπ απαζρνιεί ηε δηθή καο κειέηε, ηεο δεκηνπξγηθήο επαλλεγγξαθήο ηεο ζρέζεο καο κε ην 

Νφκν). 
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institution), έλαο κεραληζκφο (apparatus) (Rapaport, 2003: 76-9). ε απηή ηνπ ηε 

δηάζηαζε ην αξρείν δελ κπνξεί λα δηαζθαιίζεη ηελ απζεληηθφηεηα θαη ηελ 

θαζαξφηεηα απφ νπνηεζδήπνηε αιινηψζεηο. ηελ πξφζβαζηκφηεηα θαη ηελ 

επηζθεςηκφηεηά ηνπ ην αξρείν, φπσο θαη θάζε δηαλνεηηθφ ζχζηεκα, δελ κπνξεί λα 

θαηαιήμεη, θαζψο πάληα ππφθεηηαη ζηελ ελφξκεζε ηεο επαλάιεςεο (νπ.). Σν αξρείν 

βξίζθεηαη κνλίκσο ζε εμέιημε (Reynolds & Roff, 2004: 73). ην αξρείν 

αλαγλσξίδεηαη ην δηθαίσκα ηεο εθαξκνγήο ή ηεο εθπξνζψπεζεο ηνπ λφκνπ. 

Πξφθεηηαη, φκσο, γηα κηα δεκφζηα αλαγλψξηζε ηεο εμνπζίαο, πνπ ζπλεπάγεηαη ηελ 

επζχλε ηνπ ηη πξννξίδεηαη λα απνβεί δεκφζην θαη ηη φρη («Ο Φξφπλη δελ ζα έιεγε πνηέ 

δεκνζίσο, ζ‟ εθείλν πνπ πξννξηδφηαλ λα απνβεί δεκφζην αξρείν, απηφ πνπ φλησο 

ζθέθηεηαη θξπθά» (Derrida, 1996 [1995]). 

 

Κπξίσο, ζηελ ςπραλαιπηηθή ζεψξεζε πνπ θσηίδεη ηελ αζέαηε πιεπξά ηνπ αξρείνπ, 

βξίζθνπκε ηελ αλνξζφδνμε θαη αλνξζνινγηθή πξννπηηθή ηνπ∙ απηή πνπ ην ζπλδέεη κε 

ηνλ ςπραλαγθαζκφ ηεο ζπιινγήο, ηνλ θεηηρηζκφ ηνπ αληηθεηκέλνπ, ηε θαληαζίσζε 

ηεο πιεξφηεηαο θαη ηεο νινθιήξσζεο, αθφκα κε ηα απσζεκέλα έλζηηθηα, κε ηελ 

νξκή ηνπ ζαλάηνπ θαη ηέινο κε ηελ αξρή ηεο εδνλήο. Σν αξρείν ή ε αξρεηαθή 

ελφξκεζε βξίζθεη ηηο ξίδεο ηνπ ζηηο δχν αληηθξνπφκελεο ελνξκήζεηο, απηέο ηεο δσήο 

θαη ηνπ ζαλάηνπ. πλνιηθά, ην αξρείν επηβεβαηψλεη ην παξειζφλ, ην παξφλ θαη ην 

κέιινλ θαη ηαπηίδεηαη κε ηελ αξρή ηεο εδνλήο (pleasure principle). Γηαθπιάηηεη ηα 

ηεθκήξηα ηνπ παξειζφληνο θαη ζπκπεξηιακβάλεη ηελ ππφζρεζε ηνπ παξφληνο ζην 

κέιινλ. Ζ αξρή ηεο εδνλήο βξίζθεηαη ζηελ εγθαζίδξπζε θάζε αξρείνπ θαη ε 

θαηαζηξνθή ελππάξρεη σο γελεζηνπξγφ ζηνηρείν κέζα ζε απηφ. Ο Derrida ζηελ 

ελλνηνιφγεζε ηνπ αξρείνπ επηζηξαηεχεη ζπλερψο απηά ηα δίπνια πνπ ζπλδένπλ ην 

αξρείν κε ηελ αξρή θαη ην ηέινο, ην παξειζφλ θαη ην κέιινλ, ηελ θαηαζηξνθή θαη ηε 

δεκηνπξγία, ηελ αλαξρία θαη ηελ ηάμε. Σα δίπνια απηά ζπλερψο αλαηξέπνληαη, θαζψο 

δελ πθίζηαηαη ν έλαο πφινο ρσξίο ηνλ άιιν. Σν θάζε έλα απφ απηά είλαη ηαπηφρξνλα ε 

εθζεκειησηηθή δχλακε θαη ε γελεζηνπξγφο αηηία ηνπ άιινπ. Σν αξρείν σο „αξρεθφ‟ 

(ζπλδεφκελν δειαδή κε ηελ αξρή πνπ ηα δηέπεη) ζρέδην βαζίδεηαη ζηελ θαηαζηξνθή 

(ησλ παξεθθιηλφλησλ ζηνηρείσλ). Απηφ ην „αξρεθφ’ ζρέδην πεξηγξάθεη κηα ηξηπιή 

(αληεγθιεηηθή ζηηο δηάθνξεο εθδειψζεηο ηεο) ελέξγεηα. ε απηή ηελ ελέξγεηα, 
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εγγξάθεηαη κηα πξνβιεκαηηθή, ζπγθεληξσηηθή θαη αθιφλεηε ηδέα ηεο εμνπζίαο
54

. 

Σαπηφρξνλα, σο κε-ληεηεξκηληζηηθή νηνλεί δνκή ην αξρείν απνζθνπεί ζηελ 

θαηαζηξαηήγεζε ηεο απζεληίαο θαη ζε θάζε πεξίπησζε ζε απηφ επσάδεηαη ε 

θαηαδνιίεπζε ηεο ππφζρεζεο γηα ην κέιινλ.  

 

ην αθφινπζν παξάδεηγκα πεξηγξάθεηαη ε θαηαδνιίεπζε ηεο ππφζρεζεο γηα ην 

κέιινλ πνπ ελππάξρεη ζην αξρείν θαη γίλεηαη θαηαλνεηφ πψο γελλάηαη ην πάζνο ηνπ 

αξρείνπ, ζηελ πξνζπάζεηα λα αληηζηαζεί θαλείο ζηελ θαηάρξεζε ηεο εμνπζίαο. Σν 

1992 ν γεσξγηαλφο ζηξαηφο θαηάζηξεςε ην Κξαηηθφ αξρείν ηεο Abkhazia. Αλάινγεο 

απψιεηεο ππήξραλ ζην Ηξάθ. ηελ επηρείξεζε ηεο «Ηξαθηλήο Απειεπζέξσζεο» απφ ηηο 

Ζ.Π.Α ην εζληθφ αξρείν ηνπ Ηξάθ ιεειαηήζεθε θαη ππξπνιήζεθε (Manoff, 2004: 12). 

Αληίζηνηρα πεξηζηαηηθά ζεκεηψζεθαλ ζην απαξηράηλη, ζηελ νξγαλσκέλε θαηαζηξνθή 

αξρείσλ ηνπ πξψελ αλαηνιηθνχ κπινθ θ.ν.θ. Σν «κπζηηθφ» ηνπ αξρείνπ βξίζθεηαη, 

φπσο ζεκεηψλεη ν Michael Lynch (1999: 4), ζην γεγνλφο φηη απηφ είλαη πξντφλ 

ηζηνξηθήο πάιεο θαη αγψλσλ θαη φρη απιψο κηα πξσηνγελήο πεγή πνπ δηεπθνιχλεη ηε 

ζπγγξαθή θαη ηε δηαθχιαμε ηεο ηζηνξίαο. Ο Lynch (νπ.: 8) ζπλερίδεη εζηηάδνληαο 

ζηελ αληηδξαζηηθή φςε ηεο θαηάρξεζεο ηεο ληεξηληηαλήο αξρσληηθήο (archontic) 

εμνπζίαο πνπ γίλεηαη αλαξρηθή (anarchic), εζηηάδεη, δειαδή, ζηελ «αλαξρεηθφηεηα», 

φπσο ηελ νλνκάδεη ν Derrida (1996 [1995]: 111). Ζ αλάγλσζή ηνπ πξνηείλεη κηα 

δηαθνξεηηθή εθδνρή ηεο «αλαξρεηθφηεηαο» απφ απηή πνπ ν Hal Foster αμηνπνίεζε 

ζηελ αλάγλσζε ησλ θαιιηηερληθψλ αξρείσλ. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ κειεηά ν Lynch, ε 

παξαράξαμε, ν έιεγρνο ηεο εγγξαθήο, ηεο ζπιινγήο θαη ηεο εξκελείαο, ππεξηνλίδεηαη 

απφ κηα σκή εμνπζία πνπ παξαπνηεί, αιινηψλεη, απνθξχπηεη ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα 

επηβεβαηψζεη κηα αζηήξηρηε ππφζεζε θαη εξκελεία. Ο Lynch κειεηά απηή ηε 

δηαιεθηηθή κεηαμχ αξρσληηθήο θαη αλαξρηθήο δχλακεο ζηελ πεξίπησζε ησλ εξεπλψλ, 

ησλ απζαηξεζηψλ θαη ησλ θαηαζηξνθψλ πνπ ζπλφδεπζαλ ηε κειέηε θαη δηαθίλεζε 

εγγξάθσλ θαη ληνθνπκέλησλ ζηελ επηρείξεζε ησλ Ζ.Π.Α ζην Ηξάλ ζηα ηέιε ηεο 

                                                 
54 Κάλνληαο έλα άικα, ζα κπνξνχζακε λα ζθεθηνχκε απηή ηελ πξνβιεκαηηθή εμνπζία σο 

θαηαζηξαηήγεζε ηεο αξρήο ηεο εδνλήο, ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ν Derrida, πνπ επηβεβαηψλεη ην 

παξάδεηγκα ηνπ θπξίνπ θαη ηνπ ζθιάβνπ ηνπ Lacan. Ο ππνηειήο δνπιεχεη ζπλερψο γηα λα πξνκεζεχζεη 

ηα αληηθείκελα ηεο απφιαπζεο (jouissance) ηνπ θπξίνπ. Ζ Jouissance φκσο είλαη κηα „νδπλεξή εδνλή‟. 

Δθθξάδεη ηελ παξάδνμε ηθαλνπνίεζε απφ ην ζχκπησκα-ηεο ππεξέηεζεο ηνπ αξρείνπ κηαο 

θαηαζηξνθηθήο, ηζνπεδσηηθήο εμνπζίαο. Ζ Jouissance, φκσο, πξέπεη λα γίλεη αληηθείκελν άξλεζεο γηα 

λα γίλεη πξνζηηή ζηελ αληηζηξακκέλε θιίκαθα ηνπ Νφκνπ ηεο Δπηζπκίαο, λα βξεη δηέμνδν πξνο κηα 

ιηγφηεξν βίαηε θαη θαιιηθή έθθξαζε (ηνπ αξρείνπ). Υξήζηκε είλαη ε ζπδήηεζε πνπ γίλεηαη ζρεηηθά κε 

ηε ζεκαζία ηεο έλλνηαο ηεο Jouissance ζηελ πνιηηηθή (ζεσξία). [Βι. ζρεηηθά Glynos & Stavrakakis ζην 

Critchley & Marchart, 2004: 201-216].  
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δεθαεηίαο ηνπ ‟80 –πξνζέγγηζε πνπ καο θέξλεη ζην λνπ ηελ πξνζέγγηζε ηνπ Okwui 

Enwezor (Enwezor, 2008a: 18-9).  

 

ε ζπλέρεηα απηήο ηεο παξέλζεζεο αο δνχκε πην ζπγθεθξηκέλα πψο εκπινπηίδεη ηελ 

θαηαλφεζή ηεο αξρεηαθήο ελφξκεζεο ε ςπραλαιπηηθή πξννπηηθή. ε απηή ηελ 

πξννπηηθή θαηαλνεί θαλείο φηη θάζε φςε ηεο αξρεηαθήο ελφξκεζεο –θαηαζηξνθηθή, 

ξπζκηζηηθή ή πεξίζζεηαο απφιαπζεο− απνηειεί κεξηθέο πιεπξέο ζηηο νπνίεο 

πξαγκαηψλεηαη ε επηζπκία ηνπ ππνθεηκέλνπ. ε κηα ζπλζήθε φπνπ νη ζηαζεξέο φπσο 

ηηο γλσξίδνπκε, ακθηζβεηνχληαη, φπνπ κηα ζεηξά ζπγθινληζηηθψλ πνιηηηθψλ αιιαγψλ 

ιακβάλνπλ ρψξα, ην ηξαχκα θαξαδνθεί. Ζ αξρεηαθή πξαθηηθή, ην ίδην ην αξρείν, είλαη 

κηα επαλάιεςε πνπ επηηξέπεη ηελ επηβνιή επί ηνπ ηξαχκαηνο. Αιιά θαη ζην ίδην ην 

αξρείν ππάξρεη ηξψζε (mal d‟ archive). Σξψζε (ην mal d‟ archive) ζεκαίλεη 

ηαπηφρξνλα «θιέγνκαη απφ πάζνο», φπσο ππνγξακκίδεη ν Derrida (1996 [1995]: 126).  

 

Ο θηιφζνθνο δίλεη έκθαζε ζε απηφ πνπ δηαθεχγεη ζηε γξαθεηνθξαηηθή, θνπθσηθή 

θαηά ηελ θξηηηθή ηνπ, πξνζέγγηζε ηνπ αξρείνπ. Αθήλεη λα αλαδπζεί απηφ πνπ ε 

επηζηήκε ινγνθξίλεη ζηελ αλαδήηεζε απφ κέξνπο ηεο απνθιεηζηηθά νξζνινγηθψλ 

εξκελεηψλ. Ζ κηαζκαηηθφηεηα ηεο ίδηαο ηεο αλνξζνινγηθφηεηαο πνπ πεξηιακβάλεη ε 

αξρεηαθή πξαθηηθή θαη πνπ ηε ζπλδέεη ςπραλαιπηηθά κε ηελ ελφξκεζε ηνπ ζαλάηνπ, 

ηεο νινθιήξσζεο, ηεο νπηνπηθήο ηειεηφηεηαο, επελεξγεί θαη δνκεί ηελ ίδηα καο ηε 

ζθέςε θαη ηηο κειινληηθέο, πξνβιεηηθέο ηεξαηψδεηο θαληαζηψζεηο (Rapaport, 2003: 

94). Ζ δνκή ηνπ αξρείνπ θαη θπξίσο νη ηερληθέο κέζνδνη (απηφ πνπ ν Derrida νλνκάδεη 

archivization) ζπκπίπηνπλ κε ηνπο ςπραλαιπηηθνχο κεραληζκνχο impression, 

repression, suppression (Παπαζενδψξνπ, 1999: ρσξίο αξίζκεζε). Απηνί νη κεραληζκνί 

δηακνξθψλνπλ ηελ ηζηνξία θαη ηε κλήκε. πσο ζεκεηψλεη ν Manoff «νη κέζνδνη 

αξρεηνζέηεζεο άιιν ηφζν παξάγνπλ, φζν θαη θαηαγξάθνπλ έλα γεγνλφο» (Manoff, 

2004: 12). Ο Derrida αλαγλψξηζε ζην αξρείν ηελ ελδερνκεληθή ηνπ θχζε, ην γεγνλφο 

φηη απηφ κνξθνπνηείηαη απφ θνηλσληθέο, πνιηηηθέο θαη ηερλνινγηθέο παξακέηξνπο θαη 

δπλάκεηο θαη ηαπηφρξνλα ηηο παξάγεη. Παξάιιεια, ε αξρσληηθή δηάζηαζε ηνπ 

αξρείνπ, ε απνθιεηζηηθή θαη πξνλνκηνχρα πξφζβαζε, κηαίλεηαη νινέλα θαη 

πεξηζζφηεξν κέζα ζηα ζχγρξνλα επηθνηλσληαθά δίθηπα θαη ηελ πιεξνθνξηαθή ξνή
55

.  

                                                 
55 Βι. Ο Lynch ρξεζηκνπνηεί ην παξάδεηγκα ηεο δίθεο ηνπ J. O. Simpson γηα λα εμεηάζεη ηνλ ηξφπν πνπ 

ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο θαη ην δηαδίθηπν ζπκκεηείραλ ζηελ «απν-θέληξσζε» ηεο πιεξνθνξίαο κε 

ηελ θνηλνπνίεζε αξρεηαθνχ δηθαληθνχ θαη εξγαζηεξηαθνχ-βηνινγηθνχ πιηθνχ (Lynch, 1999: 7).   
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Ζ ελλνηνιφγεζε ηνπ Derrida απειεπζεξψλεη ην αξρείν απφ ηνλ νινθιεξσηηζκφ ησλ 

νξζνινγηθψλ εξκελεηψλ, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη, φπσο είπακε εμαξρήο, φηη ην 

εγθαηαιείπεη ζηε δίλε ηξαζηνλαιηζηηθψλ θαληαζηψζεσλ. Ζ ζρέζε ηνπ αξρείνπ κε ηελ 

εμνπζία θαη ηε γλψζε δελ εμαληιείηαη ζηελ θαηαζηξνθηθή ηεο δηάζηαζε. Ζ αλάγλσζε 

ηνπ Derrida δελ λνείηαη σο ε a priori πξνγξαθή απηψλ ησλ δπλάκεσλ. Ζ έληαζε 

αλάκεζα ζηηο δχν «ηάμεηο αξρήο» (νπ.: 125) πνπ πξνζδηνξίδνπλ ην αξρείν γελλνχλ ην 

άιγνο ηνπ αξρείνπ, ην πάζνο, ηελ επηζπκία επαλεγγξαθήο.  

 

«ε θαζαπηφ ά-πεηξε θίλεζε ξηδηθήο θαηαζηξνθήο άλεπ ηεο νπνίαο δελ ζα αλαδπφηαλ 

θακία επηζπκία ή θαλέλα άιγνο αξρείνπ» (Derrida, 1996 [1995]: 129).  

 

Σν άιγνο ηνπ αξρείνπ θαζηζηά δπλαηή ηελ αξρεηαθή ηερληθή πνπ δελ θαζνξίδεη κφλν 

κηα ζηηγκή «ζπληεξεηηθήο θαηαγξαθήο αιιά ηελ ίδηα ηε ζέζκηζε ηνπ αξρεηαθνχ 

ζπκβάληνο» (νπ. 37). Μέζα ζην ζψκα ηεο εγγξαθήο ηνπ (θάζε) αξρείνπ δελ κπνξνχκε 

παξά λα ιάβνπκε ππφςε φια εθείλα πνπ δείρλνπλ πξνο «ηε ζέζκηζε θαη ηελ 

παξάδνζε ηνπ λφκνπ» (νπ.: 41), θαζψο δελ κπνξεί λα ππάξρεη θαλέλα αξρείν «ρσξίο 

ηίηιν, [..] ρσξίο λφκν, […] ρσξίο ηάμε, κε ηε δηπιή ζεκαζία ηεο ιέμεο» (νπ.: 66). ε 

θάζε αξρείν «ν ιφγνο επαλέξρεηαη: σο νκηιία θαη σο δηθαίσκα νκηιίαο» (νπ.: 68). Οη 

εγγξαθέο, ζχκθσλα κε ηνλ Derrida, ιακβάλνπλ ρψξα «ζε έλα ηφπν ζρεηηθήο 

εμσηεξηθφηεηαο» φπνπ ην αξρείν δελ ηαπηίδεηαη κε ηα ηεθκήξηα, νχηε κε ην ηξαχκα 

(ηελ πεξηηνκή ζηε δηαηχπσζε ηνπ θηινζφθνπ) νχηε κε ηελ ηζηνξία. Σν αξρείν λνείηαη 

πξσηίζησο σο θαηαγξαθή ζε έλαλ εμσηεξηθφ ηφπν πνπ δηαζθαιίδεη ηε δπλαηφηεηα ηεο 

απνκλεκφλεπζεο (νπ.: 28). Δθεί βξίζθεηαη ε ξίδα ηεο εγθαζίδξπζεο, ηεο επηζπκίαο 

ηνπ αξρεηνζέηε λα ζεζκίζεη ην αξρείν φπσο νθείιεη λα πξάμεη, φρη κφλν εθζέηνληάο ην 

αιιά εγθαζηδξχνληάο ην (νπ.: 83). Απηή ε δηαδηθαζία βξίζθεη ηνλ εζηθφ ηεο νξίδνληα 

ζηελ θαηαλφεζε ηνπ αξρείνπ ζηνλ αλαγθαζηηθά ειιεηπηηθφ θαη ππνζεηηθφ ηνπ 

ραξαθηήξα: νθείινπκε, δειαδή, λα ιάβνπκε, ππφςε ηελ «αηέιεηα ηνπ αξρείνπ» (νπ.: 

79), απηή πνπ ην θαζηζηά δηαζέζηκν ζε λέεο εξκελείεο (νπ.). 

 

Ζ ληεξηληηαλή δηάλνημε ηεο έλλνηαο ηνπ αξρείνπ ζπλνςίδεηαη εχζηνρα απφ ηνλ Lynch. 

Οη έλλνηεο θαη νη κεηαθνξέο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν Derrida γηα ην αξρείν (εκπηζηνζχλε, 

θαηνηθία, ηνπν-λνκνινγία, ην πέξαζκα απφ ην ηδησηηθφ ζην δεκφζην θ.ν.θ.) δελ 

αθνινπζνχλ έλα κνλαδηθφ θαη ηδαληθφ κνηίβν, αιιά αληίζεηα ζεκαηνδνηνχλ έλα 

πιήζνο ζρεηηθψλ ζεκαζηψλ αλαθνξηθά κε απηέο ηηο έλλνηεο. Καζεκηά απφ απηέο ηηο 
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έλλνηεο επαλεμεηάδεη ηηο ζρέζεηο ηεο εξκελεπηηθήο απζεληίαο, ηνπο πξνλνκηαθνχο 

ηξφπνπο θαηαρψξεζεο, ηνπο ηξφπνπο δηάζεζεο πνπ ζρεκαηνπνηνχλ αξρεηαθά θαη εκη-

αξρεηαθά θαηλφκελα. Ζ «επνηθνδνκεηηθή έληαζε κεηαμχ ζεηηθηζκνχ θαη ακθηζεκίαο» 

είλαη βαζηά πνιηηηθή. Απφ ηελ άιιε, νη «πνιηηηθέο επζπγξακκίζεηο» ελέρνπλ –φρη 

πάληα ζεηηθέο– εθπιήμεηο. Απηφ πνπ θαζίζηαηαη ζαθέο ζηελ αλάγλσζε ηνπ Derrida 

είλαη φηη νη βεβαηφηεηεο είλαη εχζξαπζηεο θαη αλαζηξέςηκεο θαη ε δηαθχιαμε 

δηαθνξηθή (differential) θαη ακθηζβεηήζηκε. Ζ πνηθηιία ησλ αξρεηαθψλ 

αξρηηεθηνληθψλ, ε πξνθαηαβνιηθή θαη ε αλαδξνκηθή ζπιινγή ζηνηρείσλ πνπ 

ζρεκαηίδνπλ αξρεία ζπκπιεξψλνπλ ηελ εηπκνινγία ηνπ Derrida κε έλα πιήζνο 

«εζλνγξαθηψλ». Πξφθεηηαη, δειαδή, γηα πεξηγξαθέο, ηζηνξηθψλ θαη ζχγρξνλσλ 

πεξηπηψζεσλ πνπ επηθεληξψλνληαη ζην έξγν ηεο ζπξξαθήο, ηεο δηαθίλεζεο θαη ηεο 

επαλεπηβεβαίσζεο αξρεηαθνχ πιηθνχ. Οη εζλνγξαθίεο κπνξνχλ λα ιάβνπλ 

δηαθνξεηηθέο κνξθέο, ζηηο νπνίεο ηα αξρεία αλαδχνληαη φρη σο κεζνδνινγηθά 

εξγαιεία θαη κέζα ηζηνξηθψλ ζπνπδψλ αιιά ηα ίδηα σο ηζηνξηθά θαηλφκελα. Απηή ε 

πξνζέγγηζε, θαηαιήγεη ν Lynch, δελ αθπξψλεη ηελ επηζηεκνληθή ρξήζε ησλ αξρείσλ˙ 

αληίζεηα κεηαζέηεη ην ελδηαθέξνλ ζηα αξρεία σο ζρεκαηηζκνχο (Lynch, 1999: 18-9). 

ε θάζε πεξίπησζε «ε γφληκε ζπλεξγαζία ηεο ηζηνξίαο θαη ηεο ςπραλάιπζεο δελ 

πξέπεη λα αγλνεί ηνπο πνιηηηθνχο θαη πνιηηηζηηθνχο θαζνξηζκνχο (determinations) ησλ 

αξρεηαθψλ κνξθσκάησλ (formations)» (Παπαζενδψξνπ, 1999: ρσξίο αξίζκεζε). 

 

Σν αξρείν είλαη ρψξνο πνπ δελ αλάγεηαη απιψο ζηε κλήκε νχηε «σο ζπλεηδεηή 

παξαθαηαζήθε, νχηε […] σο αλάκλεζε» (Derrida, 1996 [1995]: 127). Σν αξρείν είλαη 

ε λνκνινγηθή αξρή πνπ επαλ-εγγξάθεη ηε ζρέζε καο κε ηνλ λφκν: 

 

«ε αξρνληηθή αξρή [..] εηίζεην γηα λα επαλαιεθζεί θαη επέζηξεθε γηα λα μαλα-ηεζεί εληφο ηεο 

παηξνθηνλίαο» (νπ. 131). 

 

Ζ ελλνηνιφγεζε ηνπ αξρείνπ απφ ηνλ Derrida παιηλδξνκεί αλάκεζα ζηε δεκηνπξγία 

θαη ηελ θαηαζηξνθή, ζηε ιήζε θαη ηε κλήκε, ηελ α-ιήζεηα, ζην ηδησηηθφ θαη ην 

δεκφζην, ζηελ ηάμε θαη ηελ αλαξρία, ζηε «ζέζε» θαη ηε «ζέκε» (νπ.: 113), ζηελ 

αληίθαζε ηνπ «λφκηκνπ κπζεχκαηνο» (legal fiction) (νπ.: 74) Ζ ελλνηνιφγεζή ηνπ 

δίλεη βάξνο θπξίσο ζηε ζρέζε κε ην θαηαζηαηηθφ έμσζελ ηνπ αξρείνπ θαη ην νπζηψδεο 

ηεο αηέιεηαο ηνπ, θαζψο πξφθεηηαη γηα «κηα έλλνηα ππφ δηακφξθσζε [πνπ] παξακέλεη 
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πάληα αζχκθσλε πξνο εθείλν πνπ ζα έπξεπε λα είλαη, δηραζκέλε, εμαξζξσκέλε 

κεηαμχ δχν δπλάκεσλ» (νπ.: 52). 

 

Απηφ πνπ πξνζδηνξίδεη ην αξρείν, ζχκθσλα κε ηνλ Derrida, είλαη φηη: 

 

«εθείζελ ή εληεχζελ απηνχ ηνπ απινχ νξίνπ πνπ απνθαινχκε πέξαο ή 

πεξαηφηεηα, δε ζα ππήξρε ην άιγνο ηνπ αξρείνπ, ρσξίο ηελ απεηιή απηή ηεο 

ελφξκεζεο ηνπ ζαλάηνπ, ηεο επίζεηηθφηεηαο ή ηεο θαηαζηξνθήο. Ζ απεηιή απηή 

είλαη ά-πεηξε, παξαζχξεη ηε ινγηθή ηεο πεξαηφηεηαο θαη ηα απιά έκπξαθηα φξηα, 

ηελ ππεξβαηηθή αηζζεηηθή ζα ιέγακε, ηηο ρψξν-ρξνληθέο ζπλζήθεο ηεο 

δηαηήξεζεο» (νπ.: 38) 

 

Σελ ά-πεηξε, φκσο, πξννπηηθή πξέπεη λα ηε δνχκε ζε αληίζηξνθε ζρέζε κε ηνλ εαπηφ 

ηεο, ζε ζρέζε κε ηελ «εζηθφ-πνιηηηθή δηάζηαζε ηνπ πξνβιήκαηνο» (νπ.). Ζ 

απνζπλαξκνγή δελ ηαπηίδεηαη κε ηνλ ζθνπφ, ην ηέινο. ηηο έλλνηεο ηεο ππφζρεζεο θαη 

ηεο πίζηεο κπνξεί λα δεη θαλείο ηελ „ελφξκεζε ηνπ αξρείνπ‟ πνπ αληηζηξαηεχεηαη, 

ζχκθσλα κε ηελ αλάγλσζή καο, ηνλ εγθισβηζκφ ηνπ αξρείνπ ζε κηα αέλαε 

„αλαξρεία‟. Ζ ππφζρεζε πξνζβιέπεη ζε έλα πξνζσξηλφ, κειινληηθφ, ηέινο. Σν ηέινο 

δελ «βαξαίλεη κφλν σο αξλεηηθφ θνξηίν» (νπ.: 52). πλδέεηαη, ζχκθσλα κε ηνλ 

Derrida, κε ηελ έλλνηα ηνπ «ά-ζθεθηνπ» (νπ.) ην νπνίν ζπλδέεηαη ελίνηε κε ηα 

ζρήκαηα ηεο απψζεζεο θαη ηεο θαηαζηνιήο, αιιά δελ αλάγεηαη ζε απηά (νπ.). Σν ά-

ζθεθην: 

 

«Αγθαιηάδεη ηελ ηζηνξία ηεο έλλνηαο, εθηξέπεη ηελ επηζπκία ή ην άιγνο ηνπ αξρείνπ, ηε 

δηάλνημή ηεο ζην κέιινλ, ηελ εμάξηεζή ηνπο απφ ην βιέκκα εθείλνπ πνπ έξρεηαη, ελ 

νιίγνηο φια εθείλα πνπ ζπλδένπλ ηε γλψζε θαη ηε κλήκε κε ηελ ππφζρεζε» (νπ.). 

 

Ζ κειινληηθή ππφζρεζε θαηά ηνλ Derrida δελ είλαη απιψο θάηη αθεξεκέλν, αιιά 

αθήλεη έλα πξαγκαηηθφ απνηχπσκα, θαζψο εγγξάθεηαη ζηε γιψζζα θαη ζηελ 

επηρεηξεκαηνινγία (νπ.) θαη θαζηζηά ην αξρείν «κηα εγγχεζε θαη, φπσο θάζε εγγχεζε, 

[…] εγγχεζε γηα ην κέιινλ» (νπ.: 37). 

 

Απηή ε εγγχεζε θαζηζηά ην αξρείν έλα δήηεκα κειινληηθφ πνπ ρξήδεη, φκσο, κηαο 

απάληεζεο, κηαο ππφζρεζεο θαη κηαο επζχλεο γηα ην αχξην. Απηή είλαη πξσηίζησο έλα 

ελέξγεκα ηνπ ιφγνπ πνπ ιακβάλεη ρψξα ζην εδψ θαη ηψξα θαη σο ηέηνηα είλαη 
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εκπξάγκαηε. Σν αξρείν είλαη ε εκπξάγκαηε επηβεβαίσζε απηήο ηεο ππφζρεζεο. Καη 

κε απηφ ηνλ ηξφπν κπνξνχκε ζε έλαλ βαζκφ ηνπιάρηζηνλ λα μεπεξάζνπκε ηνλ 

«ηππηθφ εμαλαγθαζκφ ελφο έκπξαθηνπ δηαβήκαηνο (νπ.: 97). πσο είδακε 

πξνεγνπκέλσο ν Derrida δελ πξνζπεξλά ην θιέγνλ θηινζνθηθφ δήηεκα ηνπ 

«ζπλεξγεία θαη ηνπ δπλάκεη» (νπ.). Ζ ηνπνινγία θαη ε λνκνινγία, φπσο ζεκεηψλεη, ζα 

κπνξνχζαλ λα ζπλεπάγνληαη σο απαξαίηεηε ζπλζήθε ηελ πιήξε θαη έκπξαθηε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ „ιακβάλσ ρψξα‟ ηεο πξαγκαηηθφηεηαο ηνπ αξρεηνζεηεκέλνπ 

ζπκβάληνο. Ζ ζεψξεζε ηνπ Derrida απειεπζεξψλεη ην αξρείν απφ ηελ «παξαδνζηαθή 

θηινζνθηθή αληίζεζε» ηνπ „πξάηησ θαη δχλακαη‟, αθφκα θαη απφ απηφ ην «πέξαζκα 

ζηελ πξάμε» (passage a l‟ act). Απηά ηα δηιήκκαηα, φκσο, δεκηνπξγνχλ θαη ηα θελά 

πνπ αθήλεη ν ιφγνο ηνπ Derrida. Δπαλέξρνληαη ζε άιιεο ζπγγελείο πξνο ηε δηθή ηνπ 

ζεσξήζεηο θαη πξνβιεκαηνπνηήζεηο ηνπ αξρείνπ θαη ησλ κεραληζκψλ ηνπ. Σν 

πέξαζκα ζηελ πξάμε, φπσο πεξηγξάθεηαη απφ ηνλ Lacan, είλαη ε ζηηγκή θαηά ηελ 

νπνία ην ππνθείκελν θαηαιακβάλεηαη απφ έλα αλεμέιεγθην άγρνο θαη αληηδξά κε έλαλ 

παξνξκεηηθφ ηξφπν. πλεπάγεηαη κηα ζηηγκή δηάιπζεο ηνπ ππνθεηκέλνπ θαηά ηελ 

νπνία απηφ θαζίζηαηαη έλα θαζαξφ αληηθείκελν. ε απηή ηε ζπλζήθε, ε πξάμε απηή 

δελ απνηειεί θαλελφο είδνπο ζπκβνιηθφ κήλπκα κε θάπνηα αλαθνξά, θαζψο ε πξάμε 

απηή ελέρεη ηελ θαζνιηθή έμνδν απφ ηε ζθελή. Θα επαλέιζνπκε ζε απηφ ην δήηεκα 

πνπ ζπλδέεηαη κε έλαλ γεληθφηεξν πξνβιεκαηηζκφ πνπ αθνξά πεξηζζφηεξν 

αθηηβηζηηθέο θαιιηηερληθέο πξαθηηθέο νη νπνίεο θαηαθεχγνπλ ζε θπξηνιεθηηθέο 

πξάμεηο θαηαζηξνθήο, δηάιπζεο, επίζεζεο, αξπαγήο θ.ιπ.
56

 Θα κπνξνχζε λα ζθεθηεί 

θαλείο ηελ θαηαζηξνθή επίζεκσλ αξρείσλ, ηελ παξαράξαμε δεδνκέλσλ, ηε δηάρπζε 

επηθίλδπλσλ πιεξνθνξηψλ ζην πιαίζην ηεο βηνηξνκνθξαηίαο. ηα παξαδείγκαηα πνπ 

έρνπκε επηιέμεη ηέηνηεο πξνζέζεηο παξακέλνπλ ζην δίθηπν ηεο ζπκβνιηθήο ηάμεο. Σν 

δήηεκα ηεο „πνηφηεηαο‟ ηεο πξάμεο επαλέξρεηαη ζε δηάθνξα ζεκεία ηεο κειέηεο. 

Αλαθέξεηαη πεξηζζφηεξν ζε κηα παξάπιεπξε ζπδήηεζε πνπ ζα καο ελδηέθεξε λα 

αλαπηπρζεί ζε κηα πεξαηηέξσ κειέηε, ζρεηηθά κε ηε ζχγθιηζε ηεο ηεθκεξησηηθήο κε 

ηελ αθηηβηζηηθή θαιιηηερληθή πξαθηηθή. 

                                                 
56 Σα ηειεπηαία ρξφληα αλαδεηνχληαη φιν θαη πην πνιεκηθέο κνξθέο θαιιηηερληθήο πξαθηηθήο. Πνιινί 

ζεσξεηηθνί θαη θαιιηηέρλεο πηζηεχνπλ φηη ε „αθηηβηζηηθή ηέρλε‟ πηνζεηεί, φιν θαη πεξηζζφηεξν, κηα 

ζπκβηβαζηηθή ζηάζε, ηχπνπ Σξίηνπ Γξφκνπ (Third Way). Οη ππνζηεξηθηέο απηήο ηεο άπνςεο 

πηζηεχνπλ φηη θάηη ηέηνην είλαη ην ηέινο ηεο αθηηβηζηηθήο πξαθηηθήο. Απηή ε ππφζεζε κειεηήζεθε ζε 

ζρεηηθφ ζπκπφζην ζηελ Αθαδεκία Jan van Eyck ζην Maastricht (Bavo Collectivity, 2007). Αλεμάξηεηα 

κε ηα επηκέξνπο πνξίζκαηα ηνπ ζπκπνζίνπ είλαη ζαθέο φηη ε αθηηβηζηηθή ζηξνθή ζηελ ηέρλε 

ζπλνδεχεηαη θαη απηή απφ ηελ επλφεηε αλεζπρία γηα ηε ζεκαζία θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

θαιιηηερληθψλ πξαθηηθψλ πνπ εζηηάδνπλ ζε θνηλσληθά δεηήκαηα (socially engaged art).  
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Ζ ζεψξεζε ηνπ Derrida, καο επηηξέπεη λα εηζρσξήζνπκε ζηηο δεκηνπξγηθέο αληηλνκίεο 

θαη ζηα παξάδνμα πνπ ελέρεη ε δεκηνπξγία θάζε αξρείνπ. O πξνβιεκαηηζκφο ηνπ 

Derrida ζρεηηθά κε ηελ εζηθή ηνπ αξρείνπ αιιά θαη ε ηνπνλνκνινγηθή πξνζέγγηζε 

πνπ δηαπεξλά ηνλ ιφγν ηνπ γηα ην αξρείν, δελ παξνπζηάδεηαη σο κηα αδηέμνδε 

θαηαζηαιηηθή ζπλζήθε, αιιά σο πξννπηηθή πνπ ε δπλακηθή ηεο δηαθαίλεηαη ζηελ 

ππφζρεζε ηνπ κέιινληνο, κηα ππφζρεζε πνπ ελέρεη ην δήηεκα ηεο επζχλεο. Απηά ηα 

ζπκθξαδφκελα, άιισζηε, ζπκβαδίδνπλ κε ηελ πνιηηηθή ή εζηθή ζηξνθή πνπ 

ραξαθηεξίδεη ην χζηεξν έξγν ηνπ Derrida θαη ζε απηφ ην πλεχκα γίλεηαη θαιχηεξα 

θαηαλνεηφ ην ίδην ην αξρείν. Ζ επηζήκαλζε ησλ αληηλνκηψλ θαη ησλ παξάδνμσλ πνπ 

δηαπεξλνχλ ηελ θαηαζθεπή θάζε αξρείνπ είλαη εθείλε πνπ καο σζνχλ ζηε λέα θάζε 

θνξά δηαηχπσζε ηνπ. Ζ αλαθνξά ηνπ δηαλνεηή ζηε «ζέκε» θαη ηελ «ζέζκηζε» 

(Derrida, 1996 [1995]: 113)  καο απνηξέπνπλ απφ ην λα θαηαλνήζνπκε ην αξρείν ζηελ 

αέλαε δηάιπζή ηνπ. Αληίζεηα, ηα παξαπάλσ καο σζνχλ λα δψζνπκε κεγαιχηεξε 

έκθαζε απφ απηή πνπ έρεη δνζεί κέρξη ηψξα ζηε ζεκαζία ηνπ λφκνπ θαη ηεο αξρήο, 

ηεο εμνπζίαο πνπ δηαπεξλά ην αξρείν ζηελ παξαγσγηθή ηεο, φκσο, πξννπηηθή. Απηή 

ελέρεη ηελ παηξνθηνλία, πξνθαιεί, φκσο, ην πάζνο ηεο επαλαθνξάο πνπ επηηξέπεη ηελ 

επαλεγγξαθή ηεο ζρέζεο καο κε ηνλ λφκν.   

 

Παξφηη ζην απνδνκεηηθφ εγρείξεκα ηνπ Derrida ν θπζηθφο ρψξνο φπνπ ελνηθεί ην 

αξρείν απνηειεί έλα εθ ησλ ζπζηαηηθψλ ηεο ελλνηνιφγεζεο ηνπ - λφκνο θαη ηφπνο-, 

εκθηινρσξεί ζηελ ληεξηληηαλή θεηκεληθφηεηα. Οη δνκέο ηζνδπλακνχλ κε 

„αλαπνθξίζηκα‟ θείκελα. Ζ εμνπζία θαη ν απνθιεηζκφο πξνζδηνξίδνληαη κέζσ 

δπαδηθψλ αληηζέζεσλ κεηαμχ ελλνηψλ. Οη θνηλσληθνί δξψληεο γίλνληαη θαηαλνεηνί σο 

απνηέιεζκα γισζζηθψλ ηρλψλ θαη ζεκείσλ, σο εθ ηνχηνπ νη ζεζκηθέο πξαθηηθέο 

απνδπλακψλνληαη σο αθεξεκέλεο, θεηκεληθέο δνκέο (Howarth, 2008 [2000]: 72). Ζ 

απνδφκεζε ηνπ αξρείνπ, φκσο, νθείιεη πνιιά ζηελ θξηηηθή εμέηαζε ηεο 

αξρηηεθηνληθήο ηνπ, ηεο θαηαζθεπήο, ηνπ επηηχκβηνπ κλεκείνπ ησλ απαξραησκέλσλ 

ηεθκεξίσλ (Well, 2008: ρσξίο αξίζκεζε), ηεο «ηνπνινγηθήο θχζεο ηεο 

πνιιαπιφηεηαο» (Deleuze, 2005 [1985]: 38).  

 

Ο ζθεπηηθηζκφο ηνπ Foucault θαη δηαλνεηψλ, φπσο ηνπ Edward Said θαη ηνπ 

Habermas, απέλαληη ζηε κεηα-δνκηζηηθή πξνζέγγηζε ηνπ Derrida βαζίζηεθε ζηνλ 

ηζρπξηζκφ φηη ε ζεσξία ηνπ ιφγνπ ηνπ Derrida δελ αξκφδεη ζηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο 

–θαη θαη‟ επέθηαζε ζηνπο κεραληζκνχο ηεο–, γηαηί ππάξρεη κηα θαζαξή ηζνδπλακία 
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κεηαμχ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ, ιφγσλ θαη θεηκέλσλ. Ο Habermas ηζρπξίδεηαη φηη ν 

Derrida απνθεχγεη δεηήκαηα πνπ άπηνληαη ησλ ζεζκηθψλ πξαθηηθψλ, ζεσξψληαο φηη 

δελ είλαη παξά «αθεξεκέλεο θαη ηππηθέο θεηκεληθέο δνκέο» (Howarth, 2008 [2000]: 

71). Παξφι‟ απηά, νη ελλνηνινγηθέο ππνδνκέο θαη ινγηθέο πνπ πξνζθέξεη ε αλάγλσζε 

ηνπ Derrida, φηαλ ζπλδεζνχλ κε έλλνηεο θαη ινγηθέο πνπ έρνπλ ζηαρπνινγεζεί απφ 

ζηνραζηέο φπσο ν Foucault  θαη απφ ζπλνκηιεηέο θαη ζπλερηζηέο ηνπ, θαζίζηαληαη 

δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ αλάιπζε ησλ θνηλσληθψλ θαη πνιηηηθψλ ιφγσλ, φπσο 

ζεκεηψλεη ν Howarth (νπ.: 73). 

 

ηε ζχκπιεμε ηνπ ιφγνπ ησλ Foucault θαη Derrida πεξηγξάθεηαη κε ξηδνζπαζηηθφ 

ηξφπν ην «αξρεηηεθηνληθφ» δνκνπνηεηηθφ θαζεζηψο (status) ηεο θαηαζθεπήο ηνπ 

αξρείνπ, φπσο απηφ δηακνξθψλεηαη ζηε «ςπρηθή ηνπ ρσξνπνίεζε» (Derrida, 1996 

[1995]: 127).  Οη ελλνηνινγήζεηο ηνπ αξρείνπ απφ ηνπο Derrida θαη Foucault 

εληζρχνπλ ηελ ππφζεζή καο ζρεηηθά κε ηε δνκηθή, παξαγσγηθή ζρέζε ηνπ αξρείνπ κε 

ηνλ λφκν θαη ηελ εμνπζία, κε ηελ αλάιεςε θαη ηελ επηηέιεζε δεκφζηαο 

δχλακεο/εμνπζίαο. ηηο ελλνηνινγήζεηο θαη ησλ δχν ζεσξεηηθψλ, ην αξρείν δελ είλαη 

κηα ζπιινγή, αιιά κηα νξγαλσηηθή αξρή πνπ θέξεη ηελ πξφζεζε ηφζν ηεο απαξρήο, 

ηεο έλαξμεο λέσλ, απξφζκελσλ ζπλαξζξψζεσλ. πλδέεηαη κε ηελ πξφζεζε ηεο 

λνκνινγηθήο αξρήο, ηεο αλάιεςεο δεκφζηαο εμνπζίαο/δχλακεο. Ζ ζρέζε κε ηνλ λφκν, 

κε ηε δεκφζηα αλαγλψξηζε ηεο εμνπζίαο, δελ αλαθέξεηαη κφλν ζηελ θαηαζηξνθηθή 

θαη θαηαζηαιηηθή ηεο δηάζηαζε, αιιά ζηε ζεκαζία πνπ απηή ελέρεη σο παξαγσγηθή 

δχλακε. Ζ θνπθσηθή πξνβιεκαηνπνίεζε θαζηζηά ην αξρείν έλαλ αθφκα ξεκαηηθφ 

ζρεκαηηζκφ πνπ απαιιάζζεηαη απφ ηελ φπνηα ππνθψζθνπζα νπζία θαη ελφηεηα 

απέδηδαλ ζε απηφ πξνγελέζηεξεο πξνζεγγίζεηο. Ο Foucault θαηαδεηθλχεη φηη ε χπαξμε 

θαλφλσλ ζπγθξφηεζεο δελ καο επηηξέπεη λα εμεγήζνπκε πιήξσο ην ίδην καο ην 

αξρείν. Απηφ είλαη (είκαζηε) ξηδηθά απν-θεληξσκέλν(η). Σν αξρείν γίλεηαη θαηαλνεηφ 

ππφ ην πξίζκα ηνπ θνκβηθνχ ξφινπ ηεο εμνπζίαο θαη ηεο θπξηαξρίαο πνπ 

αλαιακβάλεη, πνπ αθνξά «κηα νιηθή δνκή δξάζεσλ νη νπνίεο αζθνχλ επηξξνή πάλσ 

ζε άιιεο πηζαλέο δξάζεηο» [Foucault, ζην Merquior, 2002 [1985] #362: 188]. Σν 

αξρείν λνείηαη σο κεραληζκφο [dispositif], έλα είδνο «θάλαβνπ εξκελείαο» ζηνλ νπνίν 

κεηέρνπλ ηφζν ηα αληηθείκελα ησλ εξεπλψλ, φζν θαη ηα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο, νη 

ίδηνη νη εξεπλεηέο (Howarth, 2008 [2000]: 114). Κάζε κεραληζκφο, φπσο θαη θάζε 

θίλεηξν γηα ηε δεκηνπξγία ελφο λένπ ζπζηήκαηνο εμνπζίαο, παξακέλεη πάληα έλαο 

αζηαζήο ζρεκαηηζκφο, κνλίκσο επάισηνο ζηελ αιιαγή θαη ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ. Τπ‟ 
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απηφ ην πξίζκα, ην αξρείν είλαη θαη απηφ αληηθείκελν εμαξζξψζεσλ νη νπνίεο ην 

θαζηζηνχλ κία εμνπζία κεηαμχ άιισλ θαη ππνλνκεχνπλ ηαπηφρξνλα ηελ παληνδχλακε 

θχζε ηνπ. Καζψο ακθηζβεηείηαη θαη απνκπζνπνηείηαη, ην αξρείν επηηξέπεη 

ηαπηφρξνλα ζηνπο θνηλσληθνχο δξψληεο λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα 

κεηαζρεκαηίδνπλ νη ίδηνη ηηο θνηλσληθέο ηνπο ζρέζεηο αμηνπνηψληαο ην αξρείν σο 

κεραληζκφ ζπκκεηνρήο ζηελ ίδηα ηελ ηέρλε ηεο θπβεξλεζηκφηεηαο. Γελ ππάξρεη 

ηίπνηα ζηνλ ιφγν ησλ Derrida θαη Foucault πνπ λα ππνδεηθλχεη φηη απηφ κπνξεί λα 

ζπκβεί εμαθαλίδνληαο άπαμ θαη δηαπαληφο ηελ εμνπζία, ηαπηίδνληαο ην αξρείν κε ηελ 

θελή ζέζε ηεο εμνπζίαο. Κάηη ηέηνην ζα θαηαξγνχζε ηελ ίδηα ηελ χπαξμε ηνπ αξρείνπ. 

Σα θελά πνπ αθήλεη ν ιφγνο ησλ δχν δηαλνεηψλ ζρεηηθά κε ηε ζεκαζία ησλ φξσλ 

δηεθδίθεζεο απηήο ηεο θελήο ζέζεο, φπσο επίζεο θαη ηε ζεκαζία ηνπ αδχλαηνπ ηνπ 

αξρείνπ, ζα ζπκπιεξψζνπλ νη ζπλνκηιεηέο θαη ζπλερηζηέο ηνπο, ζηνλ ιφγν ησλ 

νπνίσλ ζα αθηεξψζνπκε ηε ζπλέρεηα ηνπ θεθαιαίνπ. H ζεσξία ηνπ ιφγνπ ησλ Laclau 

θαη Mouffe, πνπ κε ξηδνζπαζηηθφ ηξφπν αλαδεηθλχεη ηελ παξαγσγηθή δχλακε ηεο 

αξλεηηθφηεηαο, ηε ζεκειησδψο αλαηξεπηηθή ηεο δπλαηφηεηα, απνδεηθλχεηαη ηδηαίηεξα 

ρξήζηκε ζηελ αλάδεημε αθφκα πεξηζζφηεξν ηεο παξαγσγηθήο ζρέζεο ηνπ αξρείνπ κε 

ηελ εμνπζία θαη ηνλ λφκν. Με απηή ηελ έλλνηα ην αδχλαην ηνπ αξρείνπ ζα πξνηαζεί 

σο δνκηθή ζπλζήθε ηεο χπαξμήο ηνπ θαη φρη ηεο θαηάξγεζήο ηνπ, ζηε βάζε ηεο 

αλαγλψξηζεο ηεο αλάγθεο δηαηήξεζεο ηνπ θελνχ ηεο εμνπζίαο θαη φρη ηνπ θελνχ ηνπ 

αξρείνπ. 

 

2.4. Πεξί Θεσξίαο ηνπ Λόγνπ: Σν αξρείν σο αληαγσληζηηθή θαηαζθεπή.  

 

«Δίλαη αλαγθαίν λα μεπεξάζνπκε ηελ απιντθή εηθφλα ελφο απψηεξνπ, απφιπηνπ θέληξνπ 

εμνπζίαο» (Laclau, 1997 [1990]: 135). 

 

« ηελ πξαγκαηηθφηεηα ρεηξαθέηεζε θαη ζπγθξφηεζε είλαη ηκήκαηα ηεο ίδηαο δηαδηθαζίαο» 

(νπ.: 171). 

 

Ζ αθφινπζε ζεσξία πνπ ζα παξνπζηάδνπκε δελ ζπλδέεηαη κε κηα άκεζε θαη πξνθαλή 

ζρέζε θαη αλαθνξά ζην αξρείν, φπσο ζπλέβε κε ηνπο ιφγνπο ησλ Foucault θαη 

Derrida. Ζ ζεσξία ηνπ ιφγνπ, ζπγθεθξηκέλα θάπνηεο ηδηαίηεξεο θαηεγνξίεο απηήο, 

ζπκβάιινπλ, φκσο, ζηελ πεξαηηέξσ δηαχγαζε ηνπ δεηήκαηνο ηνπ (θαιιηηερληθνχ) 

αξρείνπ πξνο κηα έλλνκε ζεζκίδνπζα πξαθηηθή. Ο ηξφπνο πνπ ζπγθεθξηκέλεο έλλνηεο 
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δηεξεπλήζεθαλ θαη δηεπξχλζεθαλ απφ ηνπο δηαλνεηέο Ernesto Laclau θαη Chantal 

Mouffe πηζηεχνπκε φηη είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκνο ζηελ ππφζεζή καο. Γηα ηελ αθξίβεηα 

ν ιφγνο ηνπο έξρεηαη λα θαιχςεη ην δηθνξνχκελν ζρεηηθά κε ηηο έλλνηεο ηεο εμνπζίαο, 

ηεο θπξηαξρίαο, ηεο αληίζηαζεο θαη ηεο (ζέζεο) ηνπ ππνθεηκέλνπ. Απηέο απνθηνχλ κηα 

ηδηαίηεξε ξηδνζπαζηηθή πξννπηηθή πνπ βαζίδεηαη ζηε ζεκαζία θαη ηελ θαηαλφεζε 

ησλ ζπλαξζξψζεσλ πνπ νξγαλψλνπλ ηελ αληίζηαζε ζηα ζπζηήκαηα εμνπζίαο θαη 

γλψζεο θαη ηηο δπλαηφηεηεο απηψλ ησλ ζπλαξζξψζεσλ ζην πιαίζην ηεο ζχγρξνλεο 

δεκνθξαηίαο. Αθφκα νη δηαηππψζεηο γηα ην ρψξν σο κηα νληνινγηθή θαηεγνξία ηεο 

νπνίαο ην λφεκα έρεη πνιηηηθνπνηεζεί, βξίζθνπλ κηα ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ 

πξνζέγγηζε ηνπ „ρψξνπ ηνπ αξρείνπ‟. Ο ρψξνο είλαη πξσηίζησο αληηθείκελν αγψλσλ 

θαη ην αξρείν κπνξεί λα παξάγεη έλαλ ηέηνην αγσληζηηθφ ρψξν. Ζ ξηδνζπαζηηθνπνίεζε 

ηεο ζχγρξνλεο δεκνθξαηίαο θαη ν πνιηηηθνπνηεκέλνο ρψξνο έρνπλ λφεκα ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε ηεο αλαγλψξηζεο ηεο αλάγθεο ελφο „κεξηθνχ θιεηζίκαηνο‟ πνπ αθνινπζεί 

ηνπο αγψλεο θαη ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ππνθεηκέλνπ κέζα ζε απηνχο (positionality). ε 

απηή ηε δηαδηθαζία θαη ζηελ αλαγλψξηζε φηη ν ζρεκαηηζκφο θάζε ηαπηφηεηαο θαη 

θάζε δνκήο είλαη κηα πξάμε εμνπζίαο, ην ππνθείκελν „επηθαζνξίδεηαη‟.  

 

ηε δηαηχπσζε ηεο ζεσξίαο ηνπο κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε κε κεγαιχηεξε επθξίλεηα 

ηηο κεηαηνπίζεηο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζηηο αξρεηαθέο θαιιηηερληθέο πξαθηηθέο απφ ην 

ελδηαθέξνλ ζηα δεηήκαηα ηεο θαηαγξαθήο, ηεο κλήκεο, ηεο ηζηνξίαο θαη ηνπ 

ηξαχκαηνο ζηα ζεζκηζηηθά „dispositif‟ πνπ βαζίδνληαη ζηε δηάθξηζε κεηαμχ «ζέζεσο 

ππνθεηκέλνπ», «πνιηηηθήο ππνθεηκεληθφηεηαο» εζηηαζκέλα ζηελ πξνβιεκαηηθή ηεο 

ηαχηηζεο θαη ηεο απφθαζεο (Howarth, 2008 [2000]: 122). Απηέο νη κεηαηνπίζεηο 

ζπλδένληαη κε ηελ εγεκνληθή πξφζεζε ηνπ αξρείνπ.  

 

Ο Laclau θαη ε Mouffe δηαηχπσζαλ ηε ζεσξία ηνπο ζπλζέηνληαο θαη ηξνπνπνηψληαο 

δχν κείδνλεο ζεσξεηηθέο παξαδφζεηο, ηνλ καξμηζκφ θαη ηνλ δνκηζκφ. Απηέο νη 

ζεσξεηηθέο παξαδφζεηο πξνζδηφξηζαλ ηνλ ραξαθηήξα ηεο ζεσξίαο ηνπο πνπ έρεη σο 

βαζηθνχο άμνλεο «ην ζηνραζκφ γχξσ απφ ην Κνηλσληθφ θαη ηε δηαηχπσζε κηαο 

ζεσξίαο ηνπ λνήκαηνο» (Phillips & Jorgensen, 2009 [2002]: 57). Ο ιφγνο ησλ Derrida 

θαη Foucault ζθηαγξαθεί ηε κεηα-δνκηζηηθή βάζε ηεο ζεσξίαο ηνπο, θαηά ηελ νπνία ην 

ζχλνιν ηνπ θνηλσληθνχ πεδίνπ «εξκελεχεηαη σο έλαο ηζηφο απφ δηαδηθαζίεο πνπ 

δεκηνπξγνχλ λφεκα» (νπ.). Οη δηαλνεηέο αμηνπνηνχλ ηελ απνδφκεζε θαη ηνλ κεηα-

ζηξνπθηνπξαιηζκφ αιιά θαη ηε ιαθαληθή ςπραλάιπζε πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπλ 
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«ηνπο κεηαζρεκαηηζκνχο ησλ ζχγρξνλσλ θνηλσληθψλ αγψλσλ» (ηαπξαθάθεο, 1997: 

22) θαη λα δηαηππψζνπλ κηα ζεσξία θνηλσληθήο θαηαζθεπήο (νπ: 24).  

 

θνπφο ηεο αλάιπζεο ηνπ ιφγνπ είλαη λα ραξηνγξαθήζεη ηηο δηαδηθαζίεο κε ηηο νπνίεο 

δηεμάγεηαη ν αγψλαο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ζεκαζίαο ησλ ζεκαηλφλησλ, θαζψο θαη ηηο 

δηαδηθαζίεο κε ηηο νπνίεο νξηζκέλνη ζπκβαηηθνί θαζνξηζκνί ηεο ζεκαζίαο 

θαζηεξψλνληαη ζε βαζκφ πνπ λα ηνπο ζεσξνχκε πιένλ θπζηθνχο, δειαδή, 

θπζηθνπνηνχληαη. χκθσλα κε ηνπο δχν ζεσξεηηθνχο, ε δηακφξθσζε θάζε ιφγνπ 

γίλεηαη κε ηε κεξηθή θαζήισζε ηνπ λνήκαηνο γχξσ απφ νξηζκέλα θνκβηθά ζεκεία 

(nodal points). Γηα παξάδεηγκα, έλα ζχλεζεο θνκβηθφ ζεκείν πνιηηηθψλ ιφγσλ είλαη ε 

«δεκνθξαηία», ελψ ην «έζλνο» απνηειεί ζπλήζσο θνκβηθφ ζεκείν εζληθψλ θαη 

εζληθηζηηθψλ ιφγσλ (νπ.: 60). Έλαο ιφγνο δηακνξθψλεηαη πάληα ζε ζρέζε κε απηφ 

πνπ απνθιείεη, δειαδή ζε ζρέζε κε ην «πεδίν ξεκαηηθφηεηαο»». Απηφ κπνξεί λα 

δειψλεη έλα ζχλνιν θαη‟ αξρήλ δπλαηψλ, αιιά απνθιεηζκέλσλ θαηαζθεπψλ 

λνήκαηνο, δειαδή, νηηδήπνηε θείηαη εθηφο ελφο δεδνκέλνπ ιφγνπ. Δπεηδή, φκσο, νη 

ιφγνη ζπγθξνηνχληαη πάληα ζε ζρέζε κε έλα έμσζελ, θηλδπλεχνπλ αλά πάζα ζηηγκή 

λα ππνλνκεπζνχλ απφ απηφ. ην ζεκείν απηφ είλαη ηδηαίηεξα θξίζηκε ε έλλνηα ηνπ 

«ζηνηρείνπ».  

 

Σα ζηνηρεία είλαη ηα ζεκαίλνληα, νη ζεκαζίεο ησλ νπνίσλ είλαη αθφκα αθαζφξηζηεο, 

πνπ έρνπλ πνιιέο ελεξγέο δπλαηέο ζεκαζίεο (είλαη πνιπζήκαληα). Οη ιφγνη 

πξνζπαζνχλ λα κεηαηξέςνπλ ηα ζηνηρεία ζε «ζηηγκέο» πεξηνξίδνληαο ηελ πνιπζεκία 

ηνπο θαη απνδίδνληάο ηνπο έλα θαζνξηζκέλν λφεκα. χκθσλα κε ηνπο Laclau θαη 

Mouffe ν ιφγνο παξάγεη έλα «θιείζηκν» βάδνληαο πξνζσξηλφ ηέινο ζηηο δηαθπκάλζεηο 

ηνπ λνήκαηνο. ην ζρεκαηηζκφ ηνπ ιφγνπ ηα θνκβηθά ζεκεία είλαη πξνλνκηαθά 

ζεκαίλνληα, κε άμνλα ηα νπνία νξγαλψλεηαη θάζε ιφγνο. Σα ζεκαίλνληα απηά είλαη 

θελά.  

 

Θα ζηαζνχκε ζηε ζεκαζία ησλ θελψλ ζεκαηλφλησλ, πξηλ ζθεθηνχκε πψο κπνξνχκε 

λα αμηνπνηήζνπκε ηηο έλλνηεο πνπ πξνηείλνπλ νη Laclau θαη Mouffe ζηε κειέηε καο 

γηα ην αξρείν. Κελφ ζεκαίλνλ είλαη έλα ζεκαίλνλ ρσξίο ζεκαηλφκελν. Απηφ βέβαηα 

φπσο επηζεκαίλεη ν Laclau (1997: 211), δελ ζεκαίλεη απιά φηη ην ίδην ζεκαίλνλ 

κπνξεί λα ζπλδεζεί κε δηαθνξεηηθά ζεκαηλφκελα ζε δηαθνξεηηθά πιαίζηα (απηφ ζα 

έθαλε ην ζεκαίλνλ απιά απξνζδηφξηζην ή αθφκα ακθίζεκν, ζην βαζκφ πνπ ν 
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επηθαζνξηζκφο ηνπ εκπνδίδεη ηελ πιήξε θαζήισζε ηνπ). Σα θελά ζεκαίλνληα 

ζπλδένληαη κε ηε δηαηαξαρή ή ηελ θαηάξξεπζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο ζεκαζηνδφηεζεο 

πνπ αθνξά ην γεγνλφο φηη ηα φξηα πνπ ηα πξνζδηνξίδνπλ είλαη «πάληνηε 

αληαγσληζηηθά» (νπ.: 213). Ζ θαηάξξεπζε ζεκαηνδνηεί ηελ εκθάληζε ησλ θελψλ 

ζεκαηλφλησλ. ηε ινγηθή απηή ησλ νξίσλ (απνθιεηζκνχ) εηζάγεηαη έλα ζχζηεκα 

δηαθνξψλ πνπ ζπγθξνηείηαη απφ ην φξην απηφ. Κάζε ζηνηρείν ηνπ ζπζηήκαηνο έρεη κηα 

ηαπηφηεηα, ζηνλ βαζκφ πνπ δηαθέξεη απφ ηα άιια (Γηαθνξά=Σαπηφηεηα) θαη 

ηαπηφρξνλα φιεο απηέο νη δηαθνξέο είλαη ηζνδχλακεο απφ ηε ζηηγκή πνπ φιεο αλήθνπλ 

ζηελ ίδηα πιεπξά ηνπ ζπλφξνπ ηνπ απνθιεηζκνχ. Γηα λα θαηαζηνχλ, φκσο, 

ζεκαίλνληα ηνπ απνθιεηζκνχ, νη δηάθνξεο απνθιεηζκέλεο θαηεγνξίεο πξέπεη λα 

αλαηξέζνπλ ηηο δηαθνξέο ηνπο κέζα απφ ην ζρεκαηηζκφ κηαο αιπζίδαο ηζνδχλακσλ, 

αλάκεζα ζε εθείλα πνπ ην ζχζηεκα δαηκνλνπνηεί, γηα λα πξνζδψζεη λφεκα ζηνλ 

εαπηφ ηνπ. ην ζεκείν απηφ αλαδχεηαη ε δπλαηφηεηα ελφο θελνχ ζεκαίλνληνο ην 

νπνίν θάλεη αηζζεηή ηελ παξνπζία ηνπ ιακβάλνληαο ζέζε ζηε δηαδηθάζηα θαηά ηελ 

νπνία νη δηαθνξέο κεηαηξέπνληαη ζε αιπζίδεο ηζνδπλακηψλ. Πξνθεηκέλνπ λα 

ζεκάλνπκε ηα φξηα ηεο ζεκαζηνδφηεζεο δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα παξά κέζα απφ ηελ 

«αλαηξνπή ηεο ζεκαζηνδφηεζεο» (νπ.: 215). Καηά ηα πξφηππα ηεο ςπραλάιπζεο, 

απηφ πνπ δελ είλαη άκεζα αλαπαξαζηάζηκν κπνξεί λα αλαπαξαζηαζεί κέζα απφ απηή 

ηε δηαδηθαζία αλαηξνπήο.  

 

Ο Laclau εμεγεί απηέο ηηο θαηεγνξίεο κέζα απφ ην παξάδεηγκα ησλ θηλεηνπνηήζεσλ. 

ε έλα θιίκα αθξαίαο θαηαπίεζεο, θάζε θηλεηνπνίεζε πνπ αθνξά ηε δηεθδίθεζε ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ ζηφρνπ, δελ εθιακβάλεηαη σο θάηη πνπ ζπλδέεηαη κφλν κε ηελ 

ηθαλνπνίεζε απηνχ ηνπ ζηφρνπ, αιιά θαη σο πξάμε αληίζηαζεο θαηά ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Μηα ζεηξά επηκέξνπο αγψλσλ γίλνληαη αληηιεπηνί σο ηζνδχλακνη απέλαληη ζηελ 

θαηαπίεζε ηνπ θαζεζηψηνο. Ζ επαλαζηαηηθή καδηθή ηαπηφηεηα ζπγθξνηείηαη κέζα 

απφ ηνλ επηθαζνξηζκφ πνιιαπιψλ μερσξηζηψλ αγψλσλ. ην ζρήκα απηφ θάζε 

ζπγθεθξηκέλνο αγψλαο θπξηαξρείηαη απφ κηα αληηθαηηθή θίλεζε πνπ ηελ ίδηα ζηηγκή 

ζπληζηά θαη θαηαξγεί ηε κνλαδηθφηεηά ηνπ. Οη δηαθνξεηηθνί αγψλεο είλαη δηαθνξεηηθά 

ζψκαηα πνπ γηα ηελ επίηεπμε ηνπ θνηλνχ ζηφρνπ κπνξνχλ αδηαθξίησο λα 

ελζαξθψζνπλ ηελ αληίζεζε ζηελ θαηαπηεζηηθή εμνπζία. Απηφ θαζηζηά δπλαηή ηε 

ζρέζε ηζνδπλακίαο. κσο, ε θαζαξή ιεηηνπξγία ησλ ηζνδπλακηψλ αλαπαξηζηά κηα 

απνχζα πιεξφηεηα, θαζψο γίλεηαη αληηιεπηή κε ηελ θαηάξξεπζε ηεο δηαθνξηθήο 

ηαπηφηεηαο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ αγψλσλ. Ζ θαζαξή ιεηηνπξγία ησλ ηζνδπλακηψλ δελ 
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κπνξεί λα έρεη ην δηθφ ηεο ζεκαίλνλ. Αλ είρε, δελ ζα ήηαλ ην απνηέιεζκα ηεο 

θαηάξξεπζεο θάζε δηαθνξηθήο ηαπηφηεηαο. Γελ ζα κπνξνχζε λα έρεη θακία δηθή ηεο 

αληηπξνζψπεπζε. Δίλαη αλαγθαζκέλε λα ηε δαλείδεηαη απφ θάπνηα νληφηεηα πνπ 

ζπγθξνηείηαη ζην πεδίνπ ησλ ηζνδπλακηψλ (ν ρξπζφο είλαη κηα ζπγθεθξηκέλε αμία 

ρξήζεο, ε νπνία αλαιακβάλεη παξάιιεια ηε ιεηηνπξγία αληηπξνζψπεπζεο ηεο αμίαο ). 

Απηή ε εθθέλσζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαίλνληνο απφ ην ζπγθεθξηκέλν ζεκαίλνλ 

επηηξέπεη ηελ εκθάληζε ησλ θελψλ ζεκαηλφλησλ. Ο εξγαηηθφο αγψλαο κπνξεί λα 

θαηαζηεί πξνο ζηηγκή ζεκαίλνλ ηνπ απειεπζεξσηηθνχ αγψλα απφ ην θαηαπηεζηηθφ 

θαζεζηψο. Ζ αιπζίδα ησλ ηζνδπλακηψλ πνπ πξνυπνηίζεληαη πξνθεηκέλνπ νη ζηφρνη 

κηαο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο λα ηαπηηζηνχλ κε ηελ επξχηεξε θνηλσλία, ηείλεη λα 

εθθελψζεη θαη λα ραιαξψζεη ηε ζρέζε απηνχ ηνπ ζεκαίλνληνο κε ην πεξηερφκελν κε 

ην νπνίν έρεη αξρηθά ζπλδεζεί. Καζψο, φκσο, ε θνηλσλία αιιάδεη, ε ηαχηηζε κε 

δηάθνξα εγρεηξήκαηα δελ είλαη απηφκαηε. Σα εγρεηξήκαηα απηά ζα πξνζπαζνχλ, ζε 

θάζε λέν πξνζπάζεηα απνδηνξγάλσζεο κηαο θαηαπηεζηηθήο ηάμεο (γηα παξάδεηγκα, 

ηνπ βαζηιηά, ηνπ ηζαξηθνχ θαζεζηψηνο, ηνπ απαξηράηλη) λα εγεκνλεχνπλ ηα θελά 

ζεκαίλνληα. (νπ.: 217-23).  

 

Σα θελά ζεκαίλνληα δελ πεξηγξάθνπλ έλα „είλαη‟ ην νπνίν δε έρεη αθφκα 

πξαγκαηνπνηεζεί, αιιά έλα „είλαη‟ ην νπνίν είλαη θαηαζηαηηθά άπηαζην, κηαο θαη θάζε 

ζπζηεκαηηθφ απνηέιεζκα δε ζα είλαη παξά πξντφλ ελφο αζηαζνχο ζπκβηβαζκνχ 

αλάκεζα ζηε δηάζηαζε ηεο ηζνδπλακίαο θαη ζηε δηάζηαζε ηεο δηαθνξάο. Έρνπκε 

δειαδή, λα θάλνπκε κε κηα «θαηαζηαηηθή έιιεηςε, κε έλα αδχλαην αληηθείκελν» 

(Laclau 1997 [1990]: 216), ην νπνίν γίλεηαη αληηιεπηφ κέζα απφ ηελ αδπλαηφηεηα ηεο 

ηθαλήο ηνπ αλαπαξάζηαζεο. Σν ζεκαίλνλ πνπ εθθελψλεηαη, γηα λα αλαιάβεη ηελ 

αληηπξνζσπεπηηθή ιεηηνπξγία ζα είλαη πάληνηε θαηαζηαηηθά αλεπαξθέο (νπ.: 217). 

Απηφ πνπ πνιηηηθνπνηεί ην θελφ ζεκαίλνλ είλαη ε δηεπθξίληζε εθείλνπ πνπ θαζνξίδεη 

φηη έλα ζεκαίλνλ έλαληη ελφο άιινπ ζα αλαιάβεη, ζε δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο, απηή ηε 

ζεκαζηνδνηηθή ιεηηνπξγία.  

 

Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ην απαξαίηεην θιείζηκν γηα ηελ παξαγσγή λνήκαηνο, 

απαηηείηαη ε ζπλάξζξσζε, ε νπνία απνηειεί θάζε πξαθηηθή πνπ δεκηνπξγεί κηα ζρέζε 

αλάκεζα ζηα ζηνηρεία, ηέηνηα πνπ λα ηξνπνπνηεί θαη λα ζηαζεξνπνηεί ηελ ηαπηφηεηά 

ηνπο. χκθσλα, φκσο, κε ηνπο Laclau θαη Mouffe νη ζπλαξζξψζεηο ζπληζηνχλ κφλν 

ελδερνκεληθέο παξεκβάζεηο ζε έλα «αλαπνθξίζηκν» (undecidable) πεδίν. Καηά 
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ζπλέπεηα, ππάξρεη πάληα ε δπλαηφηεηα λα αλαπηπρζνχλ λένη αγψλεο γχξσ απφ ηε 

δηακφξθσζε ηεο δνκήο. ε αληίζεζε κε ηε δνκηζηηθή παξάδνζε, πνπ ζεσξνχζε φηη ε 

επηζηήκε απνβιέπεη ζηελ αλαθάιπςε ηεο δνκήο, ε ζεσξία ηνπ ιφγνπ επηδηψθεη λα 

αλαιχζεη ηε ζπγθξφηεζε θαη ηελ αιιαγή ηεο δνκήο ηνπ ιφγνπ. Αληιψληαο απφ ην 

νπινζηάζην ηεο πνιηηηθήο ζεσξίαο θαη ηεο καξμηζηηθήο παξάδνζεο, ζηε ζεσξία ηνπ 

ιφγνπ νη έλλνηεο ηεο εγεκνλίαο, ηνπ αγσληζκνχ, ηνπ αληαγσληζκνχ, αθφκα απηέο ηεο 

ζπλάξζξσζεο θαη ηεο ελδερνκεληθφηεηαο γίλνληαη ε βάζε κηα ζπγθεθξηκέλεο 

πνιηηηθήο πξφηαζεο.  

 

ην ζρεκαηηζκφ κηαο λέαο θαηαζθεπήο, φπσο είλαη ε δεκηνπξγία ελφο λένπ αξρείνπ, 

βξίζθνπκε κηα ελδηαθέξνπζα έθθξαζε ηεο ηζρχνο απηψλ ησλ θαηεγνξηψλ. Ζ 

πεξίπησζε ελφο αξρείνπ πνπ πξνηείλεηαη σο έλαο αληηκαρφκελνο ζρεκαηηζκφο ζε κηα 

θπξίαξρε ζεψξεζε ηεο ηζηνξίαο, ελφο ζπκβάληνο, κηαο ηαπηφηεηαο θ.ιπ., είλαη θαη 

απηή κηα πξνζπάζεηα παξαγσγήο λνήκαηνο. πσο θάζε κεραληζκφο θαη θάζε θίλεηξν 

γηα ηε δεκηνπξγία ελφο λένπ ζπζηήκαηνο, έηζη θαη ην αξρείν παξακέλεη πάληα έλαο 

αζηαζήο ζρεκαηηζκφο, κνλίκσο επάισηνο ζηελ αιιαγή θαη ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ. 

πσο ζεκεηψζακε λσξίηεξα, ην αξρείν είλαη θαη απηφ αληηθείκελν εμαξζξψζεσλ νη 

νπνίεο ην θαζηζηνχλ κηα εμνπζία κεηαμχ άιισλ θαη ππνλνκεχνπλ ηαπηφρξνλα ηελ 

παληνδχλακε θχζε ηνπ. ηε ζπλζήθε ηεο εμάξζξσζεο αλαδχεηαη ε πνιηηηθή 

δπλαηφηεηα, πνπ επηηξέπεη ζηα ππνθείκελα λα αλαιάβνπλ σο θνηλσληθνί δξψληεο λα 

κεηαζρεκαηίζνπλ ηηο θνηλσληθέο ηνπο ζρέζεηο. Ζ ζπλζήθε απηή δελ βξίζθεη ηελ 

πξννπηηθή ηεο ζηε κφληκε εμαθάληζε ηεο εμνπζίαο, ηαπηίδνληαο ην αξρείν κε ηελ 

θελή ζέζε ηεο εμνπζίαο, αιιά πξνο ζηηγκή αμηνπνηεί απηή ηε ζηηγκηαία εμαθάληζε. Ζ 

δηαδηθαζία απηή, επηβεβαηψλεη κελ ηε ζεκαζία ηεο δηαηήξεζεο ηνπ θελνχ ηεο 

εμνπζίαο, πνπ δελ θαηαξγεί ην αξρείν, ελδπλακψλεη δε, ηελ παξαγσγηθή ηνπ ζρέζε κε 

ηελ εμνπζία θαη ηε δηαδηθαζία ηεο ζεζκνπνίεζεο, ηνπνζεηψληαο ην ζηνλ νξίδνληα ηεο 

λεφηεξεο δεκνθξαηίαο.  

 

Έλα αξρείν κπνξεί λα γίλεη θαηαλνεηφ σο θνκβηθφ ζεκείν ηνπ ηζηνξηθνχ ιφγνπ, αιιά 

θαη κεηέσξν ζεκαίλνλ γηα ηελ πάιε, γηα παξάδεηγκα, αλάκεζα ζηνλ απνηθηαθφ ιφγν 

θαη ηε κεηα-απνηθηαθή θξηηηθή. Μπνξνχκε λα αληηιεθζνχκε ην αξρείν σο «επίδηθν» 

(Phillips & Jorgensen, 2009 [2002]: 66) αληηθείκελν ζηηο ζπγθξνχζεηο αλάκεζα ζηνπο 

αληαγσληζηηθνχο ιφγνπο, σο ειεγθηηθφ φξγαλν, γηα παξάδεηγκα, ζηελ ππεξεζία ηνπ 

γξαθεηνθξαηηθνχ θαη ηερλνθξαηηθνχ κεραληζκνχ ή σο ρεηξαθεηηθφ εξγαιείν ζηε 
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δηάζεζε ρεηξαθεηηθψλ νξγαλψζεσλ. Οη επηκέξνπο ζπλαξζξψζεηο ησλ ζηνηρείσλ 

κπνξνχλ είηε λα αλαπαξάγνπλ είηε λα ακθηζβεηνχλ ηνπο ππάξρνληεο ιφγνπο. Δμαηηίαο 

απηήο ηεο δηαξθνχο πνιπζεκίαο, θάζε πξνθνξηθή ή γξαπηή έθθξαζε απνηειεί ζε 

θάπνην βαζκφ ζπλάξζξσζε ή θαηλνηνκία. Ζ ζχζηαζε ελφο αξρείνπ κπνξεί λα 

ζεσξεζεί ζπλάξζξσζε ή θαηλνηνκία πνπ ζπκκεηέρεη ζηε κεηαηξνπή ησλ ζηνηρείσλ ζε 

ζηηγκέο θαη επηρεηξεί λα άξεη ηηο αζάθεηεο ησλ ζεκαζηψλ. Κάζε έθθξαζε ηνπ αξρείνπ 

απνηειεί κηα ελεξγή πξνζπάζεηα πεξηζηνιήο ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ λνήκαηνο, 

δηαξζξψλεη ηηο ζρέζεηο ησλ ιέμεσλ κε έλαλ ηξφπν απνθιείνληαο ελαιιαθηηθέο κνξθέο 

νξγάλσζεο (νπ: 65). Αθφκα, ζε έλα ζρήκα δεκηνπξγηθήο θαηάρξεζεο, κπνξνχκε λα 

ζεσξήζνπκε ην αξρείν σο θελφ ζεκαίλνλ πνπ ζα είλαη πάληνηε θαηαζηαηηθά 

αλεπαξθέο.  

 

Ζ ζεκαζία ηεο θαηεγνξίαο ηεο εγεκνλίαο ζηελ αλάδπζε ηνπ Πνιηηηθνύ.  

ηε ζεσξία ηνπ ιφγνπ, νη ξεκαηηθέο δηαδηθαζίεο δελ πεξηιακβάλνπλ κφλν ηα ζπλήζε 

ζεκεηνινγηθά ζπζηήκαηα∙ θαιχπηνπλ νιφθιεξν ην ξεκαηηθφ πεδίν (νπ.: 67). Ζ ίδηα ε 

θνηλσλία ιακβάλεηαη σο ην εκηηειέο πξντφλ ησλ ξεκαηηθψλ καο θαηαζθεπψλ. Οη 

θαηαζθεπέο καο δελ αληηζηνηρνχλ ζε θάπνηα a priori δνζκέλε νπζία ηνπ θνηλσληθνχ 

νχηε ππαθνχνπλ ζε κηα ηζηνξηθή αλαγθαηφηεηα. Τπφ απηή ηελ έλλνηα ην θνηλσληθφ 

«θαζίζηαηαη έλα πεδίν θαηαζηαηηθά αληαγσληζηηθφ, ζην νπνίν δηαθνξεηηθέο 

ζπλαξζξψζεηο, αληαγσληζηηθνί ιφγνη πξνζπαζνχλ λα εγεκνλεχζνπλ ζηε ζπγθξφηεζε 

ηεο θνηλσλίαο» (νπ. 25).  

 

ρεηηθά κε ηελ θνκβηθήο ζεκαζίαο πξφθξηζε πνπ δίλνπλ νη Laclau θαη Mouffe ζην 

δήηεκα ηεο εγεκνλίαο, απηή «εξκελεχεηαη θαιχηεξα σο ε νξγάλσζε ηεο ζπλαίλεζεο –

σο νη δηαδηθαζίεο κε ηηο νπνίεο ζπγθξνηνχληαη νη ππνηειείο κνξθέο ζπλείδεζεο, ρσξίο 

πξνζθπγή ζηε βία ή ηνλ θαηαλαγθαζκφ» [Barrett M. ζην (Phillips & Jorgensen, 2009 

[2002]: 69)]. Ζ ζεσξία ηεο εγεκνλίαο ηνπ Antonio Gramsci, πνπ απνηειεί ζεκαληηθή 

πεγή έκπλεπζεο γηα ηνπο Laclau  θαη Mouffe, ππνζηεξίδεη φηη πξέπεη λα κειεηεζνχλ 

νη εγεκνληθέο δηεξγαζίεο ηεο δεκηνπξγίαο λνήκαηνο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζην επίπεδν 

ηεο ππεξδνκήο θαη αλήθνπλ ζην πνιηηηθφ πεδίν. Οη Laclau θαη Mouffe 

ξηδνζπαζηηθνπνηνχλ απηή ηε ζεσξία δειψλνληαο φηη δελ ππάξρνπλ αληηθεηκεληθνί 

λφκνη πνπ δηαηξνχλ ηελ θνηλσλία ζε ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο· νη θνηλσληθέο νκάδεο 

δεκηνπξγνχληαη κέζα απφ πνιηηηθέο ξεκαηηθέο δηαδηθαζίεο (νπ.: 71).  
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Οη Laclau  θαη Mouffe δελ πεξηνξίδνπλ ηελ αλάιπζε ιφγνπ ζε θαζαξά γισζζηθά 

θαηλφκελα. Δζηηάδνπλ ηελ αλάιπζε ιφγνπ ζε «θφζκνπο» απφ ζρεηηδφκελα 

αληηθείκελα θαη πξαθηηθέο πνπ κνξθνπνηνχλ ηηο ηαπηφηεηεο ησλ θνηλσληθψλ 

πξαηηφλησλ. πσο ε δνκή ηεο γιψζζαο, έηζη θαη ε θνηλσλία θαη ε ηαπηφηεηα 

απνηεινχλ εχπιαζηεο θαη κεηαβαιιφκελεο νληφηεηεο πνπ δελ κπνξνχλ λα 

θαζνξηζηνχλ θαη λα παγησζνχλ ηειεζίδηθα. ηφρνο είλαη ε δηεξεχλεζε ηνπ ηξφπνπ κε 

ηνλ νπνίν δεκηνπξγνχκε ηελ πξαγκαηηθφηεηα, έηζη ψζηε λα κνηάδεη αληηθεηκεληθή θαη 

θπζηθή. Αληηθείκελν ηεο αλάιπζεο είλαη ε δηαδηθαζία θαηαζθεπήο ηεο 

αληηθεηκεληθφηεηαο (νπ.: 72). Κνηλσλία είλαη ε πξνζπάζεηά καο λα πξνζδηνξίζνπκε ην 

λφεκα ηεο θνηλσλίαο, φρη έλα «αληηθεηκεληθά» ππαξθηφ θαηλφκελν (73). Χο ζπλέπεηα 

απηνχ, νη ίδηεο νη ηαπηφηεηεο ησλ αηφκσλ (ζπιινγηθέο θαη αηνκηθέο) είλαη πξντφληα 

ελδερνκεληθψλ, ξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη σο ηέηνηεο δηακνξθψλνληαη κέζα απφ ηελ 

πάιε ησλ ιφγσλ (νπ.). 

 

Ζ ζέζε ησλ Laclau θαη Mouffe πεξί αηέιεηαο, απνθέληξσζεο θαη αζηάζεηαο ηνπ 

θνηλσληθνχ, έρεη ηηο βάζεηο ηεο ζηε ιαθαληθή ςπραλάιπζε. Σαπηίδεηαη, φπσο 

επηζεκαίλεη ν Γηάλλεο ηαπξαθάθεο, «κε απηφ πνπ ν Lacan νλνκάδεη „Πξαγκαηηθφ‟, 

δειαδή ην αδχλαηνλ, απηφ πνπ πάληα δηαθεχγεη ησλ πξνζπαζεηψλ καο λα ην 

αλαπαξαζηήζνπκε κε ηα θαληαζηαθά θαη ζπκβνιηθά καο κέζα» (ηαπξαθάθεο, 1997: 

30). Ζ ζέζε απηή ζπλαληηέηαη, ζα ιέγακε, δεκηνπξγηθά κε ην αηειέο αξρείν ηνπ 

Derrida θαη ηελ έλλνηα ηνπ «ά-ζθεθηνπ». ια απηά δελ ζεκαίλνπλ φηη γηα ηνπο Laclau 

θαη Mouffe ην θνηλσληθφ πεδίν είλαη παξαδνκέλν ζε έλα κεηα-κνληέξλν ράνο. 

Αληίζεηα, φπσο ζπλερίδεη ν ηαπξαθάθεο, απηή αθξηβψο ε αδπλαηφηεηα θιεηζίκαηνο, 

ε αδπλαηφηεηα πιήξνπο ειέγρνπ ηνπ Πξαγκαηηθνχ, θηλεηνπνηεί πξνζπάζεηεο 

θάιπςεο, «ζπξξαθήο ηνπ θελνχ πνπ ην δηαπεξλά κέζα απφ ηε ζπλάξζξσζε ιφγσλ θαη 

ηδενινγηθψλ κνξθψλ γχξσ απφ θνκβηθά ζεκεία» πνπ θαζηζηά ηε ζπγθξφηεζε ηνπ 

λνήκαηνο δπλαηή, παξφηη θακία νξηζηηθή θαζήισζή ηνπ δελ είλαη δπλαηή (νπ.: 31). 

Γχξσ απφ ηα θνκβηθά ζεκεία ζπλαξζξψλεηαη κηα αιπζίδα ζεκαηλφλησλ. Οη 

ιαθαληθήο πξνέιεπζεο έλλνηεο ησλ θνκβηθψλ ζεκείσλ θαη ηεο θαηεγνξίαο ηεο 

ζπξξαθήο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο ζηε ζεψξεζε ησλ Laclau θαη Mouffe.  
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Οη Laclau θαη Mouffe δελ θάλνπλ δηαρσξηζκφ αλάκεζα ζε ξεκαηηθά θαη κε ξεκαηηθά 

θαηλφκελα. Οη ίδηεο νη θνηλσληθέο πξαθηηθέο είλαη ξεκαηηθέο. Ζ αλαπαξαγσγή θαη ε 

αιιαγή ησλ λνεκαηνδνηήζεσλ ζπληζηνχλ πνιηηηθέο πξάμεηο. Ζ πνιηηηθή, φκσο, γηα 

απηνχο δελ είλαη κηα απιή επηθάλεηα πνπ αληαλαθιά ηε βαζχηεξε θνηλσληθή 

πξαγκαηηθφηεηα· ε ίδηα ε θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα ξπζκίδεηαη απφ δηαξθείο 

πνιηηηθέο δηεξγαζίεο (Phillips & Jorgensen, 2009 [2002]: 77). Καη‟ αλαινγία ην ίδην 

ην αξρείν δελ είλαη κηα απιή επηθάλεηα πνπ αληαλαθιά ηελ θνηλσληθή 

πξαγκαηηθφηεηα, ηελ θξίζε κηαο επνρήο, ην ηξαχκα κηαο νκάδαο, αιιά ξπζκίδεηαη 

θάζε θνξά απφ ζπλερείο πνιηηηθέο δηεξγαζίεο, πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηη ππνθείκελα 

γηλφκαζηε, κε πνην ηξφπν κηιάκε θαη πνηνχκε ηελ θνηλσλία καο. πσο επηζεκαίλεη ε 

Judith Butler ε πξσηνγελήο εκπεηξία ηνπ ηξαχκαηνο καο θαηαθιχδεη. Απηφ κπνξεί λα 

βησζεί κφλν εθ ησλ πζηέξσλ, κέζα απφ έλα δεχηεξν ζπκβάλ (ηελ θαηαζθεπή ηνπ 

αξρείνπ, ζα ιέγακε). Σφηε κηα άιιε ιέμε έξρεηαη πξνο ην κέξνο καο, κηα απεχζπλζε, 

έλαο ραξαθηεξηζκφο θαη εκείο, παξφηη ζπληεηξηκκέλα πιάζκαηα ζπλερίδνπκε λα 

κηιάκε. Απηή ε δηαδηθαζία καο πξνζδηνξίδεη σο ππνθείκελα (Butler, 2009 

[2005]:135). 

 

ρεηηθά κε ηελ πνιηηηθή, ε ζεσξία ηνπ ιφγνπ, ζηξέθεηαη πξνο κηα νληνινγηθή κειέηε 

απηήο ηεο έλλνηαο. ε απηή γίλεηαη αθφκα πην θαηαλνεηφο ν ξφινο ηεο εγεκνλίαο, ε 

νπνία θηλείηαη αλάκεζα ζηελ «αληηθεηκεληθφηεηα» (πνπ αθνξά ιφγνπο πνπ έρνπλ 

ξηδψζεη ηφζν βαζηά, ψζηε λα έρεη ραζεί ε αλάκλεζε ηεο ελδερνκεληθφηεηάο ηνπο) θαη 

ην «πνιηηηθφ» (πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ακθηζβήηεζε απηνχ πνπ θαίλεηαη θπζηθφ θαη 

αληηθεηκεληθφ). Σν αληηθεηκεληθφ κπνξεί λα γίλεη μαλά θαη νη ζεκεξηλέο ζπγθξνχζεηο 

κπνξεί λα ππνρσξήζνπλ κε ηνλ ρξφλν θαη λα δψζνπλ ηε ζέζε ηνπο ζε κηα λέα 

«αληηθεηκεληθφηεηα», σο απνηέιεζκα ηεο θπζηθνπνίεζεο κηαο νπηηθήο θαη ηεο 

δηακφξθσζεο θνηλσληθήο ζπλαίλεζεο γχξσ απφ απηή. Ζ πξσηνγελήο εκπεηξία ηνπ 

ηξαχκαηνο –ηεο πεξηηνκήο, ζα ιέγακε παξαπέκπνληαο ζηελ ληεξηληηαλή αλάγλσζε–, 

πνπ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο «νηθνπκεληθή»
57

, σο ε ελαξθηήξηα δφκεζε ελφο αξρείνπ, 

θαηνρπξψλεηαη θάζε θνξά ζε δηαθνξεηηθέο θπζηθνπνηήζεηο. Ο δξφκνο απφ ηελ 

πνιηηηθή δηακάρε πξνο ηελ αληηθεηκεληθφηεηα εηζέξρεηαη κέζα απφ εγεκνληθέο 

παξεκβάζεηο πνπ απσζνχλ θάπνηεο εξκελείεο θαη νδεγνχλ ζηε θπζηθνπνίεζε κηαο 

                                                 
57 Δδψ δαλεηδφκαζηε ηνλ ηξφπν πνπ ε Judith Butler ελλνεί ηελ νηθνπκεληθφηεηα ζην (Butler, 2009 

[2005]: 148). Θα επαλέιζνπκε ζηε ζπλέρεηα πην αλαιπηηθά. 
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νξηζκέλεο νπηηθήο. Τπφ απηή ηελ έλλνηα ε ηδέα γηα ηελ εμνπζία ζηε ζεψξεζε ησλ 

Laclau θαη Mouffe ζπλδέεηαη κε ηηο έλλνηεο ηεο πνιηηηθήο θαη ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο 

θαη πιεζηάδεη αξθεηά ηελ έλλνηα ηεο εμνπζίαο ζηνλ Foucault.  

 

Ζ εμνπζία δελ είλαη κηα νπζία πνπ βξίζθεηαη ζηελ θαηνρή θάπνησλ αηφκσλ θαη 

αζθείηαη πάλσ ζε άιινπο∙ είλαη ν παξάγνληαο πνπ ζπγθξνηεί ην ίδην ην Κνηλσληθφ
58

. 

Ζ εμνπζία δεκηνπξγεί ηηο γλψζεηο καο, ηηο ηαπηφηεηεο καο θαη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ 

νκάδσλ θαη αηφκσλ. Ζ γλψζε, ε ηαπηφηεηα θαη νη θνηλσληθέο ζρέζεηο είλαη 

ελδερνκεληθέο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή, πξνζιακβάλνπλ φιεο κηα ηδηαίηεξε κνξθή, 

αιιά ζα κπνξνχζαλ λα είλαη ή λα γίλνπλ δηαθνξεηηθέο. «Ζ εμνπζία είλαη παξαγσγηθή 

κε ηελ έλλνηα φηη παξάγεη ην θνηλσληθφ κε ηδηαίηεξνπο θάζε θνξά ηξφπνπο» (νπ.79). 

Τπφ απηή ηελ έλλνηα, ην ίδην ην αξρείν είλαη κηα παξαγσγηθή εμνπζία πνπ ζπγθξνηεί 

ηε γλψζε καο, ηηο ηαπηφηεηεο καο, ηηο ζρέζεηο καο θαη νδεγεί ζε αληηθεηκελνπνηήζεηο 

κηαο νξηζκέλεο νπηηθήο. Ζ εμνπζία θαη ε πνιηηηθή βξίζθνληαη ζηα δχν άθξα ηνπ. Ζ 

εμνπζία κπνξεί λα αλαθέξεηαη ζηελ παξαγσγή γηα παξάδεηγκα αληηθεηκέλσλ –

ππνηεινχο ηαπηφηεηαο, ζηελ απνηθηαθή ζπλζήθε– θαη ε πνιηηηθή ζηελ αλεμάιεηπηε 

ελδερνκεληθφηεηα απηψλ ησλ αληηθεηκέλσλ. Ο ρεηξαθεηηθφο ραξαθηήξαο ηνπ αξρείνπ 

εμπθαίλεηαη ζηελ εμνπζηνδνηνχζα θαη ζηελ αμηνδνηνχζα πξννπηηθή ηνπ. Μηα 

πξννπηηθή πνπ ελέρεη, γηα παξάδεηγκα, ηφζν ην αξρείν ηεο Απηνθξαηνξίαο, φζν θαη ην 

αξρείν ηνπ Κηλήκαηνο ελάληηα ζην απαξηράηλη (Anti-Apartheid Movement Archive 

1956-98
59

). Σα αξρεία απηά έγξαςαλ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ηελ ηζηνξία ηεο καχξεο 

επείξνπ, ππήξμαλ νη δχν αληηζεηηθνί πφινη απηήο ηεο ηζηνξίαο. Πξφθεηηαη γηα αξρεία 

ηα νπνία νξγάλσζαλ, κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ην θαζέλα, κέζα απφ κηα ζεηξά αιπζίδσλ 

ηζνδπλακηψλ θαη ζρεκαηηζκψλ ηα „καχξα‟ ππνθείκελα.  

 

 Απηφ πνπ ζπκπιεξψλεη απηή ηελ ηδέα είλαη ε εηζαγσγή, απφ ηελ πιεπξά ηνπ Laclau, 

ηεο έλλνηαο ηεο εμάξζξσζεο, αιιά θαη ηεο ζπλαθφινπζεο ζπλάξζξσζεο, θαζψο ν 

ιφγνο ηνπο δελ καο εγθαηαιείπεη ζε κηα αέλαε απνδνκεηηθή πξαθηηθή. «Οη 

εγεκνληθέο πξαθηηθέο ζπξξάπηνπλ ζην βαζκφ πνπ ην πεδίν ζην νπνίν ιεηηνπξγνχλ 

                                                 
58 πσο ζα δνχκε ακέζσο πην θάησ ην Κνηλσληθφ, φπσο επεμεγείηαη ζηελ πνιηηηθή ζεσξία ηαπηίδεηαη 

κε ην πεδίν ηεο παγίσζεο, ηεο ζέζκηζεο ησλ θνηλσληθψλ αληηθεηκεληθνηήησλ. 
59 Βι. ζρεηηθέο θαηαρσξήζεηο ζην δηαδίθηπν: http://archiveshub.ac.uk/features/05121601.html, 

http://africanactivist.msu.edu/organization.php?name=Anti-Apartheid+Movement, 

http://www.iisg.nl/collections/anti-apartheid/archives.php 

http://archiveshub.ac.uk/features/05121601.html
http://africanactivist.msu.edu/organization.php?name=Anti-Apartheid+Movement
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θαζνξίδεηαη απφ ηνλ αλνηρηφ ραξαθηήξα ηνπ θνηλσληθνχ, απφ ηελ ηειηθά 

απνθαζεισηηθή θχζε θάζε ζεκαίλνληνο […] νη εγεκνληθέο πξαθηηθέο επηρεηξνχλ λα 

γεκίζνπλ απηή αθξηβψο ηελ πξσηαξρηθή έιιεηςε» (ηαπξαθάθεο, 1997: 32). Δθείλν, 

πνπ θαζηζηά δπλαηή ηε ζπλάξζξσζε αληαγσληζηηθψλ ιφγσλ είλαη ην γεγνλφο φηη 

θαλέλαο ιφγνο δελ είλαη δπλαηφλ λα ζπγθξνηεζεί σο θιεηζηή αληηθεηκεληθφηεηα, ην 

γεγνλφο, δειαδή, φηη ην ζηνηρείν ηεο εμάξζξσζεο είλαη θαηαζηαηηθφ. «Ζ εμάξζξσζε 

ζπλνδεχεη ηε δφκεζε θάζε αληηθεηκεληθφηεηαο» (νπ.: 34). Δδψ ππάξρεη έλαο 

παξαγσγηθφο θχθινο. Απφ ηε κηα εμαξζξψλνληαη ηαπηφηεηεο θαη αλαπαξαζηάζεηο. Ζ 

εμάξζξσζε δηαιχεη ιφγνπο. Απφ ηελ άιιε δεκηνπξγψληαο κηα έιιεηςε ζην επίπεδν 

ηνπ λνήκαηνο, πξνθαιεί ηελ αλάγθε γηα ζπλάξζξσζε λέσλ ιφγσλ (ηαπξαθάθεο, 

1997: 34). «Ζ αηηία πνπ πξνθαιεί ην εγεκνληθφ παηρλίδη θαηαιήγεη ζηε ζέζκηζε λέσλ 

θαηαζθεπψλ, νη νπνίεο θαη απηέο κε ηε ζεηξά ηνπο βξίζθνληαη ζην ζηφραζηξν ηεο 

εμάξζξσζεο. Απηή ε παξαγσγηθή δηάζηαζε ηεο εμάξζξσζεο πνπ νδεγεί ζηε ζέζκηζε 

εμεγνχλ ηνπο «φξνπο ηνπ παηρληδηνχ»: ηεο δηαδνρηθήο θξίζεο, δηάιπζεο θαη 

ζπλάξζξσζεο. Ζ ίδηα ε ηζηνξία λνείηαη σο ην «παηρλίδη αλάκεζα ζην πεδίν ηεο 

ξεκαηηθήο θαηαζθεπήο θαη ζε απηφ ηεο εμάξζξσζεο» πνπ επηθέξεη ηε ζέζκηζε
60

. 

Πξφθεηηαη γηα έλαλ ηζηφ ζπγθξφηεζεο θαη αλαζπγθξφηεζεο κέζα απφ ην «παηρλίδη 

αλάκεζα ζηε δπλαηφηεηα θαη ηελ αδπλαηφηεηα, ηελ ηάμε θαη ηελ αηαμία» (νπ.).  

 

ηα παξαπάλσ εληνπίδεηαη ε αλάδπζε ηνπ Πνιηηηθνχ σο ν βαζκφο κεδέλ ηνπ 

Κνηλσληθνχ. Σν Πνιηηηθφ, δειαδή, αλαδχεηαη ηε ζηηγκή πνπ έρνπλ εμαξζξσζεί νη 

παγησκέλεο δνκέο. Σν Κνηλσληθφ, απφ ηελ άιιε, ηαπηίδεηαη κε ην πεδίν ηεο παγίσζεο, 

ηεο ζέζκηζεο ησλ θνηλσληθψλ αληηθεηκεληθνηήησλ. Σν Πνιηηηθφ είλαη ε ζηηγκή πνπ 

μεθηλά ε πξνζπάζεηα ζπξξαθήο ηνπ λνεκαηηθνχ θελνχ πνπ πξνθαιεί ε εμάξζξσζε 

ησλ παγησκέλσλ δνκψλ ηνπ θνηλσληθνχ. Σν Πνιηηηθφ ελέρεη ην ελδερνκεληθφ 

εγεκνληθφ παηρλίδη, ηνλ αληαγσληζκφ αλάκεζα ζε κηα ζεηξά απφ λέεο θαηαζθεπέο πνπ 

δηεθδηθνχλ ηε ζέζε ηνπο ζηε ζέζε ησλ πξνεγνχκελσλ (νπ.: 36). 

 

Ζ ζρέζε κέζσ ηεο νπνίαο έλα ζπγθεθξηκέλν πεξηερφκελν θαζίζηαηαη ην ζεκαίλνλ ηεο 

απνχζαο θνηλνηηζηηθήο πιεξφηεηαο είλαη απηφ αθξηβψο πνπ ν Laclau νλνκάδεη 

                                                 
60 Ο Laclau αλαθέξεηαη ζηε ζηηγκή ηεο «αξρηθήο ζέζκηζεο», ην ζεκείν ζην νπνίν απνθαιχπηεηαη ε 

ελδερνκεληθφηεηα, πνπ αθνξά ηελ αλαγλψξηζε ησλ επηινγψλ πνπ παξακεξίζηεθαλ θαη νη νπνίεο είλαη 

εμίζνπ αλνηρηέο. ηελ πεξίπησζε απηή ε αληηθεηκεληθφηεηα ζπγθξνηείηαη κφλν σο παξνπζία. Βι. 

ζρεηηθά (Laclau, 1997 [1990]: 99). 
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«εγεκνληθή ζρέζε» (Laclau, 1997 [1990]: 221). Ζ εγεκνληθή ιεηηνπξγία δε 

ζπλίζηαηαη ζηελ παξνπζίαζε ηεο ηδηαηηεξφηεηαο κηαο νκάδαο σο ελζάξθσζεο ηνπ 

θελνχ ζεκαίλνληνο πνπ παξαπέκπεη ζηελ θνηλνηηζηηθή ηάμε σο απνπζία, σο αηειή 

πξαγκαηηθφηεηα (νπ: 222). 

 

Ζ θνηλσλία δελ ζπγθξνηείηαη πνηέ σο νινθιεξσκέλε, απφιπηε, αληηθεηκεληθή 

νληφηεηα (Phillips & Jorgensen, 2009 [2002]: 81). Τπφ απηφ ην πξίζκα ε θνηλσλία 

είλαη αδχλαηε. Δίλαη ελ κέξεη δνκεκέλε θαη πξνζσξηλή. Αλ ηα άηνκα ηαπηίδνληαη κε 

νξηζκέλεο θνηλσληθέο ηάμεηο, απηφ δελ ζπκβαίλεη γηαηί ε θνηλσλία απνηειείηαη 

αληηθεηκεληθά απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο ηάμεηο, αιιά γηαηί έρεη επέιζεη έλα πξνζσξηλφ 

θιείζηκν πνπ απσζεί άιιεο δπλαηφηεηεο ηαχηηζεο. ηελ πξνζπάζεηά καο απηή, 

επηδηψθνπκε λα νξηνζεηήζνπκε νιφηεηεο θαη λα ηνπο δψζνπκε αληηθεηκεληθφ 

πεξηερφκελν, αιιά ε θνηλσληθή νιφηεηα είλαη θαληαζηαθή. Ζ πνιηηηθή είλαη δπλαηή, 

επεηδή ε θαηαζηαηηθή αδπλαηφηεηα ηεο θνηλσλίαο είλαη δπλαηφλ λα γίλεη αληηιεπηή, 

λα αλαπαξαζηαζεί θαη λα αληηπξνζσπεπζεί κέζα απφ ηελ παξαγσγή ησλ θελψλ 

ζεκαηλφλησλ (Laclau, 1997 [1990]: 223). 

 

Ο Laclau ρξεζηκνπνηεί ηνλ φξν «κχζν», γηα λα δειψζεη ηα κεηέσξα ζεκαίλνληα πνπ 

παξαπέκπνπλ ζε κηα εηθφλα νιφηεηαο (Phillips & Jorgensen, 2009 [2002]: 82) (ν φξνο 

γηα παξάδεηγκα πγηήο άλζξσπνο επελδχεηαη κε δηαθνξεηηθφ πεξηερφκελν κε ςπρηθά, 

ζεμνπαιηθά θνηλσληθά ζπκθξαδφκελα). Ο «κχζνο» εδψ δελ αλαθέξεηαη ζε θάηη 

πξσηφγνλν, ηνπ νπνίνπ ε επαλεκθάληζε ζηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο ζπληζηά μέζπαζκα 

αλνξζνινγηζκνχ. Κάζε ρψξνο πνπ παίξλεη ζάξθα θαη νζηά σο αξρή γηα ηελ 

αλαδηνξγάλσζε ησλ ζηνηρείσλ κηαο εμαξζξσκέλεο δνκήο είλαη κπζηθφο. Ο κπζηθφο 

ηνπ ραξαθηήξαο ζπλαξηάηαη απφ ηε ξηδηθή ηνπ αζπλέρεηα κε ηηο εμαξζξψζεηο ησλ 

θπξίαξρσλ δνκηθψλ κνξθψλ (Laclau, 1997 [1990]: 148). «Ο κχζνο είλαη κηα ζηξεβιή 

αλαπαξάζηαζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, αιιά ε ζηξέβισζε απηή είλαη αλαπφθεπθηε θαη 

ζπζηαηηθή γηαηί ζεκειηψλεη ηνλ νξίδνληα ησλ πξάμεψλ καο» (Phillips & Jorgensen, 

2009 [2002]: 83). Ζ επηινγή ηνπ κχζνπ θαζνξίδεη ηα θχξηα ζέκαηα ζπδήηεζεο θαη ηνλ 

ηξφπν πνπ ζα ζπδεηεζνχλ. Σν εξψηεκα πνπ παξακέλεη αλνηρηφ αθνξά ηε «ζέζε» ησλ 

ππνθεηκέλσλ απέλαληη ζηνλ κχζν κέζα «ζην παηρλίδη ηεο δπλαηφηεηαο θαη ηεο 

αδπλαηφηεηαο, ηεο ηάμεο θαη ηεο αηαμίαο». Πξφθεηηαη γηα ηελ αλαδήηεζε ελφο κχζνπ 
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πνπ νξγαλψλεηαη ζηελ „ηάμε θαη ηελ αηαμία‟ ηνπ αξρείνπ. Γηα ηελ αθξίβεηα απηή ε 

αλαδήηεζε βξίζθεη ηελ ηδηαίηεξε έθθξαζή ηεο ζηελ ηέρλε αξρείνπ πνπ εθθξάδεη ηηο 

„ζειήζεηο‟ ζπγθξφηεζεο ηνπ νξίδνληα ησλ πξάμεψλ καο, ηεο ηαπηφηεηάο καο, ηεο 

ηζηνξίαο, ηεο κλήκεο, ηνπ ιφγνπ πνπ εθθέξνπκε. Απφ ηε ζηηγκή πνπ εθθέξεηαη ν 

ιφγνο αξρίδεη ε δηαδηθαζία νξγάλσζεο φισλ ησλ παξαπάλσ. χκθσλα άιισζηε κε 

ηνλ ίδην ηνλ Laclau: 

 

«Αλ ε θνηλσλία ραξαθηεξίδεηαη απφ κεξηθή ηάμε, ε λνκηκνπνίεζε ηεο ηαχηηζεο ηνπ 

θελνχ ζεκαίλνληνο ηεο ηάμεο κε ηε ζέιεζε ηνπ θπξίαξρνπ ζα πξνυπνζέηεη θαη ην 

εμήο: ην πεξηερφκελν ηεο ζέιεζεο απηήο δελ ζα πξέπεη λα ζπγθξνχεηαη κε απηφ πνπ ε 

θνηλσλία ήδε είλαη. Αθνχ, δε, ε θνηλσλία αιιάδεη κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, απηή ε 

δηαδηθαζία ηεο ηαχηηζεο ζα είλαη πάληνηε επηζθαιψο αλαζηξέςηκε. Δπηπιένλ, απφ ηε 

ζηηγκή πνπ ε ηαχηηζε δελ είλαη πηα απηφκαηε, δηάθνξα εγεκνληθά εγρεηξήκαηα ή 

ζειήζεηο ζα πξνζπαζνχλ λα εγεκνλεχζνπλ ηα θελά ζεκαίλνληα ηεο απνχζαο 

θνηλφηεηαο» (Laclau, 1997 [1990]: 225). 

 

Καηά ηνλ Laclau, ζηελ αλαγλψξηζε, ηεο θαηαζηαηηθήο θχζεο ηνπ ράζκαηνο θαη ζηελ 

πνιηηηθή ηνπ ζεζκνπνίεζε βξίζθεη θαλείο ηελ νπζία ηεο λεφηεξεο δεκνθξαηίαο θαη 

ηελ πνιηηηθή ηνπ αξρείνπ, ζα ζπκπιεξψλακε.  

 

Ζ ζεψξεζή ηνπ ηνπνζεηείηαη «αθξηβψο ζηνλ αληίπνδα» ηεο ρακπεξκαζηαλήο άκπλαο 

ηνπ Λφγνπ, πξνο ην άλνηγκα αλεπαλάιεπησλ δπλαηνηήησλ γηα ηε ξηδνζπαζηηθή 

θξηηηθή θάζε κνξθήο θπξηαξρίαο θαη γηα ηε δηακφξθσζε θαηαπηεζκέλσλ 

πξνηαγκάησλ πνπ απνηηλάζζνπλ ηελ «νξζνινγηζηηθή δηθηαηνξία» (Laclau, 1997 

[1990]: 54). Δδψ ν Laclau ζπλαληά ηνλ Foucault ν νπνίνο, ππεξαζπηδφκελνο ηελ 

θξηηηθή ζηνλ νξζφ ιφγν, αληηηίζεηαη ζηνλ εθβηαζκφ –φπσο ηνλ απνθαιεί– πνπ 

επηδηψθεη λα εμνκνηψζεη θάζε θξηηηθή ηνπ νξζνχ ιφγνπ κε άξλεζε ηνπ ίδηνπ ηνπ 

νξζνχ ιφγνπ ή πνπ επηθξίλεη ηελ θξηηηθή σο κνξθή αλνξζνινγηθφηεηαο [Βι. ζρεηηθά 

(Butler, 2009 [2005]: 183)]. Ζ πξνθιεηηθή απηή ζέζε ζηνρεχεη αξρηθά ζε κηα ζεηξά 

εμαξζξψζεσλ αλαπνηειεζκαηηθψλ δνκψλ ζπγθξφηεζεο ηεο λέαο ζπλζήθεο θαη ζε 

αλαδηπιψζεηο πξνο κηα θξηηηθή αλαζπγθξφηεζε. Ζ ζέζε απηή δελ αθνξά ζχκθσλα κε 

ηνπο εθθξαζηέο ηεο ηελ «απνζάξζξσζε ηνπ πεδίνπ νηθνδφκεζεο θάζε ξηδνζπαζηηθνχ 

θαη πξννδεπηηθνχ πξνηάγκαηνο» (νπ.). Ζ ζεψξεζε απηή εζηηάδεη ζηηο ζρεηηθέο έλλνηεο 
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ηνπ ιφγνπ θαη ηεο ζπλάξζξσζεο, αλαγλσξίδνληαο ηελ «θαζαξά αλζξψπηλε θαη 

ξεκαηηθή θχζε ηεο αιήζεηαο» (νπ.: 55). Τπνγξακκίδεη, επίζεο, φηη «αλάκεζα ζηελ 

ηζηνξία ηνπ νξζνχ ιφγνπ θαη ηελ ηζηνξία ηεο ππνθεηκελνπνίεζεο, […] θάζε επαξθήο 

έλλνηα ηεο νξζνινγηθφηεηαο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα επεμεγήζεη ηα είδε ησλ 

ππνθεηκέλσλ πνπ παξάγεη θαη πξνσζεί» (Butler, 2009 [2005]:185).  

 

Ζ «ζέζε» ηνπ ππνθεηκέλνπ κέζα ζην εγεκνληθό παηρλίδη. 

Ζ έγθιεζε είλαη κηα ηδέα πνπ πξφηεηλε ν Louis Althusser ζηε ζέζε ηεο θιαζηθήο 

δπηηθήο αληίιεςεο πεξί ππνθεηκέλνπ. Σα άηνκα εγθαινχληαη, ηνπνζεηνχληαη ζε 

ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο κέζσ ζπγθεθξηκέλσλ ηξφπσλ νκηιίαο. Με ινγν-ζεσξεηηθνχο 

φξνπο ηα άηνκα γίλνληαη ζέζεηο ζε επηκέξνπο ιφγνπο. Οη Laclau θαη Mouffe δέρνληαη 

φηη ηα άηνκα εγθαινχληαη απφ δηάθνξνπο ιφγνπο: ηα ππνθείκελα λννχληαη σο 

«ππνθεηκεληθέο ζέζεηο» ζην εζσηεξηθφ κηαο ξεκαηηθήο δνκήο. Οη ιφγνη εγθαζηζηνχλ 

ηα άηνκα ζε ζπγθεθξηκέλεο ππνθεηκεληθέο δνκέο. Ο Althusser θαη ζηε ζπλέρεηα ε 

κεηαδνκηζηηθή παξάδνζε απνξξίπηεη ηελ ηδέα ηνπ θπξίαξρνπ ππνθεηκέλνπ. Σν 

ππνθείκελν δελ είλαη απηφλνκν, αιιά θαζνξίδεηαη απφ ιφγνπο. Δπηπιένλ, θαη εδψ νη 

Laclau θαη Mouffe αμηνπνηνχλ ηε ιαθαληθή ζεψξεζε, ε νπνία καο επηηξέπεη λα 

θαηαλνήζνπκε γηαηί νη άλζξσπνη αθήλνληαη λα εγθιεζνχλ απφ δηάθνξνπο ιφγνπο.  

ηαλ εκθαλίδνληαη πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο αληαγσληζηηθνχ ιφγνη πνπ επηδηψθνπλ λα 

νξγαλψζνπλ ην ίδην θνηλσληθφ πεδίν, ηφηε ην άηνκν εγθαιείηαη ηαπηφρξνλα ζε 

δηαθνξεηηθέο ζέζεηο. ηελ πεξίπησζε απηή ην ππνθείκελν «επηθαζνξίδεηαη» (Phillips 

& Jorgensen, 2009 [2002] : 86). Ζ ζηαζεξνπνίεζε ησλ ππνθεηκεληθψλ ζέζεσλ, πνπ 

κνηάδνπλ λα κε ζπγθξνχνληαη κε άιιεο αληαγσληζηηθέο, είλαη πξντφλ δηαδηθαζηψλ 

εγεκφλεπζεο πνπ έρνπλ επηηχρεη ηνλ απνθιεηζκφ άιισλ ζέζεσλ.  

 

ηε ζεσξία ηνπ ιφγνπ απηή ε ζεψξεζε ηνπ ππνθεηκέλνπ πνπ ελζσκαηψλεη θαη ηε 

ιαθαληθή εξκελεία, εμνπιίδεη ην ππνθείκελν κε κηα «θηλεηήξηα δχλακε»: ην 

ππνθείκελν επηδηψθεη ζπλερψο λα αλαθαιχςεη ηνλ εαπηφ ηνπ. Ζ ηαπηφηεηα, θαηά ηνλ 

Lacan, ζεκαίλεη ηαχηηζε κε θάηη. Απηφ ην θάηη αθνξά ηηο ππνθεηκεληθέο ζέζεηο πνπ 

πξνζθέξνπλ ζην άηνκν νη ιφγνη. Σα θχξηα ζεκαίλνληα ηνπ Lacan γίλνληαη ζηε ζεσξία 

ηνπ ιφγνπ ηα «θνκβηθά ζεκεία» ηεο ηαπηφηεηαο (νπ. 88). Μέζσ «αιπζίδσλ 

ηζνδπλακίαο» θαζνξίδεηαη ζρεζηαθά ε ηαπηφηεηα. Γηα παξάδεηγκα, ε ξεκαηηθή 
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θαηαζθεπή ηεο γπλαίθαο θαζνξίδεη ηη ηζνδπλακεί κε απηή θαη ηη δηαθέξεη απφ απηή 

(νπ.). Μέζα απφ απηή ηε δηαδηθαζία δηακνξθψλνληαη ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο 

ζπκπεξηθνξάο.  

 

Οη Laclau θαη Mouffe δίλνπλ κεγάιε ζεκαζία ζηελ έλλνηα ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο, 

ηελ νπνία ζπλδένπλ κε ην δήηεκα ηεο δξάζεο. Γίλεηαη έκθαζε ζηνλ ηξφπν πνπ νη 

θνηλσληθνί δξψληεο απνθηνχλ θαη βηψλνπλ ηηο ηαπηφηεηέο ηνπο θαη ππνγξακκίδνπλ 

ηνλ ξφιν πνπ παίδεη ε δξάζε ζηελ ακθηζβήηεζε θαη ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ησλ 

θνηλσληθψλ δνκψλ. Γίλεηαη, δειαδή, ζεκαζία ζηελ ηνπνζέηεζε ησλ ππνθεηκέλσλ 

κέζα ζε κηα ξεκαηηθή δνκή. Καζψο ππάξρεη κηα πιεζψξα ζέζεσλ κε ηηο νπνίεο ηα 

αλζξψπηλα φληα κπνξνχλ λα ηαπηηζηνχλ, θάζε αηφκν κπνξεί λα θαηέρεη έλαλ αξηζκφ 

δηαθνξεηηθψλ ζέζεσλ ππνθεηκέλνπ. Ζ έλλνηα ηεο πνιηηηθήο ππνθεηκεληθφηεηαο 

ζπιιακβάλεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη θνηλσληθνί δξψληεο πξάηηνπλ. Σν ππνθείκελν 

δελ θαζνξίδεηαη απφ ηε δνκή νχηε, φκσο, ζπγθξνηεί ηε δνκή. Σν ππνθείκελν 

αλαγθάδεηαη λα ιάβεη απνθάζεηο –ηδηαίηεξα φηαλ νη ηαπηφηεηεο βξίζθνληαη ζε θξίζε 

θαη νη δνκέο ρξεηάδεηαη λα αλαδεκηνπξγεζνχλ. Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο ηαχηηζεο νη 

πνιηηηθέο ππνθεηκεληθφηεηεο δεκηνπξγνχληαη θαη κνξθνπνηνχληαη. 

 

Σα άηνκα, φκσο, έρνπλ πνηθίιεο ηαπηφηεηεο (απνθέληξσζε) θαη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα 

δηαθνξεηηθψλ ηαπηίζεσλ ζε δεδνκέλεο θαηαζηάζεηο (επηθαζνξηζκφο). Πψο ινηπφλ 

κέζα ζε απηφ ην ράνο κπνξεί θαλείο λα κηιήζεη γηα ζχζηαζε ππνθεηκέλσλ; Ζ 

ζπγθξφηεζε ησλ νκάδσλ ζπλεπάγεηαη κηα πεξηζηνιή ησλ ππαξθηψλ δπλαηνηήησλ 

(Phillips & Jorgensen, 2009 [2002]: 90). Καηά ηε ξεκαηηθή ζπγθξφηεζε ηεο νκάδαο 

«ν Άιινο» ηίζεηαη εθηφο ηεο ηαπηφηεηάο καο θαη νη δηαθνξέο κέζα ζηελ νκάδα 

παξαγλσξίδνληαη. Ο ζρεκαηηζκφο νκάδσλ απνηειεί κηα πνιηηηθή δηαδηθαζία πνπ 

θηλείηαη αλάκεζα ζηε «ινγηθή ηεο ηζνδπλακίαο» θαη «ηε ινγηθή ηεο δηαθνξάο». ε 

απηή ηε δηαδηθαζία θαλείο πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηε ιεηηνπξγία ηεο 

„αληηπξνζψπεπζεο‟. Οη νκάδεο δελ πξνθαζνξίδνληαη απφ θνηλσληθέο δνκέο, δελ 

πθίζηαληαη πξηλ ζπγθξνηεζνχλ ζηνλ ιφγν. Απηφ πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε ελφο θνξέα 

πνπ κηιάεη εμ νλφκαηφο ηεο ή γηα ηελ νκάδα. Σν αξρείν, γηα παξάδεηγκα, κπνξεί λα 

αλαιάβεη απηφλ ηνλ ξφιν. Απνηειεί έλαλ θνξέα πνπ αξζξψλεη ιφγν εμ νλφκαηνο κηαο 

νκάδαο ή γχξσ απφ απηφλ ζπλαξζξψλεηαη κηα νκάδα. Σν αξρείν δελ είλαη ν 
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αληηπξφζσπνο. Μπνξεί λα απνηειέζεη, φκσο, «κηα ελδερνκεληθή θαηαζθεπή 

ηζνδπλακίαο αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθά ζηνηρεία» (νπ.: 93). Καζψο δελ ηζρχεη φηη ε 

νκάδα πξψηα δηακνξθψλεηαη θαη κεηά εθπξνζσπείηαη, έηζη θαη ν θνξέαο ηεο ή ην 

εθθέξνλ ηεο –νη κεραληζκνί, δειαδή, φπσο είπακε, ησλ ζπζηεκάησλ πνπ δηα κέζσ 

ηνπο εθθέξεηαη, αξζξψλεηαη (articulate) ν ιφγνο– ζπγθξνηείηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ 

ίδηα δηαδηθαζία. Μηα νκάδα δελ πθίζηαηαη σο νκάδα, κέρξηο φηνπ θάπνηνο κηιήζεη γηα 

απηήλ ή εμ νλφκαηνο ηεο.  

 

Ζ ζεκαζία ησλ αληαγσληζκώλ. 

Σν δήηεκα ηνπ αληαγσληζκνχ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ 

ηξφπνπ ζπγθξφηεζεο ιφγσλ. Αλαθέξεηαη ζηνλ αληαγσληζκφ ησλ ιφγσλ πνπ 

απνβιέπνπλ λα δηαηξέζνπλ ην θνηλσληθφ ζε επηκέξνπο νκάδεο, πνπ επηδηψθνπλ λα 

πξνζδηνξίδνπλ δηαθνξεηηθά ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη λα δψζνπλ θαηεπζχλζεηο ζηελ 

θνηλσληθή δξάζε. Αληαγσληζκνί ππάξρνπλ εθεί φπνπ ζπγθξνχνληαη δχν ή θαη 

πεξηζζφηεξνη ιφγνη. Οη αληαγσληζκνί κπνξνχλ λα επηιπζνχλ κε «εγεκνληθέο 

παξεκβάζεηο», ζπλαξζξψζεηο δειαδή πνπ απνθαζηζηνχλ ηε ζαθήλεηα ηνπ λνήκαηνο 

κε ηε ρξήζε ζπκβνιηθήο βίαο (Phillips & Jorgensen, 2009 [2002]: 97). ηαλ 

αληαγσληζηηθνί ιφγνη πεξηνξίδνπλ ή θαη ηειηθά δηαιχνπλ έλαλ ιφγν, ζπλαξζξψλνληαο 

δηαθνξεηηθά ηα επηκέξνπο ζηνηρεία ηνπ, ε εγεκνληθή παξέκβαζε έρεη πεηχρεη θαη ν 

αληαγσληζκφο επηιχεηαη. Ζ εγεκνληθή παξέκβαζε είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ 

εθδηπιψλεηαη ζε έλα αληαγσληζηηθφ πεδίν θαη ν λένο θαζνξηζκφο ηνπ λνήκαηνο πνπ 

πξνθχπηεη απφ απηή είλαη ν λένο εγεκνληθφο ιφγνο. ην ζεκείν απηφ ν Laclau 

ζπλαληά ηνλ Derrida: «ε απνδφκεζε θαη ε εγεκνλία είλαη νη δχν φςεηο ηεο ίδηαο 

δηαδηθαζίαο» [Laclau ζην (Phillips & Jorgensen, 2009 [2002]: 98)]. Ζγεκνλία είλαη ε 

ελδερνκεληθή ζπλάξζξσζε ζηνηρείσλ πνπ αησξνχληαη ζε έλα αλαπνθξίζηκν πεδίν, 

ελψ απνδφκεζε είλαη ε δηαδηθαζία πνπ δείρλεη φηη ε εγεκνληθή παξέκβαζε είλαη 

ελδερνκεληθή (νπ.). Σν θαιιηηερληθφ αξρείν, φπσο ζα επηρεηξήζνπκε λα δείμνπκε κε 

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ζα εμεηάζνπκε, πξνηείλεηαη σο κηα επηηπρεκέλε εγεκνληθή 

παξέκβαζε εληφο ηνπ πεδίνπ ηεο ηέρλεο. Σα επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηέρλεο 

αξρείνπ πξνζδηφξηζαλ ζε έλα βαζκφ ηη νξίδεηαη σο θαιιηηερληθή πξαθηηθή ζηε „κεηά-

ην-κέζν ζπλζήθε‟. Δπηπιένλ, ην θαιιηηερληθφ αξρείν επηρεηξεί λα εγεκνλεχζεη ην 

λφεκα ηνπ σο πξνο αιιά πεδία −γηα παξάδεηγκα ηεο ηζηνξίαο, ηεο επηζηήκεο− πνπ 

επηκέλνπλ λα ην ηαπηίδνπλ κε ηελ αιήζεηα, ηε κλήκε, ηελ ηζηνξία. Σν θαιιηηερληθφ 
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αξρείν, ζην πεδίν ηεο ηέρλεο, θπζηθνπνηεί κηα νξηζκέλε ηδέα, αληίιεςε ζρεηηθά κε ην 

έξγν ηέρλεο. Γηα παξάδεηγκα, ην ίδην ην αξρεηαθφ έξγν ζπρλά δηαρέεηαη ζε 

πνιπθάλαιεο, απνθεληξσκέλεο δεμακελέο πιεξνθνξίαο ηηο νπνίεο ν ζεαηήο πξέπεη λα 

εληνπίζεη θαη λα απνθσδηθνπνηήζεη, ζπκκεηέρνληαο ζε κηα καθξφρξνλε δηαδηθαζία 

ξήμεο κε ηνλ κεησπηαίν ηξφπν ζέαζεο ελφο εθηεζεηκέλνπ ηερλνπξγήκαηνο. Σν 

αξρεηαθφ θαιιηηερληθφ κέζν (medium) είλαη θαη απηφ δηεζπαξκέλν, απφ-θεληξσκέλν. 

Ζ πξφθξηζε δε κηαο ξεκαηηθήο θαηαζθεπήο, φπσο είλαη ην αξρείν, ζπλαξζξψλεηαη κε 

ηελ ηδέα ηεο απνυισζεο (dematerialization) ηνπ έξγνπ ηέρλεο, απηήο πνπ ην 

απνδεζκεχεη απφ ηα θπζηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά, ην απνδεζκεχεη απφ ην „ζηίγκα‟ ηνπ 

θπζηθνχ κφλν αληηθείκελνπ.  

 

ην επίθεληξν βέβαηα φισλ απηψλ ησλ κεηαηνπίζεσλ εμαθνινπζεί λα βξίζθεηαη ην 

ίδην ην ππνθείκελν (ηαπξαθάθεο, 1997: 36). χκθσλα κε ηνλ Laclau απηέο νη 

κεηαηνπίζεηο δελ ζπλζιίβνπλ ην ππνθείκελν, αιιά αλνίγνπλ κηα ζεηξά απφ λέεο 

δπλαηφηεηεο, θαζψο ην θέξλνπλ αληηκέησπν κε ηα φξηα ηνπ αλζξψπηλνπ πξάηηεηλ. 

Σαπηφρξνλα ην απειεπζεξψλνπλ απφ ηνπο «απφιπηνπο δνκηθνχο θαζνξηζκνχο ηνπ 

παξειζφληνο, φπσο ζεκεηψλεη ν ηαπξαθάθεο (νπ.: 37). Ξεπεξλψληαο ηνλ θφβν 

απέλαληη ζηελ «θαηαζηαηηθή ακθηβνιία θαη αβεβαηφηεηα πνπ εηζάγεη ε ίδηα ε 

λεσηεξηθφηεηα» ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ θαηάξξεπζε ησλ «άθακπησλ» 

βεβαηνηήησλ, ην ππνθείκελν κπνξεί λα πξνζβιέπεη ζε κηα «άιιε λεσηεξηθφηεηα» πνπ 

απνδέρεηαη ηελ ακθηβνιία σο ζηνηρείν δσήο θαη επηβίσζεο. Έλα ηέηνην εγρείξεκα 

πξνζβιέπεη ζε έλα θαηλνηφκν (δεκνθξαηηθφ) πξφηαγκα θαη φρη ζε έλαλ κεδεληζηηθφ 

κεηα-κνληεξληζκφ (νπ.: 38). ε απηή ηε βάζε γίλεηαη θαηαλνεηή θαη ε ζηξνθή ηεο 

ηέρλεο πξνο δεηήκαηα πνπ ηε ζπλδένπλ κε ην αίηεκα κηαο ξηδνζπαζηηθήο 

δεκνθξαηίαο. Απηή ε ζηξνθή, θαζφξηζε ηελ χζηεξε θάζε ηεο ηέρλεο αξρείνπ. 

 

Ζ ζεσξία ηνπ ιφγνπ επηβεβαηψλεη ηε ζεκαζία ηεο απν-θέληξσζεο ησλ δνκψλ, ηεο 

εμάξζξσζεο ησλ θαηαζηαηηθψλ κχζσλ. Ζ αλνηρηφηεηα ηεο δνκήο ζηελ 

ελδερνκεληθφηεηα, ζηνπο ξεκαηηθνχο θαη εμσ-ξεκαηηθνχο ζρεκαηηζκνχο, ε 

θαηαλφεζε ηεο δνκήο σο ελφο θάλαβνπ εξκελείαο, ε ακθηζβήηεζε ηεο απζεληίαο θαη 

ν ζάλαηνο ηνπ ζπγγξαθέα, επηζηξέθνπλ ζε κηα ξηδνζπαζηηθή πξννπηηθή. Ζ πξννπηηθή 

απηή απελνρνπνηεί ηελ εμνπζία, ηελ εγεκνλία θαη ηνλ αληαγσληζκφ ζην φλνκα κηαο 
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ξηδνζπαζηηθήο δεκνθξαηίαο. Ζ ζπδήηεζε γηα ηε δεκνθξαηία, ηνπο ζεζκνχο θαη αθφκα 

πεξηζζφηεξν ε αλαγλψξηζε ηεο ζεκαζίαο ηεο ζεζκίδνπζαο πξαθηηθήο, κνηάδεη λα 

απνκαθξχλεη απηφλ ην ιφγν απφ έλα επαλαζηαηηθφ πξφηαγκα. Ζ δηάθξηζε, φκσο, ηεο 

πνιηηηθήο απφ ην Πνιηηηθφ, ε ζχιιεςε κηαο αληαγσληζηηθήο ηδέαο ηεο δεκφζηαο 

ζθαίξαο ζρεδηαγξαθεί ηνλ ξηδνζπαζηηθφ, δεκνθξαηηθφ νξίδνληα ζηνλ νπνίν 

ηνπνζεηείηαη ε πξνζέγγηζε ηεο ζεσξίαο ηνπ ιφγνπ θαη θαη‟ επέθηαζε θαη ηνλ 

ξηδνζπαζηηθφ νξίδνληα ηεο πξφζεζεο παξαγσγήο αξρείσλ. πσο ζα επηρεηξήζνπκε λα 

δείμνπκε κε ηα θαιιηηερληθά παξαδείγκαηα, ηα νπνία ζα παξνπζηάζνπκε ζηε ζπλέρεηα 

ηεο κειέηεο καο, ζην πξίζκα απηψλ ησλ ζεσξήζεσλ ζηαδηαθά δηακνξθψλεηαη έλαο 

δεκνθξαηηθφο θαη φρη νπηνπηθφο νξίδνληαο γηα ην αξρείν. Αο δνχκε ελ ζπληνκία πην 

ζπγθεθξηκέλα, πνηεο είλαη νη ηδηαίηεξεο απνρξψζεηο απηνχ ηνπ δεκνθξαηηθνχ 

νξίδνληα, φπσο ηνλ δηαηχπσζε ε Chantal Mouffe. 

 

2.4.1. «Σν δεκνθξαηηθό παξάδνμν». 

Ζ Mouffe ζην βηβιίν ηεο Τν Γεκνθξαηηθό Παξάδνμν (Mouffe, 2004 [2000]) 

ππνζηεξίδεη έλα αγσληζηηθφ πξφηππν δεκνθξαηίαο σο κηα «ελαιιαθηηθή πξφηαζε» 

απέλαληη ζην νξζνινγηζηηθφ πξφηππν. Ζ πξφηαζή ηεο, ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζεσξία 

ηνπ ιφγνπ, αλαγλσξίδεη ηε ζεκαζία ησλ πξαθηηθψλ θαη ησλ γισζζηθψλ παηγλίσλ 

αιιά θαη ηελ αλαγλψξηζε ηνπ ξφινπ ηεο εμνπζίαο θαη ηνπ αληαγσληζκνχ σο 

ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ. Απηή ε αλαγλψξηζε επηηξέπεη ηε 

δηακφξθσζε κηαο ελαιιαθηηθήο δεκνθξαηηθήο πξφηαζεο. Πξφθεηηαη γηα κηα πξφηαζε 

πνπ αλαγλσξίδεη ηε θχζε ηνπ πνιηηηθνχ.  

 

χκθσλα κε ηε ζεσξεηηθφ, ε αλάδεημε ηεο εγεκνληθήο θχζεο θάζε είδνπο θνηλσληθήο 

ηάμεο επηθέξεη κεηάζεζε ηεο παξαδνζηαθήο ζρέζεο κεηαμχ δεκνθξαηίαο θαη 

εμνπζίαο. χκθσλα κε ηε δηαβνπιεπηηθή πξνζέγγηζε, φζν πην δεκνθξαηηθή είλαη κηα 

θνηλσλία, ηφζν κηθξφηεξνο είλαη ν ξφινο πνπ παίδεη ε εμνπζία ζηε δηακφξθσζε ησλ 

θνηλσληθψλ ζρέζεσλ. Αλ δερηνχκε, φηη νη ζρέζεηο εμνπζίαο απνηεινχλ ζπζηαηηθφ 

ζηνηρείν ηνπ θνηλσληθνχ, ηφηε ην θχξην δήηεκα γηα ηε δεκνθξαηηθή πνιηηηθή είλαη πψο 

ζα ζπγθξνηήζνπκε κνξθέο εμνπζίαο πνπ ελαξκνλίδνληαη θαιχηεξα κε ηηο 

δεκνθξαηηθέο αμίεο (Mouffe, 2004 [2000]: 185). Κάηη ηέηνην ζπλεπάγεηαη ηελ 

εγθαηάιεηςε ηεο ηδέαο κηαο ηέιεηαο αξκνλίαο ή δηαθάλεηαο θαη αλαγλσξίδεη ηελ 
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θαηνρχξσζε ηεο δεκνθξαηίαο ζηε βάζε ελφο «αγσληζηηθνχ πινπξαιηζκνχ» θαη ζηε 

δηάθξηζε κεηαμχ ηεο πνιηηηθήο θαη ηνπ πνιηηηθνχ. 

 

πσο εμεγεί ε Mouffe, ε πνιηηηθή απνβιέπεη ζηε δεκηνπξγία ελφηεηαο ζε έλα 

πεξηβάιινλ ζχγθξνπζεο θαη πνηθίισλ δηαθνξψλ. Δπηδηψθεη πάληνηε ηε ζπγθξφηεζε 

ελφο «εκείο» κέζα απφ ηνλ θαζνξηζκφ ελφο «απηνί». Ζ θαηλνηνκία ηεο πνιηηηθήο ηεο 

δεκνθξαηίαο είλαη ην μεπέξαζκα ηεο αληίζεζεο εκείο-απηνί, έηζη ψζηε ε δηάθξηζε λα 

γίλεη κε ηξφπν πνπ λα ζπκβαδίδεη κε ηελ πινπξαιηζηηθή δεκνθξαηία. Ζ φπνηα 

ζπλαίλεζε επηηπγράλεηαη είλαη κηα «ζπγθξνπζηαθή ζπλαίλεζε» (νπ.: 189). Ηδεαηά 

απηή ε ζχγθξνπζε αλαπηχζζεηαη γχξσ απφ ηηο πνηθίιεο αληηιήςεηο ηεο ηδηφηεηαο ηνπ 

πνιίηε πνπ αληηζηνηρνχλ ζε δηαθνξεηηθέο εξκελείεο ησλ εζηθνπνιηηηθψλ αξρψλ. 

Καζεκηά πξνηείλεη κηα δηθή ηεο αληίιεςε γηα ην «θνηλφ αγαζφ» θαη απνβιέπεη ζηελ 

πξαγκάησζε κηαο δηαθνξεηηθήο κνξθήο εγεκνλίαο. Γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο 

αθνζίσζεο ζηνπο ζεζκνχο ηεο, ε δεκνθξαηία έρεη αλάγθε λα ππάξρνπλ 

αληηκαρφκελεο κνξθέο πνιηηηθήο ηαχηηζεο. Απηέο δηακνξθψλνπλ ην πεδίν πνπ 

επηηξέπεη ηελ θηλεηνπνίεζε ησλ παζψλ γχξσ απφ δεκνθξαηηθά πξνγξάκκαηα θαη ηε 

κεηαηξνπή ηνπ αληαγσληζκνχ ζε αγσληζκφ (νπ.). Κάζε ζπλαίλεζε είλαη ην πξφζθαηξν 

απνηέιεζκα κηαο πξνζσξηλήο εγεκνλίαο, ε εδξαίσζε κηαο κνξθήο εμνπζίαο ε νπνία 

ζπλεπάγεηαη πάληνηε θάπνην είδνο απνθιεηζκνχ. Ζ Mouffe αλαγλσξίδεη ζε απηή ηε 

ζεκειηψδε θαηά ηελ άπνςε ηεο ζρέζε ηνπ «εκείο» «απηνί», ηε δηάθξηζε κεηαμχ δχν 

κνξθψλ αληαγσληζκνχ: ηνλ θαζ‟ εαπηφ, πνπ ιακβάλεη ρψξα κεηαμχ ερζξψλ, 

πξνζψπσλ πνπ δελ έρνπλ θαλέλα θνηλφ ζπκβνιηθφ πεδίν, θαη ηνπ αγσληζκνχ πνπ 

απνηειεί κηα ζρέζε φρη κεηαμχ ερζξψλ, αιιά κεηαμχ «αληηπάισλ». Οη αληίπαινη 

νξίδνληαη σο «θίινη ερζξνί»∙ θίινη, γηαηί κνηξάδνληαη έλα θνηλφ ζπκβνιηθφ πεδίν, 

αιιά θαη ερζξνί, γηαηί ζέινπλ λα ην νξγαλψζνπλ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν (νπ.: 83). 

 

Μηα πνιηηηθή ρεηξαθέηεζεο πνπ πεγάδεη απφ κηα ηέηνηα ζεψξεζε πξνυπνζέηεη φηη γηα 

λα αλνίμεη ν δξφκνο πξνο κηα λέα εγεκνλία ρξεηάδεηαη ε ζηηγκή θαηά ηελ νπνία πξέπεη 

θαλείο λα απνθαζίζεη ηελ πιεπξά κε ηελ νπνία ζα ηαρζεί ζηελ αγσληζηηθή 

αληηπαξάζεζε. Ζ θαηαλφεζε κηαο ξηδνζπαζηηθήο δεκνθξαηίαο έγθεηηαη ζην φηη 

δηαηεξεί αλνηθηφ ην πεδίν ηεο αληηπαξάζεζεο, κε ηηο ζρέζεηο ηεο εμνπζίαο λα 



 138 

ππφθεηληαη κφληκα ζε ακθηζβήηεζε θαη θακία λίθε λα κελ κπνξεί λα είλαη νξηζηηθή 

(Mouffe, 2004 [2000]: 85).  

 

Ζ Mouffe θαηαιήγνληαο ζεκεηψλεη φηη είλαη ζεκαληηθφ λα αλαγλσξηζηεί ην 

αλεμάιεηπην ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ν θχξηνο ξφινο ησλ παζψλ ζηε δηακφξθσζε 

πνιηηηθψλ θαη ζπιινγηθψλ πνιηηηθψλ ηαπηνηήησλ. Ζ ζεσξεηηθφο, παξφι‟ απηά, 

ζπεχδεη λα δηεπθξηλίζεη φηη ε δεκνθξαηηθή πνιηηηθή δελ πξέπεη λα ελλνεζεί σο έλαο 

«δηάινγνο ρσξίο ηέινο», δηαξθήο επηδίσμε ηνπ νπνίνπ είλαη ε αλάπηπμε δηαινγηθψλ 

ζρέζεσλ κε ηνλ «Άιιν». Αληίζεηα, ηνλίδεη ηελ αλάγθε αλαγλψξηζεο ησλ «δηαθνξψλ» 

θαη ηεο αδπλαηφηεηαο ηεο πιήξνπο αθνκνίσζεο ηεο εηεξφηεηαο, ζηε βάζε ηεο ηειηθήο 

αλαγλψξηζεο ηνπ Πνιηηηθνχ ζηελ αληαγσληζηηθή ηνπ δηάζηαζε (νπ.: 247). Απηφ 

πξνυπνζέηεη ηελ επαξθή θαηαλφεζε ηεο ζεκαζίαο πνπ έρεη ε ζηηγκή ηεο απφθαζεο ε 

νπνία ραξαθηεξίδεη ηελ πνιηηηθή (νπ.: 248). 

 

ηε ζεψξεζε ηεο Mouffe δελ πξνγξάθεη ην δήηεκα ηεο ζέζκηζεο. Σν δήηεκα ηεο 

ζέζκηζεο ζπλδέεηαη θαηαζηαηηθά κε ηε δεκνθξαηία. Γελ ζπλδέεηαη, φκσο, ζηε βάζε 

κηαο «ζέζκηζεο δηαδηθαζηψλ πνπ ζα εγγπψληαη ηελ ακεξφιεπηε ζεψξεζε ησλ 

πξαγκάησλ», αιιά ζηε βάζε κηαο ζέζκηζεο ε νπνία λνείηαη σο «δηαηήξεζε ηνπ θελνχ 

ζηνλ ηφπν ηεο εμνπζίαο» (ηαπξαθάθεο, 1997: 39). Απηφ, ζπλδέεηαη ζχκθσλα κε ηε 

Mouffe κε ηελ πεπνίζεζε φηη νη (δεκνθξαηηθνί) ζεζκνί δελ πξέπεη λα εθιακβάλνληαη 

σο θάηη δεδνκέλν (Mouffe, 2004: 70). Αληίζεηα, πξέπεη θάζε θνξά λα θαηαλννχκε θαη 

λα πξνβιεκαηίδνπκε ηελ ηδηαίηεξε δπλακηθή ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα ηνπο εληζρχζνπκε, 

λα ηνπο ππεξαζπηζηνχκε ή λα ηνπο αληηηαρζνχκε.  Απηή αθξηβψο ε δπλακηθή θαη ε 

ίδηα ε ζηηγκή ηεο ζέζκηζεο θαη φρη νη γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο είλαη ην ζεκείν 

ελδηαθέξνληνο γηα ηε δηθή καο πεξίπησζε.  

 

Ηδηαίηεξε ζεκαζία ζρεηηθά κε ην δήηεκα ηεο ζέζκηζεο ησλ θαηάιιεισλ 

(δεκνθξαηηθψλ) δηαδηθαζηψλ, απνδίδεηαη ζην ζέκα ησλ φξσλ χπαξμεο ησλ 

δεκνθξαηηθψλ κνξθψλ αηνκηθφηεηαο θαη ησλ πνιχπηπρσλ πξαθηηθψλ θαη γισζζηθψλ 

παηγλίσλ κέζα ζηηο νπνίεο απηέο νη κνξθέο δηακνξθψλνληαη (Mouffe, 2004 [2000]: 

148). Ζ πξνζήισζε ζηνπο ζεζκνχο θαη ηε δηαδηθαζία ηεο ζέζκηζεο είλαη λεπξαιγηθήο 

ζεκαζίαο γηα ηα ίδηα ηα ππνθείκελα. Αθνξά ηε δηακφξθσζε ελφο ζπλφινπ πξαθηηθψλ 
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πνπ επηηξέπνπλ ηε ζπγθξφηεζε δεκνθξαηηθψλ πνιηηψλ θαη ππεχζπλσλ ππνθεηκέλσλ, 

«δεκνθξαηηθψλ κνξθψλ αηνκηθφηεηαο θαη ππνθεηκεληθφηεηαο» (νπ.: 179). Γη‟ απηφ 

απαηηείηαη «ν πνιιαπιαζηαζκφο ησλ ζεζκψλ, ησλ ιφγσλ, ησλ κνξθψλ δσήο πνπ 

πξνάγνπλ ηελ ηαχηηζε κε ηηο δεκνθξαηηθέο αμίεο» (νπ.: 180). Απηφ μεθηλά απφ ηε 

παξαδνρή φηη ε δεκνθξαηία είλαη «βαζηά πινπξαιηζηηθή» (ηαπξαθάθεο, 1997: 40). 

Πξφθεηηαη, φκσο, γηα κηα παξαδνρή πνπ βξίζθεη ηελ ηζνξξνπία ηεο καθξηά απφ ηελ 

ηδέα κηαο «a priori θαζνιηθφηεηα[ο] θαη κηα[ο] αθξαία[ο] εκκνλή[ο] ζηελ 

ηδηαηηεξφηεηα». Ζ αλαγλψξηζε ηεο πνιιαπιφηεηαο ησλ θνηλσληθψλ ινγηθψλ θαη ε 

ζπλάξζξσζε απνηεινχλ ηε βάζε ησλ πξαθηηθψλ ζέζκηζεο, ηεο ίδηαο ηεο εκπεηξίαο ηεο 

δεκνθξαηίαο (νπ.: 41).  

 

Καηαιεθηηθά, ηα παξαπάλσ θαηαδεηθλχνπλ φηη ε ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε δελ 

αλαδεηεί βεβαηφηεηεο. Γηεξεπλά, φκσο, κέζα ζε απηφ ην ζρήκα ηηο επζχλεο καο, 

πξάγκα ην νπνίν ζεκαίλεη –φπσο ζεκεηψλεη ε Mouffe, θαηά ηα ληεξηληηαλά θαη 

βηληγθελζηατληθά πξφηππα– ηελ παξαίηεζε απφ ην φλεηξν ηνπ απφιπηνπ ειέγρνπ θαη 

ηελ απαιιαγή απφ ηελ απηαπάηε ηεο απφδξαζεο απφ ηηο αλζξψπηλεο κνξθέο δσήο. Ζ 

παξαδνρή απηή αθνξά ηε δεθηηθφηεηα ζηελ πνιιαπιφηεηα ησλ θσλψλ πνπ 

αλαγλσξίδεη ηελ αλάγθε λα εθθξαζηνχλ απηέο κε θάπνην ηξφπν πέξα απφ ηελ 

επηδίσμε ηεο ηειηθήο αξκνλίαο θαη ζπλαίλεζεο. Ζ δπλαηφηεηα φκσο ησλ αηφκσλ λα 

ιεηηνπξγήζνπλ κέζα ζε απηφ ην ζρήκα, φπσο δείρλεη ε θξηηηθή πνπ αζθήζεθε ζηε 

ζεσξία ηνπ ιφγνπ, είλαη θαη απηή κηα ηδέα πξνο πξνβιεκαηνπνίεζε, φπσο επίζεο είλαη 

θαη ε ίδηα ε ηδέα ηνπ αληαγσληζκνχ. πσο ζα δείμνπκε ζηε ζπλέρεηα ε 

πξνβιεκαηνπνίεζε απηψλ ησλ ελλνηψλ θαη ε δηάλνημή ηνπο ζηα δεηήκαηα ηνπ Νφκνπ 

θαη ηεο ηάμεο δίλνπλ κηα ηδηαίηεξε, εκπινπηηζκέλε πξννπηηθή. πλδένληαη, επίζεο κε 

ηε δπλακηθή πνπ δηαλνίγεηαη γηα ηα άηνκα λα αλαιάβνπλ κηα ππεχζπλε ζέζε ζην 

θαηαζηαηηθφ γηα ηε δεκνθξαηία δήηεκα ηεο ζέζκηζεο. ε απηφ ζα επηθεληξσζνχκε 

ζηε ζπλέρεηα θαη ζα επηζεκάλνπκε ηε ζεκαζία ηνπ Νφκνπ, ηεο ηάμεο θαη ηεο επζχλεο 

γηα ην δήηεκα ηνπ αξρείνπ. 

 

2.5. Νόκνο θαη Θέζκηζε σο έλαξμε. Ζ ζπκβνιηθή ηάμε. 

χκθσλα κε ηνπο Λίιε Υνπιηαξάθε θαη Norman Fairclough (ζην Phillips & 

Jorgensen, 2009 [2002]) ηα άηνκα θαη νη θνηλσληθέο νκάδεο δελ έρνπλ ηηο ίδηεο 
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δπλαηφηεηεο λα επαλαξζξψζνπλ δηαθνξεηηθά ηα δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ηε δσή ηνπο. 

χκθσλα κε ην παξάδεηγκα ησλ ζπγγξαθέσλ, ηα άηνκα δελ κπνξνχλ απαξαίηεηα λα 

επαλαξζξψζνπλ ηηο εξγαζηαθέο ηνπ ζπλζήθεο θαη λα επηθέξνπλ αιιαγέο, γηαηί απηέο 

δελ πεγάδνπλ απφ ην ξεκαηηθφ επίπεδν, αιιά απφ δνκηθέο ζρέζεηο εμάξηεζεο. Σέηνηεο 

δνκηθέο ζπλζήθεο είλαη κεηαμχ άιισλ ε θνηλσληθή ηάμε, ε εζλφηεηα, ην θχιν 

(Phillips & Jorgensen, 2009 [2002]: 109). Ο ιφγνο ησλ αηφκσλ ππφθεηηαη ζε 

πεξηνξηζκνχο. Τπφ απηή ηελ έλλνηα είλαη ζεκαληηθφ λα θαηαγξάθεηαη ην επίπεδν ησλ 

δνκψλ πνπ δεκηνπξγνχληαη κελ θνηλσληθά, αιιά είλαη αδξαλείο θαη αιιάδνπλ 

δχζθνια, πξάγκα πνπ ηζρχεη πξσηίζησο γηα ηηο θπξηαξρνχκελεο νκάδεο. πσο 

ζπεχδνπλ λα ζεκεηψζνπλ νη Phillips θαη Jorgensen, νη ίδηνη νη Laclau θαη Mouffe 

αλαγλσξίδνπλ θαη ιακβάλνπλ ππφςε φηη ππάξρεη έλα επξχ θάζκα θνηλσληθψλ 

δηεπζεηήζεσλ ηηο νπνίεο ζεσξνχκε δεδνκέλεο θαη δελ πξνζπαζνχκε λα ηηο αιιάμνπκε. 

Οη Laclau θαη Mouffe αλαγλσξίδνπλ, επίζεο, φηη φινη νη θνξείο δξάζεο δελ έρνπλ ηηο 

ίδηεο δπλαηφηεηεο γηα αιιαγή θαη επλάξζξσζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπο. Παξφηη δελ 

θάλνπλ ιφγν γηα ην γεγνλφο φηη, ππφ νξηζκέλεο ζπλζήθεο, θάπνηεο δπλαηφηεηεο είλαη 

ιηγφηεξν πηζαλέο απφ άιιεο, δειψλνπλ φηη δελ παξακέλνπλ εμίζνπ αλνηρηέο φιεο νη 

δηαζηάζεηο ηνπ Κνηλσληθνχ. Αλαγλσξίδνπλ φηη ρξεηάδεηαη ζπγθεθξηκέλνη ιφγνη λα 

είλαη δηαζέζηκνη θαη αμηφπηζηνη, γηα λα κπνξέζνπλ ζηε βάζε ηνπο λα εκθαληζηνχλ νη 

δξψληεο πνπ ζα θαηαζθεπάζνπλ λέεο θνηλσληθέο δνκέο. ην ζεκείν απηφ ε έλλνηα ηεο 

απφθαζεο, κέζα ή έμσ απφ ηε δνκή, ζε ππαξθηφ ή λέν δνκηθφ πιαίζην, ρξήδεη, φπσο 

ζεκεηψλεη ν Howarth, κηα πην ιεπηαίζζεηε πξνζέγγηζε πνπ αθνξά ηα είδε απφθαζεο 

πνπ ιακβάλνληαη απφ ηα ππνθείκελα θαη ηηο ζπλζήθεο ζηηο νπνίεο απηφ ζπκβαίλεη 

(Howarth, 2008 [2000] [2000]: 173).  

 

ην άλνηγκα ηεο παξαπάλσ ζπδήηεζεο ζα ζέιακε λα παξεκβάινπκε, κηα γφληκε 

θξηηηθή ηεο ζεσξίαο ηνπ Laclau, απφ ηνλ Θάλν Λίπνβαηο (2001), πνπ επελδχεη κε 

κεγαιχηεξε έληαζε θάπνηεο έλλνηεο ζηηο νπνίεο δελ εζηηάδεη ν Laclau. Ζ θξηηηθή ηνπ 

Λίπνβαηο δηαλνίγεη, κε ρξήζηκν γηα ηελ πεξίπησζή καο ηξφπν, ηε ζεψξεζε ζρεηηθά κε 

ην Πνιηηηθφ. 

 

χκθσλα κε ηνλ Λίπνβαηο, «ν Laclau ζεσξεί φηη ζηελ έλλνηα ηνπ αληαγσληζκνχ έρεη 

βξεη ην εξγαιείν κε ην νπνίν κπνξεί λα δηαηεξήζεη δσληαλφ ην Πνιηηηθφ. (Λίπνβαηο, 

2001: 47). πσο, ζεκεηψλεη ν Λίπνβαηο, ν Laclau, απνδνκεί ηνλ πιήξε, απηφλνκν, 
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νιηθφ θπξίαξρν θαη ηηο απνθιεηζηηθέο, ζπκπαγείο θαη θιεηζηέο ηαπηφηεηεο ηνπ θίινπ 

θαη ερζξνχ. χκθσλα κε ηνλ Λίπνβαηο ν δηαλνεηήο νξζά θαηαιήγεη φηη ην βάξνο ηνπ 

αλαπφθεπθηνπ ζρεκαηηζκνχ ζηαζεξψλ νληνηήησλ ην αλαιακβάλνπλ ηα ζεκαίλνληα 

πνπ ηηο θαηνλνκάδνπλ. Πξφθεηηαη γηα ηνλ ζρεκαηηζκφ κεξηθψο αλνηθηψλ νληνηήησλ. 

Ο Laclau, φκσο, ζχκθσλα κε ηνλ Λίπνβαηο, δελ δίλεη ηελ πξέπνπζα βαξχηεηα ζηελ 

αλαγθαηφηεηα κηαο ειάρηζηεο δνκήο. Ο Λίπνβαηο δελ ζεκεηψλεη φηη ν Laclau 

αδηαθνξεί πιήξσο γηα ηε ζεκαζία ηεο ειάρηζηεο δνκήο. Άιισζηε ε ζεκαζία ηνπ 

„θιεηζίκαηνο‟ κε ηελ πηνζέηεζε απφ ηελ πιεπξά ηνπ Laclau ηνπ, ιαθαληθήο 

έκπλεπζεο, θνκβηθνχ ζεκείνπ, αιιά θαη κε ηελ πηνζέηεζε ηεο έλλνηαο ηεο εγεκνλίαο 

θαη ηεο ζπλάξζξσζεο, έρεη ηδηαίηεξε ζέζε ζηε ζεψξεζή ηνπ. Απηφ, πηζηεχνπκε, πνπ 

πξνζθέξεη ε θξηηηθή ηνπ Λίπνβαηο είλαη φηη επηρεηξεί λα εηζρσξήζεη αθφκα βαζχηεξα 

ζηνλ ηξφπν πνπ νξγαλψλεηαη απηή ε ειάρηζηε δνκή θαη καο ζηξέθεη ζηε ιαθαληθή 

ζεψξεζε ηνπ Πξαγκαηηθνχ, ηνπ πκβνιηθνχ, ηνπ Φαληαζηαθνχ θαη ζηνπο ηέζζεξηο 

ηχπνπο Λφγσλ (θαη φρη, φπσο επηζεκαίλεη ν ίδηνο ζην πιήζνο –εκπεηξηθψλ– ιφγσλ πνπ 

εκθαλίδνληαη ζηνλ Foucault). Ζ πην βαζηά κειέηε ηνπ ηξφπνπ πνπ ιεηηνπξγνχλ απηέο 

νη θαηεγνξίεο, ππνζηεξίδεη ν Λίπνβαηο (νπ.: 50), ξίρλεη πεξηζζφηεξν θσο ζε 

(ιαθαληθέο) έλλνηεο πνπ είλαη ρξήζηκεο γηα κηα πην νινθιεξσκέλε αληίιεςε ηεο 

έλλνηαο ηνπ Πνιηηηθνχ.  

 

Ο Λίπνβαηο ζηξέθεη ηελ πξνζνρή καο πξνο ηελ έλλνηα ηνπ επηζπκείλ. χκθσλα κε ηε 

ζέζε ηνπ, απηφ πξέπεη λα ζπλδέεηαη κε ηελ πξέπνπζα ζεκαζία πνπ έρεη ην θχξην 

ζεκαίλνλ, ην «λνκα ηνπ Παηέξα», θαζψο εθείλν είλαη ην πξσηαξρηθφ ζεκαίλνλ πνπ 

εγγπάηαη σο ζπλζήθε χπαξμεο ηελ θαζνιηθφηεηα ηνπ Λφγνπ θαη ηνπ Νφκνπ, φπσο 

επηζεκαίλεη (Λίπνβαηο, 2001: 51). Απηφ πξνυπνζέηεη φηη έλα ππνθείκελν απνθηά κηα 

ειάρηζηε ζπκβνιηθή ζπλεθηηθφηεηα πνπ ζα ην πξνθπιάμεη, πξηλ ξηρηεί ζηηο 

πεξηπέηεηεο ηνπ επηζπκείλ, ζηηο νπνίεο ζα ππάξμεη θαη ε δηέμνδνο ηεο κεηνπζίσζεο. Ζ 

πξφηαζε πνπ εηζάγεη ν Λίπνβαηο είλαη φηη πξέπεη λα ζθεθηνχκε κε πην ιεπηνκεξή 

ηξφπν φηη ην θελφ ζεκαίλνλ δελ κπνξεί λα λνεζεί «ρσξίο κηα εζηθή έγθιεζε, εθφζνλ 

ε ηειεπηαία, εθπνξεχεηαη απφ ηε ζέζε ηνπ Άιινπ πξνο ην ππνθείκελν, πνπ είλαη ε 

ζέζε ηελ Αιήζεηαο, ηεο έιιεηςεο, ηεο αζπλείδεηεο επηζπκίαο» (νπ.). ε απηά 

βξίζθεηαη ε ζεκαζία ηεο δηαηήξεζεο ζην «παηρλίδη» ηεο έλλνηαο ηεο ζπκβνιηθήο 

Γηαθνξάο, θαζψο ν ζεβαζκφο πξνο απηή ζεκαίλεη φηη ηα ππνθείκελα κπνξνχλ λα 

δηαρεηξηζηνχλ ηηο δηαθνξέο ηνπο κε έλαλ κε βίαην ηξφπν κέζσ θαλφλσλ θαη δελ 
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απνθιείνληαη ακνηβαία. Ζ θξηηηθή ηνπ Λίπνβαηο δελ ππαηλίζζεηαη φηη ε ζεσξία ησλ 

Laclau θαη Mouffe πξνγξάθεη ηε ζεκαζία ηεο δηαθνξάο νχηε φηη ην εζηθφ ζηνηρείν 

αθνινπζεί ην αλαιπηηθφ/δνκηθφ, ζην νπνίν εθείλνη ξίρλνπλ ην βάξνο ηεο κειέηεο 

ηνπο. Μαο πξνηξέπεη, φκσο, λα ζηαζνχκε ζε απηφ πνπ έρεη λα πξνζθέξεη κηα 

κεηαηφπηζε ηνπ θέληξνπ βάξνπο, ζα ιέγακε, ηεο ζεσξίαο ηνπο.  

 

χκθσλα κε ηνλ Λίπνβαηο κπνξνχκε λα αλαθεξζνχκε ζην Πνιηηηθφ δίλνληαο 

βαξχηεηα ζηελ έλλνηα ηεο Γηαθνξάο θαη φρη κφλν ζε απηή ηνπ αληαγσληζκνχ 

(Λίπνβαηο, 2001: 52). Ο Λίπνβαηο πξνηείλεη ην πέξαζκα ζην επέθεηλα ηνπ Πνιηηηθνχ 

(νπ.: 50). Πξνηείλεη δειαδή ην πέξαζκα απφ ηνλ Λφγν ηεο Γλψζεο ζηνλ ιφγν ηεο 

αιήζεηαο ηεο επηζπκίαο θαη ηα ηζνδχλακά ηνπ. Σν πέξαζκα ζε απηφ ηνλ ιφγν, 

ζεκαίλεη φηη ράλεη ηε ζπλνρή ηνπ ν ζηεγαλφο Λφγνο ηεο εμνπζίαο (γηα παξάδεηγκα ζα 

κπνξνχζακε λα πνχκε, ηα αξρεία ηνπ θξάηνπο) θαη ηεο θπξηαξρίαο θαη εκθαλίδεηαη 

θάηη άιιν (γηα παξάδεηγκα ην θεκηληζηηθφ αξρείν ή αθφκα ην θαιιηηερληθφ αξρείν). 

ηηο παξαιιαγέο ηνπ ν ελαιιαθηηθφο ιφγνο δελ απαξλείηαη ηνλ Πνιηηηθφ θαη ηνλ νξζφ 

Λφγν, αιιά ηνπο απνδνκεί. ην ζεκείν απηφ έρεη ζεκαζία λα επηζεκάλνπκε φηη ζηνλ 

Laclau ν θνηλσληθφο αληαγσληζκφο δηαρσξίδεηαη απφ ηελ εμάξζξσζε. Ζ εμάξζξσζε 

εθθξάδεη ηε δηαζάιεπζε ηεο δνκήο απφ δπλάκεηο πνπ ζπλδένληαη κε έλα θαηαζηαηηθφ 

έμσζελ. Ζ εμάξζξσζε ζπλεπάγεηαη ηελ αλάδπζε ηνπ ζηνηρείνπ ηνπ Πνιηηηθνχ. Ο 

θνηλσληθφο αληαγσληζκφο απνηειεί έλαλ ηδηαίηεξν ηξφπν αληίδξαζεο ζηελ εμάξζξσζε 

απνδίδνληαο ηελ αηηία ηεο εμάξζξσζεο ζε έλαλ εμσηεξηθφ ερζξφ. Ο Λίπνβαηο δίλεη 

ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηε ζπκβνιηθή (δηαθνξνπνηνχζα, θαηαθάζθνπζα ηελ έιιεηςε, κε 

βίαηε) ηαπηφηεηα (νπ.: 51).  Σνλίδεη ηνλ ηδηαίηεξν ξφιν πνπ ε ζπκβνιηθή δηαθνξά 

παίδεη ζε κηα κε βίαηε, κέζσ θαλφλσλ (νπ.: 52), δηαδηθαζία επαλαζπγθξφηεζεο, 

επαλαζέζκηζεο. Απηά ηα ζεκεία απνδεηθλχνληαη, φπσο ζα δείμνπκε παξαθάησ, πνιχ 

ρξήζηκα ζηε δηθή καο ππφζεζε ζρεηηθά κε ηηο θαιιηηερληθέο πεξηπηψζεηο πνπ 

παξνπζηάδνπκε.  

 

Σα παξαπάλσ ππνγξακκίδνπλ ηε ζεκαζία πνπ έρεη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ ζηφρσλ θαη 

ησλ κέζσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε θάζε επηκέξνπο αγψλα. Απηή ε ζεψξεζε αλαθφπηεη 

ηελ αέλαε ζέιεζε γηα «θαζαξέο» θηλεηνπνηήζεηο πνπ γίλνληαη απηνζθνπφο. Ζ 

επηζπκία ηνπ ππνθεηκέλνπ απαηηεί ηε κεξηθή θαζήισζε ζε νξηζκέλνπο κε ηπραίνπο 
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ζηφρνπο, ηνπο νπνίνπο ην ππνθείκελν πξέπεη λα πάξεη ζηα ζνβαξά (νπ.: 55). Γηα ηα 

δξψληα ππνθείκελα ζεκαζία έρνπλ νη κεξηθέο θαζειψζεηο θαη πξαγκαηψζεηο ηεο 

επηζπκίαο, ηφζν ηεο δηθήο ηνπο φζν θαη απηήο ησλ πξνεγνχκελσλ γελεψλ πνπ 

εγγξάθνληαη ζηε κλήκε. πσο επηζεκαίλεη ν Λίπνβαηο, «αλ ζέινπκε ε έλλνηα ηεο 

ηπραηφηεηαο λα κε καο νδεγήζεη ζηνλ δνγκαηηζκφ, ηφηε πξέπεη λα ηελ θαηαλννχκε 

πάληα ζε ζπζρεηηζκφ κε ηηο έλλνηεο ηεο αλαγθαηφηεηαο θαη ηνπ Αδχλαηνπ». Τπφ απηφ 

ην πξίζκα κπνξνχκε λα δνχκε θαη ην αξρείν σο ην εθθέξνλ ησλ κεξηθψλ θαζειψζεσλ 

θαη πξαγκαηψζεσλ ηεο επηζπκίαο, σο ηελ έθθξαζε, αθφκα, ηεο αλαγθαηφηεηαο ηνπ 

Αδχλαηνπ. 

 

ην παξαπάλσ ζρήκα πνπ πεξηγξάθεη ν Λίπνβαηο, έρνπλ ζεκαζία νη ζηηγκέο ηνπ 

Νφκνπ θαη ν θαλφλαο. χκθσλα κε ην παξάδεηγκά ηνπ, πνπ έρεη ηφζε ζεκαζία θαη γηα 

ηε δηθή καο θξίζηκε ζπγθπξία, ε θαηάξξεπζε κηαο νηθνλνκίαο
61

 σο ζπλέπεηα κηαο 

θξίζεο, δηαθζνξάο θ.ιπ. είλαη ε «ζηηγκή ηεο αιήζεηαο φπνπ εκθαλίδεηαη ην θαζαξφ 

Πξαγκαηηθφ
62

. ηε ζπγθξφηεζε ηνπ Πνιηηηθνχ έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ν Νφκνο. Καηά 

αλαινγία κε ηελ πξαθηηθή ηεο ςπραλάιπζεο, φπσο ζεκεηψλεη ν δηαλνεηήο, ε 

ζπκβνιηθή ζρέζε πνπ αλαπηχζζεηαη αλάκεζα ζε δχν ππνθείκελα έρεη έλα ζηφρν 

δηαθσηηζηηθνχ ραξαθηήξα, λα επηηξέςεη, δειαδή, ζηνλ αλαιπφκελν λα αλαθαιχςεη ηε 

δηθή ηνπ επηζπκία θαη λα επαλεγγξάςεη κε λέν ηξφπν ηε ζρέζε ηνπ κε ηνλ Νφκν. Ο 

ίδηνο ν Νφκνο, φκσο, είλαη πάληα αηειήο, δηραζκέλνο αλάκεζα ζην Ηδεψδεο ηεο 

απφθαλζήο ηνπ θαη ην „είλαη‟ ηεο πξαγκαηνπνίεζήο ηνπ. πσο απνθαίλεηαη ν 

Λίπνβαηο: 

 

«ε απηή ηελ πεξίπησζε ην Πνιηηηθφ κπνξεί λα ζεκαίλεη ην εμήο: είηε θαηαρξάηαη 

θαλείο ηνπ ππάξρνληεο λφκνπο κε εξγαιεηαθφ ηξφπν θαη παγηψλεη ηηο θπξίαξρεο 

ζρέζεηο, είηε επαλεγγξάθεη ηνλ Νφκν (κεηαξξχζκηζε), γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί 

(κεξηθψο) ην αίηεκα γηα Διεπζεξία θαη Γηθαηνζχλε» (Λίπνβαηο, 2001: 59). 

 

                                                 
61 «ην Οηθνλνκηθφ κπνξεί λα νξηζζεί σο ην Αλαγθαίν πνπ αληηπαξαηίζεηαη ζην Πνιηηηθφ θαη 

εθπξνζσπεί έλαληη απηνχ ηελ αξρή ηεο πξαγκαηηθφηεηαο (φηαλ ην Πνιηηηθφ δελ πεξηνξίδεηαη ζηελ 

θαζεκεξηλή κηθξνπνιηηηθή, αιιά εκπλέεηαη απφ νξάκαηα») (Λίπνβαηο, 2001: 57). 
62 Σν Πξαγκαηηθφ ζχκθσλα κε ηηο ιαθαληθέο δηαηππψζεηο είλαη „ην αδχλαην‟, επεηδή είλαη αδχλαηνλ λα 

ην θαληαζηνχκε, λα ην ελζσκαηψζνπκε ζηε ζπκβνιηθή ηάμε. Απηφο αθξηβψο ν ραξαθηήξαο ηεο 

αδπλαηφηεηαο θαη ηεο αληίζηαζεο ζηε ζπκβνινπνίεζε πξνζδίδεη ζην πξαγκαηηθφ ηελ θαη‟ νπζία 

ηξαπκαηηθή ηνπ πνηφηεηα (Evans, 2005: 226). 
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Σν παξαπάλσ, ζε αληίζεζε κε ηε ζεψξεζε ηνπ Laclau, αλαθέξεηαη ξεηά ζηε ζχλδεζε 

αλάκεζα ζηηο δχν κνξθέο ηνπ δηραζκέλνπ Νφκνπ, γηαηί θάζε ζχγθξνπζε ζπζθνηίδεη 

ηνπο ζηφρνπο ηεο Διεπζεξίαο θαη ηεο Γηθαηνζχλεο. Δίλαη αλαγθαίν, απνθαίλεηαη ν 

Λίπνβαηο, λα θαηαλνήζνπκε ην Πνιηηηθφ
63

 σο ηε δηαζχλδεζε ηεο ζηηγκήο ηεο 

εμνπζίαο κε ηελ απζεληία ηνπ Νφκνπ. Κάηη ηέηνην καο θάλεη λα θαηαλνήζνπκε 

θαιχηεξα φηη ε ζεσξία ηνπ θελνχ ζεκαίλνληνο δελ έρεη ζηφρν λα πξνζθέξεη κηα 

ελαιιαθηηθή ιχζε ζηελ εζραηνινγία ηεο ειπίδαο θαη ζηα εζηθά αηηήκαηα. Μαο θάλεη 

λα θαηαλνήζνπκε θαιχηεξα φηη νθείινπκε λα ζηαζνχκε κε κεγαιχηεξε έληαζε ζε 

απηά ηα εζηθά δεηήκαηα πνπ αλαθχπηνπλ νινέλα θαη πην επηηαθηηθά, φπσο 

απνδεηθλχεη θαη ε ζεκεξηλή ζθιεξή ζπγθπξία. Καη‟ αλαινγία κε ην παξαπάλσ ζρήκα 

ηεο ςπραλαιπηηθήο πξαθηηθήο πνπ πεξηγξάθεη ν Λίπνβαηο, ζα κπνξνχζακε λα 

αλαγλσξίζνπκε φηη ζε θάζε πξνζπάζεηα ζχζηαζεο ελφο αξρείνπ επαλεγγξάθεηαη κε 

λέν ηξφπν ε ζρέζε κε ηνλ Νφκν θαη πξαγκαηνπνηείηαη κε έλα ιηγφηεξν θαιιηθφ ηξφπν 

–γηα λα δαλεηζηνχκε ηελ έθθξαζε ηνπ Λίπνβαηο– κέζσ θαλφλσλ ε ζπγθξφηεζε κηαο 

λέαο ηάμεο.  

 

Ζ αλαθνξά ζηνλ λφκν πεξηγξάθεη κηα δνκηθή ζρέζε γηα ηε ζπγθξφηεζε ησλ ίδησλ ησλ 

ππνθεηκέλσλ, ηε ζρέζε ηνπο κε ηνλ ζπκβνιηθφ Νφκν. Αθνξά επίζεο ην δηθαίσκά ηνπο 

σο ππεχζπλσλ πνιηηψλ απέλαληη ζην λνκηθφ ζχζηεκα. Οη λφκνη θαη ην λνκηθφ 

ζχζηεκα δελ είλαη κηα αθεξεκέλε ζεηξά θαλφλσλ πνπ ξπζκίδνπλ ηηο ζπκπεξηθνξέο 

καο. Ο λφκνο είλαη πξσηίζησο κηα θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα (a social fact). Ζ 

αιήζεηα θαη ε αμία ηνπ λνκηθνχ ζπζηήκαηνο, κηαο αξρήο, ελφο θαλφλα είλαη κέξνο 

κηαο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Απηή ε δηαπίζησζε καο θέξλεη αληηκέησπνπο κε 

κηα ζεηξά δεηεκάησλ, ζρεηηθά κε ηελ αληηθεηκεληθή θαη ππνθεηκεληθή θχζε ησλ 

ηζρχνλησλ θνηλσληθψλ δεδνκέλσλ, ηε ζεκαζία ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ ππνθεηκέλσλ 

κε απηά θαζψο επίζεο θαη ζρεηηθά κε ηε ζεκαζία κηαο ζεηξάο αμηαθψλ αξρψλ πνπ 

θαζηζηνχλ ηνλ νξηζκφ ησλ λφκσλ κηα ζχλζεηε ππφζεζε. Ο λφκνο είλαη έλα θαηλφκελν 

θνηλσληθφ, έλα θαηλφκελν εμνπζίαο, κηα αξρή πνπ πξνζαλαηνιίδεηαη ζην «θνηλφ 

θαιφ» [βι. ζρεηηθά (Murphy, 2007)]. Απηνί νη θνηλνί ηφπνη ζρεηηθά κε ηνλ λφκν είλαη 

θαη ε βάζε ηεο ηεξάζηηαο θηινζνθηθήο αλαδήηεζεο, πνπ εθηείλεηαη πέξα απφ ηνπο 

                                                 
63 Σν Πνιηηηθφ ζηε ζεψξεζε ηνπ Λίπνβαηο δίλεη πεξηζζφηεξε βαξχηεηα ζηνλ αγσληζκφ έλαληη ηνπ 

πνιεκηθνχ ραξαθηήξα ηνπ Πνιηηηθνχ. ηελ έλλνηα ηνπ Πνιηηηθνχ πνπ πξνθξίλεη ελζσκαηψλεηαη ε 

θιεξνλνκηά ηεο ειιεληθήο Πφιεο θαη ηεο ξσκατθήο Civitas, ε νπνία απαηηεί ζεβαζκφ γεληθψλ θαλφλσλ 

θαη νηθνδνκεί ηε Γεκνθξαηία ζηε βάζε ηνπ δεκφζηνπ δηαιφγνπ κε νξζνινγηθά επηρεηξήκαηα. Κάζε 

είδνπο ζχγθξνπζε κε ζπκβνιηθά κέζα δελ είλαη πφιεκνο θαη βία (Λίπνβαηο, 2001). 
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πεξηνξηζκνχο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ λνκηθνχ ζπζηήκαηνο. Αθνξά κηα δηεπξπκέλε θάζε 

θνξά αλαδήηεζή ηνπ πνπ είλαη κείδνλνο ζεκαζίαο ηφζν γηα ηα ίδηα ηα άηνκα φζν θαη 

γηα ηε ζρέζε ηνπο κε ηνπο άιινπο (νπ.). Χο εθ ηνχηνπ, ιέγνληαο λφκν, δελ ελλννχκε 

κηα ζεηηθηζηηθή, λνκηθίζηηθε έλλνηα ηνπ λφκνπ. Δλλννχκε ηφζν ηνλ άγξαθν, φζν θαη 

ηνλ γξαπηφ λφκν ζηελ ελφηεηά ηνπ, σο δηαδηθαζία ζπλερνχο επαλεγγξαθήο ηνπ Νφκνπ 

κέζσ κεηαξξπζκίζεσλ θαη επαλαζηάζεσλ, φπσο ζεκεηψλεη ν Λίπνβαηο (2003: 74). Ο 

Νφκνο δεζκεχεη ηα ππνθείκελα κέζα απφ ηελ ακνηβαία ππφζρεζε θαη ην «ινγνδφζηκφ 

ηνπο [κε] έλα πκ-βφιαην, έλα χλ-ηαγκα, πνπ εγγπάηαη κηα νξηζκέλε κνξθή 

Γηθαηνζχλεο θαη απνθιείεη ηελ απζαηξεζία ηνπ Δλφο ή ησλ Πνιιψλ» (νπ.). 

 

ε απηφ ην πξίζκα καο ελδηαθέξεη κηα πξνζέγγηζε πνπ εμεηάδεη ηφζν ηελ αλαιπηηθή, 

πεξηγξαθηθή δηάζηαζε (descriptive) φζν θαη ηελ θαλνληζηηθή (normative) (Critchley, 

2004:115) θαη δενληνινγηθή, ζα ιέγακε, δηάζηαζε ηεο ζπγθξφηεζεο κηαο δνκήο, ελφο 

αξρείνπ ζηε δηθή καο πεξίπησζε. ηα φζα εθζέζακε παξαπάλσ πηζηεχνπκε φηη ην 

ελδηαθέξνλ γηα ηελ εζηθή ζηηγκή, πνπ απνδίδεη ν Derrida (ζην αξρείν), ην δήηεκα ηεο 

απφθαζεο, ε επζχλε πξνο ηνλ άιινλ θαη ε επαλεγγξαθή ηεο ζρέζεο κε ην Νφκν 

δεκηνπξγνχλ ην πιέγκα πνπ ζπλδέεηαη κε ηνλ πνιηηηθφ ζεηηθηζκφ ηνλ νπνίν καο 

θιεξνδνηνχλ νη Laclau θαη Mouffe. Ο πνιηηηθφο ζεηηθηζκφο δίλεη πξνβάδηζκα ζηηο 

δεκνθξαηηθέο θαη φρη ζηηο κε-δεκνθξαηηθέο ζέζεηο θαη πξνδηαγξάθεη ηε δηθή καο 

πξνζέγγηζε ηνπ θαιιηηερληθνχ αξρείνπ σο δεκνθξαηηθήο θαη φρη νπηνπηθήο 

(δεκφζηαο) ηέρλεο. Οη απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηελ θαηαζθεπή κηαο δνκήο, ηελ 

παξαγσγή ελφο αξρείνπ αλακεηξψληαη κε απηά ηα δεηήκαηα. πλδένληαη κε ηελ 

«αλαγλψξηζε ηεο θαηαζηαηηθήο θχζεο […] ηνπ ράζκαηνο [πνπ παξάγεηαη απφ ηελ 

εμάξζξσζε ηεο ηδέαο ηεο απφιπηεο εμνπζίαο] θαη [ηελ] πνιηηηθή ηνπ ζεζκνπνίεζε 

[πνπ] απνηειεί ην ζεκείν εθθίλεζεο ηεο λεφηεξεο δεκνθξαηίαο» (Laclau, 1997 

[1990]: 225). ε απηφ ην „ζεκείν εθθίλεζεο‟ ζα ζηξαθνχκε θαη ζηε δηθή καο κειέηε, 

ζπλδένληάο ην κε ηε ζεσξία πνπ αλαπηχζζεη ν Κνξλήιηνο Καζηνξηάδεο ζρεηηθά κε 

ηελ „πξσηφηππε δηαδηθαζία ηνπ ζεζκίδεηλ‟. χκθσλα άιισζηε κε ηνλ Καζηνξηάδε ην 

ίδην ην δεκνθξαηηθφ πξφηαγκα απνηειεί ηελ αηειέζθνξε πξνζπάζεηα λα πινπνηεζνχλ 

εληφο ησλ ζεζκψλ −θαηά ην δπλαηφλ − ε αηνκηθή θαη θνηλσληθή απηνλνκία. Δίλαη, 

δειαδή, αιιειέλδεην κε ηελ αλάδεημε ηεο ηθαλφηεηαο ηεο θνηλσλίαο φζν θαη κε ηελ 

επηβεβαίσζε απηήο ηεο ηθαλφηεηαο −λα ακθηζβεηεί ηνπο ζεζκνχο αιιά ηαπηφρξνλα 

λα ηνπο αιιάδεη [Καζηνξηάδεο ζην (Escobar et al., 2007 [2004]: 107)]. Θα 
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κπνξνχζακε λα πνχκε, ζπλδένληαο ηα παξαπάλσ κε ηελ ππφζεζε καο, φηη ε 

ζπγθξφηεζε ελφο αξρείνπ ελέρεη απηή ηελ πξσηφηππε δηαδηθαζία θαη πξνο ζηηγκή 

ηαπηίδεηαη κε απηφ ην „ζεκείν εθθίλεζεο‟ πνπ πεξηγξάθεη ν Laclau. ε απηφ ην ζεκείν 

βξίζθεη θαλείο ην «θαλνληζηηθφ/πεξηγξαθηθφ» θαη ην εζηθφ, δενληνινγηθφ ζχκπιεγκα, 

ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ θαλείο λνκηκνπνηείηαη λα θάλεη κηα ζεηξά de jure δηαθξίζεσλ» 

ζα ιέγακε, νηθεηνπνηνχκελνη ηα ιφγηα ηνπ Simon Critchley (νπ.: 119). 

 

2.6. Παξέθβαζε. Ζ δηάθξηζε ηνπ ζεζκίδεηλ θαη ηνπ ζεζκηζκέλνπ. 

πσο είδακε, ε απνδφκεζε ηνπ αξρείνπ απφ ηνλ ληεξηληηαλφ θαη θνπθσηθφ ιφγν έρεη 

θαηαζηήζεη ζαθέο φηη ε ζρέζε ηνπ αξρείνπ κε ηελ εμνπζία −ζηελ θαηαζηξνθηθή, 

ξπζκηζηηθή ή σο πεξίζζεηα απφιαπζε εθδνρή ηεο− είλαη κηα θαηαζηαηηθή ζρέζε. Οη 

κεηέπεηηα ζεσξήζεηο θαη δηεπξχλζεηο ηεο κεηα-δνκηζηηθήο παξάδνζεο δίλνπλ ζε απηή 

ηε ζρέζε κηα αθφκα πην ξηδνζπαζηηθή δηάζηαζε πνπ βξίζθεηαη θπξίσο ζηε 

δεκνθξαηηθή ρεηξαθεηηθή πξννπηηθή απηήο ηεο ζρέζεο θαη ηεο επζχλεο πνπ 

απνδίδεηαη ζην ππνθείκελν σο δπλαηφηεηα. Απηφ πνπ γίλεηαη ζαθέο απφ απηέο ηηο 

ζεσξήζεηο είλαη φηη, αθφκα θαη αλ δερηνχκε φηη ε ζρέζε κε ηελ αξρή θαη ηνλ Νφκν 

είλαη θξίζηκνο φξνο γηα ηελ χπαξμε κηαο θνηλσλίαο θαη ηε ζέζε ηνπ ππνθεηκέλνπ κέζα 

ζε απηή, ε ζρέζε απηή δελ είλαη κηα «θπζηθή» ζρέζε. Πξέπεη θπξίσο λα 

παξαδερηνχκε φηη απηή ε δηαπίζησζε δελ ζεκαίλεη ηίπνηα απφ κφλε ηεο γηα έλα 

αλζξψπηλν νλ, φπσο επηζεκαίλεη ν Κνξλήιηνο Καζηνξηάδεο. Δπηπιένλ, νη ζεζκνί πνπ 

επηθπξψλνπλ απηή ηε ζρέζε δελ είλαη έλα δνζκέλν a priori αιιά δηακνξθψλνληαη 

κέζσ κηαο πνιχ νπζηψδνπο δηαδηθαζίαο γηα ην «θνηλσληθν-ηζηνξηθφ», ζχκθσλα κε 

ηνλ δηαλνεηή (Καζηνξηάδεο, 1985 [1975] : 247).  

 

ην δεχηεξν κηζφ ηνπ 20
νχ

 αηψλα ην αξρείν κέζα απφ ηηο κεηαδνκηζηηθέο ζεσξήζεηο 

ησλ Derrida θαη Foucault έρεη απνδνκεζεί, έρεη θαηαζηεί αληηθεηκελ(ν)ηθφ
64

 θαη έρεη 

αμηνπνηεζεί πξνθεηκέλνπ λα αλαδπ(εηρ)ζνχλ νη «ηαπεηλέο απαξρέο» θαη ην «παηρλίδη 

ησλ θπξηαξρηψλ» θαζψο θαη λα επηζεκαλζνχλ νη δπλαηφηεηεο νη νπνίεο 

απνθιείζζεθαλ απφ ηηο θπξίαξρεο ινγηθέο ηεο ηζηνξηθήο αλάπηπμεο. Σν αξρείν ηίζεηαη 

ην ίδην ζην πεδίν ηεο ξεκαηηθφηεηαο. Καηά ηελ θνπθσηθή αλάιπζε, ζην αξρείν σο 

                                                 
64 Σν γισζζηθφ απηφ παηρλίδη αλαθέξεηαη ζηελ αληηθεηκεληθφηεηα πνπ απνδίδεηαη ζην αξρεία αιιά θαη 

ζην γεγνλφο φηη ζηε κεηαδνκηζηηθή ζεσξία, φπσο δείμακε ζην πξψην κέξνο ηνπ θεθαιαίνπ, ην αξρείν 

γίλεηαη αληηθείκελν εμαξζξψζεσλ νη νπνίεο ην θαζηζηνχλ κηα εμνπζία κεηαμχ άιισλ θαη ππνλνκεχνπλ 

ηαπηφρξνλα ηελ παληνδχλακε θαη αληηθεηκεληθή ηνπ θχζε. 
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κεραληζκφ „dispositif‟ ελψλνληαη ξεκαηηθά θαη κε ξεκαηηθά ζηνηρεία θαη 

δηαπιέθνληαη εμνπζία θαη γλψζε κε έλα ηξφπν ελδερνκεληθφ. Σα παξαπάλσ είραλ ζαλ 

απνηέιεζκα νη ζεσξήζεηο πεξί αξρείνπ λα παξαζπξζνχλ, θαηά πεξίπησζε, ζε κηα 

ξεπζηφηεηα πνπ έδσζε πξνβάδηζκα ζην «αλαηκηθφ» θαη άλνκν αξρείν, ρσξίο λα δψζεη 

ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ άιιε φςε ηεο ξεπζηφηεηαο πνπ είλαη ε αλάγθε θαζήισζεο 

ηνπ λνήκαηνο. Αλάγθε ηελ νπνία εμππεξεηεί ε δηακφξθσζε ελφο αξρείνπ θαη ε 

εγθαζίδξπζε ελφο ζεζκφο. ηελ «εγεκνληθή» θαη «αληαγσληζηηθή» ζεψξεζε ησλ 

Laclau θαη Mouffe αλαλεψλεηαη ην ρεηξαθεηηθφ θαη νπζηψδεο γηα ηε δεκνθξαηία 

πξνλφκην ηνπ Πνιηηηθνχ θαη ε επαλεπέλδπζε ζηελ ίδηα ηε δηαδηθαζία ηνπ ζεζκίδεηλ. 

Γηαδηθαζία πνπ ζπλδέεηαη κε ην θαίξην γηα ηε δεκνθξαηία δήηεκα ηνπ 

πνιιαπιαζηαζκνχ ησλ γισζζηθψλ παηγλίσλ, ησλ ζεζκψλ, ησλ κνξθψλ δσήο πνπ 

πξνάγνπλ ηελ ηαχηηζε κε ηηο δεκνθξαηηθέο αμίεο (Mouffe, 2004 [2000]: 180). Ζ 

παξέθβαζε ζηε ζπκβνιή ηνπ Κνξλήιηνπ Καζηνξηάδε σο πξνο ην δήηεκα ηεο 

ζέζκηζεο, καο επηηξέπεη λα δηεπθξηλίζνπκε αθφκα πεξηζζφηεξν ηε ζεκειηψδε δηαθνξά 

κεηαμχ ηνπ ζεζκίδεηλ θαη ηνπ ζεζκηζκέλνπ.  

 

Πξηλ εζηηάζνπκε ζηε ζεκαζία ηεο πξνζθνξάο ηνπ Καζηνξηάδε ζρεηηθά κε ηε 

δηάθξηζε κε ηελ παξαπάλσ δηάθξηζε, ζα ζέιακε λα θάλνπκε κηα παξέλζεζε γηα λα 

γίλεη πην θαηαλνεηφο ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν αμηνπνηνχκε ηε ζπκβνιή ηνπ Καζηνξηάδε 

θαη ζε ζρέζε κε ηα φζα απαζρνινχλ ηε κειέηε καο. Ζ ζπκβνιή ηνπ Καζηνξηάδε σο 

πξνο ηε ζεκαζία ηεο „θαηαζθεπήο‟ πέξα απφ θπζηθνπνηεκέλεο θαη νπζηνθξαηηθέο 

πξνζεγγίζεηο ηνπ „θνηλσληθν-ηζηνξηθνχ‟ είλαη ζεκαληηθή. Δίλαη ζεκαληηθή σο πξνο 

ηελ ρεηξαθεηηθή πξννπηηθή πνπ απνδίδεηαη ζηα δξψληα ππνθείκελα λα αλαιάβνπλ ηα 

ίδηα ηελ ππεχζπλε ξχζκηζε ηεο θνηλσλίαο, θαη σο πξνο ηελ „επαλαζηαηηθφηεηα‟ πνπ 

ελέρεη απηή ε πεπνίζεζε. Θα πξέπεη, εληνχηνηο, λα ζεκεηψζνπκε φηη ν Καζηνξηάδεο 

εμηδαληθεχεη ηα „πξσηφηππα ηεο θαληαζίαο‟ (prototypes of imagination) ζχκθσλα κε 

ηελ θξηηηθή ηνπ ηαπξαθάθε (2007: 60). Ο Καζηνξηάδεο θνβάηαη φηη εγγξάθνληαο 

ηελ ακείσηε δχλακε ηεο απνμέλσζεο, ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ηεο εμάξζξσζεο, απηφ 

κπνξεί λα είλαη επηδήκην γηα ηηο πξννπηηθέο ηεο ξηδνζπαζηηθήο αιιαγήο πνπ κπνξεί λα 

επηθέξεη ε θαληαζία (νπ.: 58). Ζ αμηνπνίεζε, φκσο, ησλ ιαθαληθήο ζχιιεςεο, 

„ζεκείσλ δηαξξαθήο‟ (points de capitation), πξνζθέξεη κηα άιιε πξννπηηθή. Σα 

ζεκεία δηαξξαθήο ελψλνπλ κηα ζεηξά απφ ζεκαίλνληα. Ζ ελδερνκεληθή εμάξζξσζε 

δεκηνπξγεί κηα έιιεηςε ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο εγείξεη ηελ επηζπκία γηα κηα λέα 
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ζπλάξζξσζε, κηα λέα ξεκαηηθή θαηαζθεπή (νπ.). Ζ ζχιιεςε ηνπ Καζηνξηάδε είλαη 

ζπκπιεξσκαηηθή κε φζα έρνπκε εθζέζεη λσξίηεξα ζε απηφ εδψ ην θεθάιαην ζρεηηθά 

κε ηε ζεκαζία ηεο ζέζκηζεο θαη ηνπ λφκνπ. χκθσλα κε ηελ πξσηφηππε κειέηε ηνπ 

Καζηνξηάδε, ν λφκνο θαη ε ζέζκηζε δελ λννχληαη σο γξαθεηνθξαηηθέο θαη άθακπηεο 

ξπζκίζεηο εθ ησλ άλσ, αιιά ζεσξνχληαη ζηελ επαλαζηαηηθή ηνπο πξννπηηθή, απηή 

πνπ ηα ζπλδέεη κε ηα δξψληα ππνθείκελα θαη ην δήηεκα ηεο απηνλνκίαο. πσο 

άιισζηε επηζεκαίλεη ν Καζηνξηάδεο αλαθεξφκελνο ζηελ αξραία δεκνθξαηία «νη 

άλζξσπνη δειψλνπλ ηη είλαη ν λφκνο, νη άλζξσπνη κπνξνχλ λα ζθάιινπλ, νη άλζξσπνη 

κπνξνχλ λα δηνξζψζνπλ ηνπο εαπηνχο ηνπο. Απηφ είλαη έλα κεγαιεηψδεο παξάδεηγκα 

ελφο απνηειεζκαηηθνχ ζεζκνχ απηνπεξηνξηζκνχ» [Καζηνξηάδεο ζην (ηαπξαθάθεο, 

2007: 270). Παξνπζηάδνπκε, ινηπφλ, ζηε ζπλέρεηα ηε ζεψξεζε ηνπ Καζηνξηάδε, 

θαζψο πηζηεχνπκε φηη ππήξμε ζεκαληηθή σο πξνο ηε δπλαηφηεηα πνπ πξνζθέξεη ζηα 

δξψληα ππνθείκελα, δειαδή, ζηελ επαλαπφδνζε ηεο „απηνλνκίαο‟ ηνπο σο πξνο ηνπο 

ζεζκνχο θαη ηνλ λφκν. Αλαγλσξίδνπκε ηαπηφρξνλα, φηη ηα ζηνηρεία ηεο 

αξλεηηθφηεηαο, ηεο ελδερνκεληθφηεηαο θαη ηεο έιιεηςεο, είλαη απαξαίηεηεο 

πξνυπνζέζεηο ηεο επηζπκίαο γηα ζπκκεηνρή ζε απηή ηε δηαδηθαζία. Ζ πξνζθνξά, 

δειαδή, ηνπ Καζηνξηάδε ιακβάλεηαη „εκπινπηηζκέλε‟ κε ηα φζα θαίξηα αλάδεημε ε 

ζεσξία ηνπ ιφγνπ. 

 

Ζ εζηίαζε ηνπ Καζηνξηάδε ζην δήηεκα ησλ ζεζκψλ ζε κηα επνρή πνπ ακθηζβήηεζε 

κε έληαζε ηνπο ζεζκνχο (Μάεο ηνπ ‟68) θαίλεηαη ηαπηφρξνλα αηξεηηθή θαη 

δηθαηνινγεκέλε. Γηα ηνλ Καζηνξηάδε ην δήηεκα ησλ ζεζκψλ δελ βξίζθεηαη ζε 

αληηπαιφηεηα κε ην δήηεκα ηεο απηνλνκίαο αιιά αληίζεηα ζε απηήλ ν ζηνραζηήο 

βξίζθεη ηελ νπζία ηνπο. Ζ απηνλνκία, άιισζηε, ζχκθσλα κε ηνλ Καζηνξηάδε
65

, 

βξίζθεη ηελ (εηπκνινγηθή) ηεο ξίδα ζηνλ λφκν. Κάζε ζπδήηεζε γηα απηή πξέπεη λα 

αξρίζεη κε ην (ζεζκηζκέλν) ζχζηεκα πνπ αθνξά ηνλ λφκν. Απηφ πξέπεη λα ην 

αλαινγηζηνχκε φρη γηα λα ην εξκελεχζνπκε αιιά γηα λα ην αιιάμνπκε, δειαδή λα ην 

ξηδνζπαζηηθνπνηήζνπκε.  

 

χκθσλα κε ηνλ Καζηνξηάδε, νη ζεζκνί επηθπξψλνπλ ηε ζρέζε ηεο εμνπζίαο θαη ηνπ 

λφκνπ ζην «θνηλσληθν-ηζηνξηθφ». Οη ζεζκνί, φκσο, δελ ππαγνξεχνληαη κηα γηα πάληα 

                                                 
65 Απφ ζπλέληεπμε ζηελ εθπνκπή Παξαζθήλην, ΔΣ1, 5 Μαξηίνπ 1991 

http://video.google.com/videoplay?docid=5502081768910930821. 
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απφ ηε «θχζε» ηεο θνηλσλίαο. Μηα θνηλσλία, «επηλνεί θαη πξνζδηνξίδεη θαη 

θαηλνχξγηνπο ηξφπνπο λα απαληά ζηηο αλάγθεο ηεο θαη θαηλνχξγηεο αλάγθεο». 

εκαζία έρεη «ν ηξφπνο χπαξμεο κε ηνλ νπνίν δίδεηαη ν ζεζκφο», δειαδή ην 

πκβνιηθφ (Καζηνξηάδεο, 1985 [1975]: 174). Κάζε ζεζκφο, ζχκθσλα κε ηελ 

πξνζέγγηζε ηνπ δηαλνεηή, δελ αλάγεηαη ζην πκβνιηθφ, φκσο δελ κπνξεί παξά λα 

ππάξμεη κέζα ζε απηφ. Οη ζεζκνί ζπλίζηαληαη ζην φηη ζπλδένπλ ζεκαηλφκελα, 

παξαζηάζεηο, πξνζηαγέο, ζεκαζίεο, ζε ζχκβνια (ζε ζεκαίλνληα) θαη ζην φηη 

πξνζδίδνπλ θχξνο ζε απηά (νπ.: 174). Μηα δεκνθξαηηθή απηφλνκε θνηλσλία είλαη 

εθείλε ε νπνία ζα πξνηείλεη αλνηθηά έλα δηαθνξεηηθφ ζχλνιν δηαδηθαζηψλ, 

ξπζκίζεσλ, θαηάιιειν γηα ηελ εδξαίσζε κηαο δεκνθξαηηθήο ηαπηφηεηαο κέζσ ηεο 

απνηειεζκαηηθήο ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ ζηε ζέζκηζε ηεο θνηλσλίαο (Καιχβαο, 

Φζηλφπσξν 2000: 97).  

 

Ο Κνξλήιηνο Καζηνξηάδεο αζθεί ηε γφληκε θξηηηθή ηνπ ζηνλ παξαδνζηαθφ καξμηζκφ 

αμηνπνηψληαο ηα εξγαιεία ηνπ κεηα-δνκηζκνχ θαη ηεο θξνυδηθήο ςπραλάιπζεο. Ζ 

πξνζθνξά ηνπ έγθεηηαη ζε κηα θξηηηθή θαη δεκηνπξγηθή αμηνπνίεζε ησλ αληηλνκηθψλ 

ζεσξηψλ ηνπ Marx θαη ηνπ Freud (Λακπξφπνπινο, Φζηλφπσξν 2000: 86). Ο 

Καζηνξηάδεο, ζρεηηθά κε ην δήηεκα ηεο θαηαζθεπήο ηεο θνηλσλίαο, πξνηείλεη κηα 

θνλζηξνπθηηβηζηηθή, αληηνπζηνθξαηηθή πξνζέγγηζε δίλνληαο ηδηαίηεξε ζεκαζία ζην 

δήηεκα ηεο (απην) ζέζκηζεο. Ο δηαλνεηήο δίλεη πξνβάδηζκα ζηελ αλζξψπηλε 

ππνθεηκεληθφηεηα, ην θαληαζηαθφ
66

 θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηεο απηνλνκίαο σο δσηηθά 

ζηνηρεία γηα ηε δεκηνπξγία (ηεο θνηλσλίαο), ηελ «πνίεζε» (Καζηνξηάδεο 1985 

[1975]). Ζ ζέζκηζε ζηνλ Καζηνξηάδε δελ εμεηάδεηαη σο ε δηαρεηξηζηηθή, 

γξαθεηνθξαηηθή (πνπ αζθαιψο, θαη απηή, φπσο ζεκεηψλεη θαη ν ίδηνο, απνθαιχπηεη 

                                                 
66 ηε ζεψξεζε ηνπ Καζηνξηάδε ε έκθαζε δίλεηαη ζηνλ ηδηαίηεξν ξφιν ησλ «θαληαζηαθψλ ζεκαζηψλ», 

ζηε δηαδηθαζία δηακφξθσζεο ηφζν ησλ αηφκσλ φζν θαη ησλ ζπιινγηθψλ κνξθσκάησλ. Απηέο νη 

ζεκαζίεο πξνέξρνληαη απφ ην αζπλείδεην θαη ραξαθηεξίδνληαη σο κάγκα, πξνθεηκέλνπ λα θαηαδεηρζεί 

ε απξνζδηνξηζηία θαη ε δεκηνπξγηθφηεηα πνπ θαηά ηνλ Καζηνξηάδε απνηεινχλ ηα θχξηα γλσξίζκαηα 

ηνπ ηζηνξηθν-θνηλσληθνχ πεδίνπ. (Μνπδαθίηεο, Μάηνο 2008: 91). Παξακέλεη, σζηφζν, αδηεπθξίληζηνο ν 

ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη θεληξηθέο θαληαζηαθέο ζεκαζίεο –αιιά θαη νη θαληαζηαθέο ζεκαζίεο γεληθά– 

πνπ εθπεγάδνπλ απφ ην αζπλείδεην κέξνο ηεο ςπρήο θαηαιήγνπλ λα δηαδξακαηίδνπλ έλαλ ηφζν 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ηνπ ζπιινγηθνχ θαληαζηαθνχ. Ζ ίδηα ε έλλνηα ηνπ ηειεπηαίνπ δελ 

αλαπηχζζεηαη επαξθψο, ελψ παξακέλεη κάιινλ αδηεπθξίληζηε ηφζν ε νληνινγηθή ηνπ θαηάζηαζε, φζν 

θαη ε ζρέζε ηνπ κε ην αηνκηθφ αζπλείδεην (νπ: 91). Γηα απηφ ηνλ ιφγν νη κεηαγελέζηεξεο ζεσξήζεηο 

πνπ εκπιέθνπλ ηνλ ιαθαληθφ, ςπραλαιπηηθφ ιφγν κε πην επεμεξγαζκέλν ηξφπν, φπσο είπακε ζηελ αξρή 

απηήο ηεο ππνελφηεηαο, απνδεηθλχνληαη ηδηαίηεξα δηαθσηηζηηθέο θαη πνιχηηκεο. ηξέθνπλ δειαδή, ηελ 

πξνζνρή καο ζηε γεγνλφο φηη νθείινπκε λα απνδψζνπκε κεγαιχηεξε έκθαζε θαη πξνζνρή ζε 

θαηεγνξίεο φπσο ν ζπκβνιηθφο Νφκνο, ηα ζεκεία δηαξξαθήο, ηα θνκβηθά ζεκεία, ε ελδερνκεληθφηεηα 

θ.ν.θ. 
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ζεκαληηθέο πιεπξέο ηνπ θνηλσληθν-ηζηνξηθνχ
67

), λνκνπνηεηηθή δηαδηθαζία. Απηφ 

αθνξά ηε δεχηεξε ζηηβάδα ηεο ζέζκηζεο. Απηφ πνπ ελδηαθέξεη ηνλ θηιφζνθν είλαη ε 

ζεκαζία ηεο πξψηεο ζηηβάδαο πνπ ζπλδέεηαη κε ην ιέγεηλ θαη ην ηεύρεηλ φπσο απηά 

«ξηδψλνπλ» ζηελ θαηεγνξία ηνπ θαληαζηαθνχ. Ζ θαηαιεθηηθή ηνπ δηαπίζησζε 

ζπλδέεη ηε δηαδηθαζία ηεο ζέζκηζεο κε ην ζθεπηφκελν πξάηηεηλ θαη απηφ κε ηε ζεηξά 

ηνπ κε ην Πνιηηηθφ ζηελ νληνινγηθή ή «βαζηά» έλλνηα ηνπ φξνπ ζχκθσλα κε ηε 

δηαηχπσζε ηνπ ίδηνπ. ην έξγν ηνπ κπνξεί θαλείο λα αληρλεχζεη ηα ζηνηρεία πνπ 

ζπλαληάκε ζηηο κεηέπεηηα «εηδνπνηεηηθέο»
68

 ζεσξήζεηο θαη ηελ πξνέθηαζή ηνπο ή ηελ 

αλαζεψξεζή ηνπο ζηηο ζεσξήζεηο πνπ πεξηγξάςακε πξνεγνπκέλσο ζην πξψην κέξνο 

ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ. χκθσλα κε ηνλ Καζηνξηάδε: 

 

«Ζ „θπζηθή πξαγκαηηθφηεηα‟ δελ είλαη κφλν φηη αληηζηέθεηαη θαη δελ ελδίδεη, είλαη 

εμίζνπ απηφ πνπ επηδέρεηαη κεηακφξθσζε, απηφ πνπ επηδέρεηαη αιινίσζε „ππφ 

φξνπο‟ κέζσ ζπλάκα ησλ ειεχζεξσλ δηαζηεκάησλ‟ ηνπ θαη ηεο „θαλνληθφηεηάο ηνπ. 

[…] Ζ θπζηθή πξαγκαηηθφηεηα είλαη αθαζφξηζηε ζε έλα βαζκφ νπζηψδε γηα ην 

θνηλσληθφ πξάηηεηλ· Απηή ε αληίζηαζε θαη απηή ε εππιαζηία, αδηάζπαζηεο απφ ην 

„θπζηθφ δεδνκέλν‟ επηηξέπνπλ ηελ πξαγκαηηθή ελνξγάλσζε ηνπ ηεχρεηλ θαη ηνπ 

θνηλσληθνχ πξάηηεηλ ελ γέλεη. […]». (Καζηνξηάδεο, 1985 [1975]: 493-4). 

 

Πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπκε ηελ πξνζέγγηζή ηνπ, αο δαλεηζηνχκε έλα απφ ηα 

παξαδείγκαηα πνπ ρξεζηκνπνηεί ν ίδηνο. Σν γεγνλφο, φπσο επηζεκαίλεη, φηη ν ρξπζφο 

δελ είλαη απφ κφλνο ηνπο ρξήκα, δελ είλαη κηα θνηλφηνπε παξαδνρή, αιιά κηα 

δηαηχπσζε πνπ νδεγεί άκεζα ζην δήηεκα ηεο ζέζκηζεο θαη κάιηζηα ηεο ζέζκηζεο σο 

θαη‟ νπζίαλ ηζηνξηθήο. Γηα λα γίλεη ν ρξπζφο ρξήκα πξέπεη λα εληαρζεί κέζα ζην δίθηπν 

θνηλσληθν-νηθνλνκηθψλ ζρέζεσλ πνπ ζεζκίδεη έλα ηδηαίηεξν ζχζηεκα, ν θαπηηαιηζκφο. 

ζνλ αθνξά ηελ θαηαζθεπή «θαπηηαιηζηηθψλ αλζξψπσλ» (νπ.: 497), απηή πξνυπνζέηεη 

φηη νη δηυπνθεηκεληθέο ζρέζεηο έρνπλ αλαζηαησζεί, νη παξαδνζηαθέο νκάδεο θαη 

θνηλφηεηεο έρνπλ θνληνξηνπνηεζεί θαη νη αληίζηνηρεο ζηάζεηο αιιειεγγχεο φπσο θαη ηα 

αληίζηνηρα αηζζήκαηα πίζηεο έρνπλ θαηαζηξαθεί. Οη «θαπηηαιηζηηθνί άλζξσπνη» είλαη 

                                                 
67 Σν δήηεκα ηεο γξαθεηνθξαηίαο ησλ ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ απαζρνιεί ηνλ Καζηνξηάδε, ηδηαίηεξα 

ζηελ δηαχγαζε ηεο παζνγέλεηαο ηνπ ππαξθηνχ ζνζηαιηζκνχ. χκθσλα κε ηνλ δηαλνεηή, ζην πνιηηηθφ 

ζχζηεκα ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο ε γξαθεηνθξαηία έρεη αλαδπζεί σο ε λέα θπξίαξρε ηάμε (βι. ην 

αθηέξσκα ζηνλ Κνξλήιην Καζηνξηάδε πνπ δεκνζηεχηεθε γηα πξψηε θνξά ζην πεξηνδηθφ «Νέα 

Κνηλσληνινγία», Νν 31, Φζηλφπσξν 2000 θαη αλαξηήζεθε ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν 

http://www.costis.org/x/castoriadies.  
68 Δπσθεινχκαζηε εδψ ζρεκαηίδνληαο κηα ιέμε βαζηζκέλνη ζηελ ιέμε «εηδνπνηία», ηνπ (Καζηνξηάδεο, 

1985 [1975]: 514) 
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θνηλσληθά άηνκα γηα ηα νπνία ν ρψξνο θαη ν ρξφλνο νξγαλψλνληαη, δηαξζξψλνληαη 

εζσηεξηθά θαη παξηζηάλνληαη θαληαζηαθά κε ηξφπν δηαθνξεηηθφ. Μηα ηέηνηα 

θαηαζθεπή, έλα ηέηνην ηεχρεηλ ησλ αηφκσλ δελ είλαη ηίπνηε άιιν απφ ηελ θαηαζθεπή 

ηνπο ζε αλαθνξά πξνο ηηο θνηλσληθέο θαληαζηαθέο ζεκαζίεο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ 

ζπζηήκαηνο θαη απηφ ζρεηίδεηαη κε κηα ζπγθεθξηκέλε σο πξνο απηφ ζέζκηζε ηνπ 

θφζκνπ (νπ.: 498). Απηφ ζπλδέεηαη κε έλα πξσηφηππν ιέγεηλ θαη ηεύρεηλ πνπ ζπλδέεηαη 

κε ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ θπζηθνχ θαη θνηλσληθνχ θφζκνπ. Απηέο νη πξσηφηππεο 

δηαδηθαζίεο απνηεινχλ ζπλάκα «φξγαλν» θαη «έθθξαζε», εηθφληζε θαη παξνπζίαζε 

ελφο ππξήλα θνηλσληθψλ θαληαζηαθψλ ζεκαζηψλ, σο πξνο ηηο νπνίεο ηα πξάγκαηα, ηα 

άηνκα, νη παξαζηάζεηο, νη ηδέεο, ηζρχνπλ ή δελ ηζρχνπλ, αμίδνπλ ή δελ αμίδνπλ, είλαη ή 

δελ είλαη (νπ.: 505). 

 

Ζ ζέζκηζε είλαη θάζε θνξά ζέζκηζε ελφο κάγκαηνο θνηλσληθψλ θαληαζηαθψλ 

ζεκαζηψλ, ελφο θφζκνπ ζεκαζηψλ. Καη απηφ πνπ ζπλέρεη κηα θνηλσλία είλαη ε ζπλνρή 

ηνπ θφζκνπ ησλ ζεκαζηψλ ηεο, ε ζέζκηζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ κάγκαηνο ησλ 

θνηλσληθψλ θαληαζηαθψλ ζεκαζηψλ, πνπ είλαη έηζη νξγαλσκέλν θαη φρη αιιηψο. Ζ 

ζέζκηζε είλαη ζέζκηζε ηνπ θνηλσληθνχ πνηείλ/πξάηηεηλ θαη ηνπ θνηλσληθνχ 

παξηζηάλεηλ/ιέγεηλ (Καζηνξηάδεο 1985 [1975]: 500). Σν (θνηλσληθφ) θαληαζηαθφ ή ε 

ζεζκίδνπζα θνηλσλία βξίζθνληαη ζε δπλακηθή ζρέζε κε ηε δεκηνπξγία θαληαζηαθψλ 

ζεκαζηψλ, κε ηε δεκηνπξγία ηνπ ζεζκνχ. Ο ζεζκφο είλαη ε «παξνληνπνίεζε» απηψλ 

ησλ ζεκαζηψλ νη νπνίεο θαζίζηαληαη ζεζκηζκέλεο. Ζ ζέζκηζε βξίζθεηαη πάληνηε ζε κηα 

ζρέζε απνδνρήο/αιινίσζεο κε φηη είρε ήδε παξαζηαζεί (νπ.: 512). Καηά ηε ζέζκηζε, 

ράξε θαη κέζα ζε απηή παξάγεηαη ην «ιεθηφ» θαη ην «παξαζηαηφ» γηα ην θαζεηί. 

Χζηφζν, απηφ πνπ ηεο δηαθεχγεη είλαη ην ίδην ην άλνηγκα ηνπ θφζκνπ, πνπ ζηέθεηαη 

πίζσ απφ ηνλ δεκφζην θνηλσληθφ θφζκν, ζαλ «αλεμάξηεην απφζεκα εηεξφηεηαο, ζαλ 

αθαηακάρεηε πξφθιεζε ζε θάζε εγθαζηδξπκέλε ζεκαζία». (νπ.: 513). 

 

χκθσλα κε ηνλ Καζηνξηάδε, ε αληίιεςε κηαο ιεηηνπξγηθήο εξκελείαο πεξί ζεζκψλ 

είλαη φηη απηνί πξέπεη λα εκθαληζηνχλ είηε σο ιεηηνπξγηθνί είηε σο πξαγκαηηθά ή 

ινγηθά απνξξένληεο απφ ηνπο ιεηηνπξγηθνχο θαλφλεο. Απηή ε πξαγκαηηθή ή ινγηθή 

ζπλεπαγσγή δελ είλαη εμ αξρήο δεδνκέλε, θαη δελ είλαη απηφκαηα νκνγελήο κε ηε 

ζπκβνιηθή ινγηθή ηνπ ζπζηήκαηνο. Κάζε άιιν, ε ηδέα φηη ν ζεζκηθφο ζπκβνιηζκφο 
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είλαη ε έθθξαζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο, ηεο «ππφζηαζεο ησλ ππν-θείκελσλ 

θνηλσληθψλ ζρέζεσλ» ζηεξείηαη λνήκαηνο (νπ.: 185). ηεξείηαη λνήκαηνο, γηαηί απηφ 

πξνυπνζέηεη φηη κηα ηέηνηα ππφζηαζε έρεη ζπγθξνηεζεί πξηλ απφ ηνπο ζεζκνχο. 

Πξνυπνζέηεη, δειαδή, φηη ε θνηλσληθή δσή έρεη θάηη λα εθθξάζεη πνπ είλαη ήδε 

πιήξσο πξαγκαηηθφ πξηλ ππάξμεη ε γιψζζα ζηελ νπνία ζα εθθξαζηεί.  

 

Απηφ δελ ζεκαίλεη, ζχκθσλα κε ηνλ Καζηνξηάδε, φηη δελ ππάξρεη ζην ζεζκηθφ 

ζπκβνιηζκφ κηα ζρεηηθή απηνλνκία σο πξνο ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζεζκνχ. Ζ ζρέζε, γηα 

παξάδεηγκα, αζηηθήο ηάμεο-πξνιεηαξηάηνπ δελ ζεζκίζηεθε πνπζελά σο ηέηνηα κε 

ηξφπν ξεηφ απφ λνκηθή άπνςε (νπ.: 186). Γελ κπνξνχκε λα βγνχκε απφ ηε γιψζζα, 

αιιά ε θηλεηηθφηεηά καο κέζα ζηε γιψζζα δελ έρεη φξηα θαη καο επηηξέπεη λα 

ζέηνπκε ηα πάληα ζε ακθηζβήηεζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ίδηαο ηεο γιψζζαο 

θαη ηεο ζρέζεο καο κε απηή. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ην ζεζκηθφ ζπκβνιηζκφ ζε έλα 

πνιχ πην πςειφ βαζκφ πνιππινθφηεηαο. ε απηή ηε δηαηχπσζε κπνξνχκε λα 

δηαπηζηψζνπκε έλαλ πηζαλφ απφερν ζηε ζεσξία ηνπ ιφγνπ ζρεηηθά κε ηνλ 

πνιιαπιαζηαζκφ ησλ πξαθηηθψλ θαη γισζζηθψλ παηγλίσλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ κηαο 

ελαιιαθηηθήο δεκνθξαηηθήο πξφηαζεο. 

 

χκθσλα κε ηνλ Καζηνξηάδε, ε θηλεηηθφηεηα θαη ε ακθηζβήηεζε δελ ζεκαίλνπλ φηη 

δελ ππάξρεη κηα ζηαζεξά ζπληζηψζα ζην ζεζκηθφ ζπκβνιηζκφ. Απηή είλαη ε 

θαληαζηαθή ζπληζηψζα θάζε ζπκβφινπ θαη ζπκβνιηζκνχ (νπ.: 189). Ζ ζεκαζία ηνπ 

ζεζκνχ δελ βξίζθεηαη κφλν ζην ιεηηνπξγηθφ ηνπ ζηνηρείν νχηε φκσο ν ζεζκφο 

βξίζθεηαη κφλν ζην ζπκβνιηθφ. Πέξα απφ ηε ζπλεηδεηή δξαζηεξηφηεηα ηεο 

ζεζκνπνίεζεο, νη ζεζκνί έρνπλ ηελ πεγή ηνπο ζην θνηλσληθφ θαληαζηαθφ (νπ.: 196). 

ηε δηαζηαχξσζε απηψλ ε θνηλσλία κπνξεί λα «ζπλαξκνζζεί» θαη λα επηβηψζεη. Σν 

θαληαζηαθφ βξίζθεη ηε ξίδα ηνπ ζηελ μέλσζε θαη ηε δεκηνπξγία. πσο εμεγεί ν 

θηιφζνθνο: 

 

«ε δεκηνπξγία πξνυπνζέηεη ην ίδην φπσο θαη ε μέλσζε, ηελ ηθαλφηεηα λα πξνζθέξνπκε 

ζηνλ εαπηφ καο θάηη πνπ δελ ππάξρεη […]. Καη δελ κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ην 

θαληαζηαθφ πνπ δξα ζηε δεκηνπξγία, απφ ην “απιψο θαη κφλν‟ θαληαζηαθφ, ιέγνληαο φηη 

ην πξψην „πξνιακβάλεη‟ κηα κε αθφκε δεδνκέλε πξαγκαηηθφηεηα, αιιά „επαιεζεχεηαη‟ 

ζηε ζπλέρεηα. […] ην νπζηψδεο ηεο δεκηνπξγίαο δελ είλαη „αλαθάιπςε‟  αιιά 
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ζπγθξφηεζε ηνπ θαηλνχξγηνπ· ε ηέρλε δελ αλαθαιχπηεη, ζπγθξνηεί· θαη ε ζρέζε απηνχ 

ηνπ νπνίνπ ζπγθξνηεί […] δελ είλαη πάλησο ζρέζε επαιήζεπζεο. Καη ζην θνηλσληθφ 

επίζεο επίπεδν […] ε αλάδπζε λέσλ ζεζκψλ θαη λέσλ ηξφπσλ δσήο, δελ είλαη κηα 

„αλαθάιπςε‟· είλαη κηα ελεξγφο ζπγθξφηεζε» (νπ.: 199).  

 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ πξέπεη λα θαηαλνήζνπκε ηνπο ζεζκνχο φρη ζαλ έλα απιφ 

ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα, ζαλ κηα ζπλαξζξσκέλε ζεηξά δηεπζεηήζεσλ πνπ απνζθνπνχλ 

ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηεο θνηλσλίαο. Οη ζεζκνί είλαη ιεηηνπξγηθνί, γηαηί 

νθείινπλ λα εμαζθαιίζνπλ ηελ επηβίσζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο θνηλσλίαο. Γελ 

κπνξνχλ, φκσο, λα θαηαλνεζνχλ ζηε ίδηα ηνπο ηε ιεηηνπξγηθφηεηα παξά κφλν ζε 

ζρέζε κε βιέςεηο, πξνζαλαηνιηζκνχο, πιέγκαηα ζεκαζηψλ (νπ.: 203). Σν ζπκβνιηθφ 

δίθηπν παξαπέκπεη ζε θάηη πνπ δηαθνξνπνηείηαη απφ κηα νπζηνθξαηηθή πξφζιεςή ηνπ 

θαη ζπλδέεηαη κε ηελ θαηαλφεζε ηεο επηινγήο απφ θάζε θνηλσλία ηνπ ζπκβνιηζκνχ 

ηεο (νπ.: 204). Ο ζπκβνιηζκφο δελ είλαη απηφλνκνο απφ ηνλ ιφγν, ν νπνίνο ζθνπεχεη 

ζε έλα λφεκα ην νπνίν κπνξνχκε λα ζθεθηνχκε, λα αληηιεθζνχκε ή λα θαληαζηνχκε 

(νπ.: 208). Μέζα ζε απηφ ην λφεκα ππάξρνπλ ζεκαζίεο πνπ δελ αλήθνπλ ζηε ζθαίξα 

ηνπ Πξαγκαηηθνχ (αληηιεπηνχ), νχηε ηεο (νξζνινγηθήο) ζθέςεο –φπσο είλαη ν Θεφο ή 

ην έζλνο. Απηέο είλαη ζεκαζίεο θαληαζηαθέο. Ζ θαληαζηαθή δεκηνπξγία ηελ νπνία 

νχηε ε πξαγκαηηθφηεηα νχηε ε νξζνινγηθφηεηα νχηε νη λφκνη ηνπ ζπκβνιηζκνχ 

κπνξνχλ λα εμεγήζνπλ θαη ε νπνία δελ έρεη αλάγθε λα εθθξαζηεί ξεηά ζηηο έλλνηεο ή 

ζηηο παξαζηάζεηο γηα λα ππάξμεη, επηδξά ζηελ πξαθηηθή θαη ζην πξάηηεηλ ηεο 

ζεσξνχκελεο θνηλσλίαο θαη νξγαλψλεη ηηο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξέο θαη ηηο 

θνηλσληθέο ζρέζεηο (νπ.: 210).  

 

Σν θαληαζηαθφ, φκσο, δελ είλαη α-πξαγκαηηθό, νχηε αλαθέξεηαη ζε α-πξαγκαηηθνύο 

αλζξψπνπο, γηαηί αλαγλσξίδεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηεο ηζηνξίαο ζηελ νπνία 

ζπκκεηέρεη (νπ.: 221). Ζ αιεζηλή ηζηνξία δελ είλαη «ην αφξαην δπλάκεη πνπ ζα γίλεη» 

(νπ.), είλαη ην εδψ θαη ην ηψξα, είλαη ηα παξειζφληα γεγνλφηα θαη ην ζχλνιν ηεο 

δηαζέζηκεο αλζξψπηλεο πείξαο. Ζ δηαδηθαζία ηεο ζέζκηζεο επέξρεηαη κε ηελ αλάδπζε 

κηα λέαο θάζε θνξά θαληαζηαθήο ζεκαζίαο, ελφο θαηλνχξγηνπ ηξφπνπ γηα ηελ 

θνηλσλία λα δεη, λα πξαγκαηψλεη ηνλ εαπηφ ηεο σο δηαξζξσκέλν κε αληαγσληζηηθφ θαη 

φρη ζπκκεηξηθφ ηξφπν. Απηή ε ζεκαζία πνπ απνδίδεηαη κε ηε ζέζκηζε ζπκβνιίδεηαη 

θαη θπξψλεηαη κε θαλφλεο (νπ.: 229-230). Ζ ζεκαζία απηή δελ είλαη πνηέ αλεμάξηεηε 
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απφ ηηο πνιηηηθέο απνθάζεηο πνπ βαζίδνληαη ζηελ πνιηηηθή καο βνχιεζε θαη ηελ 

πνιηηηθή ππεπζπλφηεηα [παξαπνκπή ζην The Nature and Value of Equality: 141 

(Λακπξφπνπινο, Φζηλφπσξν 2000: 89)]. Ζ ζέζκηζε πξνυπνζέηεη κηα πξσηφηππε 

ζεσξία κηαο «απνθεληξνπνηεκέλεο θαη θνηλσληθντζηνξηθά εληνπηζκέλεο 

ππνθεηκεληθφηεηαο, εμνπιηζκέλεο κε ηε θαληαζηαθή ηθαλφηεηα λα απνζηαζηνπνηείηαη 

απφ ηελ θνηλσληθή ηάμε θαη πξνηθηζκέλεο κε ηελ ππνλνκεπηηθή δχλακε λα εξσηά ηηο 

ίδηεο ηεο ηηο πξνυπνζέζεηο, λα επαλεξκελεχεη ηε ζπλαηζζεκαηηθή ηεο δνκή θαη λα 

αξζξψλεη λέα πξνηάγκαηα» (Καιχβαο, Φζηλφπσξν 2000: 86, 95). Ο Καζηνξηάδεο, 

ηνπνζεηεί ζην «δηάθελα» ηεο ζεζκίδνπζαο θαη ηεο ζεζκηζκέλεο θνηλσλίαο κηα 

θαηλνηφκν ζεσξία ηεο πνιηηηθήο απηνλνκίαο (νπ.: 86, 95). Ζ έλλνηα ηεο ζέζκηζεο ζηνλ 

Καζηνξηάδε κπνξεί λα ζεσξεζεί έλα ζηνηρείν ζπγθξάηεζεο απφ έλαλ κεηακνληέξλν 

κεδεληζκφ, φπσο παξαηεξεί ν Καιπβάο (νπ.). Πξνζπάζεζε κε ηελ ηδέα ηεο (απην) 

ζέζκηζεο ηεο θνηλσλίαο λα πεξηζψζεη ην ρεηξαθεηηθφ πεξηερφκελν ηεο λεσηεξηθφηεηαο 

επελδχνληαο ζε κηα απνθεληξσκέλε έλλνηα ηεο (απην)ζέζκηζεο σο ππξήλα ηεο 

δεκνθξαηηθήο πνιηηηθήο (Καιχβαο, Φζηλφπσξν 2000: 107).  

 

Ζ ζεζκηζκέλε θνηλσλία, θαηά ηνλ Καζηνξηάδε, δελ είλαη αληίζεηε ζηε ζεζκίδνπζα 

θνηλσλία σο θάηη λεθξφ, ζαλ κηα δξαζηεξηφηεηα πνπ ηελ έθαλε λα ππάξμεη. Ζ 

ζεζκηζκέλε θνηλσλία αληηπξνζσπεχεη ηε «ζρεηηθή θαη κεηαβαηηθή 

παγηφηεηα/ζηαζεξφηεηα ησλ ζεζκηζκέλσλ κνξθψλ» (Καζηνξηάδεο, 1985 [1975]: 

514). Ζ ζεζκηζκέλε θνηλσλία είλαη ζην δη-ελεθέο απην-αιινίσζε. Ο θάζε θνξά 

ηηζέκελνο ζεζκφο δελ κπνξεί παξά λα είλαη «λφξκα εηο εαπηφλ», αδξάλεηα θαη 

κεραληζκφο «απην-δηαηψληζεο». κσο θαη απηφ είλαη αιήζεηα, φηη θάζε θνξά ε 

ζεζκηζκέλε ζεκαζία «αιινηψλεηαη κε ην θνηλσληθφ πξάηηεηλ θαη ην θνηλσληθφ 

παξηζηάλεηλ/ιέγεηλ» (νπ.: 515). Απηφ πνπ έρεη ζεκαζία είλαη ε δπλαηφηεηα ηνπ 

ζεζκίδεηλ, σο ζέζε/δεκηνπξγία φρη κφλν λέσλ ζεζκψλ αιιά θαη λέσλ ηξφπσλ 

(απηφ)ζεζκίδεζζαη θαη «κηαο λέαο ζρέζεο ηεο θνηλσλίαο θαη ησλ αλζξψπσλ κε ηε 

ζέζκηζε» (νπ.: 517).  

 

2.7. Σν αδύλαηνλ ηνπ αξρείνπ. Δλ ηέιεη, ην έλλνκν αξρείν. 

Ζ αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ζε εκπεηξηθέο πεξηπηψζεηο θαζψο θαη ε 

δηαηχπσζε ησλ δπζθνιηψλ ζηε δηεμαγσγή επξχηεξσλ ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε ηηο 
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ζεσξήζεηο πνπ ζχληνκα θαη επηιεθηηθά παξνπζηάζακε, είλαη πξνθαλέο φηη δελ αθνξά 

ηελ παξνχζα κειέηε. Ζ εκβξηζήο, άιισζηε, κειέηε ησλ νξίσλ θαη ησλ αζπλεπεηψλ 

ησλ παξαπάλσ ζεσξήζεσλ μεπεξλά θαηά πνιχ ην αληηθείκελν θαη ηα κέζα απηήο εδψ 

ηεο εξγαζίαο. Απηέο νη ζεσξήζεηο, φκσο, απνδεηθλχνληαη έλα πνιχηηκν εξγαιείν γηα 

ηε ζέζε ηεο έξεπλαο καο. 

 

ην θεθάιαην απηφ επηρεηξήζακε κηα ηδηάδνπζα ζχλζεζε. Δμεηάζακε ηηο δηαθνξεηηθέο 

ζεκαζίεο θαη ρξήζεηο ηεο έλλνηαο ηνπ ιφγνπ θαη ηεο ζέζεο ηνπ αξρείνπ κέζα ζε 

απηφλ. Θειήζακε λα δείμνπκε φηη ππφ κηα ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε ε θαηαζθεπή 

ελφο αξρείνπ, ζε έλα ζρήκα αλαινγηψλ κε ηηο θνηλσληθέο δνκέο, είλαη έλα 

αλαπνθξίζηκν, αηειέο θαη ελδερνκεληθφ ζχζηεκα ην νπνίν, φκσο, ζε θακία πεξίπησζε 

δελ είλαη απαιιαγκέλν απφ ην αλάζεκα ηεο εμνπζίαο. Αληηζέησο, ην αξρείν είλαη κηα 

ελδερνκεληθή εγεκνληθή παξέκβαζε πνπ επηρεηξεί ηελ επαλεγγξαθή ηεο ζρέζεο καο 

κε ην Νφκν. Με έλα ηξφπν ην αξρείν απνηειεί ηελ έθθξαζε ηεο αλάγθεο δηαηήξεζεο 

ηνπ θελνχ ηεο εμνπζίαο, ηεο πνιηηηθήο ηνπ ζεζκνπνίεζεο θαη σο ηέηνην βξίζθεηαη ζην 

ζεκείν εθθίλεζεο ηεο δεκνθξαηηθήο πξαθηηθήο. ην θεθάιαην απηφ ζηαζήθακε ζε 

εθείλα ηα ζεκεία ησλ δηαθνξεηηθψλ ζεσξηψλ πνπ ζπλελψλνληαη θαηά θάπνην ηξφπν 

ζε ηξεηο «αληηζεηηθηζηηθέο παξαδφζεηο έξεπλαο, ηνλ κεηα-δνκηζκφ, ηελ εξκελεπηηθή 

θαη ηνλ κεηα-καξμηζκφ (Howarth, 2008 [2000]). ηηο ζεσξίεο απηέο ην ελδηαθέξνλ καο 

εζηηάδεηαη ζην δήηεκα ηεο δπλακηθήο θαη παξαγσγηθήο ζρέζεο (ηνπ αξρείνπ) κε ηελ 

εμνπζία. ηε δπλακηθή, κάιηζηα, απηή ζρέζε δηαγξάθεηαη έλαο δεκνθξαηηθφο θαη φρη 

νπηνπηθφο νξίδνληαο γηα ην αξρείν. Δζηηάδνπκε, δειαδή, ζηα ζεκεία δηαξξαθήο ησλ 

επηκέξνπο ιφγσλ, ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη δηαθνξέο θαη νη απνθιίζεηο ησλ 

δηαθνξεηηθψλ ζεσξήζεσλ, απνηεινχλ θαη απηέο κέξνο ηνπ πιέγκαηνο πνπ 

ππνζηεξίδεη ηελ ππφζεζή καο: φηη ε παξαγσγή ελφο αξρείνπ δελ είλαη απιά έλαο 

αληηζεηηθφο θαη ελίνηε αληηδξαζηηθφο θαη αληηπνιηηεπηηθφο ζρεκαηηζκφο, αιιά έλαο 

αληηκαρφκελνο ζρεκαηηζκφο, κηα δεκνθξαηηθή „πνιηηηθή ηέρλε‟. 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην ζπζρεηηζκφ ησλ ελλνηψλ πνπ πξνηείλνπλ νη Laclau θαη Mouffe 

θαη ζηε δηεχξπλζε πνπ δίλεη ε αλάγλσζε ηνπο απφ ζπλνκηιεηέο ηνπο –φπσο ν 

Λίπνβαηο, πνπ πξνθξίλεη ηε ζεκαζία ηνπ Νφκνπ– βαζίδνπκε ηε ζέζε καο φηη ην 

ελδηαθέξνλ γηα ην αξρείν, εηδηθά ζηελ παξνχζα ζπγθπξία, βξίζθεηαη ζηε 

ξηδνζπαζηηθνπνίεζε ηεο ίδηαο ηνπ ηεο ζεζκηθήο δηάζηαζεο, ηφζν ζηελ θαιιηηερληθή, 
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φζν θαη ζηελ εμσ-θαιιηηερληθή ηνπ κνξθή. Σν δήηεκα ηεο ζέζκηζεο θαη ε ζχλδεζε 

απηήο ηεο δεκηνπξγηθήο δηαδηθαζίαο κε ην αξρείν δελ καο αθνξά σο κηα 

ζπλαξζξσκέλε ζεηξά δηεπζεηήζεσλ αιιά σο κηα ελεξγή ζπγθξνηεζηαθή δξάζε ηνπ 

θαηλνχξγηνπ. Σα θαιιηηερληθά αξρεία δελ είλαη ζεζκνί. Παξάγνληαη απφ άηνκα θαη ηα 

άηνκα παξάγνπλ ηδησηηθά θαληάζκαηα θαη φρη ζεζκνχο, φπσο ζα έιεγε ν Καζηνξηάδεο 

(1985 [1975]: 125). χκθσλα κε ηα φζα καο θιεξνδφηεζε ν Καζηνξηάδεο, 

θαηαλννχκε, φκσο, φηη ηα αξρεία είλαη νηνλεί ζεζκνί. Γελ κπνξνχκε λα ηα ηαπηίζνπκε 

κε ηνπο ζεζκνχο αιιά θαηά έλα κεγάιν κέξνο είλαη ζεζκνί, εθεί φπνπ ην «ηδησηηθφ 

θάληαζκα» έξρεηαη λα θαιχςεη ζηελ θαηάιιειε ζηηγκή ην άλνηγκα πνπ ππάξρεη ζην 

αζπλείδεην ησλ άιισλ. Σν ηδησηηθφ θάληαζκα θαηέρεη κηα, ζε ηθαλφ βαζκφ, 

ιεηηνπξγηθή θαη νξζνινγηθή «ζπλνρή».  

 

Ζ ζεσξία ησλ Laclau θαη Mouffe βξίζθεηαη αλαπφθεπθηα ζε δηάδξαζε κε ηα φζα 

βαζαληζηηθά ηαιαλίδνπλ ηε ζχγρξνλε ζπλζήθε, ηελ θαηάξξεπζε ησλ βεβαηνηήησλ θαη 

ησλ ζηαζεξψλ φπσο ηηο γλσξίδακε κέρξη ζήκεξα. Ζ πξφηαζή ηνπο, φπσο 

επηζεκάλζεθε πξνεγνπκέλσο, γηα κηα πιεζπληηθή θαη ξηδνζπαζηηθή δεκνθξαηία 

επηρεηξεί λα αλαγλσξίζεη θαη λα ελζσκαηψζεη κηα αίζζεζε ηεο ίδηαο ηεο 

ελδερνκεληθφηεηαο θαη ηεο επηζθάιεηάο ηεο (Howarth, 2008 [2000]: 173), θαζψο δελ 

ππάξρεη θαλέλα αξρέγνλν ρακέλν λφεκα, θακία θξπκκέλε δήζελ νπζία, «θαλέλα 

ππεξβαηηθφ ζεκαηλφκελν πνπ λα πεξηνξίδεη ην πεδίν ηεο ζεκαζηνδφηεζεο» 

(ηαπξαθάθεο, 1997: 26).  

 

Γηα λα θαηαλνήζνπκε πψο ηα παξαπάλσ δίλνπλ κηα ηδηαίηεξε ψζεζε ζηελ ππφζεζε 

καο ζρεηηθά κε ην (θαιιηηερληθφ) αξρείν, αο ηα ζπλδέζνπκε κε κηα θαηεγνξία 

(πξνλνκηαθά ζπλδεκέλε κε ην αξρείν), ηελ νπνία ρξεζηκνπνηεί ν ίδηνο ν Laclau, 

παξαδεηγκαηηθά, ζηελ αλάπηπμε ησλ επηρεηξεκάησλ ηνπ∙ απηή ηεο απμαλφκελεο 

γξαθεηνθξαηίαο πνπ ηαπηίζηεθε κε ηηο λεσηεξηθέο θνηλσλίεο, θαη ηεο νπνίαο ην αξρείν 

ππήξμε ην απφιπην εξγαιείν.  
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Ζ ζεσξία ηεο γξαθεηνθξαηηθνπνίεζεο
69

, εμεγεί ν ζεσξεηηθφο, δηαηππψζεθε ζε κηα 

επνρή πνπ πίζηεπε ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ ζπγθεληξσηηθνχ έζλνπο-θξάηνπο λα ξπζκίδεη 

ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα θαη λα παξεκβαίλεη απνηειεζκαηηθά ζηε δηαρείξηζε 

ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ. Δληνχηνηο, ε απμαλφκελε δηεζλνπνίεζε ησλ πνιηηηθψλ θαη 

νηθνλνκηθψλ ζρέζεσλ κεηέηξεςε ην εζληθφ πιαίζην ζε κία κφλν απφ ηηο δπλάκεηο πνπ 

παίδνπλ ξφιν ζηνλ θαζνξηζκφ θάζε δνκηθήο αιιαγήο. Έηζη νη πξνυπνζέζεηο ηεο 

γξαθεηνθξαηηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη νξζνινγηθφηεηαο εκθαλίδνληαη ζπλερψο 

ακθηζβεηνχκελεο. Καη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν, ην θαηλφκελν ηεο γξαθεηνθξαηηθνπνίεζεο 

πξνθαιεί έλα δηηηφ απειεπζεξσηηθφ απνηέιεζκα. Ο γξαθεηνθξαηηθφο εμνξζνινγηζκφο 

εμαξζξψλεη ηηο παιαηφηεξεο εμνπζηαζηηθέο ζρέζεηο. Σν πξψην ζεηηθφ απνηέιεζκα 

είλαη φηη ζπληζηά κηα λίθε ηεο ζπλεηδεηήο πνιηηηθήο παξέκβαζεο απέλαληη ζηηο 

παγησκέλεο πξαθηηθέο παξάδνζεο. Ο «αιινηξησκέλνο» ραξαθηήξαο ηεο 

γξαθεηνθξαηηθήο απφθαζεο πεγάδεη απφ ην γεγνλφο φηη ε θαηαγσγή ηεο βξίζθεηαη ζε 

κηα «θαζνιηθή ηάμε», δειαδή ζε κηα απφιπηε εμνπζία πνπ πεγάδεη απφ ηελ θνηλσλία. 

Σαπηφρξνλα, φκσο, δηαηεξεί κηα απφζηαζε ειέγρνπ απφ απηή. Απηφ ηζρχεη ζηνλ 

βαζκφ πνπ απηή ζπλαληά ηελ αληίζηαζε αληαγσληζηηθψλ θνηλσληθψλ δπλάκεσλ θαη 

πεξηνξίδεηαη απφ ην δηεζλέο πιαίζην κέζα ζην νπνίν ην γξαθεηνθξαηηθφ θξάηνο 

ιεηηνπξγεί. Ζ πάιε αλάκεζα ζηε γξαθεηνθξαηία θαη ηηο θνηλσληθέο δπλάκεηο πνπ ηεο 

αληηζηέθνληαη ιακβάλεη ρψξα απνθιεηζηηθά ζην πεδίν ηνπ γξαθεηνθξαηηθνχ 

κεηαζρεκαηηζκνχ. Ο γξαθεηνθξαηηθφο ζρεκαηηζκφο έξρεηαη αληηκέησπνο φρη κε κηα 

επηζηξνθή ζε επαλαιεπηηθέο πξαθηηθέο αιιά κε κηα ζεηξά κνξθψλ εμνξζνινγηζκνχ 

πνπ δελ μεθηλνχλ απφ έλα θαη κνλαδηθφ θέληξν εμνπζίαο αιιά απφ κηα πνιιαπιφηεηα 

θέληξσλ εμνπζίαο θαη ζα είλαη πεξηζζφηεξν δεκνθξαηηθνί, ζηνλ βαζκφ πνπ ε 

πηνζέηεζε ησλ απνθάζεσλ ζα πεξλά κέζα απφ ηε δηαπξαγκάηεπζε κεηαμχ 

πνιιαπιψλ εμνπζηψλ. ε θάζε πεξίπησζε ν δεκνθξαηηθφο ζρεδηαζκφο απηνχ ηνπ 

είδνπο δελ ζα ήηαλ δπλαηφο ρσξίο ηελ εμάξζξσζε ηεο παξαδνζηαθήο θνηλσληθήο 

δνκήο απφ ηε γξαθεηνθξαηηθή εμνπζία θαη ηε ζπλεηδεηνπνίεζε, εθ κέξνπο ησλ 

                                                 
69 ηελ γξαθεηνθξαηηθή νξγάλσζε αλαθέξεηαη θαη ν Καζηνξηάδεο. Σν γξαθεηνθξαηηθφ ζχκπαλ 

θαηνηθείηαη απφ ην θαληαζηαθφ απφ ηε κηα άθξε ζηελ άιιε. ε απηφ πέξα απφ ηελ θαηάρξεζε ηεο 

ξνπηίλαο, ηα ιάζε, ηελ ππεξβνιή, ππάξρεη έλα ζχζηεκα «ζεηηθψλ» ζεκαζηψλ πνπ δηαξζξψλνπλ ην 

γξαθεηνθξαηηθφ ζχκπαλ, ζχζηεκα πνπ κπνξνχκε λα αλαζπγθξνηήζνπκε βάζεη ησλ απνζπαζκάησλ θαη 

ησλ ελδείμεσλ πνπ παξέρνπλ νη νδεγίεο ηνπ. Οπζηαζηηθά, παξαηεξεί ν δηαλνεηήο, νη ραξαθηήξεο ηεο 

γξαθεηνθξαηίαο ηνπ άιινηε, φπσο ε αλαθνξά ζην πξνεγνχκελν, ε ζέιεζε θαηάξγεζεο ηνπ 

θαηλνχξγηνπ σο ηέηνηνπ θαη ε ξχζκηζε ηεο ξνήο ηνπ ρξφλνπ, αληηθαηαζηάζεθαλ απφ ηε ζπζηεκαηηθή 

πξφιεςε ηνπ κέιινληνο (http:// www.costis.org/x/castoriadies). 
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θνηλσληθψλ δξψλησλ, ηεο ηθαλφηεηάο ηνπο λα κεηαζρεκαηίδνπλ ηηο θνηλσληθέο ηνπο 

ζρέζεηο.  

 

Ζ γξαθεηνθξαηία ππφ απηέο ηηο ζπλζήθεο, εμεγεί ν Laclau, έγηλε ε ηζηνξηθή ζπλζήθε 

γηα ηε δεκνθξαηία. Ζ επαλάζηαζε έγηλε δπλαηή ζηε βάζε θαη ζηε ζπλέρεηα ηεο 

δηνηθεηηθήο ελνπνίεζεο θαη ηνπ εμνξζνινγηζκνχ ηα νπνία έθεξαλ εηο πέξαο ην ancient 

regime. Αλ, φκσο, ηεο είρε εμαζθαιηζηεί κηα απφιπηε a priori εμνπζία, ην απνηέιεζκα 

ηεο γξαθεηνθξαηηθνπνίεζεο ζα ήηαλ απιψο κηα νινθιεξσηηθά δηνηθνχκελε θνηλσλία. 

Απφ ηε ζηηγκή φκσο πνπ απηφ δελ ηζρχεη, νη πξννπηηθέο πνπ αλνίγνληαη απφ ηελ 

γξαθεηνθξαηηθή επαλάζηαζε είλαη πνιχ επξχηεξεο απφ νηηδήπνηε είλαη ζε ζέζε λα 

ειέγμεη κε βάζε ηελ ίδηα ηεο ηε ινγηθή (Laclau, 1997 [1990]: 127-9). Καη‟ αλαινγία, 

ζρεκαηηθά, ην αξρείν σο πξνλνκηνχρν εθθέξνλ ηεο γξαθεηνθξαηίαο παξηζηάλεη ηε 

ζπλζήθε γηα κηα δεκνθξαηηθή πνιηηηθή ηέρλε. 

 

Γηα λα πάκε αθφκα πην πέξα, αο καο επηηξαπεί εδψ ν έλαο αθφκα «ηξφπνο 

θαηάρξεζεο», φπσο ν παξαπάλσ, (ζηελ ηαχηηζε ηνπ αξρείνπ κε ηνλ ιφγν ή κε ηελ 

θνηλσληθή θαηαζθεπή αδηαθξίησο): ην πιενλέθηεκα ηεο δεκηνπξγηθήο απφδνζεο. Σα 

αξρεία δελ είλαη απιά ε αλαπαξάζηαζε ή ε έθθξαζε ηεο θνηλσλίαο. Σα ίδηα 

απνηεινχλ ηα δεκφζηα δηαζέζηκα θαη νπζηαζηηθά αηειή πιαίζηα λνήκαηνο ηα νπνία 

επηηξέπνπλ ηε ξνή ηεο θνηλσληθήο δσήο. Σν θνηλσληθφ επίπεδν κπνξεί λα γίλεη ν 

ηφπνο κπζηθψλ αλα-ζπλαξζξψζεσλ θαη θαληαζηαθψλ ζπζζσκαηψζεσλ. Κάζε 

αλαπαξάζηαζε –θαη σο εθ ηνχηνπ θάζε ρψξνο– δελ είλαη παξά κηα πξνζπάζεηα 

ζπγθξφηεζεο ηεο θνηλσλίαο θαη φρη πεξηγξαθή ηεο (Laclau, 1997 [1990]: 170). ηελ 

θαηαζθεπή ησλ αξρείσλ βξίζθεη θαλείο ηνπο φξνπο ηνπ παηρληδηνχ ηεο δηαδνρηθήο 

θξίζεο δηάιπζεο θαη ζπλάξζξσζεο πνπ ραξαθηεξίδεη ην ίδην ην πεδίν ηνπ θνηλσληθνχ 

θαη απηφ είλαη πνπ ην θάλεη κηα πξνθιεηηθή θαη ελδηαθέξνπζα δνκή γηα ελδν- θαη 

εμσ-θαιιηηερληθνχο δξψληεο. Δλδηαθέξνλ ζε απηφ ην ζεκείν έρεη ε παξαηήξεζε φζνλ 

αθνξά ην παηρλίδη αλάκεζα ζην Κνηλσληθφ θαη ην Πνιηηηθφ πνπ πξνζθέξεη κηα αθφκα 

δηάζηαζε αλάκεζα ζηε ζπλάξζξσζε θαη ηελ εμάξζξσζε. Σν πεδίν ηνπ Κνηλσληθνχ 

ηαπηίδεηαη κε ην πεδίν ηεο παγίσζεο, ηεο ζέζκηζεο ησλ θνηλσληθψλ 

αληηθεηκεληθνηήησλ. ε απηφ αληηπαξαηίζεηαη ην πεδίν ηνπ Πνιηηηθνχ πνπ ζπλδέεηαη 

κε ηελ παξαγσγηθή δηάζηαζε ηεο εμάξζξσζεο. Σν αξρείν είλαη θαη απηφ εκηηειέο, απφ 
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ηε ζηηγκή πνπ νη θαηαζθεπέο καο δελ αληηζηνηρνχλ ζε θάπνηα a priori δνζκέλε 

αιήζεηα, δελ ππαθνχνπλ ζε κηα ηζηνξηθή αλαγθαηφηεηα ζηαδηαθήο απνθάιπςήο ηεο. 

Σν αξρείν θαζίζηαηαη ην ίδην έλα πεδίν θαηαζηαηηθά αληαγσληζηηθφ, ζην νπνίν 

δηαθνξεηηθέο ζπλαξζξψζεηο, αληαγσληζηηθνί ιφγνη πξνζπαζνχλ λα εγεκνλεχζνπλ ηε 

ζπγθξφηεζε λνήκαηνο. Ζ ξεκαηηθή θαηαζθεπή θαη ν αληαγσληζκφο ζπληζηνχλ ην 

δίπνιν ηεο δηεχξπλζεο ηνπ λνήκαηφο ηνπ, ηεο ελλνηνιφγεζεο ηνπ αξρείνπ. Οη 

ιαθαληθήο πξνέιεπζεο έλλνηεο ηεο αηέιεηαο, ηεο απνθέληξσζεο, ηεο αζηάζεηαο, θαηά 

αλαινγία κε ηελ θνηλσλία, θέξλνπλ ην ίδην ην αξρείν θνληά ζην Πξαγκαηηθφ, ζην 

αδχλαην. πσο εμεγνχλ νη Γιπλφο θαη ηαπξαθάθεο, αξρηθά ε ζρέζε κε ην ιαθαληθφ 

Πξαγκαηηθφ ιακβάλεηαη ζε κηα κνξθή αξλεηηθήο νληνινγίαο σο ηα φξηα ηεο 

ζεκαζηνδφηεζεο. Οη ζεσξεηηθνί δηεπθξηλίδνπλ, φκσο, φηη πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζεη 

θαλείο θαιχηεξα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Πξαγκαηηθνχ πξέπεη λα δηεξεπλήζεη κηα ζεηξά 

απνθιίζεηο πνπ αθνξνχλ ηνπο ηξφπνπο θαη ηα κέζα κε ηα νπνία ην Πξαγκαηηθφ 

ζεηηθνπνηείηαη γηα ην θνηλσληθφ ππνθείκελν θαη επίζεο ηνπο ηξφπνπο θαη ηα κέζα κε 

ηα νπνία ην Πξαγκαηηθφ εμαζθαιίδεη έλα είδνο ζεηηθήο επαλφξζσζεο („positive‟ 

satisfaction) ή απφιαπζεο γηα ην θνηλσληθφ ππνθείκελν. Ζ αλάιπζε ησλ ζεσξεηηθψλ 

καο σζεί λα ζθεθηνχκε φηη κηα ηέηνηα δηάλνημε πξνο ηελ πξνβιεκαηηθή ηνπ 

Πξαγκαηηθνχ ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζεσξία ηνπ ιφγνπ κπνξεί λα απνβεί ηδηαίηεξα 

δηαθσηηζηηθή ζρεηηθά κε ηηο πξνυπνζέζεηο κηαο δενληνινγηθήο θαη πνιηηηθά 

απνηειεζκαηηθήο ηδενινγηθήο θξηηηθήο (Glynos & Stavrakakis, 2004: 203, 213). Ζ 

εμέηαζε ηνπ (θαιιηηερληθνχ) αξρείνπ ππφ απηφ ην πξίζκα ζα κπνξνχζε λα απνδεηρηεί 

ηδηαίηεξα γφληκε. 

 

Σν αξρείν είλαη αληη-νπζηνθξαηηθφ, απνθαιχπηεη ηελ θαζαξά «αλζξψπηλε θαη 

ξεκαηηθή θχζε ηεο αιήζεηαο» (Laclau, 1997 [1990]: 55) θαη αλαγλσξίδεη ηελ αλάγθε 

ζέζκηζεο θαη δηαηήξεζεο ζην θελφ ηεο εμνπζίαο. Ζ εγγξαθή απηήο ηεο ζεκειηαθήο 

αβεβαηφηεηαο θαη ακθηζεκίαο είλαη ην ίδην ην αξρείν
70

. ηε δηαδηθαζία ηεο 

ζπγθξφηεζεο, φκσο, βξίζθεηαη ε νπζία ηνπ αξρείνπ. Ζ ζπγθξφηεζε ζπλδέεηαη κε ηελ 

ρεηξαθέηεζε, είλαη ηκήκα ηεο ίδηαο δηαδηθαζίαο. Δθθηλψληαο απφ θάπνηεο πεπνηζήζεηο 

θαη αμίεο, ν δξσλ θαιείηαη λα δηαιέμεη ηα θξηηήξηα γηα ηελ επηινγή ηνπ, κε φιεο ηηο 

εγγελείο ακθηζεκίεο πνπ θάζε κηα απφθαζε ελέρεη (νπ.:172).  

                                                 
70 Οηθεηνπνηνχκαζηε ηηο δηαηππψζεηο ηνπ Γηάλλε ηαπξαθάθε ζρεηηθά κε ην δήηεκα ηεο ζχγρξνλεο 

δεκνθξαηίαο ζηελ Δηζαγσγή ζην (Laclau, 1997 [1990]: 20-49). 
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Ζ ζηξνθή ηνπ ελδηαθέξνληνο πξνο ηελ επηινγή ησλ δξψλησλ ππνθεηκέλσλ καο 

επηηξέπεη λα θάλνπκε κηα αθφκα ππφζεζε εξγαζίαο γηα ην αξρείν. Σν ελδηαθέξνλ 

ζρεηηθά κε ηε ζεζκηθή θχζε ηνπ αξρείνπ, νη εμαξζξψζεηο θαη νη ζπλαξζξψζεηο, ην 

έμσζελ, ην δήηεκα ησλ δξψλησλ πνπ ζπλαξζξψλνληαη γχξσ απφ απηφ βξίζθνπλ 

εξείζκαηα, φπσο είπακε πξνεγνπκέλσο, ζηελ ηδηαηηεξφηεηα ηεο ζπγθπξίαο ζηελ νπνία 

βξηζθφκαζηε. πσο ζεκεηψλεη ν Laclau:  

 

[…] Απηφ ζπλδέεηαη κε ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ησλ εμαξζξψζεσλ πνπ ραξαθηεξίδεη 

ηνλ πξνεγκέλν θαπηηαιηζκφ –ηελ επνρή δειαδή ηνπ „απνξγαλσκέλνπ‟ 

θαπηηαιηζκνχ. Ο ζπλδπαζκφο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο εκπνξεπκαηνπνίεζεο, ηνπ 

γξαθεηνθξαηηθνχ εμνξζνινγηζκνχ, θαη ησλ φιν θαη πην ζχλζεησλ κνξθψλ ηνπ 

θαηακεξηζκνχ εξγαζίαο απαηηεί ζπλερή δεκηνπξγηθφηεηα θαη αλειιηπή θαηαζθεπή 

ρψξσλ θνηλσληθήο ιεηηνπξγίαο πνπ ζα εδξάδνληαη φιν θαη ιηγφηεξν ζηηο 

θιεξνλνκεκέλεο αληηθεηκεληθέο, ζεζκηθέο κνξθέο.» (νπ.: 148-9). 

 

Έηζη, «ν θαηαθεξκαηηζκφο θαη ν απμαλφκελνο πεξηνξηζκφο ησλ θνηλσληθψλ δξψλησλ 

ζπλδέεηαη κε ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ησλ εμαξζξψζεσλ πνπ παξάγεη ν απνξγαλσκέλνο 

θαπηηαιηζκφο. […] ιν θαη πεξηζζφηεξεο πεξηνρέο ηεο θνηλσληθήο δσήο πξέπεη λα 

θαηαζηνχλ πξντφληα πνιηηηθψλ κνξθψλ αλαζπγθξφηεζεο θαη ξχζκηζεο» (Laclau, 

1997 [1990]: 169). Σν αξρείν, σο δπλάκεη πξνλνκηνχρν πεδίν απηήο ηεο 

ζπλάξζξσζεο, ηεο ζεζκίδνπζαο (πνιχ πην δηεπξπκέλεο απφ απηή ηνπ Giddens
71

) 

πξαθηηθήο ηίζεηαη ζην επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο. Ζ εζηίαζε ζε απηή ηε δηάζηαζε 

ηνπ αξρείνπ ελέρεη κηα πξφθιεζε πνπ είλαη πνιχ θξίζηκε. Απηή αθνξά ηελ επζχλε 

ηνπ ππνθεηκέλνπ απέλαληη ζηηο απνθάζεηο πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ πξνθεηκέλνπ λα 

μεπεξάζεη θαλείο ηα ηξέρνληα αδηέμνδα θαη λα είλαη ψξηκνο σο πξνο ηα επφκελα.  

 

πσο ζεκεηψλεη ν Thomas Osborne, ζην The Ordinariness of the Archive, ην αξρείν 

είλαη –ηδηαίηεξα ζηε ζεκεξηλή ζπλζήθε– ρξήζηκν, γηαηί αθξηβψο καο επηηξέπεη λα 

ηαιαληεπφκαζηε κεηαμχ ξεαιηζκνχ θαη ηδεαιηζκνχ (Osborne, 1999: 51) θαη καο σζεί, 

ζα ζπκπιεξψλακε, λα επαλεμεηάζνπκε ηα εξείζκαηά ηνπο ζηε ζχγρξνλε ζπλζήθε. 

ην θελφ κεηαμχ ηνπ αξρείνπ θαη ησλ πξνζέζεψλ ηνπ ππάξρεη έλαο δηαξθήο 

                                                 
71 ηε ζεψξεζε ηνπ Giddens ε φςηκε λεσηεξηθφηεηα (high modernity) εμαθνινπζεί λα βξίζθεηαη 

δεζκεπκέλε ζηνλ ππεξπνζδηνξηζκφ ηεο ηζηνξίαο απφ ηελ θνηλσλία θαη ηνπο πνιηηηζηηθνχο ζεζκνχο. Βι. 

ζρεηηθά (Giddens, 1990). 
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αγσληζκφο. Μηα ζεηξά απφ εζηθέο θαη δενληνινγηθέο αληημνφηεηεο δηαηαξάζζνπλ ην 

νκαιφ πέξαζκα ζηηο επηηειεζηηθέο πξνζέζεηο θαη ζηελ απφιπηε πιήξσζε ηνπ 

αξρείνπ. Θα ήηαλ, ινηπφλ αδχλαην θαη θπξίσο ιαλζαζκέλν λα ππνζέζεη θαλείο φηη 

ππάξρεη αξρείν ρσξίο πνιηηηθή ηνπ αξρείνπ (νπ.: 54).   

 

Λακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ, επηρεηξνχκε λα δείμνπκε φηη έλα θαιιηηερληθφ 

αξρείν παξάγεη έλαλ ελαιιαθηηθφ ιφγν πνπ απνδνκεί ηνλ πνιηηηθφ θαη ηνλ νξζφ ιφγν, 

ρσξίο φκσο λα ηνπο απαξλείηαη. Καη‟ αλαινγία ηεο ζπκβνιηθήο ζθέςεο, φπσο έρνπκε 

ήδε επηζεκάλεη αξθεηέο θνξέο, ην αξρείν έρεη λα θάλεη κε ηα φξηα ηνπ Νφκνπ θαη ηεο 

επηζπκίαο (Λίπνβαηο, 1991: 28). Σν θαιιηηερληθφ αξρείν, είλαη κηα πεηπρεκέλε 

εγεκνληθή παξέκβαζε θαη δελ είλαη άλνκν. Καηνρπξψλεη ηε δηαζχλδεζε ηεο ζηηγκήο 

ηεο εμνπζίαο κε ηελ απζεληία ηνπ Νφκνπ θαη ππφ απηή ηελ έλλνηα ηαπηφρξνλα είλαη 

κηα πξαθηηθή ζεζκηθήο θξηηηθήο αιιά θαη κηα ζεζκίδνπζα πξαθηηθή. ε απηή θάζε 

ππνθείκελν έρεη λα αλαιάβεη δηπιή επζχλε: απφ ηε κηα (σο ζεαηήο/ρξήζηεο) λα 

δηαπηζηψζεη ηε ζέζε πνπ παίξλεη ν „δεκηνπξγφο‟ απέλαληη ζε έλαλ Λφγν κέζσ ηνπ 

δηθνχ ηνπ Λφγνπ θαη απφ ηελ άιιε, σο „πνηεηήο/δεκηνπξγφο‟ ηνπ αξρείνπ, λα ζέζεη ην 

εξψηεκα ζηνλ εαπηφ ηνπ ζρεηηθά κε ηε κέζνδν θαη ηελ επηζπκία ηνπ λα αζρνιεζεί κε 

ην ζπγθεθξηκέλν αξρείν
72

. Ζ ζεζκίδνπζα δηάζηαζε πνπ ελέρεη ε παξαγσγή ελφο 

αξρείνπ, κηαο αξρήο, απαηηεί κηα «θαληαζηαθή ζθελνζεζία» (Λίπνβαηο, 1991: 27). 

Απηή ε δηαδηθαζία δελ απνζθνπεί ζηηο γξήγνξεο θαη εχθνιεο ιχζεηο αιιά αθήλεηαη 

ζηελ πεξηπέηεηα ηεο εχξεζεο ηεο Αιήζεηαο ζε ζρέζε κε ηνπο ιφγνπο πνπ θάλνπλ ηα 

πξάγκαηα λα επηηπγράλνπλ θαη λα απνηπγράλνπλ. Απηφ πνπ ζπγθξνηείηαη είλαη ην 

«άιιν» πνπ βγαίλεη κέζα απφ ηελ πξνζεθηηθή ζεψξεζε ησλ «ξήμεσλ, ξσγκψλ, 

απνηπρηψλ θαη αληηθάζεσλ ζηελ ίδηα ηε δσή ησλ ππνθεηκέλσλ πνπ βηάδνληαη λα ηηο 

μεράζνπλ. Απηέο φκσο, εκπεξηέρνπλ θαη ηελ «Α-ιήζεηα ησλ ιεζκνλεκέλσλ επηζπκηψλ 

θαη πξάμεσλ» (νπ.). 

  

Αο θάλνπκε κηα ηειεπηαία ινμνδξφκεζε αλαθνξηθά κε ην δήηεκα ηεο επζχλεο. Ζ 

ζεσξεηηθφο Judith Butler, ζην έξγν ηεο Λνγνδνηώληαο γηα ηνλ Δαπηό (2009 [2005]), 

πνπ πξαγκαηεχεηαη αθξηβψο απηφ ην ζεκειηψδεο δήηεκα ηεο επζχλεο ηνπ ππνθεηκέλνπ 

γξάθεη: 

                                                 
72 θέςε πνπ αληιείηαη απφ (Λίπνβαηο, 1991: 25) 
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«Με δηαπεξλνχλ ιφγνη πνπ δελ κπνξψ λα αλαθηήζσ απφιπηα, πνπ παξακέλνπλ 

αηληγκαηηθνί, πνπ δηακέλνπλ κέζα κνπ ζαλ λα είλαη ε δηθή κνπ νηθεία εηεξφηεηα, ε 

ηδησηηθή κνπ, ή ίζσο φρη θαη ηφζν ηδησηηθή, αδηαθάλεηα. […] Ζ ίδηα κνπ ε δηακφξθσζε 

εκπιέθεη κέζα κνπ ηνλ άιιν, [..] ε ίδηα κνπ ε μελφηεηα πξνο ηνλ εαπηφ κνπ είλαη, 

παξαδφμσο, ε πεγή ηεο εζηθήο κνπ ζχλδεζεο κε ηνπο άιινπο.» (νπ.: 2009 [2005]: 134).  

 

Ζ αλαθνξά ηεο ζεσξεηηθνχ ζηε δπλαηφηεηα δηάθξηζεο κεηαμχ εκπξφζεηεο δξάζεο 

θαη επζχλεο πνπ πξνθχπηεη απφ ην γεγνλφο φηη είκαζηε αθνχζηα εθηεζεηκέλνη ζηελ 

απεχζπλζε ηνπ άιινπ (νπ.: 135), καο σζεί λα ζθεθηνχκε ην εμήο. Καη‟ αλαινγία ζηελ 

αξρεηαθή θαηαζθεπή ε επζχλε καο σο πξνο απηή πξνθχπηεη σο απφξξνηα ηεο 

„αλαθνξάο‟ πνπ δίλνπκε ζηνπο άιινπο [βι. ζρεηηθά νπ.: 38). Απηή ε θαηάζηαζε 

δηακνξθψλεη, ζχκθσλα κε ηελ Butler, ηνλ νξίδνληα ηεο επηινγήο θαη ζεκειηψλεη ηελ 

επζχλε καο (νπ.: 158). 

 

ην δίπνιν πνπ επηθέξεη ε πην πάλσ ζπλείδεζε εξρφκαζηε αληηκέησπνη ηαπηφρξνλα 

κε κηα «αθεξεκέλε αξρή» (νπ.: 174) θαη κε ηελ «πξαθηηθή δξάζε». Οη δχν απηνί 

πφινη σζνχλ ην ππνθείκελν λα αλαιάβεη ηελ επζχλε φρη κφλν γηα ηελ αγλφηεηα ηεο 

ςπρήο ηνπ, αιιά θαη γηα ηε κνξθή ηνπ θφζκνπ πνπ θαηνηθεί ζπιινγηθά. Γειαδή, 

πξέπεη λα «απνθηνχκε επίγλσζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν νη πξάμεηο καο 

πξνζιακβάλνληαη απφ ηνλ ήδε ζπγθξνηεκέλν θφζκν, θαζψο θαη ησλ ζπλεπεηψλ πνπ 

ζα επηθέξεη ν θάζε ζπγθεθξηκέλνο ηξφπνο δξάζεο καο» (νπ.: 172). Σελ ίδηα ζηηγκή 

πξέπεη λα αλαγλσξίδνπκε ηε ζθαιεξφηεηα σο θαηαζηαηηθφ ζηνηρείν απηνχ πνπ 

είκαζηε θαη ηα φξηα ησλ πξάμεψλ καο σο πξνο απηή. ε απηή ηελ „πνηεηηθή‟ δξάζε, κε 

ιαθαληθνχο ςπραλαιπηηθνχο φξνπο ε απηνλνκία (ηνπ εαπηνχ θαη απηψλ πνπ πνηεί) 

πεξηνξίδεηαη απφ ην αδχλαην ηεο ζχιιεςεο ηνπ Πξαγκαηηθνχ κε ηα κέζα ηνπ 

πκβνιηθνχ. Ζ εηεξνλνκία κε ηηο κνξθέο ηεο κεξηθφηεηαο, ηεο ελδερνκεληθφηεηαο ηεο 

αζάθεηαο, ηεο δέζκεπζεο απφ λφξκεο θαη ηεο απνηπρίαο κηαο πιήξνπο αθήγεζεο, 

αλαδχεηαη φρη σο απνθπγή αιιά σο ζπλζήθεο ηεο (εζηθήο) επζχλεο θαη ηεο 

θνηλσληθήο αιιαγήο πνπ αλαιακβάλνπλ νη δεκηνπξγνί θαη ηα πνλήκαηα απηψλ 

(Αζαλαζίνπ, 2009: 223). 
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2.8. ύλνςε 

ε απηφ ην θεθάιαην παξνπζηάζακε κε ηηο ελλνηνινγήζεηο ηνπ αξρείνπ απφ ην κεηα-

δνκηζηηθφ ιφγν ησλ Foucault θαη Derrida θαη επεθηαζήθακε ζηε ζεσξία ηνπ ιφγνπ 

ησλ Ernesto Laclau θαη Chantal Mouffe. Ο θνπθσηθφο αξρεηαθφο κεραληζκφο 

(dispositif) θαη ν ληεξηληηαλφο ηνπνλνκνινγηθφο ηφπνο ηνπνζεηνχλ ην αξρείν ζηνλ 

πνιηηηθφ θαη φρη ζηνλ θπζηθφ ρψξν. Αθφκα, ε ξηδνζπαζηηθή αμηνπνίεζε θαηεγνξηψλ 

φπσο ν αληαγσληζκφο θαη ε εγεκνλία απνδεηθλχνληαη ηδηαίηεξα ρξήζηκεο ζηελ 

ελλνηνιφγεζε ηνπ αξρείνπ, σο κηαο δεκφζηαο δεκνθξαηηθήο ζεζκίδνπζαο 

θαιιηηερληθήο πξαθηηθήο. Άιισζηε, ε ηέρλε είλαη κηα απφ ηηο πξνυπνζέζεηο κηαο 

ιεηηνπξγηθήο δεκνθξαηίαο. Μηα ιεηηνπξγηθή δεκνθξαηία ρξεηάδεηαη ηελ ηέρλε σο 

εξγαιείν γηα λα επηβεβαηψλεη φηη ιεηηνπξγεί θαη γηα λα δηεξσηάηαη ζρεηηθά κε ηνλ 

Νφκν (θαη φρη γηα λα ηνλ αξλείηαη) (Weibel  ζην Latour & Weibel, 2005: 1008). Ζ 

απνδφκεζε ηνπ αξρείνπ απφ ηνπο Foucault θαη Derrida επέηξεςε ζηνπο θνηλσληθνχο 

δξψληεο λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηελ ηθαλφηεηα ηνπο λα κεηαζρεκαηίδνπλ νη ίδηνη ηηο 

θνηλσληθέο ηνπο ζρέζεηο αμηνπνηψληαο ην αξρείν σο κεραληζκφ ζπκκεηνρήο ζηελ ίδηα 

ηελ ηέρλε ηεο θπβεξλεζηκφηεηαο. ηε ζεκαζία πνπ απνδίδνπλ νη Laclau θαη Mouffe 

ζηελ «ελδερνκεληθφηεηα, ζηελ νηθνπκεληθφηεηα θαη ζηηο θνηλσληθέο ζηξαηεγηθέο», 

ζηε δηεχξπλζε πνπ δίλεη ε αλάγλσζε ηνπο απφ ζπλνκηιεηέο ηνπο, φπσο ν Λίπνβαηο, 

πνπ πξνθξίλεη ηε ζεκαζία ηνπ Νφκνπ, βξίζθνπκε κηα ηδηαίηεξα παξαγσγηθή 

πξννπηηθή γηα ην αξρείν. Απηή πνπ αθνξά εμίζνπ ηνπιάρηζηνλ κε ηελ εθζεκειίσζή 

ηνπ, ηελ ίδηα ηνπ ηε ζεζκηθή δηάζηαζε, εληφο θαη πέξαλ ηνπ πεδίνπ ηεο ηέρλεο. Γηα ην 

ιφγν απηφ ζην παξφλ θεθάιαην παξνπζηάζακε, επίζεο, ηε δηεπξπκέλε ζεψξεζε πεξί 

ζέζκηζεο ηνπ Καζηνξηάδε. Ζ ζέζκηζε είλαη ε πξσηφηππε δηαδηθαζία ε νπνία 

επηηξέπεη ηελ αλάδπζε ελφο θαηλνχξγηνπ ηξφπνπ γηα ηελ θνηλσλία λα δεη∙ δηαδηθαζία 

πνπ ελδπλακψλεη ηε ζρέζε κε ην λφκν σο απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ηεο (πνιηηηθήο) 

απηνλνκίαο. Ζ παξέθβαζε απηή ζα ζπλαληεζεί κε άιιεο παξεθβάζεηο ησλ ινηπψλ 

θεθαιαίσλ, φπσο απηή πνπ αλαθέξεηαη ζηε ηδέα ηεο „ζεζκίδνπζαο θαιιηηερληθήο 

πξαθηηθήο‟ ηνπ Gerald Raunig ή ηεο „πξάμεο‟ ηεο Hannah Arendt. Με απηνχο ηνπο 

φξνπο ζα επηρεηξήζνπκε λα εμεηάζνπκε ηηο πεξηπηψζεηο αξρεηαθήο θαιιηηερληθήο 

πξαθηηθήο πνπ παξνπζηάδνπκε ζηα επφκελα θεθάιαηα. Ζ πξνζέγγηζε ηνπ αξρείνπ σο 

κηα δεκνθξαηηθή δεκφζηα ζεζκίδνπζα ηέρλε απνδεζκεχεη ην (θαιιηηερληθφ) αξρείν 

απφ ηνλ θπζηθφ ρψξν πνπ παξνπζηάδεηαη θαη ην εμεηάδεη ζε ζρέζε κε ηε δεκφζηα 

ζθαίξα πνπ παξάγεη. Σν απνκαθξχλεη απφ ηνλ ηνπνινγηθφ ή ηνλ εηεξνηνπηθφ ηφπν ηεο 

νπ- ή α- ηνπίαο θαη ην επαλαθέξεη ζηνλ ηνπνλνκνινγηθφ ηφπν ηεο επζχλεο θαη ηεο 
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Γηαθνξάο φπνπ επαλ-εγγξάθεηαη ε ζρέζε κε ηνλ Άιινλ θαη ηνλ Νφκν. Σν αξρείν 

ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρψξν φπνπ δηεθδηθείηαη „ελ-λφκσ‟ ε αλάιεςε ηεο δεκφζηαο 

εμνπζίαο, δχλακεο, ζχκθσλα κε ηηο ζεσξήζεηο πνπ εμεηάζακε ζε απηφ ην θεθάιαην.  

Τπφ απηφ ην πξίζκα κπνξνχκε λα ζπλδέζνπκε ην θαιιηηερληθφ αξρείν κε ην ίδην ην 

Πνιηηηθφ θαη ηελ ηδέα κηαο ξηδνζπαζηηθήο δεκνθξαηίαο. Σν αξρείν είλαη αληη-

νπζηνθξαηηθφ, απνθαιχπηεη ηε θαζαξά „αλζξψπηλε θαη ξεκαηηθή θχζε ηεο αιήζεηαο‟ 

(Laclau, 1997 [1990]: 55), αλαγλσξίδεη ηελ αλάγθε ζέζκηζεο θαη δηαηήξεζεο ζην 

θελφ ηεο εμνπζίαο. Άιισζηε, ε πνιηηηθή ζεζκνπνίεζε ηνπ θελνχ ηεο εμνπζίαο 

απνηειεί ην ζεκείν εθθίλεζεο ηεο λεφηεξεο δεκνθξαηίαο, ζχκθσλα κε ηνλ Laclau 

(1997 [1990]: 225). H ζπγθξφηεζε ελφο θαιιηηερληθνχ αξρείνπ ελέρεη απηή ηελ 

πξσηφηππε δηαδηθαζία θαη πξνο ζηηγκή ηαπηίδεηαη κε απηφ ην „ζεκείν εθθίλεζεο‟. 

Τπφ απηφ ην πξίζκα ζα (μαλά)δηαβάζνπκε ηηο πξαθηηθέο πνπ παξνπζηάδνπκε ζηα 

επφκελα θεθάιαηα. 
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Κεθάιαην 3.  

 

Σνπνεηδήο ηέρλε ζεζκηθή θξηηηθήο. Σν αξρείν σο πνιππξηζκαηηθόο ηόπνο.  

 

«εάλ απνηππψζνπκε […] έλα δεδνκέλν ήδε είδνο, απιψο επαλαιακβάλνπκε απηφ 

πνπ νπζηαζηηθά σο νπζία-είδνο ππήξρε ήδε, δελ δεκηνπξγνχκε ηίπνηα, 

κηκνχκαζηε, παξάγνπκε. Αληίζηξνθα, αλ „θαηαζθεπάζνπκε‟ έλα άιιν είδνο, 

θάλνπκε θάηη πεξηζζφηεξν απφ ηελ „παξαγσγή‟, δεκηνπξγνχκε» (Καζηνξηάδεο, 

1985 [1975]: 288). 

 

3.1. Δηζαγσγή 

ην ηξίην θεθάιαην εμεηάδνπκε ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα κεηαπνιεκηθήο 

αξρεηαθήο ηέρλεο. Αθνινπζνχκε κηα ρξνλνινγηθή πνξεία, πνπ δίλεη ζηε κειέηε καο 

ηνλ ραξαθηήξα κηαο γελεαινγίαο. Δπηρεηξνχκε λα εληνπίζνπκε ηηο θνκβηθέο ζηηγκέο, 

ηηο ξήμεηο θαη ηνπο κεηαζρεκαηηζκνχο ζηε δηακφξθσζε ηεο ηέρλεο αξρείνπ σο κηαο 

δεκφζηαο ηέρλεο, σο κηαο ζεζκίδνπζαο πξαθηηθήο. ηηο θαιιηηερληθέο πεξηπηψζεηο 

(Marcel Broodthaers, Mark Dion, Renee Green) πνπ παξνπζηάδνληαη ζε απηφ ην 

θεθάιαην δηαθαίλεηαη ε ζρέζε ηνπ αξρείνπ κε ην δήηεκα ηεο ζέζκηζεο. Ζ ζρέζε απηή, 

αξρηθά βξίζθεη ηελ έθθξαζή ηεο ζηελ θξηηηθή πξνο ηνπο ζεζκνχο δηακνξθψλνληαο 

ηελ ηέρλε ζεζκηθήο θξηηηθήο (institutional critique). Απηή ε έθθξαζε πξννηθνλνκεί 

θαη ζέηεη ηελ απαξαίηεηε βάζε γηα κνξθέο ηέρλεο πνπ επηρεηξνχλ ηε ζπκκεηνρή ζηελ 

ίδηα ηε δηαδηθαζία ηεο ζέζκηζεο (instituent practice). Πην ζπγεθξηκέλα, ηα έξγα ηα 

νπνία εμεηάδνπκε έθαλαλ πεξηζζφηεξν αηζζεηή ηε ιεηηνπξγία ησλ ζεζκψλ θαη ηνλ 

ξφιν πνπ απηνί παίδνπλ ζηελ παξαγσγή πινχηνπ θαη „ππεξπξνζδηνξηζκέλσλ 

ηαπηνηήησλ‟
73

. Ζ ηέρλε απηή ζπλδέζεθε αξρηθά κε ηα αηηήκαηα ηνπ Μάε ηνπ ‟68 θαη 

δηεπξχλζεθε απφ ηελ „πνιηηηθή ηεο δηαθνξάο‟.  Ζ εμέηαζε ησλ ιεπηνκεξεηψλ ησλ 

έξγσλ πνπ παξνπζηάδνπκε σο παξαδείγκαηα δείρλεη φηη νη πξνζέζεηο απηψλ ησλ 

έξγσλ εθηείλνληαη πέξα απφ ηελ θξηηηθή ζηνπο θπξίαξρνπο ζεζκνχο ηεο ηέρλεο. Ζ 

παξαγσγή θαιιηηερληθψλ αξρείσλ ζπλδέεηαη κε ηε δπλαηφηεηα εγθαζίδξπζεο δνκψλ 

πνπ επηρεηξνχλ ηελ παγίσζε κηαο λέαο ηάμεο πξαγκάησλ (αξρηθά εληφο ηνπ πεδίνπ ηεο 

ηέρλεο, αιιά θαη πέξαλ απηνχ). ηα παξαδείγκαηα ζηα νπνία αλαθεξφκαζηε ην αξρείν 

αλαγλσξίδεηαη σο ην „θέληξν ηνπ παηρληδηνχ‟ αλάκεζα ζηελ εμάξζξσζε θαη ηε 

ζπλάξζξσζε ησλ θπξίαξρσλ ζεζκψλ θαη ππνθεηκέλσλ πνπ απηά παξάγνπλ. Ζ 

θαηαζθεπή ελφο αξρείνπ αθνξά ηελ παξαγσγηθή δηάζηαζε ηεο εμάξζξσζεο. Δίλαη ην 

                                                 
73 Υξήζηκε είλαη ε ζρεηηθή ζπδήηεζε ζην (Γεκεηξαθάθε, 2009). 
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βήκα πέξαλ ηεο εθξίδσζεο ησλ ππαξρφλησλ ζεζκψλ. Δίλαη ε ζηηγκή πνπ μεθηλά ε 

πξνζπάζεηα ζπξξαθήο επηκέξνπο ζηνηρείσλ, γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ θαηαζθεπψλ. Σν 

δήηεκα ηνπ ρψξνπ θαζίζηαηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ. χκθσλα άιισζηε κε ηελ ζεσξία 

ηεο „πνιηηηθήο εγεκνλίαο‟ θάζε αλαπαξάζηαζε κηαο εμάξζξσζεο ελέρεη ηε 

ρσξνπνίεζή ηεο. Απηή ε δηαδηθαζία γίλεηαη θαλεξή ζηα παξαδείγκαηα καο. Ζ 

κεηάβαζε απφ ηνλ θπζηθφ ρψξν ηεο ηνπνεηδνχο εγθαηάζηαζεο (site-specific 

installation) ζηνλ νληνινγηθφ ρψξν ηεο παξαγσγήο δεκφζηαο ζθαίξαο δηαγξάθεη κηα 

πνξεία „ηνπηθψλ‟, „εηεξνηνπηθψλ‟, „λνκνινγηθψλ‟ δηαδξνκψλ γηα ην θαιιηηερληθφ 

αξρείν. Σν αξρείν σο κέζν (medium) παίξλεη πνηθίιεο κνξθέο πνιχ δηαθνξνπνηεκέλεο 

απφ ην θπζηθφ αλάινγν ηεο δηαδηθαζίαο αξρεηνζέηεζεο (βηβιηνζήθε, επξεηεξηαθφο 

θαηάινγνο, κεηξψν θ.ιπ.). Καζίζηαηαη ν ππξήλαο ηεο δηαδηθαζίαο πνπ νδεγεί ζηε 

δεκηνπξγία δνκψλ θαη ρψξσλ πνπ κεηέρνπλ ζηελ παξαγσγή θνηλσληθψλ ζρέζεσλ, 

ηαπηνηήησλ, νηθνλνκηθψλ κνληέισλ (θαη ηαπηφρξνλα „δηεπξπκέλσλ θαιιηηερληθψλ 

κέζσλ‟). Οη κεηαηνπίζεηο απηέο ππνγξακκίδνπλ  φηη νθείινπκε λα δηεξσηεζνχκε γηα 

ην (θαιιηηερληθφ) αξρείν ζεσξψληαο ην φρη κφλν έλα θπζηθφ θαη ρσξηθφ ηφπν αιιά 

πξσηίζησο έλαλ θνηλσληθφ ρψξν (Ricoeur, 2004 [2000]: 167)
74

. Ζ πνξεία πνπ 

δηαγξάθνπλ απηέο νη θαιιηηερληθέο πξαθηηθέο θαηνρπξψλεη ζηαδηαθά ην αξρείν σο 

αξέλα πνιηηηθήο παξέκβαζεο πνπ νξγαλψλεη ζεζκνχο θαη ππνθείκελα. Σα επηπιένλ 

εξσηήκαηα, πνπ αθνξνχλ ηελ εθ λένπ „πνιηηηθνπνίεζε‟ απηήο ηεο θαιιηηερληθήο 

παξαγσγήο, ζηξέθνπλ ηελ πξνζνρή καο φρη κφλν ζην πξνλφκην ηεο θξηηηθήο αιιά θαη 

ζηελ επζχλε ηεο αλάιεςεο δεκφζηαο ζεζκίδνπζαο δπλακηθήο. Απηά «ηα εξσηήκαηα 

[…] ιεηηνπξγνχλ ζπκβνιηθά, σο αθεηεξία γηα πνιηηηθά εγρεηξήκαηα πνπ θαιιηεξγνχλ 

λέεο ζπλάθεηεο» (Γεκεηξαθάθε, 2009: 39) εληφο θαη εθηφο ηνπ πεδίνπ ηεο ηέρλεο.  

 

3.2. Ζ ζεκαζία ηεο (επαλα)απόδνζεο ηεο ζεζκηθήο δηάζηαζεο ζηελ θαιιηηερληθή 

αξρεηαθή πξαθηηθή. 

Οη πξαθηηθέο ζηηο νπνίεο ζα αλαθεξζνχκε ζηε ζπλέρεηα δελ ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ 

εμειηρζεί ρσξίο ηνλ ξφιν πνπ έπαημαλ νη πξνθάηνρνί ηνπο ζηελ εμάξζξσζε 

                                                 
74 Αθξηβψο ζην άλνηγκα ηεο αξρηηεθηνληθήο θαη ηεο ηέρλεο −κε ηελ ελεξγνπνίεζε θαιιηηερληθψλ 

πξαθηηθψλ θαη κέζσλ φπσο ε αθεγεκαηηθφηεηα, ε αξρεηνζέηεζε θ.ιπ.− ζηελ επηθξάηεηα ηνπ δεκφζηνπ 

θαη ζηε ραξηνγξάθεζε λέσλ δηεξεπλήζεσλ, πνπ είλαη επαίζζεηεο ζηηο κεηαηνπίζεηο απηψλ ησλ πεδίσλ 

απφ ην θπζηθφ θαη ρσξηθφ ηφπν ζηνλ θνηλσληθφ ρψξν, είλαη αθηεξσκέλε κηα ζεηξά ζεκαηηθψλ θχθισλ 

πνπ νξγαλψλεη ν Πάλνο Κνχξνο ζην πιαίζην ηεο δηδαζθαιίαο ησλ καζεκάησλ Δηθαζηηθψλ Σερλψλ, ζην 

ηκήκα Αξρηηεθηνληθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ. ηελ έθδνζε Καηαζθεπάδνληαο ηε Γεκόζηα 

Σθαίξα: Τνπηθέο Δξγαζίεο 2002-07 (Κνχξνο, 2007), ηεθκεξηψλνληαη νη εηθαζηηθέο έξεπλεο θαη δξάζεηο 

πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζην πιαίζην απηήο ηεο πξνβιεκαηηθήο.    
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„θαηεζηεκέλσλ αξρείσλ‟. Ζ ζπκβνιή, φκσο, ησλ λέσλ εγρεηξεκάησλ δελ αθνξά κηα 

επηκνλή ζηε δηάιπζε, αιιά πξνεηνηκάδεη ην έδαθνο γηα λέεο δηαξζξψζεηο θαη 

ζπλαξζξψζεηο. ηεθφκαζηε ζηα ζεκεία εθείλα πνπ καο επηηξέπνπλ λα δηαθξίλνπκε 

κεηαηνπίζεηο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζηηο αξρεηαθέο θαιιηηερληθέο πξαθηηθέο. 

Αλαθεξφκαζηε θπξίσο ζηηο κεηαηνπίζεηο απφ ην ελδηαθέξνλ γηα ηα δεηήκαηα ηεο 

ηεθκεξίσζεο, ηεο κλήκεο, ηεο ηζηνξίαο θαη ηνπ ηξαχκαηνο ζηνπο ζεζκίδνληεο 

κεραληζκνχο (dispositif) πνπ βαζίδνληαη ζηε δηάθξηζε κεηαμχ «ζέζεσο ππνθεηκέλνπ», 

«πνιηηηθήο ππνθεηκεληθφηεηαο» εζηηαζκέλεο ζηελ πξνβιεκαηηθή ηεο ηαχηηζεο θαη ηεο 

απφθαζεο (Howarth, 2008 [2000]: 122) . 

 

πσο δείμακε, λσξίηεξα, νη πξνζεγγίζεηο ηεο αξρεηαθήο πξαθηηθήο, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ησλ Buchloh, Foster θαη Enwezor, αλαθέξνληαη ζην δήηεκα ηνπ δεκφζηνπ 

ραξαθηήξα ηνπ αξρείνπ θαη ησλ ζεζκψλ, ππφ ην πξίζκα θπξίσο ηεο ζπληεξεηηθήο, 

θαηαζηαιηηθήο ηνπο πιεπξάο θαη φρη ηεο παξαγσγηθήο ηνπο δηάζηαζεο. Οη ζεσξήζεηο 

απηέο, παξφηη ζπλέβαιαλ ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ δηαθνξεηηθψλ θάζεσλ ηεο 

αξρεηαθήο πξαθηηθήο, δελ ελδηαθέξνληαη ηδηαίηεξα λα μεθαζαξίζνπλ ηε ζχγρπζε πνπ 

πξνθαιείηαη ελίνηε απφ ηελ ηαχηηζε ηεο ζπιινγήο κε ην αξρείν θαζψο επίζεο θαη απφ 

ηελ ηαχηηζε ηνπ αξρείνπ κε ηε κλήκε, ην ηξαχκα θαη ηελ ηζηνξία. Αληίζεηα ηείλνπλ 

πνιιέο θνξέο λα βαζίδνπλ ηε ζεψξεζε ηνπο ζε απηέο ηηο ηαπηίζεηο, νη νπνίεο είλαη 

πξνβιεκαηηθέο. ηνλ βαζκφ πνπ κε ηε ζπξξαθή ηεθκεξίσλ επηζέηνπκε πάλσ ζην 

αξρείν κηα επεξψηεζε θαη κηα πινθή, ην θαζηζηνχκε ηζηνξία πνπ βξίζθεηαη ζηνλ 

αληίπνδα ηνπ ηξαχκαηνο, ην νπνίν δελ ηζηνξεί∙ είλαη βνπβφ. Δδψ, δελ ζέινπκε λα 

πνχκε φηη ηα φξηα κεηαμχ ησλ θαηεγνξηψλ ηεο ζπιινγήο θαη ηνπ αξρείνπ δελ είλαη 

πξάγκαηη δπζδηάθξηηα ή φηη νη κεραληζκνί παξαγσγήο δελ είλαη παξεκθεξείο θαη ζε 

θάπνηεο πεξηπηψζεηο ηαπηφζεκνη. Ζ εζηίαζε, φκσο, ζηνλ ξπζκηζηηθφ ξφιν πνπ εμ 

νξηζκνχ αλαιακβάλνπλ ηα αξρεία επαλαθέξνπλ ην ελδηαθέξνλ ζηνλ δεκφζην 

ραξαθηήξα ηνπ αξρείνπ θαη ζηε ζεκαζία ηεο ζχζηαζήο ηνπ πνπ βξίζθεηαη πέξα απφ 

έλα κνλαρηθφ, ηδησηηθφ ζχκπαλ ηαμηλφκεζεο. Δπηπιένλ, θάλνπλ ζαθέο ην γεγνλφο φηη 

ην ηξαχκα είλαη θαηαζηαηηθφ ζε νπνηαδήπνηε ίδξπζε, ε δνκή φκσο πνπ πξνθχπηεη δελ 

ηαπηίδεηαη κε απηφ. Σν αξρείν δελ είλαη ηαπηφζεκν ηεο κλήκεο, ηεο ηζηνξίαο, ηνπ 

ηξαχκαηνο, ηεο αιήζεηαο αιιά, κε έλα ηξφπν, ηεο ίδηαο ηεο ππνθεηκελνπνίεζεο, ηεο 

νπνίαο κεραληζκνί/ζπζθεπέο (devices) είλαη ε κλήκε θαη ε ηζηνξία. Έλα αξρείν δελ 

είλαη κηα απηφλνκε νληφηεηα αιιά ζπλδέεηαη κε ηα ζεζκηθά ραξαθηεξηζηηθά κηαο 
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δνκήο. Γελ επηδεηά λα αλαηξέςεη απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά αιιά λα απνηειέζεη ην 

εθθέξνλ ηεο πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπκε ηελ νπζία ηεο.  

πσο ήδε επηζεκάλακε, απφ ηελ κηα πιεπξά, ζηελ πξνζέγγηζε ηνπ Foster ππάξρεη κηα 

ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα πξνζδηνξηζκνχ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ κέζνπ. Ο 

Enwezor πξνζθέξεη κηα πνιχηηκε δηάιεθην πνπ επηζθξαγίδεη ηηο δεκηνπξγηθέο 

„αληηκεηαζέζεηο‟ κε ηνπο ιφγνπο θαη ηνπο κεραληζκνχο άιισλ πεδίσλ πέξαλ ηνπ 

πεδίνπ ηεο ηέρλεο. Ζ ζπδήηεζε, φκσο, γηα ην κέζν δελ έρεη εμαληιεζεί, ηδηαίηεξα αλ 

ηε δεη θαλείο μαλά απφ ηε ζθνπηά ηεο ζέζεο πνπ επηρεηξνχλ λα ιάβνπλ απηέο νη 

πξαθηηθέο κέζα ζε έλα επξχηεξν πεδίν πνπ δηαπεξλά θαη ππεξβαίλεη ην πεδίν ηεο 

ηέρλεο. ε απηή ηελ θίλεζε ην κέζν εμεηάδεηαη ζην πιαίζην ηεο „δεκνθξαηηθήο 

ζηξνθήο ζηελ ηέρλε‟ θαη ζπλδέεηαη κε ην ελδηαθέξνλ γηα ηνπο ζεζκνχο, ηελ εμνπζία, 

ηνλ Νφκν θαη ηελ πίζηε ζηηο ίδηεο ηηο δεκνθξαηηθέο αμίεο. Μαο ελδηαθέξεη, δειαδή, λα 

δψζνπκε πξνβάδηζκα ζηε ζεκαζία κηα ζεηξάο „επηπρψλ αληηκεηαζέζεσλ‟ πνπ 

ιακβάλνπλ ρψξα ζην ζρεκαηηζκφ ηεο αξρεηαθήο πξαθηηθήο, ηνπ κέζνπ ηνπ αξρείνπ 

θαη ηνπ „εγεκνληθνχ‟ ξφινπ πνπ αλαιακβάλεη ε ηέρλε αξρείνπ ζηε ζεζκίδνπζα 

δηαδηθαζία πνπ αθνινπζεί ηελ εμάξζξσζε.  

 

Σα παξαπάλσ αθνξνχλ κηα πξαθηηθή ηελ νπνία ζπρλά ζπλνδεχεη ην ζπλζεηηθφ αληί-, 

πεξηγξάθνληαο, ηξφπνλ ηηλά, ηελ αληίζηαζε ή ηελ αληίζεζή ηεο ζε παγησκέλεο ζρέζεηο 

εμνπζίαο. Ζ παξαδνρή ηεο δηθήο καο ζεψξεζεο ζρεηηθά κε απηή ηελ πξαθηηθή 

βαζίδεηαη νπζηαζηηθά ζηελ αλαγλψξηζε φηη ε ζρέζε κε ηελ εμνπζία θαη ηελ εγεκνλία 

δελ είλαη κφλν θαηαζηξνθηθή. Άιισζηε, θαζψο ε απνδφκεζε θαη ε εγεκνλία είλαη νη 

δχν φςεηο κίαο θαη κφλεο δηαδηθαζίαο, ε παξαγσγηθή απνδφκεζε νθείιεη λα ιάβεη 

ππφςε ηεο ηε ζεκαζία ηεο δηάξζξσζεο, ε νπνία απαηηεί ηελ αλάθιεζε ηεο εγεκνλίαο. 

ηε ζεψξεζε ηνπ αξρείνπ ππφ ην πξίζκα ηεο θνπθσηθήο θαη ληεξηληηαλήο 

απνδφκεζεο, ε αξρεηαθή δξαζηεξηνπνίεζε γίλεηαη θαηαλνεηή σο κηα πξάμε 

αληίζηαζεο θαηά ηνπ ελφο ππάξρνληνο ζπζηήκαηνο (απηφ κπνξεί λα αθνξά ηελ ίδηα 

ηελ ηζηνξία ─ηεο ηέρλεο─, ηνπο ζεζκνχο ηεο, ηελ ίδηα ηελ θαιιηηερληθή πξαθηηθή). 

Απηή ε δηαδηθαζία, φπσο είλαη ζαθέο απφ ηε ζεσξία ηνπ ιφγνπ, πξνθεηκέλνπ λα κελ 

θαηαιήμεη ζε κηα ρσξίο ηέινο θαη εληέιεη ρσξίο λφεκα δηάιπζε, απαηηεί ηε κεξηθή 

θαζήισζε ζε θνκβηθά ζεκεία γχξσ απφ ηα νπνία ζπγθξνηνχληαη ηα λέα αξρεία. 

Απαηηείηαη, δειαδή, έλαο δεζκφο αλάκεζα ζε επηκέξνπο θηλεηνπνηήζεηο, πνπ 
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ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο σο ηζνδχλακεο απέλαληη ζε κηα „θαηαπηεζηηθή‟ θαζεζηεθπία 

ζπλζήθε.  

 

ην βηβιίν ηεο Joan Gibbons Contemporary Art and Memory. Images of Recollection 

and Remembrance (Gibbons, 2009), ε ζεσξεηηθφο ηαπηίδεη ηελ νξγαλσκέλε 

πξνζπάζεηα εγθαζίδξπζεο «ζπιινγηθψλ κνξθψλ ππφκλεζεο κε ηελ ίδξπζε αξρείσλ» 

(νπ.: 75). Ζ έλλνηα ηεο εμάξζξσζεο είλαη θνκβηθή ζηελ αλάγλσζή ηεο. χκθσλα κε 

ηελ Gibbons, ε ζπιινγηθή εκπεηξία ηνπ νινθαπηψκαηνο εμαξζξψζεθε εμαηηίαο ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο ε νπνία επέβαιε ζηα ζχκαηα λα αλαπηχμνπλ ζηξαηεγηθέο επηβίσζεο 

κέξα κε ηε κέξα, θαηά ηηο νπνίεο νη έλλνηεο ηεο θνηλσληθήο επζχλεο, ηεο θξνληίδαο 

θαη ηεο ακνηβαίαο ππνζηήξημεο είραλ εμαθαληζηεί. ε απηή ηελ πεξίπησζε, κηα 

ζπιινγηθή απνθαηάζηαζε ηεο κλήκεο ήηαλ ζρεδφλ αδχλαηε. Ζ ζέζκηζε αξρείσλ φπσο 

ην Fortunoff Video Archive for Holocaust Testimonies ζην παλεπηζηήκην ηνπ Yale, 

αλαιακβάλεη απηφ ηνλ ξφιν. Ζ δηαπίζησζε κε ηελ νπνία ε Gibbons μεθηλά ηε κειέηε 

ηεο γηα ηε ζεκαζία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αξρείνπ δελ κηιά γηα ηελ αλάγθε ηεο 

αξρεηνζέηεζεο σο ςπραλαγθαζηηθνχ κεραληζκνχ αλαθνχθηζεο- απνθαηάζηαζεο κηαο 

εμαξζξσκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο κέζσ αξρεηαθψλ ηειεηνπξγηθψλ. Ζ αλάγλσζή ηεο 

δελ πξέπεη λα εθιεθζεί σο άιιε κηα αμηνιφγεζε ηνπ αξρείνπ σο αληίβαξνπ ζε ζηηγκέο 

θξίζεο. Σν ελδηαθέξνλ ηεο έγθεηηαη ζηε ζεκαζία πνπ απνδίδεηαη ζηελ «νξγαλσκέλε 

πξνζπάζεηα εγθαζίδξπζεο», ζηε (επαλα)ζπγθξφηεζε πγηψλ −δειαδή θνηλσληθά 

ππεχζπλσλ, κε αηζζήκαηα κέξηκλαο θαη θξνληίδαο γηα ηνλ άιινλ− ππνθείκελσλ. ην 

πξίζκα απηφ κπνξνχκε λα δηαβάζνπκε κε πην δηεπξπκέλν ηξφπν ηελ κεξηκλεηηθή 

(affective) δηάζηαζε πνπ απνδίδεη ζην αξρείν ν Hal Foster. 

 

Γηα ηα δξψληα ππνθείκελα πνπ ζπλδένληαη κε ηελ παξαγσγή ελφο αξρείνπ ζεκαζία 

έρνπλ νη κεξηθέο θαζειψζεηο θαη πξαγκαηψζεηο ηεο επηζπκίαο, ηεο δηθήο ηνπο αιιά 

θαη ησλ πξνεγνχκελσλ γελεψλ, πνπ εγγξάθνληαη ζηε κλήκε ηνπο, θαζψο θαη ησλ 

κειινληηθψλ, πνπ πξνζδνθνχλ. Οη κεξηθέο θαζειψζεηο, φκσο, γίλνληαη αληηιεπηέο 

ζην πξίζκα ηεο ηπραηφηεηαο, πνπ ηφζν ζεκαληηθφ θαη θνκβηθφ ξφιν έρεη ζηε ζεψξεζε 

ηνπ Laclau. Γηα ην ιφγν απηφ, νη θαζειψζεηο δελ ιακβάλνληαη κε δνγκαηηζκφ αιιά 

πάληα ζε ζπζρεηηζκφ κε ηηο έλλνηεο ηεο αλαγθαηφηεηαο θαη ηνπ Αδχλαηνπ. πσο 

δείμακε ζην δεχηεξν θεθάιαην, ην ππνθείκελν, πξνθεηκέλνπ λα κελ εγθισβηζηεί κέζα 

ζε έλαλ δηαξθή πζηεξηθφ Λφγν, δελ κπνξεί λα αθεζεί ζε κηα δηαξθή κεησλπκηθή 

κεηάζεζε ησλ ζεκαηλφλησλ. Ζ επηζπκία ηνπ απαηηεί ηελ κεξηθή θαζήισζε ζε 
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νξηζκέλνπο κε ηπραίνπο ζηφρνπο, ηνπο νπνίνπο πξέπεη λα πάξεη ζνβαξά (Λίπνβαηο, 

2001: 55). Ζ ζρέζε κέζσ ηεο νπνίαο έλα ζπγθεθξηκέλν πεξηερφκελν ζα θαηαζηεί ην 

ζεκαίλνλ ηεο απνχζαο πιεξφηεηαο πεξηγξάθεη ηελ «εγεκνληθή ζρέζε», έηζη φπσο 

πξνζεγγίζηεθε απφ ηνλ Laclau (1997 [1990]: 221). Σν αξρείν είλαη ε 

απνθξπζηάιισζε απηήο ηεο εγεκνληθήο ζρέζεο. Ζ εγεκνληθή ηάμε, φκσο, δελ 

αλαθέξεηαη ζηελ επηβνιή κηαο δνζκέλεο νξγαλσηηθήο αξρήο αιιά ζην πξντφλ κηαο 

πνιηηηθήο δηαληίδξαζεο πνπ παξνπζηάδεηαη σο δχλακε κε επξχηεξνπο ζηφρνπο, είηε 

ηεο ρεηξαθέηεζεο είηε ηεο εμαζθάιηζεο κηαο λέαο ηάμεο κε επξχηεξε ηζρχ. 

 

Σν παηρλίδη ηεο εμάξζξσζεο θαη ηεο ζπλάξζξσζεο έρεη λα θάλεη κε ηελ παξαγσγηθή 

δηάζηαζε απηήο ηεο εμάξζξσζεο θαη αλαθέξεηαη ζηε ζηηγκή πνπ μεθηλά ε πξνζπάζεηα 

ζπξξαθήο ηνπ θελνχ πνπ έρεη πξνθαιέζεη ε εμάξζξσζε ηεο πξνεγνχκελεο δνκήο. 

Δδψ θαζίζηαηαη ζεκαληηθφ ην δήηεκα ηεο παγίσζεο θαη ηεο ζέζκηζεο. Σεο ζέζκηζεο, 

φκσο, φπσο δείμακε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, φρη σο ην ζχλνιν ησλ 

γξαθεηνθξαηηθψλ δηεπζεηήζεσλ αιιά σο ε πξσηφηππε δηαδηθαζία ηνπ ιέγεηλ θαη 

ηεύρεηλ. Ζ πξσηφηππε απηή δηαδηθαζία θαζηζηά ζαθέο φηη ην νπζηψδεο ηεο 

δεκηνπξγίαο δελ είλαη απιψο ε «αλαθάιπςε», ε απνθάιπςε, αιιά ε ζπγθξφηεζε ηνπ 

λένπ. Ζ αλάδπζε λέσλ ζεζκψλ θαη λέσλ ηξφπσλ δσήο είλαη κηα ελεξγφο ζπγθξφηεζε. 

Ζ ζπγθξφηεζε ζπλδέεηαη κε ηε βησζηκφηεηα ζε δεδνκέλεο πεξηζηάζεηο (Καζηνξηάδεο 

1985 [1975]). Καηά ηε ζπγθξφηεζε αλαδχεηαη ηαπηφρξνλα ε δηαπίζησζε φηη δελ 

ππάξρεη έλαο απαξάιιαρηνο «εγγπεκέλνο θαη αληηθεηκεληθφο δείθηεο» πνπ πεξηγξάθεη 

ηελ θνηλσλία, γηαηί ε ηζηνξία, ε κλήκε θαη θαη‟ επέθηαζε ε θνηλσλία δελ είλαη 

νιφηεηεο (Λίπνβαηο, 1991). Δίλαη έλα θαη κε φινλ ηαπηφρξνλα.  

 

Σν δήηεκα ησλ ζεζκψλ απαζρφιεζε ην πεδίν ηεο ηέρλεο, ζηνλ βαζκφ πνπ ζην δεχηεξν 

κηζφ ηνπ 20
νχ

 αηψλα έγηλε αληηθείκελν ηδηαίηεξνπ ελδηαθέξνληνο γηα θαιιηηερληθέο 

πξαθηηθέο. Σν ελδηαθέξνλ απηφ νδήγεζε ζηελ παξαγσγή έξγσλ ηα νπνία ζρεκάηηζαλ 

κηα γεληθή θαηεγνξία, απηή ηεο ζεζκηθήο θξηηηθήο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε, κεηαμχ 

ηνπ πιήζνπο κειεηψλ γηα ην δήηεκα, δχν αλζνινγίεο πνπ ζπλνςίδνπλ ην πιαίζην θαη 

ην πιέγκα ησλ θαιιηηερλψλ απηήο ηεο πξαθηηθήο. πσο καξηπξεί θαη ν ηίηινο ησλ 

αλζνινγηψλ, Institutional Critique: An Anthology of Artists’ Writings (Alexander 

Stimson, 2009) θαη Institutional Critique and After (Fraser et al., 2006), ην ελδηαθέξνλ 

ηέηνησλ κειεηψλ επηθεληξψλεηαη ζε έξγα πνπ αζθνχλ θξηηηθή ζηνπο ζεζκνχο θαη ηνπο 
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κεραληζκνχο ηεο ηέρλεο θαη, κέζσ κηαο ζεηξάο αλαγσγψλ, ζηνπο ζεζκνχο ηεο 

θνηλσλίαο. Σέηνηεο ζπιινγηθέο κειέηεο αθελφο θαζηζηνχλ ζαθέο φηη ζην ηέινο ηνπ 

20
νχ

 αηψλα ε πξαθηηθή απηή είλαη κηα απνδεθηή θαηεγνξία απφ ηνλ θαλφλα ηεο ηέρλεο 

θαη αθεηέξνπ φηη πξνζδηφξηζε ηνλ νξίδνληα ηεο θαηαλφεζεο πνιιψλ επηκέξνπο 

θαιιηηερληθψλ εγρεηξεκάησλ. Δγρεηξήκαηα φπσο ην Art and Artifact. The Museum as 

Medium (Putnam, 2001) θαη ην The Museum as Arena (Kravagna & Kunsthaus, 2001), 

πξνζθέξoπλ κηα ελδηαθέξνπζα αληηζηξνθή θαηά ηελ νπνία, έλαο απφ ηνπο πην 

ηζρπξνχο ζεζκνχο ηεο ηέρλεο, ην κνπζείν, θαζίζηαηαη κηα ηδηάδνπζα ελαιιαθηηθή 

θαιιηηερληθή πξαθηηθή∙ κεηαηξέπεηαη ην ίδην ζε „κνχζα‟, πεδίν δξάζεο, „αξέλα‟ θαη 

κέζσ απηήο ηεο δηαδηθαζίαο ηνχ (επαλ)απνδίδεηαη κηα δεκηνπξγηθή δηέμνδνο απφ ηνλ 

κνλνζήκαλην εμνπζηαζηηθφ (authoritative) ηνπ ραξαθηήξα. Οη θαιιηηερληθέο 

πξαθηηθέο ζεζκηθήο θξηηηθήο βξήθαλ ηελ έθθξαζή ηνπο ζε πνιιέο θαη πνηθίιεο 

εθδνρέο, απφ κηληκαιηζηηθά θαη ελλνηνινγηθά έξγα κέρξη εγθαηαζηάζεηο θαη 

πεξθφξκαλο. Σν δήηεκα ησλ ζεζκψλ θαη ηεο ζέζκηζεο εμαθνινπζεί λα απαζρνιεί ην 

πεδίν ηεο ηέρλεο∙ εηδηθά ζε κηα πεξίνδν δχζθνισλ νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ 

ζπλζεθψλ πνπ ηίζεηαη φιν θαη πην επηηαθηηθά ην αίηεκα κηαο ξηδνζπαζηηθήο 

δεκνθξαηίαο, φπσο ηελ πεξηέγξαςε ε Mouffe, δειαδή, κηαο αληαγσληζηηθήο 

δεκνθξαηίαο, .  

 

Ο ζεσξεηηθφο Gerald Raunig, ζην βηβιίν Contemporary Critical Practice
75

 (Raunig & 

Ray, 2009), πξνζθέξεη κηα ηδηαίηεξα ρξήζηκε απνηίκεζε ηεο ηέρλεο ζεζκηθήο θξηηηθήο 

πνπ ηεο δίλεη κηα πνιχ παξαγσγηθή δηεχξπλζε. Ο Raunig ππνζηεξίδεη φηη ζην δήηεκα 

ηεο ζέζκηζεο κπνξεί λα αλαδεηήζεη θαλείο ηε ξηδνζπαζηηθή ζέζε πνπ αλαιακβάλνπλ 

θξηηηθέο θαιιηηερληθέο πξαθηηθέο, πέξα απφ «ακπληηθά ζρήκαηα» (defensive figure) 

θαη «αληη-ζηξαηεγηθέο» (counter-strategies), πξνο λέεο δηεπξπκέλεο κνξθέο 

θαιιηηερληθήο πξαθηηθήο. Ζ κεηαηφπηζε πξνο κηα ζεζκίδνπζα πξαθηηθή, φπσο ηελ 

νλνκάδεη, αθνξά θπξίσο ηηο πεξηνρέο αιιεινεπηθάιπςεο ηέρλεο θαη πνιηηηθήο. 

                                                 
75 Σν θεθάιαην ηεο έθδνζεο, Instituent Practices: Fleeing, Instituting, Transforming είλαη ππφ 

δεκνζίεπζε ζηα Διιεληθά κε ηνλ ηίηιν Θεζκίδνπζεο πξαθηηθέο, αξ. 2: Θεζκηθή θξηηηθή, ζπληαθηηθή 

εμνπζία θαη ε επηκνλή ηεο ζέζκηζεο ζηελ έθδνζε ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο Αξρεηαθέο Πξαθηηθέο 

θαη Πνιηηηθέο ηεο Μλήκεο ζηελ Τέρλε ηνπ Γεκόζηνπ Φώξνπ πνπ εθπνλείηαη ζην Παλεπηζηήκην Παηξψλ, 

Σκήκα Αξρηηεθηνληθήο, ππνζηεξηδφκελν απφ ην πξφγξακκα Κ. Καξαζενδσξήο, κε επηζηεκνληθφ 

ππεχζπλν ηνλ θαζεγεηή Π. Κνχξν θαη εξεπλήηξηα ηελ γξάθνπζα. Σν άξζξν απηφ είλαη, κεηαμχ άιισλ, 

πξντφλ ελφο ζπζηεκαηηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ απνθξπζηαιιψζεθε ζην ειεθηξνληθφ πεξηνδηθφ 

transversal θαη ηε δηαδηθηπαθή πιαηθφξκα eicpc, αθηεξσκέλνπ ζηε κειέηε ηνπ δεηήκαηνο ηεο ζεζκηθήο 

θξηηηθήο θαη ηεο πξννπηηθήο αλαλεσκέλσλ πέξα απφ ηελ παξαδνζηαθή πξφζιεςε ζεζκψλ 

http://www.eipcp.net/. 
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χκθσλα κε ηε ζεψξεζή ηνπ ηα πξφηδεθη ηέηνηνπ ηχπνπ βαζίδνληαη ζε κηα 

ελδηαθέξνπζα εζσηεξηθή ζχγθξνπζε. Ο φξνο ζεζκφο, ππνλνεί κηα επηζπκία γηα 

δηάξθεηα, ζπλέρεηα, αζθάιεηα. Ο φξνο πξφηδεθη απφ ηελ άιιε ππνλνεί πεξαηή 

δηάξθεηα ζπλπθαζκέλε πνιιέο θνξέο, κε «επηζθάιεηα» (precarization) θαη 

αλαζθάιεηα. Ζ έλλνηα ηεο ζέζκηζεο γίλεηαη ζεκαληηθή ζε απηή ηε ζπλζήθε. ηε βάζε 

ηεο παξαπάλσ αληηλνκίαο πνπ δηέπεη κηα ηέηνηα πξαθηηθή, ε ζέζκηζε δελ αθνξά 

ρψξνπο πνπ αθειψο θαληαζηψλνπλ ειεπζεξία απφ ηελ θπξηαξρία. Αληίζεηα, φπσο 

εμεγεί ν Raunig, ε θνπθσηθή ζχιιεςε ηεο «θπβεξλεζηκφηεηαο» καο επηηξέπεη λα 

θαηαλνήζνπκε ην δήηεκα ηεο ζέζκηζεο ππεξβαίλνληαο ηνλ δπηζκφ ηεο «θαζνιηθήο κε 

θπβεξλεζηκφηεηαο» θαη ηεο «άξλεζεο ηεο θπβεξλεζηκφηεηαο». Δπηηξέπεη ηε 

κεηάβαζε απφ έλαλ αγψλα κε ηνλ ππεξβαηνινγηθφ «κεγάιν Άιιν» ζε έλαλ δηαξθή 

αγψλα ζην πεδίν ηεο εκκέλεηαο (in the plane of immanence) (Raunig, 2009b: 4). Ο 

αγψλαο, θαηαιήγεη, ν Raunig δελ πξαγκαηνπνηείηαη σο θξηηηθή ζηνπο ζεζκνχο αιιά 

σο δηαδηθαζία ζέζκηζεο. ηε ζεψξεζε ηνπ ηζηνξηθνχ, θηλήζεηο (movement) θπγήο 

(flight) θαη εμφδνπ δηαθπιάζζνπλ ηε ζεζκίδνπζα πξαθηηθή απφ ηελ εμ αξρήο 

«νξγάλσζή ηεο ζε δνκή» (structuralization) θαη απφ ην «θιείζηκν» (closure).  

 

Ζ ζεκαζία πνπ απνδίδεηαη θαη απφ ηελ πιεπξά ηνπ Raunig ζην δήηεκα ηεο ζέζκηζεο 

δελ πξέπεη λα ιακβάλεηαη σο κηα ζπλαξζξσκέλε ζεηξά δηεπζεηήζεσλ, αιιά σο κηα 

ελεξγή ζπγθξνηεζηαθή δξάζε ηνπ θαηλνχξγηνπ. Ζ δηαθπγή δελ αθνξά αηνκηθηζηηθέο, 

(εζσηεξηθέο) ηάζεηο θπγήο, δελ βαζίδεηαη εμ νινθιήξνπ ζε θαληαζίεο κηαο ηειείσο 

δηαθνξεηηθήο εμσηεξηθφηεηαο
76

. Αθνξά κεηαζρεκαηηζκνχο πνπ πξνυπνζέηνπλ κηα 

εγθάξζηα (transversal) ηνκή ε νπνία εθηείλεηαη πέξα απφ ηα φξηα ελφο ζπγθεθξηκέλνπ 

πεδίνπ. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ε «δηαθπγή» (fleeing) δηαλνίγεη ηελ πξννπηηθή κηαο 

«απνηειεζκαηηθήο παξέκβαζεο (intervention) ζηελ θπβεξλεζηκφηεηα ηνπ παξφληνο» 

(Raunig, 2009b: 10), ή αθφκα πέξα απηψλ πξνο κηα «ζεζκίδνπζα πξαθηηθή» 

                                                 
76 χκθσλα κε ηνλAntonio Negri, ην παξάδνμν ηεο ηέρλεο ζήκεξα, ζπλίζηαηαη ζηελ επηζπκία λα 

παξάγνπκε ηνλ θφζκν κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν επηζπκψληαο ηαπηφρξνλα λα παξακείλνπκε κέζα ζε απηφ 

ηνλ θφζκν, αλαγλσξίδνληαο φηη δελ ππάξρεη άιινο θφζκνο απφ απηφλ κέζα ζηνλ νπνίν ππάξρνπκε. ε 

απηή ηελ παξαδνρή αλαγλσξίδεη θαλείο φηη ην „έμσζελ‟ πνπ ζα θαηαζθεπαζηεί κπνξεί κφλν λα είλαη 

«ην άιιν κέζα ζε έλα απφιπην έζσζελ» (Negri, 2011: 108). Μέζα ζε απηή ηε ζπλζήθε παξαγσγήο, 

αλαπαξαγσγήο, θαηαζηξνθήο, ακθηζβήηεζεο κηαο ζπγθεθξηκέλεο κνξθήο παξαγσγήο, ε θαιιηηερληθή 

δξαζηεξηφηεηα είλαη κηα κνλαδηθή κνξθή εξγαζηαθήο δχλακεο (labor power) (νπ.). ε απηφ ην ζρήκα ε 

θαιιηηερληθή δξαζηεξηφηεηα θαζίζηαηαη ε απφιπηε κνξθή ηεο «potenza» (νπ.: 109). O Negri, φκσο, 

πξνζβιέπεη ζε κηα ζπληαθηηθή εμνπζία απαιιαγκέλε απφ ην θπξίαξρν αλάζεκα. Πξφθεηηαη γηα κηα 

«πνιηηηθή ηεο εκκέλεηαο» φπνπ παξακέλεη αζαθήο ε κνξθή ηεο „επηζηξνθήο ζηελ πνιηηηθή‟ [βι. 

ζρεηηθά (Agamben, 2005 [1995]: ) θαη επίκεηξν ηαπξαθάθε ζην ίδην: 303]. 
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(instituent practice) (νπ.:7). Πξφθεηηαη γηα κηα θαιιηηερληθή ζεζκίδνπζα πξαθηηθή πνπ 

πξνζβιέπεη λα κεηαζρεκαηίζεη ηελ ίδηα ηελ ηέρλε ηεο θπβεξλεζηκφηεηαο, φρη κφλν ζε 

ζρέζε κε ηνπο ζεζκνχο ηνπ πεδίνπ ηεο ηέρλεο ή ησλ ζεζκψλ ηεο, αιιά ζπκκεηέρνληαο 

ζε πνιηηηθέο πξαθηηθέο πνπ δηαζρίδνπλ εγθάξζηα ηα πεδία, ηηο δνκέο θαη ηνπο ζεζκνχο 

(νπ.:11).  

 

3.3. Ζ θόξκα ηνπ αξρείνπ. Ζ πνιηηηθή ηνπ θαιιηηερληθνύ αξρείνπ. 

Σα παξαπάλσ ζπλδένληαη δεκηνπξγηθά κε ηνλ ζρεκαηηζκφ ηνπ ίδηνπ ηνπ 

θαιιηηερληθνχ κέζνπ, κεζνδνινγηθά θαη ζε ζρέζε κε ηα θνξκαιηζηηθά ηνπ 

ραξαθηεξηζηηθά. ην πξψην κέξνο, ηεο έξεπλάο καο, παξνπζηάζακε ηηο κεηα-

δνκηζηηθέο θαη κεηα-καξμηζηηθέο ζπδεηήζεηο πεξί εγεκνλίαο θαη δηαθνξάο πνπ 

νδήγεζαλ ζηα „δφγκαηα ακθηβνιίαο‟. Τπφ απηφ ην πξίζκα, ην ίδην ην επηζηεκνληθφ 

παξάδεηγκα ζην νπνίν a priori απνδίδεηαη ε αξρεηαθή πξαθηηθή αληηκεησπίδεηαη σο 

έλα εγεκνληθφ κνληέιν έξεπλαο θαη θαη‟ επέθηαζε γλψζεο. Ζ κεηα-κνληέξλα 

πξννπηηθή ηεο εμψζεζεο θαη ηεο πξνψζεζεο θξηηηθψλ ζεσξηψλ θαη εξεπλεηηθψλ 

κίμεσλ αλαδεηθλχεη ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα πνπ ζα παίμνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε 

δηακφξθσζε ηνπ κέζνπ θαη ζηελ νξγάλσζε ηεο κεζνδνινγίαο ηεο ηέρλεο αξρείνπ. Χο 

θπξίαξρα ζα κπνξνχζακε λα νλνκάζνπκε ηα εμήο: ηνλ „θξηηηθφ θνλζηξνπμηνληζκφ‟ 

(critical constructionism), ηελ „ηνπνζέηεζε‟ (positionality), ηελ „αλαζηνραζηηθφηεηα‟ 

(reflexivity), ηνλ „κεηαζρεκαηηζκφ‟ (transformation). Σα παξαπάλσ ζα κπνξνχζακε 

λα πνχκε, νηθεηνπνηνχκελνη ηνλ ιφγν ηνπ ηαπξαθάθε ζρεηηθά κε ηελ θνηλσληθή 

θαηαζθεπή ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, «βξίζθνπλ ηε βάζε ηνπο ζε κηα θξηηηθή ησλ 

αληηθεηκεληζηηθψλ θαη νπζηνθξαηηθψλ αληηιήςεσλ ηεο πξαγκαηηθφηεηαο» πνπ 

πξνθξίλνπλ ηνπο ξεκαηηθνχο ζρεκαηηζκνχο (ηαπξαθάθεο, 2008: 116, 119).  

 

Μηα ζεηξά απφ αληηκεηαζέζεηο έιαβαλ ρψξα πνπ βξήθαλ ηδηαίηεξεο εθθξάζεηο θαη ζην 

πεδίν ηεο ηέρλεο. Ζ ζεσξία έγηλε ε ίδηα πξαθηηθή, ε θφξκα ηαπηίζηεθε κε ην 

πεξηερφκελν, ε ζθέςε θαη ε πξάμε, ν λνπο θαη ην ζψκα ζπλελψζεθαλ ζε αδηάξξεθηεο 

ελφηεηεο, ηα ηεθκήξηα αλαγλσξίζηεθαλ σο κπζνπιαζία, ε επηζηήκε σο ηέρλε θαη 

αληηζηξφθσο (Sullivan, 2005: 519). Οη παξαπάλσ αληηκεηαζέζεηο θάλνπλ ζαθέο ην 

εμήο: ε θξηηηθή ηεο κεηα-λεσηεξηθφηεηαο ψζεζε ζηελ „πξνβιεκαηνπνίεζε‟ θαη ηε 

δηάξξεμε ησλ νξίσλ θάζε πξαθηηθήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο θαιιηηερληθήο 
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πξαθηηθήο. Ζ ζπλζήθε απηή επέηξεςε ηελ πηνζέηεζε θαη ηελ αλάδεημε αλνξζφδνμσλ 

πξαθηηθψλ θαη κεζφδσλ ζηνπο θφιπνπο ηεο ηέρλεο. ξνη φπσο „ελδπλάκσζε‟ 

(empowerment), „ζέζκηζε‟, „πξάμε‟ θαη „θξηηηθφο αλαζηνραζκφο‟ πεξηγξάθνπλ ην 

επηβεβιεκέλν αίηεκα σο πξνο ηελ αλαζηνραζηηθή πξαθηηθή λα πξνσζήζεη ηε 

δηαδηθαζία πέξαλ ησλ παξαδεδνκέλσλ νξίσλ ηεο. Ζ αλαζηνραζηηθφηεηα ζπλδέεηαη κε 

ηελ „ηνπνζέηεζε‟ πνπ αλαγλσξίδεη ηελ εγθαζηδξπκέλε θχζε ησλ πξννπηηθψλ νη 

νπνίεο θαζνξίδνπλ ηνλ ηξφπν πνπ βιέπνπκε ηα πξάγκαηα. Ζ ηνπνζέηεζε, ε ιήςε 

ζέζεο, πνπ ζπλδέζεθε κε ην ιφγν πεξί ηαπηνηήησλ, ν νπνίνο ζπλάληεζε ηνλ 

θεκηληζηηθφ θαη κεηα-απνηθηαθφ ιφγν, είρε επίδξαζε ζηηο εξκελείεο ησλ εξεπλεηψλ 

θαη ζηηο ζηξαηεγηθέο παξνπζίαζεο ησλ δεδνκέλσλ. Ζ αιιαγή ζέζεο  ζηελ ζρέζε 

αξρείν-ηέρλε, σο πξνο ηα γξαθεηνθξαηηθά, νξζνινγηθά, ηξαζηνλαιηζηηθά θαη 

δεκηνπξγηθά ζπκθξαδφκελα ηεο θάζε πξαθηηθήο, νδεγεί ζε δηεπξχλζεηο, ζηνλ 

ελαγθαιηζκφ δεκηνπξγηθψλ δηαδηθαζηψλ έξεπλαο, φπσο ε δσληαλή εκπεηξία, ε 

ππνθεηκεληθφηεηα, ε κλήκε σο θνξείο ηεο παξαγσγήο γλψζεο. Τηνζεηήζεθαλ 

ζηξαηεγηθέο φπσο απηή ηεο απην-παξαηήξεζεο, ηεο ζπλεξγαζίαο, ηεο θεηκεληθήο 

θξηηηθήο πνπ ζηνρεχνπλ ζε κηα πην εγθάξζηα ηνκή, ζηελ ίδηα ηε δηαδηθαζία 

ζπγθξφηεζεο θαη ζέζκηζεο, ε νπνία είλαη θξίζηκε ζε θάζε αξρείν. Ζ ηέρλε αξρείνπ, 

ζηνλ βαζκφ πνπ ηελ πεξηγξάθεη θαλείο σο κηα ζεζκίδνπζα πξαθηηθή, επηηειεί κηα 

δηαθπγή, δηαλνίγνληαο ηα ίδηα ηα φξηα ηνπ πεδίνπ ηεο ηέρλεο σο πξνο ηα 

(θαιιηηερληθά) κέζα, ηνλ (απνηειεζκαηηθφ) πνιηηηθφ ηεο ξφιν θαη ηελ παξαγσγή 

δηεπξπκέλσλ ζπλαξζξψζεσλ. Πξφθεηηαη, φκσο, γηα κηα ζεζκίδνπζα πξαθηηθή πνπ, 

φπσο θάζε ζεζκίδνπζα πξαθηηθή, είλαη ππνθείκελε ζε θξηηηθή θαη απηνθξηηηθή σο 

πξνο ηε δχλακή ηεο λα „δηθαηψζεη‟ ηα παξαπάλσ.  

 

Ζ αξρεηαθή πξαθηηθή, αμηνπνηψληαο απηέο ηηο αληηκεηαζέζεηο, παίξλεη ζηαδηαθά κηα 

κνξθή πνπ ηείλεη λα γίλεη ν θπξίαξρνο ηξφπνο έθθξαζήο ηεο. Απηή αθνξά κηα 

απνθεληξσκέλε πξαθηηθή πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ πνιπζπιιεθηηθφηεηα θαη ηελ 

πβξηδηθφηεηα ησλ κέζσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί, σο ζηξαηεγηθή δηαηάξαμεο ησλ νξίσλ ηνπ 

θάζε κέζνπ θαη θπξίσο σο αλαηξνπή ηεο ηαχηηζεο ηνπ αξρείνπ κε κηα ρσξηθή επηαμία, 

κε ηελ ηαμηλνκεηηθή δηαδηθαζία. ηελ απνθεληξσκέλε εθδνρή ηνπ αξρείνπ, 

ζπλαληάκε δηαζηαπξνχκελεο δηαθνξεηηθέο εθδνρέο ηνπ ίδηνπ έξγνπ πνπ απαξηίδνπλ, 

φκσο, ην ζχλνιφ ηνπ. Πιαζκαηηθέο θαη πξαγκαηηθέο αληηκεηαζέζεηο ξφισλ 

απνξπζκίδνπλ ηελ ηδέα ηεο απζεληίαο θαη ηεο απζεληηθφηεηαο, ελψ κπζνπιαζηηθέο θαη 

πξαγκαηηθέο ζπλεξγαζίεο επηζθξαγίδνπλ ηε ζπιινγηθφηεηά ηνπ. Ζ «πνιηηηθή ηεο 
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ηαπηφηεηαο» ζα έξζεη λα θαιχςεη ην θελφ πνπ άθεζε ν «ζάλαηνο ηνπ ζπγγξαθέα» σο 

ην θαηαπηεζηηθφ, θπξίαξρν θαη πξνλνκηνχρν ππνθείκελν ηεο λεσηεξηθφηεηαο, φπσο 

ζεκεηψλεη ε Άληδεια Γεκεηξαθάθε (2009: 45). Μέζα ζε απηφ ην πέξαζκα ζα 

αλαδπζεί μαλά κηα „νξγαληθή ζπιινγηθφηεηα‟
77

, ηνπιάρηζηνλ σο επεξψηεζε γηα ηελ 

νξγάλσζε θαη ε ζεκαζία ζπκκεηνρήο ζε λέα θνηλσληθά θηλήκαηα, φπσο παξαηεξεί ε 

Butler (Butler et al., 2000: 169). Μέζα απφ ηε δηαδηθαζία ηεο ζπκκεηνρήο, ν 

ζπγγξαθέαο ζα επηζηξέςεη σο ζπιινγηθφηεηα ή σο ζπλεξγαηηθφηεηα, φρη σο 

επηβεβιεκέλε ζέζε εθ ησλ άλσ, αιιά σο ζπλεξγαηηθφηεηα πνπ ηνλίδεη ηελ «αλάγθε 

εχξεζεο πην δεκνθξαηηθψλ κεζνδνινγηψλ» (Γεκεηξαθάθε, 2009: 45). 

 

Σα παξαπάλσ αθνξνχλ έλα δήηεκα πνπ θαηέρεη θεληξηθφ ξφιν ηφζν αλαθνξηθά κε ην 

δήηεκα ηεο ζέζκηζεο, φζν θαη κε ηελ ίδηα ηελ θαιιηηερληθή πξαθηηθή. Δπνκέλσο, είλαη 

έλα δήηεκα πνπ ζα καο απαζρνιήζεη επαλεηιεκκέλα ζε ζρέζε κε ην θαιιηηερληθφ 

αξρείν.  Σν δήηεκα ηεο ζπιινγηθφηεηαο ζηε ζχγρξνλε ζπλζήθε ηεο θξίζεο ηνπ 

ππνθεηκέλνπ θαη ηνπ θαηαθεξκαηηζκνχ ηεο θνηλσλίαο ζε άηνκα θαίλεηαη λα 

επηζηξέθεη κε ηδηαίηεξα επηηαθηηθφ ηξφπν. Απηή ε ζπλζήθε καο επαλαθέξεη φρη κφλν 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ελφο πιεζπληηθνχ εγψ αιιά ζηελ αλάγθε ελφο ζπιινγηθνχ 

εκείο. ε απηή ηε κεηάβαζε γίλεηαη ζαθέο φηη ην παιαηφ ζχλζεκα „ην πξνζσπηθφ είλαη 

πνιηηηθφ‟ θαλεξψλεη πσο ην ηδησηηθφ δηαπιέθεηαη κε ην δεκφζην θαη γίλεηαη ε ελεξγφο 

δχλακε γηα δεκφζηα δξάζε. Σε δεθαεηία ηνπ ‟60, γηα παξάδεηγκα, ζε απηφ ην 

ζχλζεκα δηθαηψζεθε ν θεκηληζηηθφο αγψλαο. Απηφ ην γεγνλφο απνθαιχπηεη φηη ε 

πξαγκαηηθή ζεκαζία απηνχ ηνπ ζπλζήκαηνο αλαδχεηαη, φηαλ αθνξά έλα εκείο, έλα 

ζπιινγηθφ εκείο. Σν ζπιινγηθφ εκείο πεξηγξάθεη γηα παξάδεηγκα ηνπο θνηλνχο αγψλεο 

δηαθνξεηηθψλ ππνθεηκέλσλ θαη ηελ εκπξφζεηε ζπλάξζξσζή ηνπο πξνθεηκέλνπ λα 

θαιχςνπλ ην θελφ πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί απφ ηηο εμαξζξψζεηο (ησλ αμηψλ θαη ησλ 

ηαπηνηήησλ) πνπ έρνπλ πξνεγεζεί. Ζ ηδέα ηεο ζπιινγηθφηεηαο, πνπ βξίζθεη ηδηαίηεξεο 

θαη δηαθνξεηηθέο εθθξάζεηο ζηελ θαιιηηερληθή παξαγσγή δελ καο επαλαθέξεη ζηε 

ξνκαληηθή ηδέα κηαο πξνλεσηεξηθήο ζπληερλίαο
78

. Κάζε άιιν, ν πξνβιεκαηηζκφο πεξί 

                                                 
77 Ηδέα πνπ μεθηλά απφ ην ελδηαθέξνλ ζχγρξνλσλ δηαλνεηψλ γηα ηελ ηδέα ηνπ „νξγαληθνχ 

δηαλννχκελνπ‟ ηνπ Antonio Gramsci. Πξφθεηηαη γηα έλα ζπιινγηθφ ππνθείκελν πνπ δελ θηλείηαη 

ειεχζεξα, αλέληαρην. Αληίζεηα επηδηψθεη ηελ νξγάλσζε ζπιινγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ νη νπνίεο 

απνηεινχλ κέξνο ελφο επξχηεξνπ ζπιινγηθνχ πνιηηηθνχ ζρεδίνπ (Marchart, 2008: 256-7). 
78 Σν 2006 κε αθνξκή ηελ Whitney Biennial ε νπνία ζε κεγάιν βαζκφ επηθεληξψζεθε ζε ζπιινγηθέο 

ελαιιαθηηθέο θαιιηηερληθέο πξαθηηθέο, ν δεκνζηνγξάθνο Holland Cotter ζην άξζξν ηνπ ζηνπο NY 

Times, γξάθεη φηη ε ζηξνθή πξνο ηε ζπιινγηθφηεηα πνπ δηαλνίγεη ηνπο ζπκβαηηθνχο πξνζδηνξηζκνχο 

ηεο ηέρλεο θαη ησλ θαιιηηερλψλ −ηνπ αξρείνπ θαη ησλ αξρεηνζεηψλ, ζα ζπκπιεξψλακε− ζηε ζθαίξα 

ηνπ αθηηβηζκνχ, ηνπ επηζηεκνληθνχ πεηξακαηηζκνχ, ηεο ηζηνξηθήο αλακφξθσζεο, δελ «κπνξεί παξά λα 
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ζπλάξζξσζεο θαη ζπιινγηθφηεηαο ζπλδέεηαη κε έλα ζχλνιν ησξηλψλ εξσηεκάησλ 

πνπ αλαθχπηνπλ ζηε ζθιεξή ζπγθπξία ηεο εμάξζξσζεο ησλ επηζθαιψλ, εξγαζηαθψλ 

ππνθεηκέλσλ, ησλ αλζξψπσλ ρσξίο ηαπηφηεηα (sans papier), φισλ εθείλσλ πνπ είλαη 

„αθαηάηαρηνη‟ (unclassified) απφ ηνλ επίζεκν θαλφλα „χπαξμεο‟
79

. Ζ ζπιινγηθή 

θίλεζε δελ αλαδεηά ηελ έθθξαζή ηεο ζε κηα απνκνλσκέλε ζπληερληαθή ελέξγεηα 

αιιά νχηε θαη ζε κηα ζπιιήβδελ καδηθή ζπιινγηθή θίλεζε. Ζ επηδίσμε ηεο 

ζπιινγηθφηεηαο, ζηηο θαιιηηερληθέο εθδνρέο ηεο, φπσο ζα δνχκε θαη απφ ηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ εμεηάδνπκε, φζν αλαθηλεί, κέζα απφ κηα ζεηξά αλαγσγψλ, ηε 

ζεκαζία ηεο ζπλάξζξσζεο άιιν ηφζν απνθαιχπηεη ηα φξηά ηεο σο a priori 

δπλαηφηεηα γηα ηε δεκηνπξγία νπνηνπδήπνηε ζρήκαηνο, πξσηνβνπιίαο, δνκήο. Ζ 

δηαρσξηζηηθή γξακκή ηνπ „κέζα/έμσ απφ ηε ζπιινγηθφηεηα‟ παξακέλεη δηαξθψο 

παξνχζα, ελίνηε αδηάξξεθηε. Γηα λα ππάξμεη ε δπλαηφηεηα κηαο ζπιινγηθφηεηαο ε 

νπνία ζα κπνξεί λα επεκβαίλεη ζηελ ίδηα ηελ ηέρλε ηεο θπβεξλεζηκφηεηαο ηνπ πεδίνπ 

ηεο ηέρλεο θαη πέξαλ απηνχ, απαηηείηαη κηα ζπληνληζκέλε (κεξηθή) ελέξγεηα, πνπ 

παξακέλεη, φκσο, ελδερνκεληθή θαη αλεπαξθήο. Παξφηη φκσο, ελδερνκεληθή θαη 

αλεπαξθήο, ε εμάξζξσζε ησλ κέζσλ θαη ησλ ζεζκψλ ηεο (ζηελ πεξίπησζε ηεο 

ηέρλεο, ηνπ θαιιηηερληθνχ είδνπο, ησλ κνπζείσλ, παλεπηζηεκίσλ θ.ιπ.) πξνζβιέπεη 

ζην „κεξηθφ θιείζηκν‟ θαη αθνξά ηελ αλαζπγθξφηεζε ησλ δνκψλ πνπ έρνπλ 

εμαξζξσζεί κέζσ λέσλ θαη απξφζκελσλ ζπλαξζξψζεσλ.  

 

Ζ ζπιινγηθή ηαπηφηεηα πεξηγξάθεη ηφζν ηηο θαληαζηηθέο φζν θαη ηηο πξαγκαηηθέο 

θνηλφηεηεο. Αθνξά κηα πξάμε ζπκκεηνρήο θαη ζπγθξφηεζεο θαζψο επίζεο θαη ηελ 

παξαδνρή κηαο ζεηξάο απφ πξνεγνχκελνπο δεζκνχο, δηεθδηθήζεηο θαη πεξηνξηζκνχο. 

Δίλαη ηαπηφρξνλα ξεπζηή θαη ζρεζηαθή θαη πξνθχπηεη κέζα απφ δηαζπλδέζεηο κε έλα 

πιήζνο ζπλαζξνίζεηο ρσξίο λα αθνξά κηα ζηαζεξή ζπλζήθε. Πξνσζεί ιέμεηο θαη 

πξάμεηο πνπ ελδπλακψλνπλ νξηζκέλα αηηήκαηα θαη ελέξγεηεο θαη απνλνκηκνπνηνχλ 

                                                                                                                                             
είλαη θαιφ». Απηή ε αηζηνδνμία πνπ πξνέξρεηαη κάιηζηα απφ έλαλ πνιχ θπξίαξρν ιφγν καο θάλεη 

επηθπιαθηηθνχο σο πξνο κηα πηζαλή απνδπλάκσζε απηψλ ησλ πξαθηηθψλ. Ζ ζπιινγηθή πξαθηηθή, φπσο 

άιισζηε θαη ν ίδηνο ν δεκνζηνγξάθνο παξαδέρεηαη δελ είλαη απαξαίηεηα «κηα εγγχεζε 

ξηδνζπαζηηθφηεηαο» [Βι. ζρεηηθά (Cotter, March 2006)]. Δληνχηνηο, απηφ πνπ γίλεηαη ζαθέο απφ άξζξα 

ζαλ θαη απηφ είλαη φηη ε ζπιινγηθφηεηα απνηειεί πιένλ κηα απφ ηηο βαζηθέο αλαδεηήζεηο ηεο 

θαιιηηερληθήο πξαθηηθήο θαη ησλ ζεζκψλ ηεο ηέρλεο. Έγθεηηαη ζηελ επζχλε θάζε πξσηνβνπιίαο λα 

κεηαηξέςεη ηελ „απνδνρή‟ απφ κέξνπο ηεο θπξίαξρεο θνπιηνχξαο ζε κηα κηθξή λίθε ηθαλή λα σζήζεη 

ηα πξάγκαηα αθφκα πεξηζζφηεξν ζηα φξηα ηνπο. 
79 Αθφκα θαη ζήκεξα ε ζπδήηεζε γηα ην αλ ε καξμηζηηθή πεπνίζεζε φηη ε ζηέξεζε θαη ε ζπλείδεζε 

απηήο νδεγεί ζε επηηπρεκέλεο ζπιινγηθέο θηλεηνπνηήζεηο θαζψο επίζεο θαη γηα ηε ζεκαζία κηαο 

καδηθήο, καμηκαιηζηηθήο ζπιινγηθφηεηαο έλαληη κηαο επηκεξηζηηθήο ζπιινγηθφηεηαο απνδεηθλχνληαη 

θάζε άιιν παξά άθπξεο θαη άθαηξεο. βι. ηε ζρεηηθή παιαηά έξεπλα (Taylor et al., March 1969).  
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άιιεο. Γεκηνπξγεί θαηεγνξίεο κε ηηο νπνίεο ηα άηνκα θαηαλννχλ ηνλ θνηλσληθφ 

θφζκν. Ζ ζπιινγηθή ηαπηφηεηα δελ αθνξά απιά ην άζξνηζκα ησλ αηφκσλ θαη 

πξνυπνζέηεη θάηη παξαπάλσ απφ κηα θνηλή ηδενινγηθή δέζκεπζε (Polleta & Jasper, 

2001: 298). Μηα ηέηνηα ελέξγεηα πξνυπνζέηεη εθ κέξνπο ησλ ππνθεηκέλσλ ηελ 

επηζπκία ζπκκεηνρήο ζηε ζπιινγηθφηεηα. Ζ ζπκκεηνρή, φκσο, ζηε ζπιινγηθφηεηα 

πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ηελ επίγλσζε ηεο ελδερνκεληθφηεηαο ησλ ζπλαξζξψζεσλ 

πνιχ εηεξφθιηησλ θαηεγνξηψλ. Ζ ζχιιεςε ελφο ζπιινγηθνχ εκείο, πνπ αλαθέξεηαη ζε 

έλαλ αθεξεκέλν ππνθείκελν, πνιίηε, θνηλσλφ ηεο ηέρλεο, ρσξίο επηκέξνπο δηαθξηηά 

ραξαθηεξηζηηθά, πεξηγξάθεη έλα άηνκν πνπ απφ κφλν ηνπ απνηειεί κηα „νκάδα άλεπ 

ζεκαζίαο‟. Σν ππνζεηηθφ λήκα πνπ ζπλδέεη, πηζαλά δηαθνξεηηθέο νκάδεο θαη 

επηκέξνπο αγψλεο, απνθαιχπηεη πεξηζζφηεξν ηηο αζπκβαηφηεηεο θαη ηα δηαθνξεηηθά 

ζπκθέξνληα πνπ εκπνδίδνπλ ηηο νκάδεο απηέο λα ζπλαζπηζηνχλ
80

.  

 

Πξνθεηκέλνπ λα απνθχγνπκε ηνλ πεηξαζκφ λα αλαηξέμνπκε ζηηο „πεγέο‟, επηιέμακε 

λα δηεηζδχζνπκε ζε εθείλεο ηηο ζηηγκέο πνπ θσηίδνπλ ηελ αλάδπζε ηεο αξρεηαθήο 

πξαθηηθήο αθξηβψο απφ ηε ζθνπηά κηαο ζεζκίδνπζαο πξννπηηθήο θαη δπλαηφηεηαο 

(potentia) θαη ηελ παγίσζή ηεο ζε κηα έθθξαζε ηεο αξρεηαθήο ηέρλεο ε νπνία 

πεξηγξάθεηαη κε ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά. Γηα απηφ ην ιφγν, ζε απηφ θαη ζην 

επφκελν θεθάιαην ζα επηθεληξσζνχκε ζε νξηζκέλα θνκβηθά ζεκεία σο πξνο απηή ηελ 

θαηεχζπλζε. ην παξφλ θεθάιαην εληνπίδνπκε απηά ηα ζεκεία ζηελ αλάδπζε ηεο 

ηέρλεο ζεζκηθήο θξηηηθήο. Ξεθηλάκε κε ηε ζεκαίλνπζα πεξίπησζε ηνπ Marcel 

Broodthaers θαη ηε ζρεηηθή αλάιπζε ηεο Rosalind Krauss πεξί ηνπ κέζνπ σο 

«δηαθνξνπνηεηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ» (differential specificity) (Krauss, 2000: 56). ην 

επφκελν θεθάιαην πεξηγξάθνπκε ην πέξαζκα ζην βηνπνιηηηθφ αληη-αξρείν, κε ζεκείν 

εθθίλεζεο ηελ εκβιεκαηηθή εξγαζία (ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή) ηνπ θσηνγξάθνπ 

Allan Sekula. Ζ κειέηε ηνπ Sekula έδσζε κηα ηδηαίηεξε θαη ηδηάδνπζα ψζεζε ζηελ 

ηεθκεξησηηθή ηέρλε. Ζ κειέηε ηνπ Sekula εμεηάδεη ηνλ ξφιν ησλ γξαθεηνθξαηηθψλ 

αξρείσλ ζηε δηακφξθσζε „ππνηειψλ‟ ππνθεηκέλσλ. Με απηή ηελ έλλνηα ε κειέηε ηνπ 

έρεη εθιεθηηθέο ζπγγέλεηεο κε ηε κεηα-απνηθηαθή ζεψξεζε ηνπ ζψκαηνο ηνπ 

απνηθηαθνχ αξρείνπ απφ ηελ Gayatri Spivak θαη ηηο αληίζηνηρεο κεηα-απνηθηαθέο 

αξρεηαθέο πξαθηηθέο. Ζ γιψζζα θαη ην θείκελν ζα ελζσκαησζνχλ σο αλαπφζπαζηα 

θνκκάηηα ηνπ έξγνπ, σο αδηακθηζβήηεηε θιεξνλνκηά ηεο ελλνηνινγηθήο ηέρλεο, 

                                                 
80 Σν δήηεκα απηφ έρεη αλαπηπρζεί απφ ηε γξάθνπζα ζηε κειέηε ηνπ έξγνπ ηνπ θαιιηηέρλε Δπηχρε 

Παηζνπξάθε (ππφ δεκνζίεπζε, Βξαβείν Γέζηε 2011). 
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ππνγξακκίδνληαο θπξηνιεθηηθά θαη κεηαθνξηθά ηε ξεκαηηθή θαηαζθεπή πνπ είλαη ην 

αξρείν. Αθφκα, ζα δνχκε πσο ζηαδηαθά νδεγνχκαζηε ζε κηα αιιαγή παξαδείγκαηνο 

αλαθνξηθά κε ηηο πνιηηηθέο ηεο κλήκεο, κε ηηο νπνίεο παξαδνζηαθά ζπλδέεηαη ην 

αξρείν. Απηή ε αιιαγή ζπλδέεηαη κε ην δήηεκα ηεο κλεκεηαθφηεηαο θαη ηνπ 

ηδηαίηεξνπ ηξφπνπ πνπ απηή ζπλδέεηαη κε ηελ ηέρλε εγθαηάζηαζεο θαη ηελ εηζρψξεζε 

ηεο έλλνηαο ηνπ πνιηηηθνχ θαη ηεο δεκφζηαο ζθαίξαο ζηε ζπδήηεζε πεξί ηεο 

(αξρεηαθήο) ηέρλεο ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ. Ζ ηέρλε ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ ζηαδηαθά ζα 

πάξεη ην πξνβάδηζκα απφ ηελ ηέρλε εγθαηάζηαζεο σο πην θαηάιιειεο λα εθθξάζεη 

ηελ πξνζέγγηζε ηνπ ρψξνπ σο νληνινγηθήο θαηεγνξίαο θαη φρη σο κφλν θπζηθήο 

παξνπζίαο. Απηή ε κεηαηφπηζε θαίλεηαη ζην πέξαζκα απφ ηνλ ζπκπεξηιεπηηθφ ρψξν 

πνπ παίξλεη ηε κνξθή κηαο δηακνξθσκέλεο, ζθελνζεηεκέλεο θαηαζθεπήο ζην θπζηθφ 

ρψξν, ζε έλαλ αληαγσληζηηθφ ρψξν πνπ παίξλεη ηε κνξθή κηαο ελνξρεζηξσκέλεο 

παξαγσγήο δεκφζηαο ζθαίξαο. ην παξφλ θαη ζην επφκελν θεθάιαην δηαγξάθεηαη, 

κέζσ ησλ παξαδεηγκάησλ, απηή ε πνξεία. Ο φξνο, άιισζηε, εγθαηάζηαζε κπνξεί λα 

αλαθέξεηαη ζην θαιιηηερληθφ είδνο (installation art), αλαθέξεηαη, φκσο, θαη ζηνλ 

«εληνπηζκφ ηνπ νίθνπ», (domicilition) ζχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηνπ αξρείνπ απφ ηνλ 

Derrida. Αλαθέξεηαη ζηε δηνηθεηηθή θαηνηθία φπνπ δηακέλνπλ νη „άξρνληεο‟ θαη 

θαηαηίζεληαη ηα επίζεκα έγγξαθα. «Ζ δηακνλή, ν ρψξνο φπνπ δηακέλνπλ, ζεκεηψλεη 

ην ζεζκηθφ πέξαζκα απφ ην ηδησηηθφ ζην δεκφζην» (Derrida, 1996 [1995]: 17). Καη΄ 

αλαινγία ε αξρεηαθή θαιιηηερληθή εγθαηάζηαζε πεξηγξάθεη ην θαιιηηερληθφ είδνο θαη 

ην πέξαζκα απφ ηνλ έλαλ ζεζκφ ζηνλ άιιν. Ζ „θαηνίθεζε‟ ηνπ αξρείνπ δελ γίλεηαη 

θαηαλνεηή έμσ απφ ηε δεκφζηα ζθαίξα αιιά „εθ-ζσ‟ ηεο, ζα ιέγακε παξαθξάδνληαο 

ηνλ ιαθαληθφ λενινγηζκφ
81

. Πξνθεηκέλνπ, λα γίλνπλ ζαθή ηα φξηα πνπ πεξηγξάθνπλ 

απηέο ηηο πξαθηηθέο θαη ηηο δηαρσξίδνπλ κεηαμχ ηνπο αιιά θαη απφ άιιεο έμσζελ 

απηψλ, αμηνπνηείηαη ελ κέξεη θαη ην ζπγθξηηηθφ κνληέιν παξνπζίαζεο. Σν ελδηαθέξνλ 

γηα ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο δηαπγάδεη ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο 

δηακνξθψζεθαλ νη πξνυπνζέζεηο κηαο αξρεηαθήο ηέρλεο ζεζκηθήο θξηηηθήο ζε κηα 

ζεζκίδνπζα πξαθηηθή ε νπνία αλαδηπιψλεηαη πξνο κηα δεκνθξαηηθή δεκφζηα ηέρλε. 

                                                 
81  Ο Lacan εηζάγεη ηνλ φξν extimite πξνζζέηνληαο ην πξφζεκα ex (απφ ην exterieur, „εμσηεξηθφ‟ ζηε 

γαιιηθή ιέμε intimate („εζσηεξηθφηεηα/νηθεηφηεηα‟). Ζ έλλνηα απηή εθθξάδεη ηελ ακθηζβήηεζε ηεο 

αληίζεζεο αλάκεζα ζην εμσηεξηθφ θαη ην εζσηεξηθφ. Σν Πξαγκαηηθφ είλαη ηφζν εμσηεξηθφ φζν θαη 

εζσηεξηθφ, ην αζπλείδεην δελ είλαη έλα θαζαξά εζσηεξηθφ ςπρηθφ ζχζηεκα αιιά είλαη ηαπηφρξνλα κηα 

δηππνθεηκεληθή δνκή. Αληίζηνηρα ν Άιινο «είλαη θάηη μέλν πξνο εκέλα, αλ θαη βξίζθεηαη ζηελ θαξδηά 

κνπ». Σν ίδην ην θέληξν ηνπ ππνθεηκέλνπ είλαη έμσ είλαη εθ-θεληξηθφ θαη έθ-θεληξν (Evans, 2005 

[1996]: 121). Ζ ζθέςε απηή επεθηείλεηαη, κέζσ κηαο δηεπξπκέλεο γελεαινγίαο ζηε ζεκαζία πνπ 

απνδφζεθε ζηελ πνιηηηθή ζεσξία ζην θαηαζηαηηθφ έμσζελ γηα ηε ζπγθξφηεζε νπνηαζδήπνηε δνκήο. 
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Ζ ζπδήηεζε γηα ηε δεκνθξαηηθή δεκφζηα ηέρλε δηαπεξλάηαη απφ ηελ πξνβιεκαηηθή 

ηνπ ρψξνπ. Ήδε ε κεηα-δνκηζηηθή ζεψξεζε ηνπ αξρείνπ έρεη θάλεη ζαθή ηε ζεκαζία 

ηεο κεηάβαζήο ηνπ απφ ηνλ πξαγκαηηθφ ηφπν ζηνλ νληνινγηθφ ρψξν φπνπ ιακβάλεη 

ρψξα ε δηαδηθαζία ηεο ζέζκηζεο, ηεο αξρήο σο νξηζκνχ θαη δηαθχιαμεο ηνπ Νφκνπ. 

Χο ηέηνηα αξρή ε ζχζηαζε ηνπ αξρείνπ είλαη ε δηεθδίθεζε κηαο δεκφζηαο εμνπζίαο. Ζ 

θνπθσηθή εηεξνηνπηθή θαηεγνξία, ε ληεξηληηαλή ηνπνλνκνινγία θαη ε αληαγσληζηηθή 

δεκφζηα ζθαίξα πξνζδηνξίδνπλ ηηο κεηαηνπίζεηο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζηελ αξρεηαθή 

πξαθηηθή. 

 

Σν θεθάιαην απηφ παξνπζηάδεη παξαδεηγκαηηθά ηξεηο πεξηπηψζεηο πνπ ζπλδένληαη κε 

ηελ ηέρλε ζεζκηθήο θξηηηθήο, ησλ Marcel Broodthaers, Mark Dion θαη Renee Green. 

Σν αξρείν ζην έξγν θαη ησλ ηξηψλ δελ εκθαλίδεηαη σο ην θπζηθφ αλάινγν ηεο 

δηαδηθαζίαο ζεζκνζέηεζεο (βηβιηνζήθε, επξεηεξηαθφο θαηάινγνο, κεηξψν θ.ιπ.), 

αιιά σο ν ππξήλαο απηήο ηεο δηαδηθαζίαο πνπ νδεγείηαη ζηελ δεκηνπξγία δνκψλ θαη 

ρψξσλ πνπ κεηέρνπλ ζηελ παξαγσγή θνηλσληθψλ ζρέζεσλ, ηαπηνηήησλ, νηθνλνκηθψλ 

κνληέισλ. Οη ρψξνη απηνί κπνξεί λα είλαη νη θπξίαξρνη ρψξνη ή αθφκα λα 

αλαπαξάγνπλ ηηο ζρέζεηο εμνπζίαο ησλ θπξίαξρσλ ρψξσλ. Μπνξεί λα καο σζήζνπλ 

λα αλαδεηήζνπκε ηε δπλαηφηεηα ιηγφηεξν πξνθαλψλ ρψξσλ ηνπ αξρείνπ θαη 

παζεηηθψλ ηξφπσλ αλαπαξαγσγήο ηεο εμνπζίαο. ε απηή ηελ πεξίπησζε ην αξρείν 

γίλεηαη αληηιεπηφ σο «ζθελή εγθαηάζηαζεο» (Derrida, 1996 [1995]: 17) νξαηφ θαη 

ηαπηφρξνλα αφξαην. Χο ηέηνηα ζθελή ηνπ αλαγλσξίδεηαη ε εμνπζία 

«παξαθαηαζέζεσο» (νπ.) ηεο πξάμεο ηεο «ζπγθέληξσζε[ο] ησλ ζεκείσλ» (νπ.). ηηο 

πξαθηηθέο πνπ παξνπζηάδνπκε ην αξρείν δελ είλαη παξφλ ηφζν σο θπζηθφο ρψξνο 

αιιά πεξηζζφηεξν σο λφκνο [κε ηελ έλλνηα ηεο αξρήο πνπ εγγξάθεηαη κέζα ηνπ θαη 

ηνπ δηθαίνπ πνπ ην εμνπζηνδνηεί, φπσο επηζεκαίλεη ν Derrida (νπ.: 18)]. Δίλαη παξφλ 

σο ζεζκφο (ζηνλ Broodthaers), σο ε αθήγεζε ηνπ «Άιινπ» (ζηνπο Dion θαη Green), 

φπνπ νκηιεί ην ππνθείκελν ηεο γλψζεο, ην θεκηληζηηθφ ππνθείκελν θ.ιπ. Οη 

πεξηπηψζεηο απηέο ζπκβάιινπλ ζηελ πξφζιεςε ηνπ αξρείνπ σο „ζθελήο‟ κέζσ κηαο 

επηπιένλ „απνθπζηθνπνίεζεο‟ (θπξηνιεθηηθήο θαη κεηαθνξηθήο) πνπ αθνξά ην ίδην ην 

έξγν ηέρλεο θαη ηνλ θαιιηηέρλε, πξάγκα πνπ είλαη ηδηαίηεξα εκθαλέο ζηελ πεξίπησζε 

ηνπ Broodthaers. Γηαηαξάζζεηαη, δειαδή, θαη επαλαζπγθξνηείηαη ε ζρέζε ηνπ έξγνπ 

ηέρλεο κε ηελ πιηθή ηνπ παξνπζία, ε ζρέζε ηνπ θαιιηηέρλε κε ην εθθξαζηηθφ κέζν 

πνπ ππεξεηεί, θαζψο θαη ε ζρέζε  ηνπ αξρείνπ κε ηνλ ρψξν ηεο θπζηθήο ηνπ 
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εγθαηάζηαζεο θαη ηνπ αξρεηνζέηε κε ηνπο κλεκνηερληθνχο κεραληζκνχο. Δπίζεο, 

πεξηπηψζεηο φπσο ηνπ Dion θαη ηεο Green πνπ ζρεκαηνπνηνχληαη απφ ηελ αλάδπζε 

ηνπ „πνιηηηζηηθνχ ππνθεηκέλνπ‟
82

 ζπλδέζεθαλ κε κηα ζεηξά κεηαζρεκαηηζκψλ ηνπ 

έξγνπ ηέρλεο πξνο ηεθκεξησηηθέο, θαηαγξαθηθέο θαη αθηηβηζηηθέο κνξθέο
83

 ηέρλεο 

κέξνο ησλ νπνίσλ, φπσο δείμακε ζην πξψην θεθάιαην, είλαη ε αξρεηαθή πξαθηηθή. 

ηηο ηξεηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο βιέπνπκε ηηο πξννπηηθέο αιιά θαη ηα φξηα απηψλ 

ησλ κεηαζρεκαηηζκψλ κέζσ ησλ νπνίσλ πξνβάιιεηαη ην αξρείν σο κηα αγσληζηηθή 

«ζθελή εγθαηάζηαζεο», φπνπ ζεκεηψλεηαη ην ζεζκηθφ πέξαζκα απφ ην ηδησηηθφ 

ζχκπαλ ζηε δεκφζηα επζχλε, ζα ιέγακε παξαθξάδνληαο ηνλ Derrida (νπ.: 17).  

 

3.4. Marcel Broodthaers. Αξρεηαθή ζεζκηθή θξηηηθή θαη πέξαλ απηήο. Μηα 

θόξκα ‘δηαθνξνπνηεηηθνύ ζρεκαηηζκνύ’
84

. 

Ο ζνπξεαιηζηήο πνηεηήο Marcel Broodthaers κεηαπήδεζε ζην ρψξν ησλ εηθαζηηθψλ 

ηερλψλ, φηαλ κε ηελ παξφηξπλζε ηνπ θίινπ ηνπ γθαιεξίζηα Philippe Edouard 

Toussaint απνθάζηζε λα εθζέζεη κηα ζεηξά απφ αληηθείκελα πνπ είρε θαηαζθεπάζεη. 

ηνλ θαηάινγν πνπ ζπλφδεπζε ηελ έθζεζε (ην 1964) ν θαιιηηέρλεο δηαηππψλεη ξεηά 

ηελ ακθηζπκία ηνπ ζρεηηθά κε απηή ηνπ ηελ δξαζηεξηφηεηα:  

 

«Καη εγψ αλαξσηηέκαη αλ ζα κπνξνχζα λα πνπιήζσ θάηη θαη λα πεηχρσ ζηε δσή. Γηα 

θάκπνζν θαηξφ δελ ήκνπλ θαιφο ζε ηίπνηα. Δίκαη ζαξάληα ρξνλψλ… Σειηθά ε ηδέα λα 

επηλνήζσ θάηη αλεηιηθξηλέο πέξαζε απφ ην κπαιφ κνπ θαη άξρηζα λα δνπιεχσ επζχο 

ακέζσο. Μεηά απφ ηξεηο κήλεο έδεημα ηη είρα θηηάμεη ζηνλ Philippe Edouard Toussaint 

ηδηνθηήηε ηεο Galerie St Laurent. „Μα είλαη ηέρλε‟ αλαθψλεζε „θαη πξνηίζεκαη λα ηα 

εθζέζσ φια‟. „χκθσλνη‟ απάληεζα. Δάλ πνπιήζσ θάηη παίξλεη ην 30%. Φαίλεηαη φηη 

απηή είλαη ε ζπλήζεο θαηάζηαζε, κεξηθέο γθαιεξί παίξλνπλ ην 75%. Ση είλαη; ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα είλαη αληηθείκελα»85. 

 

Ζ ακθηζπκία θαη ε αλαηξεπηηθή, ζνπξεαιηζηηθή, πξνζέγγηζε ηεο ίδηαο ηνπ ηεο 

ηδηφηεηαο σο θαιιηηέρλε θαη ηνπ πεδίνπ ηεο ηέρλεο, ζα ηνλ νδεγήζεη λα ακθηζβεηήζεη 

                                                 
82 ε απηφ ζα εζηηάζεη ν Foster ζην εκβιεκαηηθφ ηνπ θείκελν, ζην νπνίν αλαθεξζήθακε, The Artist as 

Ethnographer (Foster, 1999 [1996]) 
83 Υξήζηκε ε ζρεηηθή κειέηε πνπ πξαγκαηεχεηαη ηελ „επηκνλή‟ ηεο ζπιινγηθήο θαιιηηερληθήο 

πξαθηηθήο ελάληηα ζε κνληέια πνπ επηρεηξνχλ λα απνδπλακψζνπλ απηέο ηηο πξαθηηθέο εμαθνινπζψληαο 

λα θαιιηεξγνχλ ηνλ κχζν ηνπ κνλαδηθνχ, μερσξηζηνχ θαιιηηερληθνχ ππνθεηκέλνπ (Stimson & Sholett, 

2007). 
84 «A form of differential specificity» θαηά ηελ Rosalind Krauss (Krauss, 2000: 53). 
85 http://www.tate.org.uk/tateetc/issue13/espritdecor.htm, ηειεπηαία επίζθεςε 8/2008.  
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ηα φξηα ηεο θαιιηηερληθήο πξάμεο, ηνπ θαιιηηερληθνχ πξντφληνο θαη θπξίσο ηηο ίδηεο 

ηηο δνκέο θαη ηνπο ζεζκνχο ηεο ηέρλεο. Μεηαμχ δηαθνξεηηθψλ κεζφδσλ, αζακπιάδ 

(assemblage), θνιάδ θ.ιπ., ζα αλαιάβεη έλα αδηάθνπν έξγν ηαμηλφκεζεο θαη 

θαηαινγνγξάθεζεο. Θα επηδνζεί ζε κηα εθηεηακέλε «απφδνζε λέσλ 

ηίηισλ/επαλεγγξαθή ησλ νλνκάησλ» (relabelling) εκβιεκαηηθψλ έξγσλ ηέρλεο. 

Σέηνηεο δηαδηθαζίεο ζα νδεγήζνπλ ζθφπηκα ζε κηα αλαθαηάηαμε θαη «αλαθαηαλνκή» 

(re-shuffling) έξγσλ, κέζσλ θαη ζεζκψλ κε απνθνξχθσκα ηε δεκηνπξγία ηνπ 

θαληαζηηθνχ κνπζείνπ Μνληέξλαο Σέρλεο. Με ηνλ θαληαζηηθφ απηφ θνξέα ν 

θαιιηηέρλεο ζα νξγαλψζεη πξαγκαηηθέο εθζέζεηο, ζα εθδψζεη δεκνζηεχκαηα θαη ζα 

παξνπζηάζεη πεηξακαηηθέο ηαηλίεο. Σελ πξψηε παξνπζίαζε ηνπ „κνπζείνπ‟ ζην 

δηακέξηζκα ηνπ θαιιηηέρλε ην 1968 ζα αθνινπζήζνπλ άιιεο έληεθα ζε κνξθή 

εγθαηαζηάζεσλ (installations). Ο Broodthaers ζα ζέζεη ππφ εμέηαζε ηνλ ξφιν ησλ 

ζεζκψλ ηέρλεο θαζψο θαη ησλ κεραληζκψλ έθζεζεο, ηαμηλφκεζεο θαη αξρεηνζέηεζεο 

ζηελ πξφζιεςε θαη ηελ θαηαλφεζε ηνπ ίδηνπ ηνπ έξγνπ ηέρλεο θαη ηεο ηαπηφηεηαο 

ηνπ θαιιηηέρλε. Με ηηο αδφθηκεο γηα ηνλ θαλφλα ηεο ηέρλεο πξαθηηθέο ηνπ, ζα γίλεη ε 

εκβιεκαηηθή κνξθή, κηαο λέαο ππεξθαηεγνξίαο, ηεο ηέρλεο ζεζκηθήο θξηηηθήο 

(institutional critique) πνπ ζρεκαηίδεηαη πην ζπζηεκαηηθά, σο απφξξνηα ησλ 

κεηαζρεκαηηζκψλ πνπ ζα ιάβνπλ ρψξα ζην πεδίν ηεο ηέρλεο ζηελ αχξα ηνπ Μάε ηνπ 

‟68. ην πιαίζην απηφ ε αξρεηαθή πξαθηηθή ζα θαηαζηεί ην ζεκαίλνλ ηεο 

επαλεγγξαθήο ηεο ηάμεο ηεο ηέρλεο. 

 

Ζ πεξίπησζε ηνπ Marcel Broodthaers είλαη ηδηφξξπζκε θαη ηαπηφρξνλα εκβιεκαηηθή 

γηα ηνλ ραξαθηήξα ηεο εηθαζηηθήο παξαγσγήο ζην δεχηεξν κηζφ ηνπ 20
νχ

 αηψλα. Ο 

θαιιηηέρλεο εηζρψξεζε ζηνλ θφζκν ησλ εηθαζηηθψλ ηερλψλ κε κηα επηηειεζηηθή 

εθρψξεζε ηεο πξνεγνχκελεο ηέρλεο (πνίεζε) πνπ ππεξεηνχζε ζηελ θαηλνχξγηα. 

„Έζεζε ζε παχζε‟ ηελ πνηεηηθή ηνπ ηαπηφηεηα βνπηψληαο ηελ ηειεπηαία ηνπ πνηεηηθή 

ζπιινγή ζε γχςηλα πξνπιάζκαηα, παξάγνληαο ηα πξψηα ηνπ εηθαζηηθά αληηθείκελα. 

Απηφκαηα κεηέηξεςε πξνθιεηηθά ηηο γισζζηθέο αζθήζεηο πνπ πεξηιάκβαλαλ απηέο νη 

ζπιινγέο ζε θεηηρηζηηθά αληηθείκελα. Ζ ρεηξνλνκία απηή ήηαλ θαη ε απαξρή ηεο 

θξηηηθήο ηνπ: ζηε ζχγρξνλε θαπηηαιηζηηθή ζπλζήθε θάζε παίγλην ηέρλεο δπλάκεη 

παξάγεη θεηηρηζηηθά θαη εκπνξεχζηκα αληηθείκελα Παξάιιεια, ήηαλ θαη κηα πξάμε 

αληίζηαζεο. Ζ δηαπίζησζε ηνπ δελ ηνλ νδήγεζε ζε κηα παξαίηεζε αιιά ζε κηα 

δεκηνπξγηθή αλαηξνπή. Δμαξζξψλνληαο ηελ ηαπηφηεηά ηνπ σο πνηεηήο ηαπηφρξνλα 

ζχζηεζε ηε λέα ηνπ σο εηθαζηηθφο θαιιηηέρλεο.  
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ρεηηθά κε ηελ απνδφκεζε ηεο θαιιηηερληθήο ηνπ ηαπηφηεηαο ν Alain Jouffroy 

έγξαθε ην 1968:  

 

«ην λα παξνπζηάδεηο ηνλ Marcel Broodthaers ζαλ έλα θαιιηηέρλε πνπ απνηππψλεη 

θείκελα ζε αλακλεζηηθά πιαθίδηα θηηαγκέλα απφ γχςν, θαη έηζη λα δείμεηο ηε ζεκαζία 

ηνπ ζε ζρέζε κε άιινπο θαιιηηέρλεο, ζα ζήκαηλε λα ηνλ θαηαηάμεη θαλείο ζε κηα 

ππάξρνπζα πνιηηηζηηθή ηάμε.  […] κέζσ ηεο ζθφπηκεο ζχγρπζεο φισλ ησλ θαηεγνξηψλ 

(δσγξαθηθή, πνίεζε, γιππηηθή, ζηλεκά θ.ιπ.) ν Broodthaers απνδξά ζηξαηεγηθά 

(eludes) απφ απηέο ηηο παξαδνζηαθέο πνιηηηζκηθέο ηαμηλνκήζεηο αληηηαζζφκελνο ζε 

απηέο ζεσξεηηθά θαη πξαθηηθά […]» [Jouffroy, 1968, αλαθνξά ζηνλ (Buchloh 2000b: 

82)]  

 

Απηή ε παιίλδξνκε πξνθιεηηθή ζέζε εμάξζξσζεο, απνθαηάζηαζεο θαη  

αλαδηάξζξσζεο, ηεο ηαπηφηεηαο θαη ηνπ (θαιιηηερληθνχ) κέζνπ ζα απνηειέζνπλ ηνλ 

ππξήλα ηεο δξάζεο ηνπ Broodthaers. Ζ δηαδηθαζία πνπ αθνινπζεί ν θαιιηηέρλεο κάο 

επηηξέπεη λα θαηαλνήζνπκε ην αξρείν πνπ ν ίδηνο παξάγεη κε φξνπο εγεκνληθήο 

παξέκβαζεο. Σν αξρείν είλαη έλαο ξεκαηηθφο ζρεκαηηζκφο, είλαη ν ιφγνο πνπ θέξλεη 

ην ππνθείκελν αληηκέησπν κε ηα φξηα ησλ πξάμεσλ ηνπ αιιά ηαπηφρξνλα ην 

απειεπζεξψλεη απφ ηνπο «απφιπηνπο δνκηθνχο θαζνξηζκνχο ηνπ παξειζφληνο» 

(ηαπξαθάθεο, 1997: 37). 

 

Σα αξρεία πνπ ζα δηακνξθψζεη ν Broodthaers ζα απνηειέζνπλ ηνλ ππξήλα ηνπ 

Μνπζείνπ πνπ ζα νξγαλψζεη ν θαιιηηέρλεο σο θαιιηηερληθφ πξφηδεθη. Ο Broodthaers 

βάζηζε ζηελ νξγάλσζε αξρείσλ ηε ζχζηαζε ηνπ πνιηηηζηηθνχ νξγαληζκνχ ηνλ νπνίν 

ίδξπζε. Με απηφ ηνλ ηξφπν αθνινχζεζε ηελ ηππηθή, έγθπξε δηαδξνκή ηεο ζχζηαζεο 

ελφο νξγαληζκνχ. πκπχθλσζε ηελ ηδξπηηθή πξνυπφζεζε θάζε δνκήο, ηελ αλαθνξά ζε 

έλα ππξήλα πιηθνχ, ζε κηα ηζηνξία, ζε κηα θαηαζηαηηθή έλαξμε, αξρή. Ο Broodthaers 

ζηξάθεθε κε απηή ηε ρεηξνλνκία ζηνπο ίδηνπο ηνπο ζεζκνχο ηεο ηέρλεο, ζηνπο 

κεραληζκνχο ηνπο, δηαηεξψληαο ζηξαηεγηθά ηε ζέζε ηεο εθ-ζσηεξηθφηεηαο, σο 

πνηεηήο/θαιιηηέρλεο, κε ηνλ θφζκν ησλ εηθαζηηθψλ ηερλψλ, ππελζπκίδνληαο φηη ζε 

θάζε ζπλάξζξσζε ε ζρέζε κε ην έμσζελ είλαη θαηαζηαηηθή. Ζ ρξήζε ηνπ αξρείνπ απφ 

ηελ πιεπξά ηνπ Broodthaers πξνθεηκέλνπ λα θξηηηθάξεη θαη λα ζέζεη ζε εμέηαζε ηελ 

εμνπζία ησλ ζεζκψλ ηεο ηέρλεο αλαθέξεηαη ζηελ πξνθαλή ζρέζε ηνπ αξρείνπ κε ηελ 

εμνπζία ζηελ θαηαζηαιηηθή ηεο κνξθή. Απηφ φκσο είλαη ην έλα κφλν ζθέινο ηεο 

δξάζεο ηνπ θαιιηηέρλε. Σν δεχηεξν αθνξά ηε ζπγθξφηεζε κηαο λέαο δνκήο.  
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Ζ λέα δνκή, ην Μνπζείν Μνληέξλαο Τέρλεο πνπ ζπζηήλεη ν Broodthaers βαζίδεηαη ζηα 

αξρεία πνπ νξγαλψλεη ν θαιιηηέρλεο. Σα αξρεία αθνξνχλ πξσηίζησο ηελ ίδηα ηελ 

πξάμε ηεο ηαμηλφκεζεο. Ο θαιιηηέρλεο ηαμηλνκεί ηα αληηθείκελα πνπ απαξηίδνπλ ηε 

ζπιινγή ηνπ κνπζείνπ. Σν πιηθφ ηεο ηαμηλφκεζεο έρεη, σο επί ην πιείζηνλ, παξαρζεί 

απφ ηνλ ίδην ηνλ θαιιηηέρλε. Απηφ πεξηιακβάλεη γχςηλεο επηγξαθέο, άιισλ εηδψλ 

γιππηηθέο ζπλζέζεηο θαη δηάθνξα „αθαηάηαρηα‟ ζηνλ θαλφλα ηεο ηέρλεο αληηθείκελα 

θαζψο επίζεο θαη έηνηκν πιηθφ πνπ έρεη ζπγθεληξσζεί, ηαηλίεο γηα ηελ ηαηληνζήθε, 

αεηνί θαη αλακλεζηηθά γηα ην Τκήκα ησλ Αεηώλ (εηθ. 2, 3) θ.ιπ., κεηαιιηθά πιαθίδηα 

κε δηθνξνχκελα, πνηεηηθά ελίνηε, απνζπάζκαηα γξακκέλα απφ ηνλ θαιιηηέρλε. Σν 

αξρείν, πεξηιακβάλεη επίζεο έληππν, γξαθεηνθξαηηθφ πιηθφ κε εμέρνπζεο ηηο 

επηζηνιέο πνπ ζπγγξάθεη ν ίδηνο κε παξαιήπηεο ηνπο «θίινπο κνπ» (mes amis). 

Πεξηιακβάλεη αθφκα θαη άιιεο επηζηνιέο πνπ ζπγγξάθεη σο ππνηηζέκελνο 

εληεηαικέλνο ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ, γηα παξάδεηγκα απφ ηελ Οζηάλδε, έλα 

απνθεληξσκέλν κέξνο, πνπ δελ είλαη πηζαλφ λα θηινμελεί πξαγκαηηθά θάπνηα 

ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ.  

 

Σν λέν Μνπζείν πνπ ζπζηήλεη ν θαιιηηέρλεο, δελ ππάξρεη ζην ρψξν αιιά είλαη κηα 

ηνπνλνκνινγηθή δνκή. Οξγαλψλεηαη κε ηελ πξφζεζε ηφζν ηεο απαξρήο, ηεο έλαξμεο 

λέσλ, απξφζκελσλ ζπλαξζξψζεσλ φζν θαη ηεο λνκνινγηθήο αξρήο, ηεο αλάιεςεο 

δεκφζηαο εμνπζίαο/δχλακεο. Άιισζηε ε άπνςε ηνπ Broodthaers γηα ηνλ ρψξν θαη 

ηδηαίηεξα ζε ζρέζε κε ηελ ηέρλε καο δίλεη ην έξεηζκα ηεο ζχιιεςεο ηνπ ρψξνπ ζηελ 

αθεξεκέλε, νληνινγηθή ηνπ δηάζηαζε. χκθσλα κε ηελ άπνςε ηνπ ε δηαξθήο 

αλαδήηεζε γηα έλαλ νξηζκφ ηνπ ρψξνπ εμππεξεηεί κφλν γηα λα θξχςεη ηελ νπζία ηεο 

ίδηαο ηεο ηέρλεο, πνπ είλαη ε δηαδηθαζία ηεο αθεξεκέλεο, ζπκβνιηθήο 

«ππνζηαζηνπνίεζεο» (reification). Κάζε ππνθείκελν πνπ ζπιιακβάλεη κηα πεηζηηθή 

ιεηηνπξγία ηνπ ρψξνπ πξνυπνζέηεη κηα λνεηηθή, ή νηθνλνκηθή, θηινζνθηθή, θνηλσληθή 

νηθεηνπνίεζή ηνπ (Broodthaers et al., Φζηλφπσξν 1987: 45). ζν γηα ηνπο επηκέξνπο 

ξφινπο πνπ αλαιακβάλεη ζηε ζχζηαζε απηνχ ηνπ αξρείνπ σο εξεπλεηήο, θαιιηηέρλεο, 

αξρεηνζέηεο, επηκειεηήο θαη δηεπζπληήο θαη εθπξφζσπνο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Πνιηηηζκνχ, ζηελ πιεζπληηθφηεηά ηνπο ζρεκαηίδνπλ κηα νηνλεί ζπιινγηθφηεηα. Ο 

Broodthaers απνθαζειψλεη ηνλ «δεκηνπξγφ» γηα λα ηνλ επαλαθέξεη ζηελ 

πιεζπληηθφηεηά ηνπ. Μηα πιεζπληηθφηεηα πνπ ζηαδηαθά ζα νξγαλσζεί φρη σο έλα 

απνθεληξσκέλν ππνθείκελν αιιά σο έλα δπλάκεη ζπλαξζξσκέλν ππνθείκελν, φπσο 

ζα δνχκε ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ζα αθνινπζήζνπλ. 
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Τν κέζν πέξαλ ηνπ κέζνπ. 

ηε ζχγθιηζε ηνπ αξρείνπ κε ην κέζν ηνπ αξρείνπ, ηνλ κεραληζκφ, ηνλ ζεζκφ/ίδξπκα, 

βξίζθεη θαλείο κηα απνθεληξσκέλε, ζχλζεηε ζεψξεζε ηνπ ίδηνπ ηνπ θαιιηηερληθνχ 

κέζνπ θαη ηνπ αξρείνπ σο ηέηνηνπ. Σν 1999 ε Rosalind Krauss, δεκνζηεχεη έλα ιεπηφ 

βηβιηαξάθη κε ηνλ ηίηιν A Voyage in the North Sea. Art in the Post-Medium Condition 

(Krauss, 2000). Ζ κηθξή απηή έθδνζε πνπ πξαγκαηεχεηαη ην κέζν ρξεζηκνπνηεί σο 

πεξίπησζε κειέηεο ηνλ Broodthaers. Απηφ είλαη δηθαηνινγεκέλν θαζψο ην έξγν ηνπ 

ζα γίλεη εκβιεκαηηθφ ηνπ πεηξακαηηζκνχ ησλ θαιιηηερλψλ ζρεηηθά κε ηα φξηα ηνπ 

θαιιηηερληθνχ κέζνπ θαη ηνπο ίδηνπο ηνπο κεραληζκνχο ησλ ζεζκψλ ηεο ηέρλεο. Ζ 

ζεψξεζε ηεο Krauss επηβεβαηψλεη ηε ζεκαζία πνπ απνδίδεηαη ζηνλ θαιιηηερληθφ 

κεραληζκφ (apparatus) θαη ζηε δηαδηθαζία πξνβιεκαηνπνίεζεο ηνπ κέζνπ σο 

κεραληζκνχ, σο αλαπφζπαζηνπ θνκκαηηνχ κηαο πνιηηηθήο ηέρλεο. ε απηή, ην αξρείν 

ζα αμηνπνηεζεί ηδηαίηεξα σο εκβιεκαηηθφο ηέηνηνο κεραληζκφο. Θα ζεκαηνδνηήζεη ηε 

ζηξνθή ηεο ηέρλεο πξνο εξεπλεηηθέο κεζφδνπο θαη σο εθ ηνχηνπ ζα ζπληειέζεη ζηε 

δηεχξπλζε ησλ νξίσλ, ησλ αληαιιαγψλ θαη ηεο δηαηνκεαθφηεηαο. Θα ζπληειέζεη ζηελ 

πεξαηηέξσ δηάξξεμε ηεο ζρέζεο ηεο ηέρλεο κε ηα κέζα ηεο θαη ηνπο ζεζκνχο ηεο. Ζ 

αμηνπνίεζε ηεο έλλνηαο ηνπ κέζνπ, ζχκθσλα κε ηελ αλάγλσζε ηεο Krauss, επηρεηξεί 

λα απαιιάμεη απηή ηελ έλλνηα απφ έλα είδνο, πνπ «θαηαρξεζηηθά» (abusively), 

πεξηνξίδεηαη ζε κηα κνξθή «αληηθεηκελνπνίεζεο» (objectification) ή πξαγκνπνίεζεο 

(reification), θάηη πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ θξαηνχζα αληίιεςε φηη έλα έξγν δελ είλαη 

ηίπνηα παξαπάλσ απφ ηηο εκθαλείο πιηθέο ηνπ ηδηφηεηεο. Υσξίο απηφ λα ζεκαίλεη, 

φπσο ζεκεηψλεη ε ηζηνξηθφο φηη απηέο νη ηδηφηεηεο δε είλαη νπζηαζηηθέο πξνθεηκέλνπ 

λα θαηαλνήζνπκε πψο κπνξνχλ λα ιεηηνπξγνχλ νη ζπκβάζεηο πνπ απνδίδνληαη ζε έλα 

κέζν (νπ.: 7). Ζ ζεκαζία, φκσο, κηαο επαλαιακβαλφκελεο δνκήο, φπσο θαηαιήγεη, 

είλαη φηη πξέπεη λα κπνξεί, ηνπιάρηζηνλ, ζε έλαλ βαζκφ λα πξνζδηνξίδεη ηνλ εαπηφ ηεο 

θαη κέζα απφ απηφ, ζα ζπκπιεξψλακε, λα δεκηνπξγεί ηα φξηά ηεο.  

 

Ζ κειέηε ηεο Krauss εζηηάδεη ζηελ πεξίπησζε ηνπ Broodthaers σο ηελ ηδηαίηεξα 

εμαηξεηηθή πεξίπησζε πνπ ζπλέιαβε θαη ζπλέβαιε ζε κηα ξηδηθή κεηακφξθσζε ηεο 

θαιιηηερληθήο παξαγσγήο, ζηε βάζε κηαο, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε, δηαπάιεο κε ηελ 

πνιηηηζηηθή βηνκεραλία πνπ θαζνξίδεη απηή ηελ παξαγσγή. ην έξγν ηνπ, ην 

θαιιηηερληθφ κέζν, ν ζεζκφο ηεο ηέρλεο, ε θνηλσλία ηεο θαηαλάισζεο θαη ην 

ηερλνχξγεκα ελψλνληαη σο θνκβηθά ζεκεία ζε έλαλ λέν κεηαζρεκαηηζκφ. O 

θαπηηαιηζκφο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ «εγγελή ηάζε λα δηαξξεγλχεη ηηο 
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πξνγελέζηεξεο θνηλσληθέο ζρέζεηο θαη λα κεηαζρεκαηίδεη φια ηα αληηθείκελα […] ζε 

εκπνξεχκαηα» (Laclau, 1997 [1990]: 124). H πξαθηηθή ηνπ Broodthaers δηαπεξλάηαη 

απφ ηελ απαηζηφδνμε νπηηθή ηνπ Baudrillard. χκθσλα κε ηνλ Baudriallar ε 

θπξηαξρία ησλ κελπκάησλ απφ ηα ΜΜΔ δηεηζδχεη ζηνλ θνηλσληθφ ηζηφ, κε 

απνηέιεζκα ηα κελχκαηα θαη ηα λνήκαηα λα ηζνπεδψλνληαη θαη λα απνξξνθψληαη ζε 

κηα νπδέηεξε ξνή πιεξνθφξεζεο, ςπραγσγίαο, δηαθήκηζεο θαη πνιηηηθήο. Σν έξγν, 

φκσο, ηνπ Broodthaers παξάγνληαο κηα ελαιιαθηηθή δνκή δελ παξαδίδεηαη ζε κηα 

παζεηηθή πξνζαξκνγή ζηελ θπξίαξρε ηάμε αιιά ζηνρεχεη ζε κηα δηαθνξεηηθή 

ξχζκηζε ηεο. Σν δηθφ ηνπ κνληέιν νξγάλσζεο, απέλαληη ζηελ „θνηλσλία ηεο 

θαηαλάισζεο‟  δηεθδηθεί ην «δηθαίσκα ζπκκεηνρήο» (νπ.:125), πξννηθνλνκψληαο κηα 

νιφθιεξε θαηεχζπλζε ηεο θαιιηηερληθήο πξαθηηθήο ζην πιαίζην ηεο δεκνθξαηηθήο 

ζηξνθήο ζηελ ηέρλε. Απηή ε ζηξνθή ζα πξνθξίλεη ηε ζεκαζία ηεο ζπκκεηνρήο θαη 

ηεο δεκηνπξγίαο ζρέζεσλ κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγεζεί έλα ηδηαίηεξν θαιιηηερληθφ 

είδνο „ζρεζηαθήο ηέρλεο‟ πνπ ζα εζηηάζεη ζηελ αλαλέσζε ησλ ζεζκψλ ηεο ηέρλεο θαη 

θαη‟ επέθηαζε ηεο ίδηαο ηεο θνηλσλίαο. Ζ αλαλέσζε απηή βαζίδεηαη ζηελ ηδέα κηαο 

πην „ελεξγήο‟ ζρέζεο ησλ ζεαηψλ κε ηνπο ζεζκνχο. Πξφθεηηαη γηα κηα πξνζέγγηζε πνπ 

ζα ππνγξακκίζεη ηε ζεκαζία ηεο πξφζιεςεο ησλ ζεσξνχλησλ ππνθεηκέλσλ σο 

δξψλησλ ππνθεηκέλσλ.  

 

Σν έξγν ηνπ Broodthaers κε έλαλ κε πξνθαλή ηξφπν αλαθέξεηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ 

ληεηεξκηληζκφ ηεο νπνηαζδήπνηε δξαζηεξηφηεηαο, ζπκπεξηιακβαλφκελεο θαη ηεο 

θαιιηηερληθήο ή ηδηαηηέξσο ηεο θαιιηηερληθήο ζην θαπηηαιηζηηθφ ζχζηεκα ηεο 

ππεξαμίαο. ηελ κπνληξηγηαξηθή θξηηηθή
86

 πνπ δηαπεξλά ζε έλα βαζκφ ην έξγν ηνπ 

Broodthaers φια εθθπιίδνληαη ππφ ην βάξνο ηεο νκνγελνπνηεηηθήο αξρήο ηεο 

θαηαλάισζεο. Σίπνηα δελ κπνξεί λα δηαθχγεη απφ ηε ιεηηνπξγία ηεο απφιπηεο 

αληαιιαθηηθήο αμίαο ζηελ νπνία ην θαζεηί είλαη δηαπεξαηφ ζηελ ππνθείκελε αμία ηεο 

αγνξάο. Ζ ηέρλε θαζίζηαηαη έλα αθφκα ζεκείν (sign) (Krauss, 2000: 15) ηεο 

παληνθξαηνξίαο ηεο αγνξάο. ην θιίκα ηνπ Μάε ηνπ ‟68, ζην πλεχκα ηεο εμάξζξσζεο 

ησλ θπξηαξρηθψλ θαπηηαιηζηηθψλ κνληέισλ εθκεηάιιεπζεο ησλ πνιηηηζηηθψλ 

αγαζψλ, επηρεηξήζεθε ε δηάιπζε ηνπ έξγνπ ηέρλεο σο θαηαλαισηηθνχ αληηθεηκέλνπ. 

                                                 
86 Ζ πξνζέγγηζε ηνπ Baudrillard ζα αζθήζεη κεγάιε επίδξαζε ζηηο θξηηηθέο πξνζεγγίζεηο θαιιηηερλψλ 

ζε ζρέζε κε ηελ αγνξά ηεο ηέρλεο ηηο δεθαεηίεο ‟70-‟80, ηδηαίηεξα κε ηα έξγα ηνπ The System of 

Objects (Baudrillard, 2005 [1968]), The Consumer Society (Baudrillard, 1998 [1970]) θαη For a 

Critique of the Political Economy of the Sign (Baudrillard Levin, 1981 [1971]). Γηα ηνλ θηιφζνθν ε 

θαηαλάισζε θαη φρη ε παξαγσγή απνηεινχζε ηελ θχξηα δχλακε ηεο θαπηηαιηζηηθήο θνηλσλίαο. 
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Ζ επηρείξεζε απηή βαζίζηεθε ζε κηα έληνλε θξηηηθή πξνο ηνπο ζεζκνχο ηεο ηέρλεο 

πνπ ζεσξήζεθαλ ππεχζπλνη γηα ην αδηέμνδν ηεο ζρέζεο ηνπ έξγνπ ηέρλεο κε ηελ 

αγνξά. ηε κεηακνληέξλα ζπλζήθε, ε εηθφλα (θαη ε ηέρλε) κεηαζρεκαηίδεηαη ζε 

ζεκείν. χκθσλα κε ηε καξμηζηηθή ζεψξεζε ηνπ Fredric Jameson (1999 [1991]) ε 

εηθφλα ηεο δηαθήκηζεο, ησλ κέζσλ επηθνηλσλίαο θαη ηνπ θπβεξλνρψξνπ θαηαθιχδεη 

θάζε πνιηηηζκηθή έθθξαζε θαη ν ίδηνο ν πνιηηηζκφο γίλεηαη «έξκαην ελφο ακείιηθηνπ 

νηθνλνκηθνχ ληεηεξκηληζκνχ» (Krauss, 2000: 56). Σν έξγν ηνπ Broodthaers δελ 

παξαδίδεηαη ζε απηφλ. Σν δήηεκα ηεο εκπνξεπκαηνπνίεζεο πνπ δηαπεξλά ηελ θξηηηθή 

ηνπ, ε εμάξζξσζε πνπ πξνθαιείηαη απφ ηελ εκπνξεπκαηνπνίεζε ζηνλ ξφιν ησλ 

θαιιηηερλψλ θαη ηνπ έξγνπ ηέρλεο κέζα ζηελ θνηλσλία, ελεξγνπνηεί πξάμεηο 

αληίζηαζεο πνπ πξνζβιέπνπλ ζε δξψληεο πνπ «είλαη αλαγθαζκέλνη λα 

επαλεθεπξίζθνπλ ζπλερψο ηηο ίδηεο ηνπο ηηο […] κνξθέο» (Laclau 1997 [1990]: 

126)
87

. ην έξγν ηνπ Broodthaers ην θαιιηηερληθφ κέζν, ν ζεζκφο, ην θαηαλαισηηθφ 

πξντφλ, ην ηερλνχξγεκα, γίλνληαη ηαπηφρξνλα, πξνο ζηηγκή, ζρεδφλ αδηάθξηηα, κέζν, 

πεξηερφκελν, κέζνδνο. 

 

Ο Broodthaers πξνηείλεη σο θαιιηηερληθφ κέζν ηελ ίδηα ηελ αλαηξνπή ηεο αδηέμνδεο 

ζρέζεο ηεο ηέρλεο κε ηνπο ζεζκνχο. πγθξνηεί έλαλ λέν ζεζκφ, ην Μνπζείν 

Μνληέξλαο Τέρλεο αλαγλσξίδνληαο ηε ζεκαζία ηεο αλάθηεζεο, ηεο «εγεκνλίαο γηα 

κηα αθφκε θνξά» (Krauss, 2000: 21). ε απηή ηε δηαδηθαζία, ην αξρείν σο ε 

„κνλαδηθή επηζηήκε‟ αλαιακβάλεη λα (πξνζδη)νξίζεη ην ζχλνιν ησλ ζρέζεσλ πνπ 

ελψλνπλ ηηο πξαθηηθέο ηνπ ιφγνπ, λα εμεγήζεη ηε δηεζπαξκέλε θχζε ησλ ζηνηρείσλ 

θαη ησλ απνθάλζεσλ πνπ ζπγθξνηνχλ ηηο δνκέο. Απηή ε πξαθηηθή απνθαιχπηεη 

νπζηαζηηθά ηελ πξφζεζε ηνπ θαιιηηέρλε λα ζέζεη ππφ θνηλσληθφ έιεγρν ηελ αγνξά 

(ηεο ηέρλεο) θαη φρη απιψο λα νξγαλψζεη έλαλ ακπληηθφ αγψλα. Κάηη ηέηνην 

πξνυπνζέηεη ηελ απνδνρή ηνπ πιαηζίνπ πνπ δεκηνχξγεζε ε αγνξά ηεο ηέρλεο∙ πιαίζην 

πνπ γίλεηαη αληηιεπηφ σο ε εγγελήο αλάπηπμε ησλ αληηθάζεσλ πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηηο 

ίδηεο ηηο εκπνξηθέο κνξθέο ηεο, φπσο ζα έιεγε ν Laclau (1997:126, 131).  

 

 

                                                 
87 Απηφ δε ζεκαίλεη φηη νη λέεο απηέο κνξθέο είλαη πάληνηε επηηπρεκέλεο. Ζ επηηειεζηηθφηεηα ζπρλά 

παξαζχξεηαη ζε «πέξαζκα ζηελ πξάμε» (acting out), ελψ ζε πνιιέο θαηλνκεληθά λέεο πξαθηηθέο 

παξαηεξείηαη ε λνζηαιγία γηα παξαδνζηαθέο θνηλσληθέο ζρέζεηο. 
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«Τν Μνπζείν […]ζην θνηλό δελ επηηξέπεηαη ε πξόζβαζε»
88

. 

Έλα κέξνο ηνπ αξρείνπ πνπ παξάγεη ν θαιιηηέρλεο πεξηιακβάλεη ηξηαθφζηεο 

δηαθνξεηηθέο αλαπαξαζηάζεηο αεηψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηε ζχζηαζε ηνπ Σκήκαηνο 

ησλ Μνξθψλ ηνπ Μνπζείνπ Μνληέξλαο Σέρλεο (ην ηκήκα „εηδηθεχεηαη‟ ζηε κειέηε 

ηνπ Αεηνύ από ηελ Οιηγαξρία κέρξη Σήκεξα). Ζ επηινγή ηνπ ζπκβφινπ ηνπ αεηνχ δελ 

θαίλεηαη ηπραία θαζψο δεκηνπξγεί ηνπο απαξαίηεηνπο ζπλεηξκνχο, δχλακεο, 

νιηγαξρίαο, ππεξνρήο, επηβνιήο, ραξαθηεξηζηηθά πνπ απνδίδνληαη ζηνπο θπξίαξρνπο 

ζεζκνχο. Ζ αξρεηαθή δηαδηθαζία πνπ αθνινπζεί ν Broodthaers, κεηαμχ άιισλ, αθνξά 

κηα ηδηαίηεξε ρεηξνλνκία αληηζηξνθήο θάζε αληηθεηκέλνπ ζε έλα readymade «πνπ 

επηρεηξεί λα ζπλζιίςεη ηε δηαθνξά κεηαμχ αηζζεηηθνχ θαη θαηαλαιψζηκνπ» (Krauss, 

2000: 20). Σαπηφρξνλα επηδηψθεη λα εθθελψζεη απφ ην θπξίαξρν λφεκά ηεο ηελ 

επηκειεηηθή θαη ηαμηλνκεηηθή πξαθηηθή (νπ.: 33), ππνβηβάδνληάο ηελ ζε κηα 

ςπραλαγθαζηηθή ηειεηνπξγία αξίζκεζεο θαη εηηθεηνπνίεζεο. Σν ίδην ην κέζν 

αμηνπνηείηαη ζηξαηεγηθά: είλαη ρξήζηκν ζηνλ πξνζδηνξηζκφ κηαο πξαθηηθήο σο 

θαιιηηερληθήο. Σν κέζν είλαη κηα «ππνζηεξηθηηθή δνκή πνπ παξάγεη κηα ζεηξά 

ζπκβάζεσλ, κεξηθέο απφ ηηο νπνίεο πξνυπνζέηνπλ ην ίδην ην κέζν σο ην αληηθείκελφ 

ηνπο θαη είλαη εληειψο πξνζδηνξηζκέλεο ζε απηφ, παξάγνληαο έηζη κηα εκπεηξία εθ ηεο 

ίδηαο ηεο αλαγθαηφηεηάο ηνπο», φπσο ζεκεηψλεη ε Krauss (νπ.:26). Ο Broodthaers 

ζηξέθεη ηελ πξνζνρή καο ζηα ίδηα ηα αληηθεηκεληθά ραξαθηεξηζηηθά ελφο κέζνπ 

ζέινληαο λα απνδνκήζεη νπζηαζηηθά ηνλ παγησκέλν ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

πξνζιακβάλνπκε απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά. Ζ απνδφκεζε γίλεηαη ε (απ)αξρή γηα ηελ 

παξαγσγή ελφο ζπλφινπ λέσλ ζπκβάζεσλ. Ο κεραληζκφο ηνπ θαιιηηερληθνχ αξρείνπ 

(apparatus), ραξαθηεξίδεηαη απφ ην «ξεκαηηθφ ράνο» (Krauss, 2000: 31), ηελ 

εηεξνγέλεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζηηο νπνίεο επηδίδεηαη ν δεκηνπξγφο ηνπ θαη 

ζηνηρεηνζεηνχλ ηελ (θαιιηηερληθή) πξαθηηθή ηνπ. ια ηα παξαπάλσ ζσξαθίδνπλ ην 

αξρείν απφ κηα απινπζηεπηηθή ζεσξεηηθνπνίεζε ζρεηηθά κε έλαλ „ζπλερή ή 

νπζηνθξαηηθφ θαη ελνπνηεηηθφ ππξήλα‟. Ο ηδηαίηεξνο θαιιηηερληθφο αξρεηαθφο 

κεραληζκφο (apparatus) ρξσζηά ηνλ ζρεκαηηζκφ ηνπ ζηνλ ηξφπν πνπ ν Broodthaers 

νξγάλσζε ην αξρείν ησλ δηαθνξεηηθψλ ζπκβφισλ ηνπ αεηνχ. Ο κεραληζκφο επίζεο 

νξγαλψζεθε κε ηηο εθδειψζεηο, „εκθαλίζεηο‟ απηνχ ηνπ αξρείνπ σο ην Σκήκα ησλ 

Αεηψλ ηνπ Μνπζείνπ Μνληέξλαο Τέρλεο
89

, ηνπ νπνίνπ ν Broodthaers εθηφο απφ 

αξρεηνζέηε φξηζε ηνλ εαπηφ ηνπ επηκειεηή/δηεπζπληή. Οη ελέξγεηεο απηέο ζπλζέηνπλ 

                                                 
88 Ο ηίηινο είλαη απφ κηα επηγξαθή ηνπ Broodthaers απφ ην Μνπζείν Μνληέξλαο Τέρλεο. 
89 Βι. ηε ζρεηηθή αλαθνξά ηεο Krauss θαη γηα ηελ βίληεν-ηέρλε (Krauss, 2000: 31). 
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ην κέζν σο „δηαθνξνπνηεηηθφ κεραληζκφ‟ ζηε κεηά-ην κέζν ζπλζήθε, θαηά ηε 

δηαηχπσζε ηεο Krauss. Πεξηγξάθεη δειαδή, ηελ ακθηζβήηεζε ησλ „πεξηραξαθψζεσλ‟ 

ηφζν ησλ ίδησλ ησλ κέζσλ, φζν θαη ησλ κεραληζκψλ ηεο ηέρλεο θαη ησλ ζεζκψλ ηεο 

ζε κηα επνρή πνπ ζα ραξαθηεξηζηεί απφ ηελ ππέξβαζε ηνπ „ζηεγαλά θαη 

θνξκαιηζηηθά πξνζδηνξίζηκνπ‟ θαιιηηερληθνχ κέζνπ ζην „ζπγθεηκεληθά 

(contextually) πξνζδηνξίζηκν κέζν‟. Αθνξά, δειαδή, ην ξεκαηηθφ ηνπ ράνο, ηελ 

εηεξνγέλεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ δελ ζα κπνξνχζαλ λα ζεσξεηηθνπνηεζνχλ σο 

ζπλεπείο κεηαμχ ηνπο (νπ.: 31). Σν ξεκαηηθφ ράνο θαζίζηαηαη ε «πξσηαξρηθή ζθελή» 

ηεο εμάξζξσζεο ελφο κέζνπ θαη ηεο δηάξζξσζεο ελφο λένπ. 

 

Ζ απνδνκηζηηθή ζεψξεζε ηνπ θαιιηηερληθνχ κέζνπ ηνπ αξρείνπ ή ε πξφζιεςε ηνπ 

αξρείνπ σο απνδνκεηηθνχ κεραληζκνχ, κεζνδνινγηθά βαζίδεηαη ζην ξεκαηηθφ ράνο 

πνπ παξάγεη. Ο θαιιηηέρλεο αξηζκεί θάζε είδνπο εηεξφθιηηα αληηθείκελα, απφ 

πξνζσπηθά αληηθείκελα κέρξη ηα θηικ πνπ πξνβάιιεη ζην Σκήκα Κηλεκαηνγξάθνπ 

θαη ζην Σκήκα Νηνθηκαληέξ (εηθ. 4), νη εηθφλεο ησλ νπνίσλ είλαη δηάηξεηεο απφ 

θαηακεηξήζεηο (Fig 1. Fig 2., Fig 3). Απφ ηελ ηαμηλφκεζε δελ δηαθεχγνπλ νχηε νη 

θάιηζεο ηνπ θαιιηηέρλε. Σν αξρείν ηαπηίδεηαη κε κηα καληαθή ρεηξνλνκία πνπ 

„εθθελψλεη‟ αθξηβψο ην ίδην ην λφεκα ηεο αξρεηνζεηηθήο πξαθηηθήο. Σν εγρείξεκα ηνπ 

Broodthaers, φκσο, δελ νινθιεξψλεηαη νχηε ηαπηίδεηαη κε απηή ηελ ρεηξνλνκία. Ζ 

αξρεηαθή πξαθηηθή νδεγεί ζηε ζχζηαζε ελφο Μνπζείνπ ηνπ νπνίνπ ν θαιιηηέρλεο 

γίλεηαη ν δηεπζπληήο. Ζ εμάξζξσζε ηνπ θαιιηηερληθνχ θαη θπξίσο επηκειεηηθνχ 

ππνθεηκέλνπ πνπ ζην βάξνο ησλ επηηαγψλ ηεο αγνξάο γίλεηαη έλα νξγαλσηηθφ ρσξίο 

θξίζε εξγαιείν, δπλάκεη απνθαζίζηαληαη ζην κνληέιν ηνπ Broodthaers. Δπηπιένλ, ην 

κνληέιν ηνπ Broodthaers είλαη αληαγσληζηηθφ σο πξνο ηνλ ζπιιεθηηθφ κεραληζκφ θαη 

ηνπο ζεζκνχο ηεο ηέρλεο νη νπνίνη παξαδνζηαθά βαζίδνληαη ζε απηφλ. Ο θαιιηηέρλεο, 

ζηελ ηδηφξξπζκε αξηζκεηηθή θαηακέηξεζε ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ πηνζεηεί, παξάγεη 

κηα ζεσξία ηεο εηθφλαο πέξα απφ ηελ αιιεγνξηθή ηεο ζεκαζία πνπ ηεο απνδίδεη ε 

Krauss κέζσ ηνπ Buchloh [Βι. ζεκείσζε 33 ζην (Krauss (2000: 33)]. ηνρεχεη, ζηελ 

επαλ-ηδηνπνίεζε, ζηελ αληίζηξνθε νηθεηνπνίεζε (detournement, subversive 

appropriation) (νπ.:33), αμηνπνηψληαο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε αξίζκεζε παξάγεη έλα 

γξακκηθφ κνληέιν θαηαλφεζεο κεηαμχ εηθφλσλ θαη αλαπαξαζηάζεσλ. Γελ ζα 

ζπκθσλήζνπκε, φκσο, κε ηελ Krauss, ε νπνία ζεσξεί φηη επηβεβαηψζεθε ην 

απαηζηφδνμν φξακα ηνπ Baudrillard ζρεηηθά κε ηελ απνξξφθεζε ηεο ζεζκηθήο 

θξηηηθήο απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο ζεζκνχο ηνπ παγθφζκηνπ κάξθεηηλγθ.. Μηα ηέηνηα 
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ζεψξεζε πξνζπεξλά γξήγνξα ηηο ελδηάκεζεο δψλεο θαη απνρξψζεηο ηεο δηαδξνκήο 

πξνο ηελ απνξξφθεζε∙ δψλεο ζηηο νπνίεο είλαη δπλαηή ε δηαθπγή απφ άλεπ φξσλ 

απνξξφθεζε.  

 

Ζ πεξίπησζε ηνπ Broodthaers είλαη ζεκαληηθή φζνλ αθνξά ηελ ππφδεημε αθξηβψο 

απηψλ ησλ ιεπηψλ δηαθνξνπνηεηηθψλ απνρξψζεσλ ηηο νπνίεο πξέπεη λα ιάβνπκε 

ππφςε καο. ε απηέο ηηο ιεπηέο δηαθνξνπνηεηηθέο απνρξψζεηο βξίζθεη αληαπφθξηζε 

θαη ε εξκεηηθφηεηα πνπ ραξαθηεξίδεη ηα ίδηα ηα έξγα ηνπ. Ζ εξκεηηθφηεηα θαη ην 

δηθνξνχκελν απνηεινχλ πξφθιεζε γηα ηνλ ζεαηή λα ηηο απνθσδηθνπνηήζεη θαη κέζσ 

απηήο ηεο ελεξγήο δηαδηθαζίαο λα δηαθχγεη θαη ν ίδηνο αιιά θαη ν ζεζκφο απφ έλα 

ακεηάθιεην θαη εξήκελ ηνπ θιείζηκν ηεο δνκήο. πσο επηζεκαίλεη «[ην έξγν] είλαη 

έλαο εηθνλνγξαθεκέλνο γξίθνο (rebus), θάηη πνπ πξέπεη λα ζεο λα δηαιεπθάλεηο. Δίλαη 

κηα άζθεζε αλάγλσζεο» (Broodthaers, Φζηλφπσξν 1987: 36). O Broodthaers επηιέγεη 

ηελ εξκεηηθφηεηα σο κεραληζκφ αληίζηαζεο θαη δηαθνξνπνίεζεο απφ κνξθέο ηέρλεο, 

νη νπνίεο, πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ εχθνια αξεζηέο ζην θιίκα ηνπ Μάε ηνπ ‟68 πνπ 

δεηά πνιεκηθέο (polemical) κνξθέο δηαλνεηηθήο θαη θαιιηηερληθήο έθθξαζεο, 

επηιέγνπλ πξνθαλή, θάπσο θνηλφηνπα θαη επθνινρψλεπηα πνιηηηθά κελχκαηα (νπ). 

  

Ο αλαζηνραζκφο ζρεηηθά κε ηελ «εξγαιεηαθή γιψζζα» θαη ηελ επηθνηλσληαθή πξάμε, 

φπσο επηζεκαίλεη ν Buchloh (2000a: 102), απνηειεί ην επίθεληξν ηεο πξαθηηθήο ηνπ 

Broodthaers θαη ηαπηφρξνλα επηηειεί ηε ζχγθιηζε ησλ ηαπηνηήησλ ηνπ –πνηεηή θαη 

εηθαζηηθνχ. ηε δηαιεθηηθή θχζε ηνπ αλαζηνραζκνχ ηνπ θαιιηηέρλε ππνθψζθεη ε 

ζεκαζία ηεο δεκηνπξγίαο κηαο δνκήο, δειαδή ηνπ Μνπζείνπ φρη σο θπζηθνχ ρψξνπ 

αιιά σο πεδίνπ φπνπ ιακβάλεη ρψξα ν „αληαγσληζκφο‟ ησλ ππνθεηκέλσλ (εκπφξνπ, 

ζπιιέθηε, θαιιηηέρλε, επηκειεηή)∙ σο πεδίνπ ηεο ηέρλεο, σο αληαγσληζηηθνχ 

δεκφζηνπ ρψξνπ. ηηο δηαθνξεηηθέο ηδηφηεηεο πνπ πηνζεηεί σο εηθαζηηθφο θαιιηηέρλεο, 

ππνπξγφο, δηεπζπληήο ηνπ κνπζείνπ, επηκειεηήο, επηηειείηαη ε ζπιινγηθφηεηα ζην 

πιαίζην ησλ ζπλαξζξψζεσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ζχζηαζε θάζε δνκήο.  

 

Σαπηφρξνλα, φκσο, ε δηαηχπσζε ηνπ Broodthaers γηα ηε δνκή είλαη επαίζζεηε σο 

πξνο ηε βία θαη ην ζχλνιν ησλ απσζήζεσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ζχζηαζή ηεο. Σν 

Μνπζείν ηνπ Broodthaers ζε κηα απφ ηηο επηζηνιέο παξνπζηάδεηαη κε ηελ αθφινπζε 

δήισζε: 
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Σν Μνπζείν […] έλαο νξζνγψληνο δηεπζπληήο. Έλαο ζηξνγγπιφο ππάιιεινο […] έλαο 

ηξηγσληθφο ηακίαο […] Έλαο ηεηξάγσλνο θχιαθαο […] ηνπο θίινπο κνπ, ζην θνηλφ 

(people) δελ επηηξέπεηαη ε πξφζβαζε. Ο θαζέλαο εθηειεί εδψ θαζήθνληα (plays) 

θαζεκεξηλά κέρξη ην ηέινο ηνπ θφζκνπ [παξαηίζεηαη ζην (Buchloh, 2000a: 103)]. 

 

Ζ ακθηζεκία ηεο γιψζζαο θαιιηεξγείηαη ζηξαηεγηθά γηα λα ηνληζηεί ε ζεκαζία ηεο 

απφθαζεο θαη ηεο εξκελείαο απφ ηελ πιεπξά ηνπ δέθηε. Ο Broodthaers σο (πξψελ) 

πνηεηήο ρεηξίδεηαη σο πιενλέθηεκα ηελ ακθηζεκία ηεο γιψζζαο. Ο ηξφπνο πνπ θαλείο 

επηιέγεη θαη ηνπνζεηεί ηηο ιέμεηο είλαη θξίζηκνο γηα ηηο εξκελείεο, ηελ θαηαλφεζε, ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ θαη ηε ζεκαζηνδφηεζε απηνχ πνπ νη ιέμεηο πεξηγξάθνπλ. ηελ 

επηζηνιή, πνπ κφιηο αλαθέξακε, ν Broodthaers ρξεζηκνπνηεί ηε ιέμε „people‟. Ζ 

ιέμε απηή κπνξεί λα ζεκαίλεη ην θνηλφ (ηεο ηέρλεο), ζεκαίλεη αφξηζηα ηνπο 

αλζξψπνπο, ζεκαίλεη, φκσο, θαη ιαφο κε φια ηα ηαμηθά θαη πνιηηηθά ζπκθξαδφκελα 

πνπ ελέρεη ν φξνο. Αθφκα ν θαιιηηέρλεο πεξηγξάθεη κε ζρεδφλ ζνπξεαιηζηηθφ ηξφπν 

–άιισζηε ν ίδηνο γαινπρήζεθε κέζα ζηε ζνπξεαιηζηηθή παξάδνζε– ηνπο 

δηνηθεηηθνχο ππάιιεινπο ηνπ κνπζείνπ. Απηνί, πξνζδηνξίδνληαη κε γεσκεηξηθνχο 

ραξαθηεξηζκνχο. Ζ ιέμε γηα παξάδεηγκα ζηξνγγπιφο, ζηξνγγπιεκέλνο (round) κε ηελ 

νπνία πεξηγξάθεηαη ν ππάιιεινο ηνπ κνπζείνπ, κπνξεί λα καο θέξλεη ζην λνπ έλαλ 

ζηξνπκπνπιφ ζπκπαζεηηθφ θχξην –πνπ επηβεβαηψλεη ηα ζηεξεφηππα γηα απηνχ ηνπ 

είδνπο ηνπο ρακειφβαζκνπο ππαιιήινπο ησλ ηδξπκάησλ. Μπνξεί, αθφκα, λα καο σζεί 

λα ζθεθηνχκε γηα ην πψο νη ππάιιεινη απηνί αλαπηχζζνπλ θάπσο δνπιηθέο, „βνιηθέο‟ 

ζπκπεξηθνξέο πξνο ηνπο αλψηεξνπο ηνπο, επηθπξψλνληαο ηηο ζρέζεηο εμνπζίαο κέζα 

ζηνπο νξγαληζκνχο, θαζψο ε ιέμε „round‟ έρεη θαη απηή ηε κεηαθνξηθή ζεκαζία. 

Σέινο ε ιέμε παίδσ, παηρλίδη (play, jouer ζηα Γαιιηθά) ππνγξακκίδεη, κεηαμχ πνιιψλ 

άιισλ, ηελ θαηαζηαηηθή ζεκαζία ησλ παηγλίσλ ζηε δηακφξθσζε, ζεζκψλ, 

ηαπηνηήησλ θαζψο θαη ζηνλ ζρεκαηηζκφ ππνθεηκέλσλ. Σα παίγληα απηά ν 

Broodthaers ηα γλσξίδεη θαιά θαη ηα ελεξγνπνηεί αθφκα θαιχηεξα. Σα γισζζηθά 

παίγληα, ν πνιιαπιαζηαζκφο ησλ πξαθηηθψλ θαη ησλ ζεζκψλ παξέρνπλ εθείλνπο ηνπο 

αλαγθαίνπο φξνπο γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ ζρέζεσλ εμνπζίαο. Σαπηφρξνλα είλαη νη 

αλαγθαίνη φξνη ηεο ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο ησλ ζεζκψλ θαη ησλ κεραληζκψλ ηνπο θαη 

πξνυπνζέηνπλ ηελ ππεπζπλφηεηα ησλ αηφκσλ θαη ηελ επζχλε ζηε ζπιινγηθφηεηα.  

 

Μέζα ζε απηφ ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ, ε ζπκκεηνρή δελ λνείηαη σο ε αλαγθαζηηθή 

δξαζηεξηφηεηα αιιά σο ε αλάιεςε κηαο δηπιήο επζχλεο. Ζ επζχλε απηή αθνξά 
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αθελφο ηε ζέζε πνπ παίξλεη ην ππνθείκελν, ηφζν εθείλν πνπ παξάγεη ηε δνκή φζν θαη 

εθείλν πνπ θαηαλαιψλεη ηε δνκή, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηε ζέζε πνπ παίξλεη 

απέλαληη ζε έλαλ Λφγν κέζσ ηνπ δηθνχ ηνπ Λφγνπ. Αθνξά ηνλ „πνηεηή‟, ηνλ 

δεκηνπξγφ ηνπ αξρείνπ θαη ηα  εξσηήκαηα πνπ πξέπεη λα ζέζεη ζηνλ εαπηφ ηνπ 

ζρεηηθά κε ηελ κέζνδν θαη ηελ επηζπκία ηνπ λα αζρνιεζεί κε ηε ζχζηαζε ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο δνκήο.  

 

Ζ ζπιινγή ηνπ Broodthaers, πνπ εθθηλεί, θαηά ηνλ κχζν πνπ ν ίδηνο ζθφπηκα παξάγεη, 

απφ ηελ ππνηηζέκελε αδπλακία ηνπ λα είλαη ν ίδηνο ζπιιέθηεο, έρεη έλα κεγαιχηεξν 

εχξνο απφ απηφ πνπ ηεο δίλεη ε κπελγηακηαλή αλάγλσζε ηνπ Crimp [ζην Krauss, 

2000: 38). Πεξηγξάθεη έλαλ ζεηηθφ αληη-ηχπν (counter-type), φρη κφλν ηεο αζηηθήο 

θαηαλάισζεο αιιά ηνπ ζχγρξνλνπ ηδησηηθνχ ζπιιέθηε πνπ ιεηηνπξγεί ζην κνληέιν 

ηεο εκπνξεπκαηνπνηεκέλεο θαηαλάισζεο. Ο ζπιιέθηεο ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

Broodthaers κπνξεί, ρσξίο λα έρεη ηδηαίηεξεο νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο, λα 

δηακνξθψζεη κηα αμηφινγε ζπιινγή σο πξνο ηα λνήκαηα πνπ απηή παξάγεη θαη φρη σο 

πξνο ηελ εκπνξεπκαηηθή αμία ησλ αληηθεηκέλσλ ηεο. Μηα ηέηνηα ινγηθή ελαληηψλεηαη 

ζηελ θπξίαξρε ινγηθή ηεο θαπηηαιηζηηθήο θνπιηνχξαο. Ο θαιιηηέρλεο εδψ, ζην 

ξνκαληηθφ πξφζσπν ηνπ πέλεηα ζπιιέθηε, επηρεηξεί λα απνδεζκεχζεη ηα πξάγκαηα 

απφ ηελ σθειηκηζηηθή ηνπο δηάζηαζε θαη λα ηνπο μαλαδψζεη ηε ζπκβνιηθή ηνπο 

ζεκαζία. Ο κχζνο ηνπ πέλεηα ζπιιέθηε είλαη κηα „θαηαζθεπή‟ πνπ ζηνρεχεη ζηελ 

εμάξζξσζε ηεο παγησκέλεο ινγηθήο σο πξνο ηνλ ξφιν ησλ ζπιιεθηψλ θαη ησλ 

ζπιινγψλ (ζηελ αλαπαξαγσγή ηεο θπξίαξρεο εκπνξεπκαηηθήο θνπιηνχξαο). Σν 

«έξγν» ηνπ κχζνπ είλαη λα «ζπξξάςεη» ην εμαξζξσκέλν απηφ πεδίν κέζα απφ έλα λέν 

πεδίν αλαπαξάζηαζεο∙ ζε απηή ηελ πεξίπησζε κέζα απφ ην πεδίν ηεο ηέρλεο θαη ησλ 

δξψλησλ ηνπ πεδίνπ. Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ κχζνπ είλαη «νπζησδψο εγεκνληθή: 

ελέρεη ηελ ζπγθξφηεζε κηαο λέαο αληηθεηκεληθφηεηαο κέζα απφ ηελ αλαζπλάξζξσζε 

ησλ εμαξζξσκέλσλ ζηνηρείσλ» (Laclau, 1997 [1990]: 139). Ο αληη-ηχπνο αθνξά πνιχ 

πεξηζζφηεξα. Αθνξά ηνλ ζρεκαηηζκφ κηαο ελαιιαθηηθήο ηαπηφηεηαο θαη κηαο 

ελαιιαθηηθήο δνκήο. Γελ αθνξά ηε δηαιεθηηθή παξνπζίαο/απνπζίαο (νπ.: 141). ην 

ζρεκαηηζκφ ησλ αξρεηαθψλ πηλάθσλ ηνπ έξγνπ ηνπ θαιιηηέρλε, Ma Collection (Ζ 

πιινγή Μνπ, 1971), δηαθαίλεηαη ν νξίδνληαο κηαο ζεζκίδνπζαο πξννπηηθήο θαη θάηη 

πεξηζζφηεξν. Σα αληηθείκελα ζηελ πεξίπησζε ηνπ Broodthaers δελ αλαδεηνχλ ηηο 

„αιεζηλέο ηνπο ιεηηνπξγίεο‟, ηδέα ηελ νπνία καο θιεξνδφηεζε ν Benjamin ζεσξψληαο 

φηη ε απνζχλδεζε ελφο αληηθεηκέλνπ απφ ηηο αξρηθέο ηνπ ιεηηνπξγίεο είλαη ην 
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δηακεηξηθά αληίζεην ηεο ρξήζεο. Ο Benjamin θαίλεηαη κε απηή ηελ ηδέα λα επηρεηξεί 

λα επαλαηνπνζεηήζεη ηα αληηθείκελα ζηε θηινζνθηθή ζθαίξα φπνπ μαλαβξίζθνπλ ηελ 

πιεξφηεηα ηνπο (δειαδή ηελ εθ-πιήξσζε ησλ „αιεζηλψλ ηνπο ιεηηνπξγηψλ‟, θαηά 

έλαλ πιαησληθφ ζα ιέγακε ηξφπν). Αληίζεηα, ε πξνζέγγηζε ηνπ Broodthaers 

θαηεπζχλεηαη πεξηζζφηεξν πξνο ηε ιαθαληθή ζχιιεςε ηεο „αδπλαηφηεηαο ηεο 

πιεξφηεηαο‟. 

 

Ο Broodthaers ζηφρεπζε ζηνλ ζεζκφ, ζπζηήλνληαο έλα αξρείν σο ζεζκφ θαη φρη σο 

έλα κεηέσξν, απνζπαζκέλν ηεθκήξην. Σν αξρείν ηνπ είλαη έλα θαηαθαηηθφ λέν 

νηθνδφκεκα, έλαο ζπλαξζξσηηθφο νξγαληζκφο. Γελ πξφθεηηαη γηα έλα αληη-αξρείν, γηα 

έλαλ αληηηηζέκελν ζρεκαηηζκφ πνπ βξίζθεη ην λφεκα ηνπ κφλν ζηελ αληίζεζε ηνπ κε 

έλαλ άιιν ζπγθεθξηκέλν ζεζκφ. Σν αξρείν ηνπ Broodthaers βξίζθεη εμίζνπ ην λφεκα 

ηνπ ζηελ επηρείξεζε δηακφξθσζεο ηνπ λένπ. Ζ ππφζεζή καο απηή ζρεηηθά κε ηε 

δηαθνξνπνίεζε απφ ηελ έλλνηα ηνπ «αληη-» ζρεκαηηζκνχ, επηβεβαηψλεηαη απφ κηα 

ζρεηηθή ζπλέληεπμε ηνπ θαιιηηέρλε. ηαλ ξσηήζεθε αλ ηα θηικ πνπ παξήγαγε ήηαλ 

αληη-θηικ, ν ίδηνο απάληεζε φηη έλα αληη-θηικ εμαθνινπζεί λα είλαη θηικ φπσο έλα 

αληη-κπζηζηφξεκα εμαθνινπζεί λα είλαη κπζηζηφξεκα. ηελ πεξίπησζή ηνπ ζεσξεί φηη 

απηφ πνπ παξάγεη ππεξβαίλεη ην πεδίν ηνπ θηικ. Πξφθεηηαη γηα έλα πνιιαπιφ 

(multiple), φπσο ην απνθαιεί, έλαλ ηξφπν πνπ δηαζθαιίδεη ηελ εθηεηακέλε δηαθίλεζε 

ηεο ηέρλεο (Broodthaers, Φζηλφπσξν 1987: 37). Απηή ε „εθηεηακέλε δηαθίλεζε‟ ζα 

βξεη πνιχ ελδηαθέξνληα εξείζκαηα ζε πιήζνο αξρεηαθψλ πξαθηηθψλ, φπσο ζα δνχκε 

θαη ζηε ζπλέρεηα.  

 

Σν αξρείν ηνπ Broodthaers δελ είλαη έλα αληη-αξρείν∙ είλαη κηα de novo θαηαζηαηηθή 

αξρή. πσο απνθαίλεηαη «παξακέλεη λα δνχκε εάλ ε ηέρλε κπνξεί λα ππάξρεη 

νπνπδήπνηε αιινχ πέξα απφ ην πεδίν ηεο άξλεζεο (negation)» (Broodthaers et al., 

Φζηλφπσξν 1987: 48). Σν αξρείν αθνξά ηνλ ππξήλα ηεο ζχζηαζεο ηνπ Μνπζείνπ 

Μνληέξλαο Τέρλεο πνπ έρεη ηελ έδξα ηνπ ζην δηακέξηζκα ηνπ θαιιηηέρλε. Απηφ, δελ 

εδξάδεηαη ζε έλαλ πξαγκαηηθφ ηφπν νχηε φκσο ζε έλαλ θαληαζηηθφ ρψξν αιιά ζε έλα 

ξεκαηηθφ ζρεκαηηζκφ πνπ αθήλεη ζθφπηκα δηάηξεηεο πεξηνρέο γηα λα εηζρσξήζεη ν 

ζεαηήο θαη νη ίδηνη νη ζεζκνί ηεο ηέρλεο ζε κηα αληηζηξνθή ηεο δηαδηθαζίαο ηεο 

ζπκπεξίιεςεο (inclusion) ζηελ θπξίαξρε δνκή.  
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Ο Broodthaers δελ δηεθδηθεί λα ζπκπεξηιεθζεί ν ζεζκφο ηνπ ζηνπο θπξίαξρνπο 

ζεζκνχο, αιιά ην αληίζηξνθν. Απηή ε ζέζε επηβεβαηψλεηαη κε έλαλ ηδηφηππν 

«επηηειεζηηθφ» (performative)
90

 ηξφπν. ηαλ ην Μνπζείν ηνπ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ 

ηζρπξφ ζεζκφ ηεο δηεζλνχο έθζεζεο Documenta, ν Broodthaers αλαθνηλψλεη ηελ 

νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ Μνπζείνπ, ην θιείζηκφ ηνπ. Ο Broodthaers ζην 

αηέξκνλν ηνπ παηρληδηνχ, ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ ζεζκψλ θαη ησλ νξγαλψζεσλ 

φξηζε κηα ηάμε, ηελ νπνία φκσο ζέηεη ζε ακθηζβήηεζε θξαηψληαο αλνηρηή ηελ ειπίδα 

κηαο λέαο νξγάλσζεο ζην κέιινλ. 

 

 ιεο νη ζπλζέζεηο ηνπ Broodthaers παξαπέκπνπλ ζηε δνκή ηνπ αξρείνπ γηα λα καο 

νδεγήζνπλ πέξα απφ ηε θφξκα, ζην ίδην ην κέζν. Πξφθεηηαη γηα ην κέζν κε ηελ 

απνδνκεηηθή έλλνηα φπσο ην απνζαθελίδεη ε Krauss. Ο Broodthaers καο θιεξνδνηεί 

ηνλ θαιιηηερληθφ αξρεηαθφ κεραληζκφ (apparatus), ν νπνίνο, φπσο ζπλέβε θαη κε ηα 

θηικ ηνπ, «αληηζηέθεηαη ζην δνκηζηηθφ θιείζηκν θαη κε απηή ηελ έλλνηα [καο επηηξέπεη 

λα δνχκε] […] φηη ν [αξρεηαθφο] κεραληζκφο καο πξνζθέξεη έλα κέζν ηνπ νπνίνπ ε 

ηδηαηηεξφηεηα βξίζθεηαη ζηε ζπλζήθε ηεο απην-δηαθνξνπνίεζεο (self-differing)» (νπ.: 

44). Έλαο ηέηνηνο ζρεκαηηζκφο δηαθεχγεη ηελ εμ αξρήο νξγάλσζε ζε κηα ππάξρνπζα 

δνκή θαη ηε γξήγνξε, άλεπ φξσλ, νινθιήξσζε. Με απηή ηελ έλλνηα έλαο ηέηνηνο 

ζρεκαηηζκφο είλαη κηα ζεζκίδνπζα πξαθηηθή. Σν έξγν ηνπ Broodthaers δελ είλαη κφλν 

ε απαξρή ηεο ζεζκηθήο θξηηηθήο. Δίλαη ε απαξρή ηνπ αξρείνπ σο δεκνθξαηηθήο 

δεκφζηαο ηέρλεο. Σν αξρείν δελ είλαη έλα αλαπνθάζηζην, εθθξεκέο ηεθκήξην. Σν 

αξρείν ηνπ Broodthaers είλαη ν ππξήλαο, ην θεληξηθφ εθθέξνλ ελφο ζεζκνχ. ην έξγν 

ηνπ, ην αξρείν βξίζθεη ηελ ηνπνλνκνινγηθή ηνπ έθθξαζε σο ε απαξρή ηνπ Μνπζείνπ 

Μνληέξλαο Τέρλεο. ε απηή ηελ πεξίπησζε ην αξρείν αθνξά ηε δξάζε πξνο λέεο 

κνξθέο πνιηηηθήο θαιιηηερληθήο πξαθηηθήο πνπ ζπγθξνηνχληαη ζηε βάζε ησλ δνκψλ 

πνπ εμαξζξψλνληαη (ρσξίο φκσο λα ππεξθαζνξίδνληαη απφ απηέο ηηο ίδηεο ηηο δνκέο).  

 

χκθσλα κε ηελ Krauss ν θχξηνο κεραληζκφο ηνπ έξγνπ ηνπ Broodthaers  είλαη ε 

«θάιπςε» (guise) θαη ε ηδηαίηεξε αμηνπνίεζε ηεο κπζνπιαζίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

θαηά ηελ Krauss, ε θάιπςε, ην πξφζρεκα, ην πξνζσπείν, ππήξμαλ ην θπξίσο κέζν 

(master medium) ηνπ Broodthaers. Γειαδή, ε κπζνπιαζία (fiction) ήηαλ ην 

                                                 
90 Ζ ζεσξία ηεο επηηειεζηηθφηεηαο δελ βξίζθεη ηηο ξίδεο ηεο καθξηά απφ απηή ηεο εγεκνλίαο. Καη νη δχν 

δίλνπλ έκθαζε ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν θαηαζθεπάδεηαη ν θνηλσληθφο θφζκνο –θαη αλαδχνληαη λέεο 

θνηλσληθέο δπλαηφηεηεο (possibilities)–ζε δηάθνξα επίπεδα θνηλσληθήο δξάζεο, ζχκθσλα κε ηελ Butler 

(Butler et al., 2000: 14). 
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θαιιηηερληθφ κέζν, ηαπηίζηεθε κε απηφ (Krauss, 2000: 46). ηελ αηξεηηθή απηή 

ζεψξεζε βιέπνπκε απηφ πνπ ε ίδηα επηζεκαίλεη πξνεγνπκέλσο, παξαζέηνληαο ηνλ 

Foucault, φηη ην κέζν ππάξρεη γηα λα κπνξέζεη λα πξνζδηνξίζεη θάζε θνξέο ηηο λέεο 

ζπκβάζεηο, ηνπο λένπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο, ηε «λέα ηέρλε» (νπ.: 29). Τπφ απηή ηελ 

έλλνηα ε κπζνπιαζία ζηε «κεηά ην κέζν ζπλζήθε» κπνξεί λα είλαη ε ίδηα ην κέζν. Ο 

Broodthaers, φπσο είπακε πξνεγνπκέλσο, πξάγκαηη αμηνπνίεζε ην κχζεπκα πνπ, φπσο 

ηζρπξηδφηαλ, ήηαλ ην ίδην ην κνπζείν ηνπ, θαζψο ζχκθσλα κε ηε δηαηχπσζή ηνπ «ε 

κπζνπιαζία καο επηηξέπεη λα δξέςνπκε ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη ηελ ίδηα ζηηγκή απηά 

πνπ θξχβεη» (νπ.: 49). Ζ Krauss ηαπηίδεη ηε ζηξαηεγηθή πνπ επηζηξαηεχεη ν 

Broodthaers κε ην ίδην ην κέζν. Γελ δίλεη, φκσο, αξθεηή έκθαζε ζην γεγνλφο φηη ε 

ίδξπζε ηνπ κνπζείνπ εγθαζηζηά ήδε έλα άιιν κνληέιν γηα ην ζεζκφ ηνπ κνπζείν, κε 

κεραληζκνχο θαη ζηξαηεγηθέο πνπ δηάλνημαλ ηνπο νξίδνληεο θαη ηηο πξννπηηθέο ησλ 

κνπζείσλ ζε ηέηνην βαζκφ ψζηε ζηαδηαθά απηνί νη κεραληζκνί θαη απηέο νη 

ζηξαηεγηθέο λα δηεθδηθήζνπλ κηα θπξίαξρε ζέζε κέζα ζην πεδίν. Ζ κπζνπιαζία αιιά 

θαη ην Μνπζείν ην νπνίν ππάξρεη σο ζεζκφο, αιιά δελ εκθαλίδεηαη απαξαίηεηα ζε 

θάπνην θπζηθφ ρψξν, δελ απνηεινχλ απιά κηα «κεηαθνξά ηεο ζπλζήθεο ηεο απνπζίαο 

πνπ βξίζθεηαη ζηελ θαξδηά ηεο κπζνπιαζίαο» (νπ.:47), ζχκθσλα κε ηνλ θαιιηηέρλε. 

Σν Μνπζείν είλαη ε παξαδνρή ηεο αδπλαηφηεηαο λα βξεζεί θαλείο επ‟ αφξηζηνλ έμσ 

απφ ηε δνκή. Άιισζηε, ε δηαξθήο δηάδξαζε κεηαμχ ησλ ινγηθψλ ηεο αλαγθαηφηεηαο 

θαη ηεο ελδερνκεληθφηεηαο ζεκαίλεη φηη ε θαηαζθεπή ζεζκψλ είλαη πξντφλ 

αληαγσληζηηθψλ εγεκνληθψλ αγψλσλ νη νπνίνη επηρεηξνχλ λα επηβάιινπλ ηα 

πξνηάγκαηά ηνπο.  

 

ηελ πεξίπησζε ηνπ Broodthaers ε κπζνπιαζία είλαη κηα εθ ησλ ζηξαηεγηθψλ πνπ 

αμηνπνηεί ν θαιιηηέρλεο θαη ε νπνία ζα αμηνπνηεζεί ηδηαίηεξα ζε κεηαγελέζηεξεο 

αξρεηαθέο πξαθηηθέο. Ο ίδηνο ν ζεζκφο γίλεηαη ην κέζν, κηα θφξκα «δηαθνξνπνηεηηθνχ 

πξνζδηνξηζκνχ», πνπ αληηιακβάλεηαη ην κέζν σο ηέηνην θαη ην νπνίν αλαιακβάλεη λα 

ην «επαλεθεχξεη» (reinvent) θαη λα ην «επαλεθθέξεη» (rearticulate) (νπ.:53)
91

. Σν 

Μνπζείν δελ είλαη κφλν έλαο άθακπηνο νξγαληζκφο πνπ ξπζκίδεη ηνλ θαλφλα ηεο 

ηέρλεο ζρεδφλ κεραλνξξαθψληαο. Δίλαη ηαπηφρξνλα έλα πεδίν δεκηνπξγηθήο 

έθθξαζεο, κηα αξέλα αλαηξνπψλ, ξήμεσλ θαη κεηαξξπζκίζεσλ πνπ αληαλαθινχλ 

                                                 
91 πζρεηηζκφο ίζσο κε ην “differential knowledge” ηνπ Foucault φπσο αληιείηαη απφ (Raunig & Ray, 

2009) 
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αιιά ελίνηε πξνθαινχλ ηελ ηάμε θάζε θνηλσλίαο. Ζ θαηαλφεζε ηνπ κχζνπ σο λένπ 

«πεδίνπ αλαπαξάζηαζεο» πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ «επηθάιπςε» ησλ εμαξζξψζεσλ θαη 

ηελ ελζσκάησζε κηαο επξχηεξεο πνηθηιίαο απφ θνηλσληθά αηηήκαηα ιακβάλεη ηελ 

απαξαίηεηε „αληαγσληζηηθή‟ δηάζηαζε. Ο κχζνο, γηα λα ζπκεζνχκε ηε ζεψξεζε ησλ 

Laclau θαη Mouffe, δελ αλαθέξεηαη ζε θάηη πξσηφγνλν. Κάζε ρψξνο πνπ παίξλεη 

ζάξθα θαη νζηά σο αξρή γηα ηελ αλαδηνξγάλσζε ησλ ζηνηρείσλ κηαο εμαξζξσκέλεο 

δνκήο είλαη κπζηθφο. Ο κπζηθφο ηνπ ραξαθηήξαο ζπλαξηάηαη απφ ηε ξηδηθή ηνπ 

αζπλέρεηα κε ηηο εμαξζξψζεηο ησλ θπξίαξρσλ δνκηθψλ κνξθψλ (Laclau, 1997 [1990]: 

148).  

 

Ζ Krauss, φπσο είδακε πξνεγνπκέλσο, ζηξαηεγηθά ηαπηίδεη ηνπο ίδηνπο ηνπο 

κεραληζκνχο κε ηα κέζα ηεο ηέρλεο, πξνθεηκέλνπ λα απνθαζειψζεη ηα θπξίαξρα 

θαιιηηερληθά κέζα θαη ηηο παγησκέλεο αληηιήςεηο ζρεηηθά κε ηε ζεκαζία ησλ 

θαιιηηερληθψλ κέζσλ θαη εηδψλ. ηελ πεξίπησζε ηνπ Μνπζείνπ Broodthaers, ν 

ζεζκφο ηαπηίδεηαη κε ην κέζν. Σν κνπζείν πνπ ν θαιιηηέρλεο ηδξχεη είλαη ην ίδην ηνπ 

ην θαιιηηερληθφ εθθξαζηηθφ κέζν. Με κηα θίλεζε θαηαξγεί ηνλ δηαρσξηζκφ κεηαμχ 

ηνπ έξγνπ θαη ηνπ θνξέα πνπ ην εθζέηεη. Σν αξρείν ηνπ Broodthaers είλαη κηα 

επηηειεζηηθή πξάμε ίδξπζεο ελφο ζεζκνχ. Σν έξγν ηνπ Broodthaers είλαη επίζεο κηα 

θαιιηηερληθή πεξθφξκαλο, ζηελ νπνία ν θαιιηηέρλεο αλαιακβάλεη ην ξφιν ηνπ 

δηεπζπληή, επηκειεηή ηνπ Μνπζείνπ. Απηφ απνηειεί κηα αθφκα αλαηξνπή γηα ην 

αξρείν πνπ ζπλήζσο θαηαρξεζηηθά ηαπηίδεηαη κε ζηαηηθέο θαη φρη κε επηηειεζηηθέο 

κνξθέο έθθξαζεο, παξφηη σο ξεκαηηθή θαηαζθεπή εμ νξηζκνχ ζπλδέεηαη κε ηηο 

ιεηηνπξγίεο ηεο επηηέιεζεο. Ο Broodthaers καμηκαιηζηηθά κεηαηξέπεη θάζε 

δξαζηεξηφηεηα πνπ ζπλδέεηαη κε ην κνπζείν ζε κηα επηηειεζηηθή πξάμε. Δδψ δελ 

βιέπνπκε ηελ εμάξζξσζε ηνπ ζπγγξαθέα (author) αιιά ηελ επηζηξνθή ηνπ σο ελφο 

ππνθεηκέλνπ πνπ είλαη δηαηεζεηκέλν λα αλαιάβεη ηελ επζχλε κηαο ζπγθεθξηκέλεο, 

δηαθνξνπνηεκέλεο εθδνρήο ηνπ ζεζκνχ. Σν κέζν, ην αξρείν πνπ απνηειεί ηνλ ππξήλα 

ηνπ ζεζκνχ σο πξνο ηηο ρσξηθέο ηνπ παξακέηξνπο είλαη ηνπνλνκνινγηθήο ηάμεο. Ο 

θπζηθφο ρψξνο πνπ ην πεξηγξάθεη γίλεηαη δεπηεξεχνπζαο ζεκαζίαο κπξνζηά ζηε 

ζεκαζία ηνπ ηφπνπ ζηνλ νπνίν ιακβάλεη ρψξα ε αλάιεςε ηεο εμνπζίαο, ηεο δχλακεο 

πνπ αθνξά ηε ζπγθξφηεζε ηνπ λένπ θαη ηελ επαλεγγξαθή ηνπ λφκνπ (ηεο ηέρλεο θαη 

ηεο αγνξάο).  
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ηελ πεξίπησζε ηνπ Broodthaers ην ξεκαηηθφ ράνο ηνπ αξρείνπ θαη ηεο δνκήο δελ 

εμεγείηαη ζηελ αλαδίπισζε ζε έλα ζχκπαλ ηνπ νπνίνπ ην θπζηθφ φξην είλαη ην ράνο. 

Αληίζεηα αλαθέξεηαη ζηε δηαηάξαμε πνπ πξνο ζηηγκή πξνθαιεί πξνθεηκέλνπ λα 

ελεξγνπνηήζεη ηελ αλάγθε ηεο αλαδηάξζξσζεο. Ζ ζέιεζε [βι. ζρεηηθά (Λίπνβαηο, 

1988: 272)] γηα ζέζκηζε αλαγλσξίδεη ηε ζεκαζία κηαο πην νξγαλσκέλεο πξφζεζεο 

επαλνξγάλσζεο ησλ ζεζκψλ ηεο ηέρλεο. Ζ ζέιεζε απηή δελ κέλεη, φκσο, κφλν ζηελ 

πξφηαζε. Παίξλεη ηε κνξθή ηεο απφθαζεο ηεο ίδξπζεο κηαο δνκήο θαη ηεο αλάιεςεο 

επζχλεο σο πξνο απηή. Σαπηφρξνλα, ε ζεζκηθή δνκή πνπ νξγαλψλεηαη παξακέλεη 

ιεπηή θαη απνθεληξσκέλε. Ο δεκηνπξγφο ηεο αλαγλσξίδεη φηη ε ζπγθεθξηκέλε δνκή 

απνηειεί κφλν κέξνο πνηθίισλ ζεζκηθψλ εθθξάζεσλ. Δίλαη ην απνηέιεζκα ελφο 

ζπλδπαζκνχ ηζηνξηθψλ παξακέηξσλ θαη δελ απνηεινχλ „γπκλέο πξνζέζεηο‟ 

θαλνληζηηθψλ αλαδηπιψζεσλ θαη ζπιινγηζκψλ. Κάζε δνκή πνπ πξνθχπηεη, παξακέλεη 

πξνζσξηλή, ππφθεηηαη ζε αιιαγέο θαη επαλεμέηαζε θαη είλαη ελδερνκεληθή. 

 

ηελ πξαθηηθή ηνπ Broodthaers βξίζθνπκε αθξηβψο ηηο απνρξψζεηο εθείλεο ζηελ 

ηέρλε ζεζκηθήο θξηηηθήο γηα ηηο νπνίεο κηιήζακε πξνεγνπκέλσο. Ζ ηέρλε ηνπ 

Broodthaers δελ αζθεί κφλν θξηηηθή ζηνπο ζεζκνχο ηεο ηέρλεο αιιά επηρεηξεί λα βξεη 

ηα ζεκεία δηαθπγήο απφ ηελ πιήξε απνξξφθεζε ηεο ηέρλεο απφ ηνπο θπξίαξρνπο 

ζεζκνχο. Πξφθεηηαη γηα ζεκεία δηαθπγήο φπσο ηα ελλνεί ν Raunig πνπ δηαθπιάζζνπλ 

ηε δνκή απφ ην θιείζηκν θαη αλαγλσξίδνπλ ηε ζεκαζία ηνπ ελδερνκεληθνχ 

εγεκνληθνχ παηρληδηνχ θαη ηνλ αληαγσληζκφ αλάκεζα ζε κηα ζεηξά απφ λέεο 

θαηαζθεπέο πνπ δηεθδηθνχλ ηε ζέζε ηεο θαηαζθεπήο πνπ έρεη εμαξζξσζεί. Τπφ απηφ 

ην πξίζκα ην ζπκβνιηθφ θιείζηκν ηνπ Μνπζείνπ κεηά ηε θηινμελία ηνπ ζηελ έθζεζε 

ηεο Documenta 5 (1972) απνθηά έλα ηδηαίηεξν λφεκα. Με ην θιείζηκν απηφ, άλνημε 

έλα νιφθιεξν θαιιηηερληθφ πεδίν. Έξγα ζεζκηθήο θξηηηθήο
92

 ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟80 

φπσο απηά ησλ Hans Haacke, Michael Asher, Fred Wilson, Janet Cardiff, Hans-Peter 

Feldmann, Andrea Fraser, Group Material ζα ζπληειέζνπλ ζηελ «εθζεκειίσζε» 

[δαλεηδφκαζηε εδψ απφ ηνλ εκβιεκαηηθφ ηίηιν ηνπ Douglas Crimp, On the Museum’s 

                                                 
92 Ζ ηέρλε ζεζκηθήο θξηηηθήο ζα επηθεληξψζεη ηελ θξηηηθή ηεο ζην ηεξαξρηθφ κνληέιν ησλ κνπζείσλ, 

ησλ εθζέζεσλ θαη ησλ ινηπψλ ζεζκψλ ηεο ηέρλεο. Καιιηηέρλεο ζπγρξνλίδνπλ ηελ πξνβιεκαηηθή ηνπο 

κε κεηαηνπίζεηο ηνπ ελδηαθέξνληνο ηεο ζεσξίαο ηεο ηέρλεο ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟70 πξνο ηε 

ζεκεησηηθή, ηελ πνιηηηζκηθή ζεσξία θαη ηελ θξηηηθή ζεσξία. ε απηά ηα πιαίζηα αλαδχζεθαλ σο 

θπξίαξρα εξσηήκαηα απηά πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ίδηα ηελ „θαηάζηαζε ηεο ηέρλεο‟ κέζσ ελφο ιφγνπ 

θαη κηαο θαιιηηερληθήο πξαθηηθήο πνπ βξίζθεη ηξφπνπο, κεραληζκνχο γηα λα ζέζεη εξσηήζεηο θαη λα 

παξέρεη απαληήζεηο ζρεηηθά κε ηε „ζέζε‟ ηεο ηέρλεο ζηνπο ζεζκνχο θαη θαη‟ επέθηαζε ηεο θνηλσλίαο, 

ηεο νπνίαο νη ζεζκνί απνηεινχλ ηελ θπξίαξρε έθθξαζε.  
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Ruins (Crimp & Lawler, 1993)] ηνπ κνπζείνπ σο παξαδεηγκαηηθνχ −θαη ζε έλα βαζκφ 

ρξενθνπεκέλνπ− ζεζκνχ ηνπ θαιιηηερληθνχ κνληεξληζκνχ. ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο 

έξγα ζεζκηθήο θξηηηθήο ζα πξνθαιέζνπλ ηε ζχζηαζε αλαλεσκέλσλ κνπζείσλ, κε πην 

δηεπξπκέλα πξνγξάκκαηα ζπκπεξίιεςεο θαη ζα νδεγήζνπλ ζε ελαιιαθηηθέο δνκέο σο 

πξνο ηηο πνιηηηθέο έθζεζεο ηφζν ησλ αληηθεηκέλσλ φζν θαη ησλ ππνθεηκέλσλ πνπ 

αλαπαξίζηαληαη κέζσ απηψλ.  

 

3.5. Ζ εζλνγξαθηθή αξρεηαθή ζηξνθή. Ζ πεξίπησζε ηνπ Mark Dion. 

Ζ πξαθηηθή ηνπ Broodthaers θιεξνδνηεί ην ξεκαηηθφ ράνο, ηελ πεηξακαηηθή 

επηηειεζηηθή γξαθή
93

, ηελ επηζηξνθή ηνπ δεκηνπξγνχ, φρη σο κεκνλσκέλνπ 

ππνθεηκέλνπ αιιά σο δπλάκεη ζπιινγηθφηεηαο. Αθφκα, ζηελ πξαθηηθή ηνπ 

Broodthaers βξίζθνπκε κηα ξηδνζπαζηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ ρψξνπ πνπ ζεκαηνδνηεί 

ηελ αιιαγή σο πξνο ηε ρσξηθή πξφζιεςε ηνπ αξρείνπ. Σν αξρείν ζην έξγν ηνπ 

Broodthaers –φπσο θαη ην Μνπζείν– δελ έρεη έλαλ ζπγθεθξηκέλν ρψξν ζηνλ νπνίν 

δηαθπιάζζεηαη, εθηίζεηαη, επξίζθεηαη. ια ηα παξαπάλσ ζα αμηνπνηεζνχλ ηδηαίηεξα 

ζην ζρεκαηηζκφ ησλ πξαθηηθψλ αξρεηαθνχ ηχπνπ θαηά ηηο δεθαεηίεο ‟80-‟90. 

Καιιηηέρλεο δεκηνπξγνχλ ηηο δηθέο ηνπ ζπιινγέο θαη επξεηεξηαθέο/απνδειηησηηθέο 

(indexical) δηεπζεηήζεηο, πξνθεηκέλνπ λα βξνπλ ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο λα 

„εηζρσξήζνπλ‟ ζηνπο ζεζκνχο θαη λα δηαηαξάμνπλ ηελ αδηακθηζβήηεηε ηζνξξνπία 

ησλ ζεζκψλ, ησλ αξρείσλ θαη ησλ θαηαγξαθψλ. ηφρνο ηνπο είλαη λα ππνλνκεχζνπλ 

ηελ απζεληία ησλ θπξίαξρσλ ηδξπκάησλ θαη λα ακθηζβεηήζνπλ, αθνινπζψληαο ηελ 

απνδνκεηηθή παξάδνζε, ηελ πξνλνκηαθή ζρέζε  ηέηνησλ ηδξπκάησλ κε ηε γλψζε θαη 

ηελ αιήζεηα θαη θαη‟ επέθηαζε ηελ εμνπζία πνπ απηή ζπλεπάγεηαη. Σηο πεξηζζφηεξεο 

θνξέο επηδίδνληαη, θαηά ηα θνπθσηθά πξφηππα, ζηελ πηνζέηεζε θαη ζηε κίκεζε 

αξραηνινγηθψλ θαη κνπζεηνινγηθψλ θαηαηάμεσλ θαη ηαμηλνκήζεσλ. Γνθηκάδνπλ 

αλάινγεο δηεπζεηήζεηο θαη εηηθεηνπνηήζεηο πνπ παξαπέκπνπλ ζε πξνζεθηηθέο 

αμηνινγήζεηο, απνηηκήζεηο θαη πξνζζαθαηξέζεηο, δηαδηθαζίεο απαξαίηεηεο ζηε 

δεκηνπξγία ησλ ζπιινγψλ. Τηνζεηνχλ ηαμηλνκηθέο κεζφδνπο απεπζπλφκελνη ζηηο 

επηζηεκνληθέο ξπζκηζηηθέο δηαδηθαζίεο. Οη πξαθηηθέο απηέο κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ 

                                                 
93 Γηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ν ζπγγξαθέαο επηδηψθεη λα θαηαδείμεη κέζα ζην ίδην ην θείκελν ηνπο 

ηδηαίηεξνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο απηφ θαηαζθεπάδεηαη, ππελζπκίδνληαο ζηνλ αλαγλψζηε φηη ην 

θείκελν πνπ δηαβάδεη δελ είλαη αιήζεηα, αιιά κηα ελδερνκεληθή αλαπαξάζηαζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. 

Ζ δηαδηθαζία απηή ακθηζβεηεί ηελ ηεξαξρηθή ζρέζε, αλάκεζα ζηνλ αλαγλψζηε θαη ηνλ ζπγγξαθέα βι. 

ζρεηηθά (Phillips & Jorgensen 2009 [2002]: 344) 
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κηα δηεχξπλζε ηεο ηέρλεο ζεζκηθήο θξηηηθήο πνπ αθνξά ηε εγγξαθή ηνπ ιφγνπ ηεο 

(επηζηεκνληθήο) απζεληίαο ζην πεδίν ηεο ηέρλεο. ηηο πξαθηηθέο πνπ δηακνξθψλνληαη 

ζε απηφ ην πιαίζην, κπνξεί θαλείο λα επηζεκάλεη δχν εθθάλζεηο ηεο ηέρλεο αξρείνπ 

πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ ιφγν ηεο γλψζεο.  

Ζ πξψηε αθνξά κηα πξνζέγγηζε αξραηνινγηθνχ, εζλνγξαθηθνχ θαη αλζξσπνινγηθνχ 

ραξαθηήξα ή, κάιινλ, κηα εζλνγξαθηθή αξραηνινγία
94

, φπνπ δειαδή ρξεζηηθά 

αληηθείκελα, εξγαιεία θαη πξνζσπηθά αληηθείκελα γίλνληαη αληηθείκελα ηδηαίηεξεο 

πξνζνρήο θαη κειέηεο, θαηά ηα πξφηππα ηεο αξραηνινγηθήο, εζλνγξαθηθήο 

πξνζέγγηζεο, σο ηερλνπξγήκαηα πνπ ελέρνπλ έλα ηδηαίηεξν ζπκβνιηθφ βάξνο. ηηο 

πξαθηηθέο αξραηνινγηθνχ ηχπνπ απνδνκείηαη ε ζεκαζία απηνχ ηνπ ζπκβνιηθνχ 

βάξνπο θαη ησλ κεηαηνπίζεσλ σο πξνο απηφ, πνπ ιακβάλνπλ ρψξα αλά επνρέο. ε 

θάζε πεξίπησζε απηή ε δηαδηθαζία απνζθνπεί ζην λα απνθαιχςεη ηελ επηβεβαίσζε 

ηεο θπξίαξρεο ηδενινγίαο ηελ νπνία ζηεξίδεη ε (πνιηηηζηηθή) νξγάλσζε ηεο γλψζεο 

θαη ηεο πιεξνθνξίαο
95

, νη πνιηηηθέο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, πξνψζεζεο ηνπ 

εζληθνχ πνιηηηζηηθνχ πινχηνπ θ.ν.θ. Ο ηχπνο „αξραηνινγηθήο εζλνγξαθίαο‟, ζηε 

ζχκπιεμή ηνπ κε ην δήηεκα ηεο γλψζεο, επεθηάζεθε θαη ζε άιια πεδία ηνπ 

πνιηηηζκνχ πέξαλ απηνχ ηεο ηέρλεο, ηα νπνία παξαδνζηαθά ζπλδένληαη κε ηε γλψζε, 

δειαδή ηα πεδία ηεο επηζηήκεο θαη ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ.  

 

ηελ πξαθηηθή απηνχ ηνπ ηχπνπ, αθνινπζνχληαη ηαμηλνκηθέο πξαθηηθέο θαη ε θξηηηθή 

ηνπ ζεζκνχ εθθξάδεηαη πνιιέο θνξέο κε κηα θνξκαιηζηηθή πξνζέγγηζε πνπ ζπρλά 

ζπλνςίδεηαη ζε κηα αηζζεηηθή «πξνζεθψλ παξάμελσλ αληηθεηκέλσλ» (curiosity 

cabinets). Ζ πεξίπησζε ηνπ Mark Dion, ππήξμε ραξαθηεξηζηηθή σο πξνο απηή ηελ 

θαηεχζπλζε. Ζ πξαθηηθή ηνπ θαίλεηαη λα αλαπαξάγεη κηα θνηλή ηδέα πνπ 

πξνζιακβάλεη ην θαιιηηερληθφ ππνθείκελν σο ειεχζεξν απφ ηηο ζπκβάζεηο ησλ ιφγσλ 

ηεο απζεληίαο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα ην έξγν ηνπ Dion καο σζεί λα ζθεθηνχκε φηη ην 

θαιιηηερληθφ ππνθείκελν θαη ε θαιιηηερληθή πξαθηηθή δελ είλαη απαιιαγκέλα απφ ην 

ιφγν ηεο απζεληίαο. Ζ πξαθηηθή ηνπ δελ θαηεπζχλεηαη ελάληηα ζηελ επηζηήκε per se, 

αιιά ελάληηα ζηελ ίδηα ηεο ηελ βεβαηφηεηα. Ζ βεβαηφηεηα απηή ζπλδέεηαη κε ηελ 

                                                 
94 Αξραηνινγία είλαη ε επηζηεκνληθή κέζνδνο αλαδήηεζεο ηζηνξηθψλ εθθηλήζεσλ, κε ηελ θνπθστθή 

έλλνηα. Ζ αξραηνινγία είλαη κηα ζηξαηεγηθή απνδφκεζεο ηεο εμνπζίαο θαη ηεο ζεκαζηνδφηεζεο 

(power/signification) ησλ ζπζηεκάησλ.  
95 Σν βηβιίν Contemporary Art and Anthropology (Wright Schneider, 2006), κειεηά ηηο δπλαηφηεηεο 

δηεχξπλζεο ησλ πεδίσλ ηεο ηέρλεο θαη ηεο επηζηήκεο ηεο αλζξσπνινγίαο απφ πξαθηηθέο εθαηέξσζελ. 

Οη επηκειεηέο ηνπ αλαθέξνληαη ζηηο δχν πξαθηηθέο σο ελίνηε αζαθείο θαηεγνξίεο, «λεθειψδεηο 

ππάξμεηο» (nebulus existence) (νπ.: 2)  
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αθεξεκέλε ηδέα ηεο επηζηήκεο∙ ηελ Δπηζηήκε, ζηελ νπνία ν θαζέλαο απφ εκάο είλαη 

δεζκεπκέλνο θαη ε νπνία ζρεκαηίδεη ην πιαίζην ησλ πξάμεσλ φισλ καο (Lacan, 1998 

[1973]: 231). 

 

Ζ δεχηεξε εθδνρή απηήο ηεο ηάζεο αξραηνινγηθήο εζλνγξαθίαο αλαθέξεηαη ζε πην 

ζηνρεπκέλεο θαη δηαθξηηέο θαηεγνξίεο πνπ αθνξνχλ ηηο πνιηηηθέο ηεο ηαπηφηεηαο. ην 

πιαίζην ηεο «εζλνγξαθηθήο ζηξνθήο», γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο νπνίαο νθείινπκε 

πνιιά ζηνλ Hal Foster, ηδηαίηεξα ζην θείκελν ηνπ The Artist as Ethnographer (Foster, 

1999 [1996]) ε ηέρλε αξρείνπ αθνξά ηελ „νξγάλσζε‟ θπιεηηθήο ηαπηφηεηαο, 

ηαπηφηεηαο θχινπ θ.ι.π. Αθνξά ηελ πνιηηηθή ηεο δηαθνξάο, πνπ αλαγλσξίδεη φηη ε 

αξρή πνπ εμνπζηνδνηεί έρεη θχιν, θπιή, ηάμε ε νπνία φκσο είλαη ελδερνκεληθή θαη 

ζρεκαηίδεηαη ξεκαηηθά.  

 

Ο Foster επηζεκαίλεη φηη ε ζχγρξνλε πξαθηηθή πξέπεη λα αλαδεηήζεη κηα θξηηηθή 

απφζηαζε απέλαληη ζηελ απινπνηεηηθή ππεξ-ηαχηηζε κε ηνλ άιιν θαη ηελ επηθίλδπλε 

απν-ηαχηηζε. Δίλαη ζεκαληηθφ λα θαηαλνήζνπκε φηη ε ηαπηφηεηα δελ είλαη ην ίδην κε 

ηηο ηαπηίζεηο θαη φηη νη απινπζηεχζεηο ηεο πξψηεο δελ πξέπεη λα απνηεινχλ 

ππνθαηάζηαην ηεο πξαγκαηηθήο πεξηπινθφηεηαο ησλ δεχηεξσλ (Foster, 1999 [1996] 

:174). Ζ εζλνγξαθηθή ζηξνθή ζηε ζχγρξνλε ηέρλε δηακνξθψλεηαη, ζχκθσλα κε ηνλ 

ζπγγξαθέα, απφ δηεπξχλζεηο πνπ αθνξνχλ ηα πιηθά ζπζηαηηθά ηνπ θαιιηηερληθνχ 

κέζνπ, ηηο θφξκεο, ηηο θαηεγνξίεο, ηηο ρσξηθέο ζπλζήθεο ηεο πξφζιεςεο θαη ηέινο ηηο 

ζσκαηηθέο, πιηθέο (corporeal) βάζεηο απηήο ηεο πξφζιεςεο. Σν νηθνδφκεκα ηεο 

ηέρλεο δελ κπνξνχζε πιένλ λα πεξηγξαθεί κφλν κε ρσξηθνχο φξνπο (ζηνχληην, 

γθαιεξί, κνπζείν θηι). Δίλαη επηπιένλ έλα δηαινγηθφ δίθηπν δηαθνξεηηθψλ πξαθηηθψλ 

θαη ζεζκψλ, δηαθνξεηηθψλ ππνθεηκεληθνηήησλ θαη θνηλνηήησλ. Ο ζεαηήο είλαη έλα 

θνηλσληθφ ππνθείκελν πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηε γιψζζα θαη ζεκαηνδνηείηαη απφ ηε 

δηαθνξά (νηθνλνκηθή, εζληθή, ζεμνπαιηθή, θ.η.ι.). Μηα ηππηθή θαηλνκελνινγηθή 

πξνζέγγηζε ηνπ ρψξνπ κέζσ άιισλ δηθηχσλ δεκηνπξγεί θαη επηπιένλ πηζαλέο 

πξνεθηάζεηο ηνπ ρψξνπ θαη ηεο επηθάλεηαο (ηνπ έξγνπ) σο πνιηηηθήο θαηεγνξίαο. Ζ 

ζεψξεζε απηή επηηξέπεη ηνλ (επη)θαζνξηζκφ ησλ νξίσλ κηαο ηαπηφηεηαο, κηαο 

ζεσξίαο, κηαο πεηζαξρίαο θαη ηε λνεκαηνδφηεζε, ιέμεσλ, φξσλ, κέζσλ θαη ελλνηψλ ην 

λφεκα ησλ νπνίσλ έρεη εθθελσζεί. Ζ θαηάιπζε ησλ πεξηνξηζηηθψλ πξνζδηνξηζκψλ 

ηεο ηέρλεο θαη ηνπ θαιιηηέρλε, ηεο ηαπηφηεηαο θαη ηεο θνηλφηεηαο ππξνδνηήζεθε απφ 

θνηλσληθά θηλήκαηα (αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, ηε θεκηληζηηθή θαη queer πνιηηηθή, ηελ 
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πνιππνιηηηζκηθφηεηα). Πξνζδηνξίζηεθε επίζεο απφ ζεσξεηηθέο εμειίμεηο πνπ 

αθνξνχζαλ ηε ζχγθιηζε ηνπ θεκηληζκνχ κε ηελ ςπραλάιπζε θαη ηε ζεσξία ηνπ 

θηλεκαηνγξάθνπ. πλδέζεθε κε ηελ επαλαλαθάιπςε ηνπ Antonio Gramsci, θαη ηελ 

αλάπηπμε ησλ πνιηηηζκηθψλ ζπνπδψλ ζηε Βξεηαλία, ηελ αμηνπνίεζε ηνπ έξγνπ ησλ 

Althusser, Lacan θαη Foucault, ηελ αλάπηπμε ησλ κεηα-απνηθηαθψλ ζπνπδψλ απφ 

ηνπο Edward Said, Gayatri Spivak, Homi Bhabha θ.ά. Έηζη, θαηαιήγεη ν Foster, ε 

ηέρλε πέξαζε ζην δηεπξπκέλν πεδίν ηεο θνπιηνχξαο θαη ε αλζξσπνινγηθή, 

εζλνγξαθηθή ζηξνθή εμππεξεηνχζε απηφ ην πέξαζκα. Ζ αλζξσπνινγηθή, 

εζλνγξαθηθή ζηξνθή έζηξεςε, θαηά ηνλ ηζηνξηθφ, ην ελδηαθέξνλ καο ζηηο 

„δηαθνξεηηθέο ηαρχηεηεο‟ θαη ηηο „επηκέξνπο‟ πεξηνρέο πνπ πεξηγξάθνπλ ηελ 

κεηακνληέξλα ζπλζήθε. Απηή ε ζπλζήθε, ζχκθσλα κε ηνλ ηζηνξηθφ, απαηηεί απφ ηνλ 

θαιιηηέρλε λα είλαη φρη κφλν επαξθψο εμνηθεησκέλνο κε ηηο δνκέο ηεο θάζε 

θνπιηνχξαο, πξνθεηκέλνπ λα ηηο ραξηνγξαθήζεη, αιιά επηπιένλ θαη κε ηελ ηζηνξία, 

πξνθεηκέλνπ λα ηελ αθεγεζεί.  

 

Μεηά ηε δεθαεηία ηνπ ‟80, ππφ ην βάξνο επίζεο κηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ ζα 

νδεγήζεη ζηελ θαζίδεζε ηεο αγνξάο, αλαδεηήζεθαλ νη ξηδνζπαζηηθέο πξννπηηθέο ηνπ 

θαιιηηερληθνχ ρψξνπ, πέξα απφ ην ζέακα θαη ηηο επηδξάζεηο ηνπ (Leung, Καινθαίξη 

2001: 54). Καιιηηέρλεο ζα αζθήζνπλ θξηηηθή αθφκα πην ζηνρεπκέλα ζηνπο 

θαιιηηερληθνχο νξγαληζκνχο θαη ζηα κνπζεία. ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ζα αλαιάβνπλ 

θαη πην αθηηβηζηηθέο δξάζεηο ζρεηηθά κε ηηο πνιηηηθέο ηεο ηαπηφηεηαο. Μέξνο απηήο 

ηεο δξάζεο απνηειεί ε θεκηληζηηθή θξηηηθή ζηνπο ζεζκνχο ή δξάζεηο πνπ ζρεηίδνληαλ 

κε ην AIDS θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ νκνθπιφθηισλ. 

 

Ο θαιιηηέρλεο Mark Dion εμεηάδεη ηνπ ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη θπξίαξρεο 

ηδενινγίεο θαη νη δεκφζηνη ζεζκνί δηακνξθψλνπλ ηελ θαηαλφεζε ηεο ηζηνξίαο, ηεο 

ίδηαο ηεο γλψζεο θαη ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ. Ο θαιιηηέρλεο νηθεηνπνηνχκελνο 

αξραηνινγηθέο, εζλνγξαθηθέο θαη άιιεο επηζηεκνληθέο κεζφδνπο ζπιινγήο, 

ηαμηλφκεζεο, αξρεηνζέηεζεο θαη έθζεζεο αληηθεηκέλσλ επηδηψθεη λα ακθηζβεηήζεη 

ηνπο ζπκβαηηθνχο ηξφπνπο αληίιεςεο θαη πξφζιεςεο απηψλ ησλ αληηθεηκέλσλ. Σα 

έξγα ηνπ Dion ακθηζβεηνχλ θπξίσο ηνλ δηαρσξηζκφ κεηαμχ „αληηθεηκεληθψλ‟ 

(νξζνινγηζηηθψλ) επηζηεκνληθψλ κεζφδσλ θαη „ππνθεηκεληθψλ‟ (ηξαζηνλαιηζηηθψλ) 

πξνζεγγίζεσλ. Οη ζεακαηηθέο πξνζήθεο αμηνπεξίεξγσλ αληηθεηκέλσλ (cabinets of 

curiosities) πνπ θαηαζθεπάδεη εζηηάδνπλ ηελ πξνζνρή καο ζηελ άηππε δηεπζέηεζε ησλ 
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αληηθεηκέλσλ θαη ησλ εηδψλ. Οη πξνζήθεο απηέο απφ ηε κηα επηρεηξνχλ κηα ζεηξά 

αληηζηξνθψλ σο πξνο ηνλ νξγαλσκέλν θαη κεζνδεπκέλν ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

θαηαζθεπάδεηαη θαη θαζνδεγείηαη ε γλψζε γηα ηε θχζε. Απφ ηελ άιιε απνθαιχπηνπλ 

ηελ απψζεζε ησλ ηξαζηνλαιηζηηθψλ απνρξψζεσλ πνπ ελεδξεχνπλ ζηνλ ίδην ηνλ ιφγν 

ηεο επηζηεκνληθήο απζεληίαο.  

 

Ζ πξαθηηθή ηνπ Dion ηαπηίζηεθε κε ηε δεχηεξε θάζε αξρεηαθήο πξαθηηθήο
96

. Ζ 

πξνζέγγηζε ηνπ αξρείνπ ζε απηή ηε θάζε ζπλδέεηαη ηδηαίηεξα κε ηελ „εζλνγξαθηθή 

ζηξνθή‟ θαη παξακέλεη ζε κεγάιν βαζκφ ζπλδεκέλε κε δεηήκαηα ζπιινγήο.  

πκπίπηεη κε ηελ αλάπηπμε ηεο επξχηεξεο θαιιηηερληθήο θαηεγνξίαο ηεο „ηέρλεο 

ζεζκηθήο θξηηηθήο‟ (institutional critique), ε νπνία εζηηάδεη ζηελ θξηηηθή ζηνπο 

ζεζκνχο ηεο ηέρλεο θαη θαη‟ επέθηαζε ηεο θνηλσλίαο. Ζ θξηηηθή ηνπ Dion 

επηθεληξψλεηαη, σο „γλήζηα‟ ηέρλε ζεζκηθήο θξηηηθήο, ζηα κνπζεία. Ο Dion 

ελδηαθέξεηαη ηδηαίηεξα γηα ηα κνπζεία θπζηθήο ηζηνξίαο (εηθ. 5) θαη ηα 

παλεπηζηεκηαθά κνπζεία. Σα ηδξχκαηα απηά παξνπζηάδνληαη σο ηα θαηεμνρήλ κέξε 

πνπ ηαπηίδνληαη ζηε ζπλείδεζε ηνπ θνηλνχ κε ηελ παξαγσγή ηεο γλψζεο θαη ηελ 

θαηαζθεπή λνήκαηνο κέζα απφ ηελ ηαμηλφκεζε θαη αξρεηνζέηεζε ησλ εηδψλ. Ο 

εληνπηζκφο ησλ „εηδψλ πξνέιεπζεο‟ νδεγεί ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ απαξρψλ, νη 

νπνίεο ινγίδνληαη σο κηα αζθαιήο πεγή γλψζεο θαη βεβαηφηεηαο. Ζ πξαθηηθή ηνπ 

Dion δελ επηθεληξψλεηαη απνθιεηζηηθά ζην δήηεκα ηεο νξγάλσζεο θαη ηεο 

παξνπζίαζεο ησλ αληηθεηκέλσλ. Ο ππξήλαο ηεο πξαθηηθήο ηνπ βξίζθεηαη ζηελ 

αξρεηαθή έξεπλα θαη νξγάλσζε σο πξαθηηθή πνπ πξνζδηνξίδεη θαη εγθαζηδξχεη ηε 

γλψζε. Ζ πξνζέγγηζή ηνπ απερεί ηε θνπθσηθή γελεαινγηθή αλάγλσζε γηα ην 

ζρεκαηηζκφ ηεο γλψζεο θαη γηα ηνλ ξφιν ηνπ αξρεηαθνχ κεραληζκνχ (dispositif) ζηελ 

αλαπαξαγσγή θπξίαξρσλ ζρέζεσλ εμνπζίαο. Σα κνπζεία, φπσο παξνπζηάδνληαη ζην 

έξγν ηνπ Dion, είλαη ε ζπκπχθλσζε ηνπ ιφγνπ ηεο επηζηήκεο θαη ηνπ παλεπηζηεκίνπ 

[βι. ζρεηηθά (Endt, March 2007)]. Οη κεραληζκνί ηνπ αξρείνπ ηαπηίδνληαη κε ηνπο 

κεραληζκνχο ηνπ κνπζείνπ. Κχξην κέιεκα ηεο έξεπλαο ηνπ θαιιηηέρλεο είλαη ε 

απνδφκεζε απηψλ ησλ κεραληζκψλ. Ο Dion κεηαθέξεη ην ζχζηεκα ησλ αξρείσλ θαη 

ησλ κνπζείσλ ζε εγθαηαζηάζεηο (installations), δειαδή ζε θπζηθνχο ρψξνπο πνπ 

ζρεκαηνπνηνχλ ή κάιινλ „παγψλνπλ‟ ζην ρψξν ηνπο ηερλνθξαηηθνχο ηξφπνπο κε ηνπο 

νπνίνπο εγθαζηδξχεηαη ε γλψζε. χκθσλα κε ηνλ θαιιηηέρλε, ε κειέηε ησλ ηξφπσλ 

                                                 
96 Αλαθεξζήθακε ζηηο „θάζεηο‟ αξρεηαθήο πξαθηηθήο ζην πξψην θεθάιαην.  
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κε ηνπο νπνίνπο νξγαλψλεηαη κηα ζπιινγή [ε ζπιινγή θαη ην αξρείν ζηελ πεξίπησζε 

ηνπ Dion ηαπηίδνληαη ππφ ηε ζθέπε ηνπ επξεπηεξίνπ (index)]
97

 αληηπξνζσπεπηηθψλ 

δεηγκάησλ απφ δηάθνξα είδε −νη απζαηξεζίεο, νη απνθιεηζκνί, νη αλαγσγέο− καο 

απνθαιχπηνπλ ηνπο ηξφπνπ πνπ θαη΄ αλαινγία „νξγαλψλεηαη‟ ε ηζηνξηθή θαη 

επηζηεκνληθή αιήζεηα. 

  

Ο Dion ζε φιε ηε δεθαεηία ηνπ ‟90 εζηίαζε ζην δήηεκα ηνπ νηθνζπζηήκαηνο, ζην 

πεξηβάιινλ θαη ηηο δνκέο νξγάλσζεο πνπ ην πξνζδηνξίδνπλ. Σα έξγα ηνπ είλαη 

γιππηηθέο εγθαηαζηάζεηο πνπ πξνζνκνηάδνπλ ην αξραηνινγηθφ, κνπζεηνινγηθφ 

ηδενινγηθφ κεραληζκφ ζηε βάζε κηαο επξεηεξηαθήο, ηαμηλνκηθήο δηεπζέηεζεο ε νπνία 

ππαηλίζζεηαη ηελ αμηνινγηθή θξίζε ζρεηηθά κε θαζέλα ηα αληηθείκελα θαη είδε (θπηά, 

δψα θ..π). Σα επξήκαηα ηνπ θαιιηηέρλε ζρεηίδνληαη θαηά πεξίπησζε κε ην δσηθφ 

βαζίιεην, ηε βηνκεραληθή αξραηνινγία, ηε βηνκεραλία ηεο αθαδεκίαο. Ζ έξεπλα ηνπ 

θαιιηηέρλε, ζε αληίζεζε κε ην ξεκαηηθφ ράνο ησλ έξγσλ ηνπ Broodthaers, 

απνθξπζηαιιψλεηαη ζε πεξηβάιινληα πνπ γίλνληαη ηα ίδηα ζηαηηθά, κνπζεηαθά 

εθζέκαηα. Γειαδή, νη γιππηηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ θαιιηηέρλε πξνθαινχλ κηα 

επηηεδεπκέλα απφκαθξε, „κελ αγγίδεηε‟, ζρέζε πνπ παξαπέκπεη ζε ζπλζήθεο θχιαμεο 

ησλ ζπάλησλ θπζηθψλ εηδψλ. Οη ρψξνη, πνπ παξάγεη, παξαδίλνληαη πεξηζζφηεξν ζηε 

ζαγήλε ησλ θνπθσηθψλ εηεξνηνπηψλ –κηα απφ απηέο ζα κπνξνχζε λα είλαη ην αξρείν– 

θαη πξνθαινχλ ηνλ ζεαηή ζε κηα ζεηξά αλαινγηψλ. Απηέο νη αλαινγίεο εθθξάδνληαη 

σο εμήο: 

 

«φια ηα κέξε αλαγθαζηηθνχ εγθιεηζκνχ −ηα γθέην, νη παξαγθνππφιεηο, νη θπιαθέο, ηα 

ςπρηαηξεία, ηα ζηξαηφπεδα ζπγθέληξσζεο έρνπλ θάηη θνηλφ κε ηνπο δσνινγηθνχο 

θήπνπο. κσο είλαη ηαπηφρξνλα εχθνιν θαη ακθηιεγφκελν λα ρξεζηκνπνηήζεη θαλείο ην 

δσνινγηθφ θήπν σο ζχκβνιν. Ο δσνινγηθφο θήπνο είλαη κηα εθδήισζε ηεο ζρέζεο ηνπ 

αλζξψπνπ κε ηα δψα. Σίπνηα άιιν. Ζ πεξηζσξηνπνίεζε ησλ δψσλ ζήκεξα είλαη ην 

επαθφινπζν ηεο πεξηζσξηνπνίεζεο ηεο κφλεο ηάμεο πνπ, θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

ηζηνξίαο έκεηλε εμνηθεησκέλε κε ηα δψα θαη δηαηήξεζε ηε ζνθία πνπ ζπλνδεχεη απηή 

ηελ εμνηθείσζε: ηνλ κηθξνκεζαίν αγξφηε. Ζ βάζε απηήο ηεο ζνθίαο είλαη κηα 

παξαδνρή ηνπ δπηζκνχ πνπ βξίζθεηαη ζηελ αθεηεξία απηήο ηεο ζρέζεο. Μεηαμχ 

αλζξψπνπ θαη δψνπ. Ζ απφξξηςε απηνχ ηνπ δπηζκνχ είλαη πηζαλψο έλαο ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο πνπ αλνίγεη ην δξφκν γηα ηνλ κνληέξλν νινθιεξσηηζκφ […] 

                                                 
97 Σν ελδηαθέξνλ γηα ην επξεηήξην έρεη απνηειέζεη θεληξηθφ ζεκείν αλαθνξάο ζηνλ θαλφλα ηεο 

ηζηνξίαο γηα ηε ζχλδεζε πεξηπηψζεσλ πνπ μεθηλνχλ απφ ηνλ Marcel Duchamp θαη θηάλνπλ ζηνλ 

κηληκαιηζηή Robert Morris. 
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Ο δσνινγηθφο θήπνο δελ κπνξεί παξά λα είλαη κηα απνγνήηεπζε. […] Γηαηί εθεί 

βξίζθεηαη ε απφιπηε ζπλέπεηα ηεο πεξηζσξηνπνίεζεο. Σν βιέκκα κεηαμχ δψνπ θαη 

αλζξψπνπ, πνπ κπνξεί λα έπαημε έλαλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε ηεο θνηλσλίαο 

ησλ αλζξψπσλ θαη κε ηνλ νπνίν φινη νη άλζξσπνη έδεζαλ κέρξη κφιηο πξηλ έλα αηψλα, 

έρεη εμαθαληζηεί. ηε ζέα ηνπ θάζε δψνπ, ν αζπλφδεπηνο επηζθέπηεο ηνπ δσνινγηθνχ 

θήπνπ είλαη κφλνο. ζν γηα ηα πιήζε αλήθνπλ ζε έλα είδνπο πνπ ηνπιάρηζηνλ 

βξίζθεηαη ζε απνκφλσζε. Απηή ε ηζηνξηθή απψιεηα, ηεο νπνίαο νη δσνινγηθνί θήπνη 

είλαη κλεκεία, είλαη ακεηάθιεηε γηα ηελ θαπηηαιηζηηθή θνπιηνχξα.» (Berger, 1980: 

107)  

Ζ πξφηαζε ηνπ Dion, καο θάλεη λα θαηαλννχκε ην αξρείν ηνπ, πνπ κνξθνπνηείηαη ζε 

εθζεκαηηθέο εγθαηαζηάζεηο, ζην πιαίζην κηαο νιφθιεξεο γξακκαηείαο 

εηεξνηνπνινγίαο πνπ αλαπηχρζεθε ηδηαίηεξα ζηε δεθαεηία ηνπ ‟80. Απηνί νη «άιινη 

ρψξνη», πξνλνκηνχρνη, απαγνξεπκέλνη, θξίζεο ή απφθιηζεο, είλαη ρψξνη πνπ νχηε ν 

εκπλεπζηήο ησλ εηεξνηνπηψλ Michel Foucault δελ πξνζδηφξηζε επαξθψο σο πξνο ηνπο 

ηξφπνπο (εμσηεξηθφηεηαο θαη εζσηεξηθφηεηαο) ππνθεηκελνπνίεζεο πνπ παξάγνπλ, 

φπσο επηζεκαίλεη ν ζεσξεηηθφο Oliver Marchart (1999). Ο Dion, παξάγεη κηα ζεηξά, 

ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν πξνθαλψλ, αληηζηνηρήζεσλ. ηνλ βαζκφ πνπ απηέο δελ 

αλαθέξνληαη ζηα φξηα ησλ αληηζηνηρήζεσλ, παξακέλνπλ ακθίζεκεο. Ζ ηδέα ησλ 

ηζνδπλάκσλ καο θάλεη ζθεπηηθνχο ζε κηα δηαξθή κεησλπκηθή κεηάζεζε ησλ 

ζεκαηλφλησλ. Απηή ε ηδέα αθνξά έλα ζπκβηβαζκφ αλάκεζα ζηε δηάζηαζε ηεο 

ηζνδπλακίαο θαη ηεο δηαθνξάο. Ο ζπκβηβαζκφο ζηεξίδεηαη ζε απνθάζεηο απνθιεηζκψλ 

πνπ θαζνξίδνπλ ηη ηζνδπλακεί θαη ηη δηαθέξεη ζηα ππνθείκελα πνπ αλαδχνληαη θάζε 

θνξά απφ απηή ηε δηαδηθαζία. Πξφθεηηαη γηα κηα δηαδηθαζία πνπ δηακνξθψλεη 

ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο ζπκπεξηθνξάο. Σν αξρείν ζηελ πεξίπησζε ηνπ Dion ηαπηίδεηαη 

κέζσ ηεο ηαμηλνκεηηθήο δηαδηθαζίαο κε ην νπηηθφ, ρσξηθφ απνηέιεζκα απηήο ηεο 

δηαδηθαζίαο, κε ηελ παξαγσγή εηεξνηνπηψλ. Παξφι‟ απηά, ε πξαθηηθή ηνπ θαζίζηαηαη 

ελδηαθέξνπζα ζηνλ βαζκφ πνπ πξννηθνλνκεί ηελ θαηαλφεζε ηνπ θαιιηηερληθνχ 

αξρείνπ σο ην „ζεκείν δηαξξαθήο‟ ην νπνίν παξάγεη κηα ζεηξά ηζνδπλάκσλ πνπ είλαη 

απαξαίηεηε γηα ην (κεξηθφ) θιείζηκν ηνπ λνήκαηνο. Απηφ κε έλαλ πην ζχλζεην, ζαθή 

θαη ζηνρεπκέλν ηξφπν, ζα θαηαζηεί ζηαδηαθά θεληξηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο αξρεηαθήο 

ηέρλεο, φπσο ζα δείμνπκε ζηηο πην χζηεξεο πεξηπηψζεηο.  
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Ο Dion θηλείηαη πεξηζζφηεξν ζηελ παξάδνζε ηεο ηέρλεο εγθαηάζηαζεο (installation 

art) θαη ηνπνεηδνχο ηέρλεο (site-specific)
98

, εζηηάδνληαο ζην δήηεκα ηεο 

επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ ζεαηή κέζα ζηα πεξηβάιινληα πνπ νξγαλψλεη ν θαιιηηέρλεο. 

Με απηφ ηνλ ηξφπν ε ζέζε ηνπ ζεαηή δξακαηνπνηείηαη θαη γίλεηαη κηα εκπεηξία πην 

ζπλεηδεηή. ηελ πεξίπησζή ηνπ ε αμηνπνίεζε ηνπ εθζεζηαθνχ κεραληζκνχ 

(apparatus), ηεο ηαμηλνκηθήο θαη αξρεηαθήο πξαθηηθήο ηαπηίδεηαη πξνο ζηηγκή κε ηηο 

αξρέο δηαθχιαμεο πνπ δηαπεξλνχλ ηηο πξν-Γηαθσηηζκνχ ηδησηηθέο ζπιινγέο. Ο ίδηνο ν 

Dion καξηπξεί ηελ «αγάπε [ηνπ] γηα ηα curiosity cabinets (εηθ. 6), ηδηαίηεξα θαζψο 

ζπκίδνπλ ηε ζνπξεαιηζηηθή πνηφηεηα ησλ πίζσ δσκαηίσλ πνιιψλ κνπζείσλ, παξά ηηο 

ίδηεο ηηο εθζεζηαθέο αίζνπζεο» (Putnam, 2001: ρσξίο αξίζκεζε). Οη αλνξζφδνμεο 

δηεπζεηήζεηο επξεκάησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, εξγαζηεξηαθνχ 

πιηθνχ θαη θαηαζθεπαζκέλσλ ηερλνπξγεκάησλ «ππαηλίζζνληαη [ηελ θξηηηθή απφ 

κέξνπο ηνπ θαιιηηέρλε, πνπ αθνξά ηελ] έιιεηςε δηαζηαπξνχκελεο γνληκνπνίεζεο 

ηδεψλ κεηαμχ αθαδεκατθψλ πεηζαξρηψλ πνπ εκπνδίδνπλ ηελ εμέιημε ηεο γλψζεο» 

(νπ.).   

 

Ο Dion πηνζεηεί έλα είδνο αθαηαζηαζίαο σο κνξθή δεκηνπξγηθήο ελαιιαθηηθήο ζηε 

ζηείξα πεξηραξάθσζε ησλ ηδεψλ θαη ησλ πεδίσλ, αθαηαζηαζία πνπ επηηξέπεη ηνπο 

ειεχζεξνπο ζπλεηξκνχο θαη ηηο αλαπάληερεο δηαζπλδέζεηο. Ζ αηζζεηηθή ησλ πξνζεθψλ 

αμηνπεξίεξγσλ αληηθεηκέλσλ (cabinets of curiosity) θαη ησλ ειεχζεξσλ ζπλεηξκψλ 

αλαθαιεί ηε ζνπξεαιηζηηθή αηζζεηηθή. Ζ ελεξγνπνίεζε απηψλ ησλ κεραληζκψλ ζα 

κπνξνχζε λα ιεθζεί σο ζθφπηκε αλαθνξά ζηε δηάζεζε αλαηξνπήο ηεο αζηηθήο 

θνπιηνχξαο ζηελ νπνία ζηφρεπζε ε ζνπξεαιηζηηθή πξφθιεζε. Δδψ, φκσο, ν ζηφρνο 

δελ είλαη ηφζν ε αλαηξνπή φζν ε ελζσκάησζε ηεο Γηαθνξάο θαη ηεο επηζπκίαο ζηνλ 

Λφγν ηεο παλεπηζηεκηαθήο γλψζεο. Ο Λφγνο ηεο παλεπηζηεκηαθήο γλψζεο ζηεξίδεη 

ην θπξίαξρν θνηλσληθφ ζχζηεκα ην νπνίν βαζίδεηαη ζε παγησκέλεο αληηιήςεηο 

ζρεηηθά κε ηα ππνθείκελα. Ζ ζνπξεαιηζηηθή πξφθιεζε ζρεηηθά κε ην αξρείν δελ ζα 

έπξεπε λα αλαδεηεζεί ηφζν ζηνπο ειεχζεξνπο ζπλεηξκνχο φζν ζην ίδην ην αξρείν ησλ 

νπξεαιηζηψλ, ην αξρείν/γξαθείν –Bureau de Reschersches Surrealistes (1924)– πνπ 

ζπλέζηεζαλ γηα ηελ παξαγσγή ηελ πξνψζεζε θαη ηε δηαθχιαμε ησλ „αξρψλ‟ ηνπο. Οη 

                                                 
98 Ο φξνο ηνπνεηδήο ηέρλε, γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ νπνίνπ νθείινπκε πνιιά ζηελ ηζηνξηθφ Miwon 

Kwon θαη ζην νκψλπκν βηβιίν ηεο (Kwon, 2004) θαη ζηελ κειέηε ηεο Claire Bishop (2008) 

αμηνπνηήζεθε σο κηα ππεξθαηεγνξία, πνπ εκπεξηέρεη πξαθηηθέο ζεζκηθήο θξηηηθήο, εγθαηαζηάζεηο, 

πεξθφξκαλο, ηέρλε ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ. Σν έξγν ζεσξείηαη αμερψξηζην απφ ην πιαίζηφ ηνπ θαη ην 

ρψξν ζηνλ νπνίν εθηίζεηαη. 
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νπξεαιηζηέο κε απηή ηελ θίλεζε αλέιαβαλ ελεξγεηηθά ηελ νξγάλσζε ηεο ίδηα ηεο 

δνκήο πνπ ζα αλαιάκβαλε ηνλ ξφιν ηεο αλαηξνπήο ηνπ θπξίαξρνπ ιφγνπ, ζρεηηθά κε 

ηελ ηέρλε, ηα θαιιηηερληθά ππνθείκελα, ελ ηέιεη ηελ ίδηα ηελ θνηλσλία. 

 

Σελ αηζζεηηθή ηνπ Dion –πνπ παξνπζηάδεη ην αξρείν ζε έλα έθζεκα πνπ 

ραξαθηεξίδεηαη απφ έλα ρανηηθφ ζχκπαλ αληηθεηκέλσλ, νπηηθνχ θαη έγγξαθνπ πιηθνχ 

πξνο απνθσδηθνπνίεζε ησλ κε αλακελφκελσλ αλαινγηψλ θαη ζπζηνηρίζεσλ– 

αθνινπζνχλ θαη λεφηεξνη θαιιηηέρλεο, φπσο ν Βξεηαλφο Jamie Shovlin. ην έξγν ηνπ 

In Search of Perfect Harmony (2006), ν Shovlin εθζέηεη ςεπδν-επηζηεκνληθφ πιηθφ, 

ακθίβνιεο εγθπξφηεηαο ην νπνίν φκσο νξγαλψλεηαη κε ηελ „απζηεξφηεηα‟ ηνπ 

αξρείνπ, ηαμηλνκείηαη, θαηεγνξηνπνηείηαη. Ζ αξρεηαθή απζηεξφηεηα δίλεη πξνο ζηηγκή 

ζε απηφ ην πιηθφ κηα ςεπδαίζζεζε απζεληηθφηεηαο. Ο Shovlin, φπσο θαη ν Dion, 

ρξεζηκνπνηεί ηηο εθζεζηαθέο κνπζεηνινγηθέο ζπκβάζεηο, αλακεηγλχνληαο πιηθφ πνπ 

απφ ηε θχζε ηνπ είλαη αληηθαηηθφ, πξνβιεκαηνπνηψληαο ηνλ ηξφπν πνπ νξγαλψλνπκε 

θαη θαηεγνξηνπνηνχκε ηνλ θφζκν πξνθεηκέλνπ λα ηνλ θαηαλνήζνπκε. Ζ 

πξνβιεκαηνπνίεζε θαη ν αλαζηνραζκφο πηνζεηνχληαη απφ ηελ θαιιηηερληθή πξαθηηθή 

σο αλαπφζπαζηα ζηνηρεία γηα ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ πξφζιεςε απηψλ ησλ έξγσλ. 

πσο είπακε θαη λσξίηεξα ηα έξγα ηεο κεηαπνιεκηθήο πεξηφδνπ, ηδηαίηεξα απηά πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαγξαθηθή θαη ηεθκεξησηηθή ηέρλε ραξαθηεξίδνληαη απφ κηα 

ζεηξά „επηπρψλ αληηκεηαζέζεσλ‟ κε άιια πεδία ή, φπσο ζα έιεγε ν Foucault, 

ραξαθηεξίδνληαη απφ έλαλ επηπρή ζεηηθηζκφ. 

 

Σα έξγα ηνπ Dion καο θέξλνπλ αληηκέησπνπο κε ηα φξηα θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο 

γλψζεο, δελ ακθηζβεηνχλ φκσο ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο. Μαο δίλνπλ, ηαπηφρξνλα ηελ 

επθαηξία λα ζθεθηνχκε ηηο ηξαζηνλαιηζηηθέο απφςεηο πνπ αλαδχνληαη, φηαλ θαλείο δελ 

επηρεηξεί λα επαλεγθαζηδξχζεη ηε ζρέζε ηνπ κε ηελ γλψζε. Αθφκα, πεξηζζφηεξν ηα 

έξγα απηά καο πξνθαινχλ λα αλαινγηζηνχκε, ηε ζεκαζία, πνπ έρεη γηα ηε ιεηηνπξγία 

θάζε θνηλσλίαο ε αλαγλψξηζε φηη ε «αληηθεηκεληθφηεηά» ηεο δελ είλαη ππεξάλσ 

κεξηθφηεηαο. Κάζε γλψζε είλαη κηα επηινγή. Ζ επηβίσζε θαη ε θαηνρχξσζή ηεο 

ζπλίζηαηαη ζε έλαλ βαζκφ ζηελ απψζεζε ηεο δηαθνξάο, βαζίδεηαη δειαδή ζε κηα 

«ηζνπεδσηηθή νπδεηεξφηεηα (Λίπνβαηο, 1991: 55) πνπ απνθιείεη ηηο αζπλείδεηεο 

επηζπκίεο. ε κηα πην ειεχζεξε εξκελεία ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ην κνληέιν ηεο 

αξραηνινγηθήο εζλνγξαθίαο ζηνρεχεη ζηελ θξηηηθή κηαο νινθιεξσηηθήο 

γξαθεηνθξαηηθήο θαη επηρεηξεκαηηθήο εγγξαθήο ηνπ Νφκνπ. Γηαρσξίδεη ηε δηαδηθαζία 
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ηεο ζέζκηζεο, απφ ηελ γξαθεηνθξαηηθή θαη επηρεηξεκαηηθή θαηαλφεζε θάζε δνκήο. ε 

απηή, ε αζηακάηεηε θαη αλαγθαζηηθή ζπζζψξεπζε γλψζεο ή θεθαιαίνπ, ε 

αζηακάηεηε απψζεζε ησλ νξκψλ σο πξνυπφζεζε θαη απνηέιεζκα απηήο ηεο 

δηαδηθαζίαο πεξηγξάθνπλ ηε δπζθνξία κέζα ζηνλ πνιηηηζκφ. Ζ εζλνγξαθηθή ζηξνθή 

κπνξεί λα πξνζιεθζεί σο ε επνηθνδνκεηηθή θξηηηθή ηνπ νξζνινγηζκνχ, ε νπνία 

αλαγλσξίδεη ηελ πξνυπφζεζε ηεο «κεξηθήο αλαγθαηφηεηαο ηεο επηβνιήο ηνπ» 

απνδερφκελε, φκσο, φηη θάζε γλψζε είλαη κηα επηινγή (νπ.: 52-55).  

 

Σν αμηνπεξίεξγν ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ δηαθπιάζζεη ε ζπιιεθηηθή καλία γίλεηαη, ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ Dion, έλα ηεθκήξην παξαδνμφηεηαο
99

. Αλαθέξεηαη ζηελ παξάδνμε 

ζπλήζεηα εθθεληξηθψλ ειίη ππνθεηκέλσλ λα εγθισβίδνπλ σο ζηαηηθά, άρξνλα θαη 

άηνπα εθζέκαηα, νηηδήπνηε ζπάλην θαη δπζεχξεην, σζάλ έηζη λα κπνξνχζαλ λα 

ειέγμνπλ ην „αλνίθεην‟. Πην παξάδνμε, φκσο, απφ ηα ίδηα ηα αληηθείκελα πνπ 

θηινμελνχληαη ζε απηέο ηηο πξνζήθεο είλαη ε ίδηα ε ρεηξνλνκία ηνπ ζπιιέθηε, πάλσ 

ζηελ νπνία ζηεξίρηεθε, ζε κεγάιν βαζκφ, ε δεκηνπξγία ησλ πξψησλ κνπζείσλ ζηνλ 

δπηηθφ θφζκν. Σν ελδηαθέξνλ ηνπ Dion γηα ηηο απαξρέο ηεο θπζηθήο, εζλνγξαθηθήο, 

αλζξσπνινγηθήο, βηνινγηθήο επηζηήκεο ππελζπκίδεη ηελ αηζηνδνμία ηεο πξψηκεο 

λεσηεξηθφηεηαο, πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ „απνκάγεπζή‟ ηνπ δπηηθνχ θφζκνπ, ε νπνία 

ζηεξίρηεθε ζηελ νξζνινγηθή θαηαλφεζε ηεο θχζεο θαη ηνπ θφζκνπ. Ζ αηζηνδνμία 

απηή ζπλδέζεθε κε ηε ζεκαζία πνπ απνδφζεθε ζηελ αμία ηεο επηζηεκνληθήο 

εξκελείαο γηα ηελ πξννδεπηηθή αλάπηπμε ηεο θνηλσλίαο θαη ησλ αλζξψπσλ ηεο.  

 

ηε ζχδεπμε ησλ ιφγσλ ηεο ηέρλεο θαη ηεο επηζηήκεο, ησλ δηαθνξεηηθψλ δξψλησλ, 

ηνπ „ειεχζεξνπ θαιιηηερληθνχ ππνθεηκέλνπ‟ θαη ηνπ „δεζκεπκέλνπ –ζην δνγκαηηζκφ 

ηνπ νξζνχ ιφγνπ– επηζηεκνληθνχ ππνθεηκέλνπ‟, βξίζθεη θαλείο ηα αδηέμνδα ηφζν ηνπ 

θαιιηηερληζκνχ φζν θαη ηνπ επηζηεκνληζκνχ πνπ γίλεηαη εξγαιεηαθφο θαη 

αηειέζθνξνο. Μέζα απφ ηελ ηαμηλφκεζε θαη αξρεηνζέηεζε ησλ εηδψλ –δηαδηθαζίεο 

πνπ νδεγνχλ ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ απαξρψλ, ν νπνίνο ινγίδεηαη σο κηα αζθαιήο 

πεγή γλψζεο θαη βεβαηφηεηαο– αλαδχνληαη ηα δηιήκκαηα πνπ επαλέξρνληαη 

                                                 
99 Σν επηρείξεκα απηφ ζρεηηθά κε ηελ „παξαδνμφηεηα‟ αλαπηχρζεθε απφ ηελ γξάθνπζα γηα πξψηε θνξά 

ζηελ αλάιπζε ηνπ έξγνπ ηνπ Έιιελα θαιιηηέρλε Απφζηνινπ Καξαζηεξγίνπ κε αθνξκή ηελ αηνκηθή 

ηνπ έθζεζε, ζηε γθαιεξί Els Hanappe, Υεηκψλαο 2011 (θαηάινγνο ππφ δεκνζίεπζε). 
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επαλεηιεκκέλα ζρεηηθά κε ηελ αιήζεηα, ηνλ νξζφ ιφγν αιιά θπξίσο ηελ εζηθή θαη 

πνιηηηθή επζχλε ησλ αηφκσλ. Ο Dion καδί κε ηηο ζηαηηθέο εγθαηαζηάζεηο, θαηά 

πεξίπησζε νξγαλψλεη, κεηαμχ άιισλ, „δξάζεηο επαηζζεηνπνίεζεο‟, „ελεξγνπνίεζεο‟ 

θαη „παξνρήο δπλαηνηήησλ‟ (engagement, empowerment). Σέηνηα είλαη ε δξάζε πνπ 

αλέιαβε κε καζεηέο ηνπ Γπκλαζίνπ ηνπ ηθάγν γηα ηελ ίδξπζε ηνπ Chicago Urban 

Ecology Action Group (1993) (εηθ. 7, 8). Οη θηλήζεηο ηνπ Dion επαηζζεηνπνηνχλ ην 

θνηλφ σο πξνο ην γεγνλφο φηη ν ζρεηηθηζκφο θαη ν ζθεπηηθηζκφο δελ έρεη λφεκα, φηαλ 

θαηαξγεί ηνλ Λφγν αιιά φηαλ ππνδεηθλχεη ηα φξηά ηνπ. Ζ αιεζηλή θαηαλφεζε ησλ 

πξαγκάησλ βξίζθεηαη κέζα θαη έμσ απφ ηηο θπζηθέο επηζηήκεο θαη ε πξφνδνο 

πξνέξρεηαη απφ ηελ αλαθάιπςε, ηελ παξαγσγή θαη ηελ απφθηεζε απφ ηνπο 

αλζξψπνπο θαηλνχξγησλ δνκψλ (θαηα)λφεζεο κε ηηο νπνίεο κπνξνχλ λα εγγξάςνπλ 

ηθαλνπνηεηηθά ηελ πξαγκαηηθφηεηα (Λίπνβαηο. 1991: 19). 

 

Σν ράνο ησλ εθζεκάησλ πξνθαιεί ηελ επηζπκία ηεο λνεηηθήο ζχλδεζήο ηνπο, ηελ 

νπνία νθείιεη λα θάλεη ν ζεαηήο πξνθεηκέλνπ λα απνθσδηθνπνηήζεη ην λφεκα ηεο 

ζπλεχξεζεο απηψλ ησλ αληηθεηκέλσλ ζηνλ ρψξν. Πέξα απφ ηελ απφιαπζε πνπ 

ελδερνκέλσο πξνζθέξνπλ ζηνλ ζεαηή απηά ηα θαινζρεκαηηζκέλα εθζέκαηα, ππάξρεη 

ε απφιαπζε ηεο αλάζπξζεο ησλ ππνθσζθνπζψλ ζεκαζηψλ πνπ θέξνπλ απηά ηα 

αληηθείκελα. Ζ πιεζπληηθφηεηα ησλ αληηθεηκέλσλ, ησλ κέζσλ, ησλ ζπλδπαζκψλ ηνπο, 

ηππηθή σο έλαλ βαζκφ ηεο ηεθκεξησηηθήο, αξρεηαθήο ηέρλεο πξνθαιεί ηνλ ζεαηή λα 

αλαιάβεη ηελ επζχλε σο πξνο ηηο αλαγλψζεηο πνπ επηιέγεη, ηε ζέζε πνπ παίξλεη 

απέλαληη ζηνλ ιφγν κε ηνλ νπνίν έξρεηαη αληηκέησπνο. Ο ζεαηήο/ρξήζηεο θαιείηαη λα 

ζέζεη εξσηήκαηα ζηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ γηα ηηο δηθέο ηνπ κεζφδνπο θαη επηζπκίεο. 

ηνλ ζεαηή παξαδίδεηαη ην αξρείν θαη ε επζχλε λα αλαζχξεη ηελ Aιήζεηα ησλ 

ηεθκεξίσλ. Με απηή ηελ ρεηξνλνκία ν ζεαηήο γίλεηαη θαη απηφο κέξνο ηνπ 

„ζπιινγηθνχ ζπγγξαθέα‟. Πξνθεηκέλνπ λα „πιεζηάζνπκε‟ ηελ Αιήζεηα είλαη 

ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο ε ζπκθηιίσζε κε ηελ παξαδνμφηεηα ηνπ βαζηθνχ ξφινπ ηνπ 

Σπραίνπ ζηηο θπζηθέο επηζηήκεο, ηεο αλαγθαηφηεηαο ηεο απνηπρίαο γηα ηελ πξφνδν 

θαζψο θαη ηεο παξαδνρήο ηεο «δηπινπξνζσπίαο» (ηνπ ζέιεηλ θαη επηζπκείλ σο 

πξνυπφζεζεο ηεο αιήζεηαο ησλ ππνθεηκέλσλ) (Λίπνβαηο, 1991: 37). Απηή ε παξαδνρή 

ζα κπνξνχζε λα απνηειεί ηνλ πηζαλφ νξίδνληα έξγσλ φπσο ηνπ Dion αλαθνξηθά κε ηηο 

πξάμεηο ησλ ππνθεηκέλσλ πνπ θέξνπλ ηελ επζχλε ηεο κνλάδαο θαη ηε δέζκεπζε σο 

πξνο ηε ζπιινγηθφηεηα (νπ.). 
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πσο είπακε πξνεγνπκέλσο, ν Foster ζηνλ „αλζξσπνιφγν θαιιηηέρλε‟ (The Artist as 

Ethnographer (1999 [1996]), ζέηεη ην δήηεκα ηεο επαλεγγξαθήο, πεξηγξάθνληαο 

απηέο ηηο πξαθηηθέο σο «επαλεγγξαθέο δνζκέλσλ αλαπαξαζηάζεσλ» (νπ: 172). Ζ 

„εζλνγξαθηθή ζηξνθή‟
100

 πξνζεγγίδεη ην ππνθείκελν φρη κφλν αλαθνξηθά κε ηηο 

νηθνλνκηθέο ζρέζεηο πνπ ην πξνζδηνξίδνπλ αιιά πξσηίζησο κε φξνπο πνιηηηζηηθήο 

ηαπηφηεηαο (νπ.: 173), θέξλνληαο καο, ηαπηφρξνλα, αληηκέησπνπο κε ην δήηεκα ηνπ 

πεξίπινθνπ δηαρσξηζκνχ κεηαμχ ηαπηφηεηαο θαη ηαχηηζεο (νπ.: 174). χκθσλα κε ηνλ 

Foster, απηή ε πξνζέγγηζε, βαζηζκέλε ζηε κεηακνληέξλα ζεψξεζε, δελ αθνξνχζε 

δηρνηνκηθά κνληέια εηεξφηεηαο αιιά ζρεζηαθά κνληέια δηαθνξάο (νπ.: 178) πνπ 

ζηξέθνπλ ηελ πξνζνρή ζε ζπλδέζεηο κε επηκέξνπο ηαπηφηεηεο (ζεμνπαιηθή, 

θνηλσληθή, εζληθή, ηαμηθή θ.ιπ.) θαη ηνπνζεηήζεηο (positions) εληφο ηεο θάζε 

δηαθνξάο (νπ.: 179). Οη ζεζκνί δελ πεξηγξάθνληαη κε ρσξηθνχο φξνπο αιιά σο 

ξεκαηηθνί ζρεκαηηζκνί ελφο δηθηχνπ δηαθνξεηηθψλ πξαθηηθψλ, ζεζκψλ, 

ππνθεηκεληθνηήησλ θαη θνηλνηήησλ (νπ.: 184). Καιιηηέρλεο, φπσο ν Dion, εζηηάδνπλ 

ζηηο «επηπινθέο» πνπ αθνξνχλ ηα δεηήκαηα ηεο ηαπηφηεηαο θαη ησλ ηαπηίζεσλ ζην 

εζλνγξαθηθφ κνληέιν. Σν αξρείν ζε απηή ηελ πεξίπησζε δελ αθνξά κηα αξραηνινγία 

ηεο γλψζεο αιιά κηα γελεαινγία  ηεο δηαθνξάο πνπ απαηηεί φρη κφλν «ην ξεκαηηθφ 

εχξνο αιιά θαη ην ξεκαηηθφ βάζνο» (νπ.: 201) ησλ αλαπαξαζηάζεσλ ηεο δηαθνξάο
101

.  

 

Ζ ζεκαζία ηνπ αξρείνπ βαζίδεηαη ζηελ «αλαγλψξηζε ηνπ ξφινπ πνπ παίδνπλ νη 

θνηλσληθνί αληαγσληζκνί ζηελ αλάδεημε πνιηηηθψλ ππνθεηκέλσλ θαη πξνζδηνξίδεηαη 

απφ θνηλσληθέο δηεθδηθήζεηο πνπ βξίζθνπλ έθθξαζε ζηνπο ρψξνπο παξαγσγήο 

γλψζεο» (Γεκεηξαθάθε, 2009: 37). Ζ πνιηηηθή ηεο αλαπαξάζηαζεο πνπ θαζφξηζε ηε 

θπζηνγλσκία ηεο κεηαπνιεκηθήο θαιιηηερληθήο πξαθηηθήο ππήξμε αιιειέλδεηε κε 

ηελ «πνιηηηθή ηεο ηαπηφηεηαο» (νπ.). Ζ πνιηηηθή ηεο αλαπαξάζηαζεο δελ θάιπςε 

                                                 
100 Ο φξνο απηφο απνηέιεζε ηνλ ηίηιν ηνπ ηέηαξηνπ ηεχρνπο ηνπ πεξηνδηθνχ (De-, dis-, ex-): Site-

Specificity in Art: the Ethnographic Turn: 4 (Coles, 2001). Οη ζπγγξαθείο ηεο έθδνζεο εμεηάδνπλ ηελ 

επίδξαζε ησλ εζλνγξαθηθψλ κεζφδσλ θαη ησλ κεζφδσλ ηεο ηζηνξίαο ηεο ηέρλεο ζε θαιιηηερληθέο 

πξαθηηθέο. Ζ έθδνζε απηή επηβεβαηψλεη ηελ θαζηέξσζε απηήο ηεο ηάζεο σο κηαο δηαθξηηήο 

θαιιηηερληθήο θαηεγνξίαο ζηνλ θαλφλα ηεο ηζηνξίαο ηεο ηέρλεο (Coles, September 2001).  
101 Παξφι‟ απηά θάπνηνο δελ πξέπεη λα παγηδεχεηαη ζηελ αληίιεςε φηη ε πνιηηηζηηθή δηαθνξά κπνξεί 

λα βαζηζηεί ζηελ ηδέα ηνπ απνθιεηζκνχ ηνπ παξαδνζηαθνχ ηαμηθνχ αληαγσληζκνχ. Αληηζέησο, φπσο ζα 

έιεγε ν Slavoy Zizek ζε απηφ ην ζχλζεην πξφβιεκα κπνξεί θάπνηνο λα απαληήζεη κφλν θαηαθαηηθά θαη 

σο πξνο ηηο δχν θαηεπζχλζεηο, ζχκθσλα κε ην νκψλπκν άξζξν ηνπ: Class Struggle or Postmodernism: 

Yes Please (Ταμηθόο Αγώλαο ή Μεηακνληεξληζκόο; Ναη Παξαθαιώ), [Zizek ζην Butler et al., 2000: 90-

135)]. Σν παγθφζκην θεθάιαην δελ κπνξεί λα εμαηξεζεί απφ ηελ πνιχ ρξήζηκε κεηακνληέξλα αλάιπζε 

ηεο γιψζζαο θαη ηεο θνπιηνχξαο θαη κφλν ζηε δηαπινθή ηνπο κπνξνχκε λα θαηαλνήζνπκε θαη λα 

απνθαιχςνπκε ηε ζθαηή πιεπξά ηεο εμνπζίαο.  
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κφλν ην θελφ απφ ηνλ «ζάλαην ηνπ ζπγγξαθέα», ηνπ θαηαπηεζηηθνχ, θπξίαξρνπ, 

πξνλνκηνχρνπ ππνθεηκέλνπ αιιά ηνλ επαλέθεξε απφ ηνλ ρψξν ησλ 

«πεξηζσξηνπνηεκέλσλ, παξα-ππνθεηκέλσλ πνπ είραλ απνηειέζεη ηα ηπθιά ζεκεία ησλ 

παξαδνζηαθψλ αθεγήζεσλ» (νπ.). Ζ νξγάλσζε απηψλ ησλ πνιηηηθψλ ππνθεηκέλσλ 

δελ είλαη κηα ζπκπιεξσκαηηθή ζπλζήθε πνπ γεκίδεη ηα θελά ησλ εμαξζξψζεσλ αιιά 

ε πξσηαξρηθή ζθελή ηεο θαηαζθεπήο ζηελ νπνία ζηνρεχεη έλα αξρείν. Απηφ θάλεη 

νξαηφ «ηνλ θαηαζηαηηθφ ξφιν ηεο αλαπαξάζηαζεο ζην ζρεκαηηζκφ ηεο ζέιεζεο» 

(Laclau, 1996: 99). ηηο επφκελεο πεξηπηψζεηο πνπ ζα αλαπηχμνπκε ην αξρείν 

αλαιακβάλεη νινέλα θαη πην δπλακηθφ ξφιν ζηελ „νξγάλσζε ησλ πνιηηηθψλ 

ππνθεηκέλσλ‟. 

 

3.6. Renee Green. Ζ ‘Άιιε’
102

 ζεζκηθή παξέκβαζε.  

Σν έξγν ηεο Αθξνακεξηθαλήο Renee Green απνηειεί κηα αθφκα έθθξαζε ηεο ηέρλεο 

ζεζκηθήο θξηηηθήο. Σν έξγν ηεο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ εθιεθηηθή ζπζζψξεπζε 

πιηθνχ ε νπνία απνηειεί ηνλ ππξήλα ησλ εξγαζηψλ ηεο. Σα έξγα ηεο παίξλνπλ ηε 

κνξθή ζχλζεησλ εγθαηαζηάζεσλ ζηηο νπνίεο ηδέεο, ηζηνξηθά γεγνλφηα, αθεγήζεηο θαη 

πνιηηηζηηθά θαιιηηερλήκαηα (cultural artifacts) ηίζεληαη ππφ εμέηαζε. Ζ Green, κε ηελ 

έθζεζε κηαο πιεζψξαο πιηθνχ πξνζθαιεί ηνλ ζεαηή λα αλαιάβεη έλαλ θεληξηθφ ξφιν 

ζηελ απνδφκεζε ησλ ιφγσλ πνπ θαηαζθεπάδνπλ θαη παξάγνπλ ππνθείκελα. Μέζα 

απφ ηελ παξαγσγή αιιειεπηδξαζηηθψλ πεξηβαιιφλησλ ν ζεαηήο γίλεηαη κέηνρνο ηεο 

θαηαζθεπήο λνήκαηνο, θαζψο ν ίδηνο θαιείηαη λα ζπλζέζεη ην πιήζνο ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ ηνπ παξαηίζεληαη. χκθσλα κε ηε θαιιηηέρληδα, ε δηαδηθαζία ηεο 

ζπιινγήο, ηεο αξρεηνζέηεζεο θαη ηεο έθζεζεο απνθαιχπηνπλ ηε ζχλζεηε ιεηηνπξγία 

νξηζκέλσλ ηδενινγηψλ κε θχξην ηνλ ηδενινγηθφ κεραληζκφ ηνπ αξρείνπ (archival 

apparatus). Δπίθεληξν ηεο έξεπλάο ηεο είλαη ν ηξφπνο πνπ ηζηνξηθά θαη κπζνπιαζηηθά 

ηεθκήξηα απνθαιχπηνπλ (ππνθεηκεληθέο) φςεηο ηεο αληίιεςήο καο γηα ηνλ θφζκν θαη 

ηε ζέζε ησλ ππνθεηκέλσλ κέζα ζε απηφλ, νη νπνίεο είλαη εμίζνπ πξαγκαηηθέο θαη 

ζεκαίλνπζεο. Κάζε πξφηδεθη ηεο Green είλαη κηα εθηεηακέλε έξεπλα πνπ θαηαιήγεη 

ζε έλα αξρείν ππάξρνληνο πιηθνχ, θεηκέλσλ, ηερλνπξγεκάησλ θαη θαηαιφγσλ πνπ ε 

θαιιηηέρληδα έρεη ζπιιέμεη θαζψο επίζεο θαη έξγσλ πνπ ε ίδηα έρεη θαηαζθεπάζεη γηα 

                                                 
102 Ζ ζειπθή θαηάιεμε δελ αλαθέξεηαη ζε κηα δφθηκε „παξαιιαγή‟ ηεο έλλνηαο ηνπ „Άιινπ‟. Δίλαη   

θαηαρξεζηηθή θαζψο ν „Άιινο‟ ζηε Λαθαληθή ζεψξεζε είλαη επίζεο ην „Άιιν θχιν. Σν Άιιν θχιν 

είλαη πάληνηε ε ΓΤΝΑΗΚΑ, θάηη πνπ ηζρχεη ηφζν γηα ηα ζειπθά φζν θαη γηα ηα αξζεληθά ππνθείκελα. 

ηε δηθή καο πεξίπησζε είλαη έλα παίγλην πνπ ππνγξακκίδεη ηε θεκηληζηηθή πξννπηηθή ηνπ έξγνπ ηεο 

Green. 
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ην εθάζηνηε πξφηδεθη: θσηνγξαθίεο, βίληεν, πνιιαπιά (prints), ερεηηθά έξγα. Σν 

αξρείν παίξλεη ηε κνξθή εγθαηαζηάζεσλ πξνζεθηηθά ζρεδηαζκέλσλ κε ηέηνην ηξφπν, 

ψζηε λα ελεξγνπνηεζεί ζηνλ ζεαηή ν κεραληζκφο ηεο ζχλζεζεο θαη παξαγσγήο 

λνήκαηνο απφ ην πιηθφ πνπ εθηίζεηαη. Μεηαμχ ησλ πξφηδεθη παξάγεηαη έλα δίθηπν 

ζρέζεσλ, ελλνηνινγηθψλ ζπλδέζκσλ θαζψο ην θαζέλα απφ απηά ηειεί ελ εμειίμεη (on 

process) θαη παξνπζηάδεηαη ζε δηαθνξεηηθέο ηνπνζεζίεο, ζε δηαθνξεηηθά ζπγθείκελα, 

κε δηαθνξεηηθέο θάζε θνξά κνξθέο. Γηα παξάδεηγκα ην έξγν Import/Export Funk 

Office (1992), παξνπζηάζηεθε σο εγθαηάζηαζε ζηελ Κνισλία θαη ζην Λνο Άληδειεο. 

Τπάξρεη επίζεο ζηε κνξθή Cd-Rom (1996). Σν έξγν Code: Survey (2005–2006) είλαη 

έλα δεκφζην έξγν πνπ εθηίζεηαη ζηα θεληξηθά γξαθεία ηεο Caltrans (California 

Department of Transportation) ζην Λνο Άληδειεο θαη επίζεο ζε έλαλ ηζηφηνπν. 

 

Γηα ηελ ίδηα ηελ Green ε ζηφρεπζε ζηα αξρεία θαη ζηνπο κεραληζκνχο παξαγσγήο 

γλψζεο εθθηλεί αθξηβψο απφ ηελ πνιππνιηηηζκηθή ηδηαίηεξε ηαπηφηεηά ηεο. Αλ θαη ην 

ζπγθεθξηκέλν κνληέιν πξαθηηθήο, πνπ έρεη, θαηά θάπνην ηξφπν, βηνγξαθηθή αθεηεξία 

έρεη έλα ελδηαθέξνλ πιενλέθηεκα, ην έξγν ηεο καο πξνβιεκαηίδεη σο πξνο ην a priori 

πιενλέθηεκα απηήο ηεο ηδηαηηεξφηεηαο. ηε δεθαεηία ηνπ ‟90 ην ελδηαθέξνλ γηα ηελ 

θπιεηηθή θαη πνιηηηζηηθή δηαθνξά γλψξηζε κηα ελνξρεζηξσκέλε απφ ηελ πιεπξά ησλ 

πνιηηηζηηθψλ θνξέσλ ζπλαηλεηηθή θαη εμηζνξξνπεηηθή αληηκεηψπηζε. Απηή, φκσο, ε 

ελνξρεζηξσκέλε δηεπζέηεζε ηεο δηαθνξάο ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ζηε βάζε ηεο 

ζπλαίλεζεο δελ ιάκβαλε ππφςε φηη ε πνιηηηθή ηεο ζπλαίλεζεο παξαβιέπεη ή κάιινλ 

απνθξχπηεη ηε βία, ηηο απηαπάηεο θαη ηνπο απνθιεηζκνχο πνπ ελέρεη. Ζ 

εμηζνξξνπεηηθή ηάζε (compensatory) αγλνεί ηηο νηθνλνκηθέο θαη ζεζκηθέο 

παξακέηξνπο πνπ επζχλνληαη γηα ηηο θνηλσληθέο αδηθίεο (Alteri, Φζηλφπσξν 1990).  

 

πγθεθξηκέλα, ε Green δηαπηζηψλεη απηή ηελ πξνπέηεηα ηνπ πεδίνπ, ε νπνία ζην 

φλνκα κηαο εμηζσηηθήο αληηκεηψπηζεο ηεο δηαθνξάο πξνθαηαβάιιεη ηα ελδηαθέξνληα 

ελφο θαιιηηέρλε. Απηή ε πξνπέηεηα κεηαθξάδεηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο πξνζδνθίεο πνπ 

πεξηνξίδνπλ ηελ ηαπηφηεηα ηφζν ησλ ίδησλ ησλ θαιιηηερλψλ φζν θαη ησλ έξγσλ ηνπο 

ζην πιαίζην κηαο πνιηηηθήο νξζφηεηαο (Kwon, 2004: 14-1). Ζ ηζηνξηθφο Miwon Kwon 

(Kwon, 2004), ζην βηβιίν ηεο One Place After Another. Site Specific Art and 

Locational Identity αλαθέξεη ην εμήο πεξηζηαηηθφ ζρεηηθά κε ηελ Green. ηαλ ε 

θαιιηηέρληδα πξνζθιήζεθε λα ζπκκεηάζρεη ζηελ έθζεζε Culture in Action (1992-3) 

ζην ηθάγν, βξέζεθε αληηκέησπε κε κηα εμαηξεηηθά πξνδηαγεγξακκέλε θαη 
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ππεξπξνζδηνξηζκέλε ζπλζήθε ζρεηηθά κε ην έξγν πνπ ν ζεζκφο πξνζδνθνχζε απφ 

εθείλε. Οη δηνξγαλσηέο αμίσλαλ έλα έξγν πνπ λα ζρεηίδεηαη κε ηελ αθξν-ακεξηθάληθε 

θαηαγσγή ηεο. Ζ πξνβιεκαηηθή ηεο Green εθθηλεί απφ κηα ζεηξά ηέηνησλ 

πεξηζηαηηθψλ θαηά ηα νπνία ην πεδίν επηδεηνχζε −ιφγσ ηεο θπιεηηθήο ηεο 

ηδηαηηεξφηεηαο− ηελ παξαγσγή έξγσλ κε ζπγθεθξηκέλν θαη θαηεπζπλφκελν 

πεξηερφκελν πνπ ζα αληαπνθξίλνηαλ ζε πξνθαζνξηζκέλεο πνιηηηθέο ηεο 

αλαπαξάζηαζεο. Δπηρείξεζε κηα ζεηξά „θηλήζεσλ δηαθπγήο‟ (fleeing) ζηε δηάζεζε 

ησλ ζεζκψλ γηα νξγάλσζε θαη „θιείζηκν‟.  

 

Ζ Green ελδηαθέξεηαη γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν «ζπλδέεηαη θαλείο κε ηελ ηζηνξία 

κέζσ πξνζσπηθψλ αλακλήζεσλ» (McTighe, 2007: 441). Σν ελδηαθέξνλ απηφ 

απνηππψλεηαη ραξαθηεξηζηηθά ζην έξγν ηεο Partially Buried in Three Parts (1996-9) 

θαη ην αθφινπζν απηνχ Partially Buried Continued (1997) (εηθ. 9). Αθεηεξία απηνχ 

ηνπ δίπηπρνπ έξγνπ, πνπ βαζίδεηαη ζε αξρεηαθφ/θαηαγξαθηθφ (documentary) πιηθφ, 

είλαη ην έξγν ηνπ Robert Smithson, Partially Buried Woodshed (1970), ην νπνίν 

ιεηηνπξγεί σο ξήηξα πνπ πξνκεζεχεη ηνλ ζεαηή κε έλα εξγαιείν εξκελείαο ηνπ 

ζπλνιηθνχ έξγνπ. Ζ ρξνληθή ζηηγκή ηεο παξαγσγήο απηνχ ηνπ εκβιεκαηηθνχ έξγνπ 

ηεο land art είλαη ην νξφζεκν γηα ηελ έξεπλα ηεο Green γχξσ απφ ηα θνηηεηηθά 

θηλήκαηα δηακαξηπξίαο ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο. Ζ Green δεκηνπξγεί έλα πξσηφηππν 

δίθηπν ζρεηηθά κε ηνπο κεραληζκνχο δηακφξθσζεο ηαπηφηεηαο ζηελ κεηαπνιεκηθή 

γεληά ακεξηθάλσλ πνιηηψλ.  

 

Σν δίθηπν πνπ παξάγεη ε Green κέζα απφ ηελ πξφθιεζε δηαθφξσλ ηζνδπλακηψλ, ηηο 

νπνίεο ππξνδνηεί ε νξγάλσζε ηνπ αξρεηαθνχ πιηθνχ, εθθηλεί απφ ην πεδίν ηεο ηέρλεο, 

ηηο πξνζσπηθέο αλακλήζεηο θαη εθηείλεηαη πέξαλ απηψλ. Οη θηλεηνπνηήζεηο θνηηεηψλ 

ζηελ πνιηηεία ηνπ Kent ελάληηα ζηελ επέκβαζε ζηελ Κακπφηδε θαη ε ζαλαηεθφξα 

έθβαζε απηψλ ησλ θηλεηνπνηήζεσλ, ζην έξγν ηεο Green ζπλδένληαη κε ηε ζθαγή ησλ 

θνηηεηψλ ζηελ Kwangju ηεο Κνξέαο ην 1981, θηλεηνπνίεζε πνπ έκεηλε γλσζηή σο ην 

Γεκνθξαηηθφ Κίλεκα ηεο Kwangju (Kwangju Democratization Movement). Οη δχν 

απηέο θαζίζηαληαη θνκβηθέο ζηηγκέο φρη κφλν ζηελ πξνθαλή ζχλδεζε δχν θνηηεηηθψλ 

θηλεηνπνηήζεσλ θαη ηεο ηξαγηθήο έθβαζήο ηνπο αιιά θαη ζηνλ ηδηαίηεξν ηξφπν πνπ 

απηέο νη «εμαξζξσκέλεο» (dislocated) ζηηγκέο ζηελ ηζηνξία ησλ θνηηεηηθψλ 

θηλεκάησλ επαλαζπλδένληαη ζε κηα άιιε ρξνληθή ζηηγκή πξνθεηκέλνπ λα γίλεη 

θαηαλνεηή ε αληίζηαζε ελφο ππνθεηκέλνπ, ηεο ίδηαο ηεο θαιιηηέρληδαο, ζε 
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πξνδηαγεγξακκέλεο θαη θπζηθνπνηεκέλεο ηαπηφηεηεο. Ζ Green επηρεηξεί λα αλαδείμεη 

ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν παξάγνληαη νη θπζηθνπνηήζεηο ζηα ίδηα ηα ππνθείκελα θαη ηηο 

επηινγέο ηνπο θαζψο θαη ζηηο πξνζδνθίεο ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπο σο πξνο απηά. Σν 

έξγν ηεο δεκηνπξγεί ηζνδπλακίεο ηεο πνιηηηθήο ηζηνξίαο ησλ ηφπσλ κε ηε δηθή ηεο 

πξνζσπηθή ηζηνξία. Σν Kent, ζπλδέεηαη κε ηελ ηζηνξία ηεο κεηέξαο ηεο ε νπνία 

ππήξμε δηδάζθνπζα ζην Kent State University αθξηβψο ηελ ηαξαγκέλε δεθαεηία ηνπ 

‟70. Ζ Κνξέα ζπλδέεηαη κε ηνλ παηέξα ηεο, ν νπνίνο ππεξέηεζε σο έγρξσκνο 

Ακεξηθάλνο ζηξαηηψηεο ζηνλ πφιεκν ηεο Κνξέαο. Ζ ίδηα πξνβιεκαηνπνηεί ηνλ ηξφπν 

πνπ ην πεξηβάιινλ ηεο πεξηκέλεη απφ ηελ ίδηα κηα ηδηαίηεξε „επαηζζεζία‟ σο πξνο 

ζπγθεθξηκέλεο ηζηνξηθέο πεξηφδνπο εμαηηίαο ηεο νηθνγελεηαθήο ηεο ηζηνξίαο θαη ηεο 

„ηδηαίηεξεο‟ ηαπηφηεηάο ηεο. 

  

Ζ Renee Green κειεηά ηηο αξρεηαθέο δπλαηφηεηεο ησλ κηληηαθψλ κέζσλ, ηδηαίηεξα ηνπ 

βίληεν, ζηελ εμαζθάιηζε ηεο κλήκεο θαη ηεο ηζηνξίαο δεκηνπξγψληαο έλα αμεδηάιπην 

λήκα απφ ζηνηρεία ηεο πνιηηηθήο, θαιιηηερληθήο θαη πξνζσπηθήο ηζηνξίαο. Ζ Green 

αμηνπνηεί ην νηθηαθφ βίληεν (home video) πξνθεηκέλνπ λα επαλεηζάγεη απηφ πνπ είλαη 

ζακκέλν ζηελ ιατθή κλήκε (popular memory) ζην πξνζσπηθφ θαη ην νηθηαθφ. Ζ 

θαιιηηέρληδα ζπλδέεη κεηαμχ ηνπο „λήκαηα κλήκεο‟, φπσο ηα απνκεηλάξηα ηνπ έξγνπ 

ηνπ Robert Smithson, Partially Buried Woodshed, ηεθκεξησηηθφ πιηθφ απφ ηε 

δνινθνλία ησλ θνηηεηψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο καξηπξίεο ηεο κεηέξαο ηεο. Ζ Green 

δηακνξθψλεη έλα εθηεηακέλν δίθηπν αλαθνξψλ, έλα απνθεληξσκέλν αξρείν ζην νπνίν 

ζπγθεληξψλεη αλνκνηφκνξθα θαη εηεξνρξνληζκέλα ηεθκήξηα. Σν αξρείν ηεο είλαη 

εκπνηηζκέλν απφ ηελ ηδέα ηεο εληξνπίαο (πνπ ππήξμε εκβιεκαηηθή θαη ζην έξγν ηνπ 

Smithson). Γεκηνπξγεί κηα λέα ηάμε πνπ επαλαπξνζδηνξίδεη ηηο ζρέζεηο ηνπ παξφληνο 

θαη ηνπ παξειζφληνο κέζα απφ ηηο ηαπηφηεηεο –ζηελ πεξίπησζε ηεο Green, ηεο 

κεζναζηηθήο, γπλαηθείαο, δηαθπιεηηθήο, ακεξηθάληθεο ηαπηφηεηαο. ην εθηεηακέλν 

θαη απνθεληξσκέλν αξρείν πνπ ζπγθξνηεί, ν δέθηεο πεξηβάιιεηαη απφ ηα ζηνηρεία 

εθείλα πνπ νδεγνχλ ζε κηα «επαγσγηθή αθήγεζε» (implicative narrative), ζε κηα 

αθήγεζε ην λφεκα ηεο νπνίαο εμαξηάηαη θαηά θχξην ιφγν απφ ηνλ θάζε ρξήζηε/ζεαηή 

θαη ε νπνία ζθφπηκα είλαη «αλνηρηή» πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί απηή ε 

δηαδηθαζία
103

 . 

 

                                                 
103 http://www.installationart.net/PDF/Green.pdf. 
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Ζ θαιιηηέρληδα  ρξεζηκνπνηεί ηνπο αλαρξνληζκνχο θαη ηηο ρσξηθέο εμαξζξψζεηο 

πξνθεηκέλνπ λα παξάγεη «αληηζηνηρίζεηο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ ρξφλσλ θαη ρψξσλ» 

(correspondences between times and places) (McTighe, 2007: 442). Ζ Green 

ρξεζηκνπνηεί σο κεραληζκφ ηε λνζηαιγία πνπ ζθφπηκα πξνθαιεί ζηνπο ζεαηέο 

δείρλνληαο θσηνγξαθίεο απφ ην πξνζσπηθφ άικπνπκ ηεο νηθνγέλεηάο ηεο, 

αλακεκεηγκέλεο κε ηζηνξηθέο θσηνγξαθίεο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ ηζηνξία ελφο ηφπνπ 

ή κηαο επνρήο. ηελ εθδνρή ηνπ έξγνπ Partially Buried Continued, πνπ παξνπζίαζε 

ζηελ Biennale ηεο Kwangju, ζε έλα δηακνξθσκέλν πεξηβάιινλ πξνβνιψλ, 

παξνπζηάδνληαη θσηνγξαθίεο ηνπ παηέξα ηεο απφ ηελ επνρή πνπ ήηαλ ζηξαηηψηεο 

ζηνλ πφιεκν ηεο Κνξέαο καδί κε θσηνγξαθίεο ηνπ εαπηνχ ηεο λα θπιινκεηξά έλαλ 

βηβιίν κε εηθφλεο πνπ αθνξνχλ δηαδειψζεηο ζηελ Kwangju ηε δεθαεηία ηνπ ‟80. Ζ 

θαιιηηέρληδα επηρεηξεί αλαζπλζέηνληαο πξνζσπηθφ αξρεηαθφ πιηθφ λα εκπιέμεη ηνλ 

ζεαηή ζηε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία παξάγεηαη ε ηζηνξία αιιά θπξίσο ζηνλ ηξφπν πνπ 

παξάγεηαη ε (θαιιηηερληθή) ππνθεηκεληθφηεηα (νπ.).  

 

Ζ Green αθνινπζεί κηα θνηλή ηαθηηθή ζηελ παξαγσγή θαιιηηερληθψλ αξρείσλ. Ζ 

ηαθηηθή ραξαθηεξίδεηαη –φπσο ζπκβαίλεη θαη ζε άιιεο πξνγελέζηεξεο πεξηπηψζεηο, 

φπσο γηα παξάδεηγκα, ηνπ Gerard Richter– απφ ηελ αλάκεημε ηζηνξηθψλ 

ληνθνπκέλησλ απηνβηνγξαθίαο θαη κπζνπιαζίαο θαη πξνζσπηθψλ αλακλήζεσλ θαη 

αθεγήζεσλ γηα ηφπνπο. ηνρεχεη ζηελ αλάδεημε ηεο ζεκαζίαο ησλ επηκέξνπο 

πξνζσπηθψλ εξκελεηψλ ζρεηηθά κε ηα ηεθκήξηα θαη ηελ ηζηνξία πνπ γξάθεηαη πάλσ 

ζε απηά, απφ ηελ πιεπξά ησλ αθεγεηψλ. Ζ θνηλή απηή ηαθηηθή ζην έξγν ηεο Green 

έρεη έλαλ δηαθνξεηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ν νπνίνο είλαη δηαπoηηζκέλνο απφ ηελ 

πνιηηηθή ηεο δηαθνξάο. Ζ Green επηρεηξεί λα απνθαιχςεη ηηο δηαθνξνπνηήζεηο πνπ 

αθνξνχλ απηέο ηηο θαηά ηα θαηλφκελα θνηλέο πξαθηηθέο θαη ηνλ απνθιεηζκφ πνπ 

θξχβνπλ κέζα ηνπο. Ζ ρξήζε ησλ εξαζηηερληθψλ νηθνγελεηαθψλ εηθφλσλ, ην slide 

show πνπ θπξηάξρεζε ζηελ ακεξηθάληθε θνπιηνχξα ησλ δεθαεηηψλ ηνπ ‟60, ‟70 θαη ε 

λνζηαιγία πνπ ππξνδνηεί κέζσ ηεο ρξήζεο ηνπ ε θαιιηηέρληδα ζηνπο ζεαηέο ηεο, 

αθνξνχλ θπξίαξρεο αλαπαξαζηάζεηο ιεπθψλ, κεζαίαο ηάμεο, αλζξψπσλ. Ζ εηθφλα ηνπ 

έγρξσκνπ παηέξα ηεο σο ζηξαηηψηε ζηελ Κνξέα αλάκεζα ζε άιινπο Ακεξηθάλνπο, 

ιεπθνχο ζηξαηηψηεο αλαθηλνχλ κηα δηαθνξεηηθή ηζηνξία. Σέηνηεο εηθφλεο δελ ζα 

κπνξνχζαλ λα είλαη πνηέ αμηνπνηήζηκεο απφ ηελ αγνξά ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟50, φπσο 

ζπλέβε κε άιιεο παξφκνηεο εηθφλεο ιεπθψλ αλζξψπσλ (McTighe, 2007: 445). 

Δπηπιένλ, νη εηθφλεο πνπ ν παηέξαο ηεο θαιιηηέρληδαο ηξάβεμε, φηαλ ήηαλ ζηξαηηψηεο 
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ζηελ Κνξέα, δειψλνπλ κηα εζσηεξίθεπζε απάξλεζεο νπνηαζδήπνηε θξηηηθήο 

δηάζεζεο σο πξνο ηα γεγνλφηα. Μεηαθέξνπλ ηελ απνζηψπεζε ηνπ ηξαχκαηνο –γηα λα 

ζπκεζνχκε ηελ αλάγλσζε ηνπ Buchloh ζρεηηθά κε ηελ απψζεζε ηνπ ηξαχκαηνο ηεο 

ηζηνξίαο– αιιά θαη ηελ απψζεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηξαχκαηνο ηνπ παηέξα γηα ηνλ 

απνθιεηζκφ ηνπ απφ ηηο θπξίαξρεο αλαπαξαζηάζεηο ηεο ακεξηθάληθεο ηαπηφηεηαο σο 

έγρξσκνπ ζηξαηηψηε. Οη θσηνγξαθίεο ηνπ ίδηνπ απφ ηελ παξακνλή ηνπ ζηελ Κνξέα, 

κνηάδνπλ πεξηζζφηεξν κε ηνπξηζηηθέο θσηνγξαθίεο παξά κε θσηνγξαθίεο ελφο 

αλζξψπνπ πνπ ζπκκεηέρεη ζε έλαλ αηκαηεξφ πφιεκν. Σαπηφρξνλα νη εηθφλεο απηέο 

αλαπαξάγνπλ ηελ καδηθή αλαπαξάζηαζε κηαο αθεινχο θαη εμσηηθήο καηηάο πξνο 

„άιινπο‟ πνιηηηζκνχο, παξαηείλνληαο έλα θαχιν θχθιν παξεξκελεηψλ 

(misrepresentation), αληηθείκελν ηνπ νπνίνπ ππήξμε θαη ν ίδηνο ν θσηνγξάθνο, ζηελ 

πξνθεηκέλε πεξίπησζε. ε απηέο ηηο θσηνγξαθίεο ε Green παξεκβάιεη ηηο 

θσηνγξαθίεο ηνπ Ακεξηθάλνπ θαιιηηέρλε Robert Smithson, ελφο θπξίαξρνπ 

ππνθεηκέλνπ, εθπξφζσπνπ θαη εκβιεκαηηθήο θηγνχξαο ηεο ελλνηνινγηθήο ηέρλεο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ ‟60. Πην ζπγθεθξηκέλα, πξφθεηηαη γηα εηθφλεο απφ κηα δηάιεμε ηνπ 

Smithson, ζην Παλεπηζηήκην ηεο Utah (1972) ζρεηηθά κε ην Ξελνδνρείν Palenke ηνπ 

Μεμηθνχ. Οη θσηνγξαθίεο απηέο πξνθαινχλ κηα ηξφπνλ ηηλά δηαθνπή ζηελ ξνή ηεο 

πξνεγνχκελεο ηζηνξίαο. Ζ δηαθνπή δεκηνπξγεί ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αλάγλσζε 

απηνχ ηνπ αξρεηαθνχ πιηθνχ, είλαη ην κπαξηηθφ punctum, θαη‟ αλαινγία ηεο 

αλάγλσζεο ηνπ έξγνπ ηνπ Gerard Richter απφ ηνλ Benjamin Buchloh. Πξφθεηηαη γηα 

κηα „δηαθνπή‟ πνπ καο ππελζπκίδεη φηη ε ηζηνξία είλαη γξακκέλε ζηε βάζε ηεο 

δηαθνξάο, θπιεηηθήο, ηαμηθήο, νηθνλνκηθήο.  

 

Ζ εκβιεκαηηθή πεξζφλα ηνπ άληξα, Ακεξηθάλνπ θαιιηηέρλε Robert Smithson, πνπ 

ηαπηίζηεθε κε ηελ επαλαζηαηεκέλε, ςπρεδειηθή πξσηνπνξία ηεο γεληάο ηνπ ‟60 

αληηπαξαβάιιεηαη κε ηελ κηθηήο θαηαγσγήο γπλαίθα θαιιηηέρλε πνπ γίλεηαη ε 

πνιηηηθά νξζή δεηνχκελε θηγνχξα ηεο γεληάο ηνπ ‟90.  Δθηίζεηαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν, 

ε ινγηθή ηεο πνιηηηθήο νξζφηεηαο, ζηε βάζε ηεο νπνίαο ην ζχζηεκα θαηαζθεπάδεη ηηο 

εκβιεκαηηθέο ηνπ θηγνχξεο, κε ζπγθεθξηκέλα, θάζε θνξά, ραξαθηεξηζηηθά, 

πξνβαίλνληαο ζηηο απαηηνχκελεο κεηαηνπίζεηο πξνθεηκέλνπ λα απνξξνθήζεη ηνπο 

θξαδαζκνχο ησλ απνθιεηζκψλ πνπ ην ίδην δεκηνπξγεί. Ο ηίηινο ηνπ έξγνπ ηεο Green 

Μεξηθώο Θακκέλνο (Partially Buried), έλα αξρείν πξνζσπηθψλ θαη κηληηαθψλ 

εηθφλσλ, δελ απνηειεί κφλν κηα αλαθνξά ζην ηζηνξηθφ έξγν ηνπ Smithson. πληζηά 

κηα πξνηξνπή λα θαηαλνήζνπκε ζηελ αληηπαξαβνιή ησλ ππνθεηκέλσλ ζηα νπνία 
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αλαθέξεηαη απηφ ην πιηθφ, ηηο δηαθνξέο πνπ ππνθξχπηνληαη θαη απνζησπνχληαη 

πξνθεηκέλνπ θάζε θνξά λα εμππεξεηεζεί ην κνληέιν πνπ εμππεξεηεί ηελ θπξίαξρε 

ηδενινγία.  

 

Σν αξρείν ηεο Green, πηνζεηψληαο ηελ «πεηξακαηηθή γξαθή» (Phillips & Jorgensen 

2009 [2002]: 344) απνθαιχπηεη εθ ησλ έζσ ηα φξηα ηνπ ίδηνπ ηνπ πιηθνχ πνπ 

ζπγθεληξψλεη. Σαπηφρξνλα είλαη ζπκκεηνρηθφ, κε ηελ έλλνηα, φκσο, ηεο επζχλεο πνπ 

ε ζπγθξφηεζε ελφο αξρείνπ ελέρεη απέλαληη ζηηο αλαπαξαζηάζεηο ππνθεηκέλσλ, 

ηφπσλ, ηαπηνηήησλ, γεγνλφησλ. ην πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηεί ε θαιιηηέρληδα ππάξρεη 

κηα ππνγξάκκηζε ηνπ ζειπθνχ γέλνπο. Σν πξψην κέξνο ηνπ Μεξηθώο Θακκέλνο 

πεξηέρεη θσηνγξαθίεο ηνπ θηηξίνπ ηνπ Smithson Partially Buried Woodshed. Καηά ηελ 

δηαδηθαζία ηεο θσηνηχπεζεο ησλ εηθφλσλ, ππνζέηνπκε απφ θάπνην βηβιίν, ε Green 

ζθφπηκα εκθαλίδεη ην καχξν ρέξη ηεο λα πηέδεη ηε ζειίδα (εηθ. 10). Με απηφ ηνλ ηξφπν 

αθήλεη ην ζηίγκα ηεο, εληάζζεη ηνλ εαπηφ ηεο ζηελ θαηαζθεπή ελφο έξγνπ απφ έλαλ 

δηάζεκν Ακεξηθαλφ άληξα θαιιηηέρλε. Ο θαιιηηέρλεο απηφο ππήξμε εθπξφζσπνο κηαο 

αληξηθήο θπξίαξρεο θνπιηνχξαο. Ζ Green κε ηε ρεηξνλνκία ηεο, εληάζζεη, 

επηηειεζηηθά, ηνλ εαπηφ ζε κηα πεξίνδν, φρη κφλν θαιιηηερληθήο „πάιεο‟ θαη 

πεηξακαηηζκνχ αιιά πνιχ πεξηζζφηεξν ζε κηα πεξίνδν, θνηλσληθήο πάιεο θαη 

πεηξακαηηζκνχ
104

. Ζ θσλή ηνπ αθεγεηή ζην νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ ηεο είλαη 

γπλαηθεία θαη ζπρλά ηνλίδεηαη ην ζειπθφ άξζξν. Ζ Green επηρεηξεί λα εηζαγάγεη κηα 

ελεξγή γπλαηθεία „θσλή‟, ε νπνία δηεθδηθεί λα ζπκκεηέρεη ζηηο ζθαίξεο ηεο 

παξαγσγήο, λα είλαη θαη ε ίδηα θνηλσλφο ηεο γιψζζαο θαη ηεο ηζηνξίαο. Να ιάβεη, 

δειαδή, ηε ζέζε ηεο ζηηο ζθαίξεο ζηηο νπνίεο „εθείλε‟, ζπλήζσο, δελ παξνπζηάδεηαη 

δηαθξηηά
105

 (εηθ. 11). 

 

Σν ελδηαθέξνλ ηεο Green, γηα ην αξρείν θαη ηα ζπζηήκαηα γλψζεο, είλαη 

πξνγξακκαηηθφ. Σεο επηηξέπεη, ζχκθσλα κε ηε ζεσξεηηθφ Catherine Queloz (2009), 

λα ηνπνζεηεί ην έξγν (ηεο) ζε ζθαίξεο πνπ ρεηξαθεηνχληαη απφ ηελ εμάξηεζή ηνπο 

απφ ην ηειεηνπξγηθφ ηεο (αλδξνθξαηνχκελεο, ιεπθήο) ηέρλεο θαη αγνξάο θαη λα 

δηαθεχγεη θηλδχλνπο ππεξπξνζδηνξηζκνχ ζηνπο νπνίνπο αλαθεξζήθακε 

                                                 
104 Βι. ζρεηηθά ttp://www.installationart.net/Chapter5Dissociation/dissociation02.html, deconstructing 

installation art© 2006 Graham Coulter-Smith . 
105 Βι. ζρεηηθά (Leung, Καινθαίξη 2001). ην πλεχκα απηφ ε Green ην 1999 νξγάλσζε έλα αξρείν, γηα 

ηελ Ηηαιίδα θηλεκαηνγξαθίζηξηα Elvira Notari, πνπ έδεζε θαη έδξαζε ζηηο αξρέο ηνπ 20νχ αηψλα. 

Παξφηη ε Notari ππήξμε ζεκαληηθή θαιιηηέρληδα θαη δηεπζχληξηα εηαηξείαο παξαγσγήο, ηα ίρλε ηεο 

ράλνληαη απφ ηελ επίζεκε ηζηνξία ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ. 
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πξνεγνπκέλσο. Αλ θαη ε ζεσξεηηθφο δελ ζπδεηά ηδηαηηέξσο απηφ ην δήηεκα, 

επηζεκαίλεη εληνχηνηο ην εμήο: ε ζπιιεθηηθή κέζνδνο εξγαζίαο ηεο Green 

κνξθνπνηείηαη απφ ηελ έλλνηα ηνπ αξρείνπ, ε νπνία πξνυπνζέηεη ηε δηαρείξηζε θαη ηε 

δεκηνπξγία ζπλνρήο θαη νξγάλσζεο απνζπαζκαηηθψλ ηεθκεξίσλ. Ζ δηαδηθαζία απηή 

εγθαιεί ηε ελέξγεηα (activity) ηεο κλήκεο θαη ελεξγνπνηεί ηελ επηζπκία «λα γλσξίζεηο, 

λα θαηαλνήζεηο, λα δξάζεηο» (νπ.: 87), επηλνψληαο λέεο κνξθέο ζεζκψλ θαη ζέζκηζεο. 

 

 Ζ Green πηνζεηεί ηελ εμνπζία ηεο επηηειεζηηθφηεηαο, αλαιακβάλνληαο δηάθνξνπο 

„αμησκαηηθνχο‟ ξφινπο ζην πεδίν. Ζ έξεπλα, ε αξρεηαθή δηεπζέηεζε, ε γξαθή, ε 

αλάιεςε ηνπ ξφινπ ηνπ επηζηήκνλα, κε ηε δηακφξθσζε εξσηεκαηνινγίσλ πξνο ηνπο 

ζεαηέο, κε ηε ζπκκεηνρή ζε ζπκπφζηα, κε ηε ζπγγξαθή αλαθνηλψζεσλ, είλαη πξάμεηο 

πνπ ζηνρεχνπλ ζην κεηαζρεκαηηζκφ ηεο ίδηαο ηεο θαιιηηερληθήο πξαθηηθήο. 

ηνρεχνπλ, επίζεο, ζηε δηαηάξαμε ηεο ζρέζεο ηεο γπλαίθαο θαιιηηέρλε κε ηνπο 

άιινπο παξάγνληεο ηνπ πεδίνπ, (άληξεο) επηκειεηέο, δηεπζπληέο κνπζείσλ θ.ιπ., πέξα 

απφ ηα φξηα ηεο αηζζεηηθήο ζπλαίλεζεο. Με ηε κείμε πξνζσπηθψλ εηθφλσλ, ησλ 

νπνίσλ απνθαιχπηεη ηηο θνηλνηνπίεο, κε ηνλ επηηειεζηηθφ κεηαζρεκαηηζκφ ηνπο ζε 

ληνθνπκέληα θαη κε ηελ παξνπζίαζή ηνπο ζε επίζεκεο δεκφζηεο εθδειψζεηο 

απνθαιχπηεη ηνπο ίδηνπο ηνπο ηξφπνπο παξαγσγήο γλψζεο θαη ηνλ επακθνηεξηζκφ θαη 

ηελ ακθηζεκία (ambiguity) πνπ θέξνπλ ηα κέζα παξαγσγήο ηεο.  

 

Ζ Green αμηνπνηεί ηα γισζζηθά θαη ηα άιια παίγληα επηηέιεζεο ξφισλ, εξεπλήηξηαο, 

ζπλέδξνπ θ.ιπ., σο θάηη πεξηζζφηεξν απφ γισζζηθά θαηλφκελα. ε απηά βαζίδεη ηελ 

θαηαζθεπή δνκψλ θαη δηθηχσλ θαηά ηα πξφηππα ηνπ Broodthaers, πνπ ζπληζηνχλ 

ζπλαξζξσηηθέο πξαθηηθέο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ ζπγθξφηεζε θαη νξγάλσζε 

ηαπηνηήησλ θαη νκάδσλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν, κε ηνλ ξφιν δειαδή πνπ αλαιακβάλεη ε 

Green, επαλαθέξεη θαη εθείλε κε ηε ζεηξά ηεο ηνλ ζπγγξαθέα, πνπ ζηε δηθή ηεο 

πεξίπησζε είλαη γέλνπο ζειπθνχ. Ζ δεκηνπξγφο ζηελ πεξίπησζε ηεο Green 

ζρεκαηίδεηαη δηα ζηφκαηνο δηαθνξεηηθψλ πξνζψπσλ: ηνπ παηέξα ηεο Green, ηεο ίδηαο 

ηεο Green, ηνπ θαιιηηέρλε Robert Smithson. ηελ πξαγκαηηθφηεηα απηφ δελ 

απνδπλακψλεη ηε θσλή ηεο ίδηαο ηεο θαιιηηέρληδαο νχηε κεηψλεη ηελ επζχλε ηνπ 

παξαγφκελνπ απνηειέζκαηνο. Καζηζηά, φκσο, ζαθέο φηη ε ηαπηφηεηα θαη ε 

νπνηαδήπνηε ζπγθξφηεζε είλαη απνηέιεζκα ζπζηξσκαηψζεσλ θαη ζπλαξζξσηηθψλ 

ζρεκαηηζκψλ θαη θπξίσο ππεξπξνζδηνξηζκψλ ηνπ πνιηηηζηηθνχ πεδίνπ πνπ 

αλαγλσξίδεη ζπγθεθξηκέλνπο ξφινπο θαη ζπκπεξηθνξέο ζε νξηζκέλεο νκάδεο 
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αλζξψπσλ θαη απνθιείεη άιιεο. Αλάινγα, ε δηαδηθαζία ηεο παξαγσγήο ελφο 

πνιηηηζηηθνχ πξντφληνο, ελφο έξγνπ, ελφο αξρείνπ, δελ είλαη κηα «ππνθεηκεληθή, 

εζσζηξεθήο, ηδησηηθή» (νπ.) ππφζεζε. Παξφηη ηα δηαθνξεηηθά πξφζσπα ηα νπνία 

απνηεινχλ ην δίθηπν ησλ «δεκηνπξγψλ» ηνπ έξγνπ ηεο είλαη άξξελεο βαξπζήκαληνη 

άιινη (significant others), ζην έξγν ηεο Green επηζηξέθνπλ σο γπλαίθα θαιιηηέρληδα.  

 

ε απηή ηελ εθ-θεληξηθή επηζηξνθή ζπλαληάκε απηφ πνπ βξίζθεηαη αλάκεζα ζηηο 

θαηλνκεληθά αδηαρψξηζηεο ελφηεηεο, ηηο ελδερνκεληθέο ζπλαξζξψζεηο. Οη 

ζπλαξζξψζεηο απηέο δελ είλαη έλα δνζκέλν a priori. ην ζρεκαηηζκφ ηνπο καο σζνχλ 

λα ζθεθηνχκε ηε ζεκαζία θαη ηνλ ξφιν ηεο επαλάζηαζεο ηεο έκθπιεο ηαπηφηεηαο θαη 

ηεο ζεμνπαιηθήο δηαθνξάο αλαθνξηθά θαη κε άιιεο πξνεθηάζεηο. Γηα παξάδεηγκα 

κπνξνχκε λα ηηο ζπλδέζνπκε κε νξηζκέλεο εθδνρέο ηεο καξμηζηηθήο επαλαζηαηηθήο 

δξάζεο θαη λα ηηο ζθεθηνχκε ζηε δηαπινθή ηνπο κε ηελ ηαμηθή πάιε (Parker, 2007: 

132). Αθφκα, ζηνλ δηαρσξηζκφ ηεο ηδησηηθήο κε ηε δεκφζηα ζθαίξα θαη ζηνλ 

ζπλαθφινπζν δηαρσξηζκφ κεηαμχ ηεο ζηεξενηππηθήο αλδξηθφηεηαο θαη ζειπθφηεηαο 

επηβεβαηψλεηαη φηη θαζεκηά απφ απηέο ηηο θαηεγνξίεο ζρεκαηνπνηείηαη ζηελ «εθ-

ζσηεξηθφηεηά» ηεο. Ζ ιαθαληθή επηλφεζε απηήο ηεο έλλνηαο, πνπ βξίζθεη ζηελ 

πνιηηηθή ζεσξία, κέζσ κηαο δηεπξπκέλεο γελεαινγίαο ηελ έθθξαζή ηεο ζηελ ηδέα ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ έμσζελ, παίξλεη κηα ηδηαίηεξε πνιεκηθή έθθξαζε ζηηο αληηκεηαζέζεηο 

ησλ πξνζψπσλ ηεο Rennee Green. Αθνξά ην αίηεκα κηαο δηαθνξνπνηεκέλεο, 

ζπλαξζξσκέλεο, θαιιηηερληθήο ηαπηφηεηαο. Ζ γπλαίθα θαιιηηέρληδα ηεο Green, 

επηζηξέθεη επηβεβαηψλνληαο φηη ζηε ζέζε ησλ εμαξζξψζεσλ (αλδξηθψλ ηαπηνηήησλ, 

αμηψλ θ.ιπ.) αξζξψλνληαη κέζα απφ απξφζκελεο ζπλαξζξψζεηο λέεο ζέζεηο. ε κηα 

πην καξμηζηηθή ζεψξεζε, ε ζπδήηεζε απηή κπνξεί λα επεθηαζεί πξνο ηηο 

πξνυπνζέζεηο ηεο δεκηνπξγίαο ζπιινγηθνηήησλ. Ο ελλνηνινγηθφο δηαρσξηζκφο ησλ 

αηφκσλ απφ ην ηζηνξηθφ πιαίζην ζπζθνηίδεη ηε ζεκαζία ηεο δεκηνπξγηθήο, 

παξαγσγηθήο ζπιινγηθήο δξάζεο πνπ πξνυπνζέηεη ζνζηαιηζηηθέο κνξθέο 

νξγάλσζεο
106

. 

 

Ζ γπλαίθα αξρεηνζέηεο Green, ζηνρεχεη ζηε δηαηάξαμε ησλ «ηεξαξρηθψλ δηαηξέζεσλ 

ηεο γλψζεο» (Queloz, 2009: 87) θαη ησλ ζεζκψλ πνπ ηελ παξάγνπλ. Σν αξρείν ηεο 

ραξαθηεξίδεηαη θαη απηφ απφ ην ξεκαηηθφ ράνο ηνπ αξρεηαθνχ πιηθνχ πνπ εθηίζεηαη 

                                                 
106 Ο Parker αλαθέξεηαη ζηε ζπκβνιή ηεο ζεψξεζεο ηνπ Slavoj Zizek γηα ηελ επαλαπξνζέγγηζε  Marx 

θαη Lacan (νπ.: 128) 
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θαη ησλ παξαγψγσλ απηνχ, ησλ νκηιηψλ πνπ δίλεη ε θαιιηηέρληδα, ηεο έξεπλαο πνπ 

επηηειεί, ησλ εθζέζεσλ (papers) πνπ ζπγγξάθεη. Ζ ζπιινγή θαη, πνιχ πεξηζζφηεξν, ε 

παξνπζίαζε ηεο σο έθζεκα ή ηερλνχξγεκα, δελ απνηεινχλ παξά έλα 

πξνπαξαζθεπαζηηθφ ζηάδην. Απηφ πνπ ηελ ελδηαθέξεη είλαη νη «ζρεδηαζκέλεο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο αξρεηνζέηεζεο» (Sutton, 2009: 91). Μέζα απφ απηέο ην αξρείν 

γίλεηαη ην κέζν γηα λα εμαγάγεη ηηο θνηλσληθέο θαη ηζηνξηθέο παξακέηξνπο, 

«πξνθαζνξηζκνχ» (Kwon, 2004: 141) κηαο πεξηνρήο, ελφο ζεζκνχ, κηαο ζπλζήθεο, 

αθφκα ηνπ ίδηνπ ηνπ ππνθεηκέλνπ. Σν πιηθφ πνπ ζπιιέγεη δελ επηιέγεηαη γηα ηελ 

πιεξνθνξηαθή ηνπ κφλν αμία ή γηα ηελ αδηαπξαγκάηεπηε αμία ηνπ σο πνιηηηζηηθή 

θιεξνλνκηά αιιά γηα ηελ ηθαλφηεηα πνπ έρεη λα θαηαζέηεη ηελ ίδηα ηε δηαδηθαζία 

(αηνκηθή, ζεζκηθή, επηρεηξεκαηηθή) απφ ηελ νπνία απνξξέεη (Delacourt, 2008: 13). 

Με απηή ηελ έλλνηα κπνξνχκε λα θαηαλνήζνπκε ηελ πξαθηηθή ηεο Green σο 

«ζεζκηθή παξέκβαζε», φπσο ηελ ραξαθηεξίδεη ε Kwon (2004: 140), δηφηη παξάγεη έλα 

ελεξγφ πεδίν επζχλεο, πνπ ππξνδνηείηαη, φκσο, απφ ηελ «Άιιε»
107

 θαη εγθαιεί ηνλ 

ζεβαζκφ ζε απηή. ην εγρείξεκα ηεο Green αλαγλσξίδεη θαλείο ην πιεζπληηθφ „εκείο‟ 

ην νπνίν πεξηγξάθεη ηνπο γπλαηθείνπο αγψλεο, πνπ ζα ζπλδεζεί ζην κέιινλ κε ηηο 

γπλαίθεο ηνπ ηξάθηθηλγθ, άιια θαη κε άιια καρφκελα ππνθείκελα, ηνπο κεηαλάζηεο, 

ηνπο αλέξγνπο. Αθξηβψο γηα απηφ είλαη «δηαθνξεηηθφ απφ ην „εκείο‟ ηνπ αθεξεκέλνπ 

δεκφζηνπ πνιίηε» (Laclau, 1996: 120). 

 

ε απηή ηε βάζε, ην αξρείν απνδεηθλχεηαη ηδεψδεο γηα ηελ επαλεμέηαζε ηνπ ηδησηηθνχ 

θαη ηνπ δεκφζηνπ πνπ έιαβε ρψξα ζην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟70 θαη ζηηο αξρέο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ ‟80. Σν ηδησηηθφ δελ ιακβαλφηαλ πιένλ ζε αζπλέρεηα κε ην δεκφζην 

αιιά σο εγγελψο θαηαζηαηηθφ ηνπ. Μηα νιφθιεξε γεληά θαιιηηερλψλ βάζηζε ηελ 

έξεπλά ηεο ζηνλ ηξφπν πνπ ε (καδηθή) θνπιηνχξα παξάγεη ππνθεηκεληθφηεηεο, θαζψο 

                                                 
107 Δδψ ζα κπνξνχζε λα ηαηξηάδεη ε παξαηήξεζε ηνπ Νίθνπ Γαζθαινζαλάζε φηη ν ζχγρξνλνο 

θαιιηηέρλεο, αλ πξέπεη λα απηνπξνζσπνγξαθεζεί, δελ κπνξεί λα ππάξμεη ζην έξγν ηνπ παξά σο άιινο 

ή σο απψλ (Γαζθαινζαλάζεο, 2004: 311). Μηα ηέηνηα θξηηηθή καο επαηζζεηνπνηεί σο πξνο ηνλ 

θαηαθεξκαηηζκέλν ή αιινηξησκέλν ππνθείκελν ηεο ζχγρξνλεο θαπηηαιηζηηθήο ζπλζήθεο. Γελ 

αλαθέξεηαη φκσο, απφ ηελ άιιε ζηε θαηαζηαηηθφηεηα ηεο αιιφηεηαο (otherness) γηα ηνλ ζρεκαηηζκφ 

ηνπ ππνθεηκέλνπ νχηε ζηελ πεξίπησζε πνπ ην ππνθείκελν απηφ είλαη παξφλ σο εκείο, ην νπνίν φκσο 

έρεη ζπλαίζζεζε ηεο απαξαίηεηεο μέλσζεο, σο κέξνο ηεο πξσηφηππεο δηαδηθαζίαο ηνπ ιέγεηλ θαη ηνπ 

ηεχρεηλ. Δπηπιένλ, ην ππνθείκελν απηφ δελ είλαη κνλαδηθά εθηεζεηκέλν ζε «έλα δηνγθσκέλν ζεζκηθφ 

ζχζηεκα» (νπ.: 315). Απηή αθξηβψο ε ζέζε, πξνυπνζέηεη ηελ ελεξγή αλάιεςε ζέζεο, ζα ιέγακε 

νηθεηνπνηνχκελνη ηνλ εκθαηηθφ, ηαπηνινγηθφ ιφγν ηεο ελλνηνινγηθήο ηέρλεο. ε απηή ηε ζπλζήθε ην 

θαιιηηερληθφ ππνθείκελν δελ είλαη ην κφλν πνπ ζηεξείηαη ζπγθεθξηκέλεο ηαπηφηεηαο έλαληη ησλ ινηπψλ 

ππνθεηκέλσλ ηεο ηέρλεο, ζπιιεθηψλ, θξηηηθψλ θ.ιπ. πνπ έρνπλ ζπγθεθξηκέλε ηαπηφηεηα. Δμίζνπ θαη ν 

θαιιηηέρλεο αγσληζηηθά αλαιακβάλεη ηελ ηαπηφηεηά ηνπ. Αλ θάηη ηέηνην παξαδεηγκαηηθά επηβεβαηψλεη 

θαη ελεξγνπνηεί «ην ίδην ην αζηηθφ ηδενιφγεκα ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο» (νπ.: 319) παξακέλεη κηα 

αλνηρηή ζπδήηεζε. 
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δηακνξθψλεη ηηο κνξθέο ησλ εηθφλσλ κε ηηο νπνίεο ηαπηηδφκαζηε θαη ηηο νπνίεο 

κηκνχκαζηε ζηελ νηθηαθή, ηδησηηθή παξαγσγή εηθφλσλ. Σφζν απφ ηε θεκηληζηηθή φζν 

θαη απφ ηελ καξμηζηηθή ζθνπηά ε καδηθή αιιά θαη ε νηθηαθή, σο πξνέθηαζε απηήο, 

θνπιηνχξα εμεηάδνληαη σο ηδενινγηθνί κεραληζκνί πξνο απνκπζνπνίεζε (Bishop, 

2008: 110). Ζ θαιιηηερληθή πξαθηηθή ηνπ αξρείνπ αμηνπνηείηαη σο ν κεραληζκφο πνπ 

ελζσκαηψλεη (embody) ην ηδησηηθφ θαη ην δεκφζην. πλδέεη ην εζσζηξεθέο ζηε 

δηαδηθαζία ζπιινγήο, ηαμηλφκεζεο θ.ιπ. θαη ην εμσζηξεθέο, σο πξνο ηηο ηαπηφηεηεο 

πνπ ζπγθξνηεί. Σν αξρείν γίλεηαη θαηάιιειν κέζν γηα ηελ έγεξζε ζπλεηδήζεσλ θαη 

ηελ επίηεπμε αιιαγψλ σο πξνο ηελ παγησκέλνπο, θπζηθνπνηεκέλνπο ηδενινγηθνχο 

κεραληζκνχο. 

 

Ζ πεξίπησζε ηεο Green, φπσο θαη ηνπ Dion, καο θαζηζηά επαίζζεηνπο απέλαληη ζε 

έλα ξίζθν. Ζ κεηαηξνπή ηνπ αξρείνπ ζε εγθαηάζηαζε ηνπνεηδνχο πξνζδηνξηζκνχ 

(site-specific) ελέρεη πνιιέο θνξέο ηνλ θίλδπλν λα κεηαηξαπεί απηή ε ηέρλε ζε έλα 

ζέακα ηνπ αξρείνπ, ρσξίο λα θαηνξζψλεη λα επηηειεί ηηο δνκηθέο αιιαγέο ζηηο νπνίεο 

ε ζπγθξφηεζε ελφο αξρείνπ απνζθνπεί, επηβεβαηψλνληαο ηε ζπγρσλεπηηθή, 

απινπνηεηηθή θαη εμηζσηηθή ηάζε ησλ ζεζκψλ. Βεβαίσο, φπσο, νξζά, ζεκεηψλεη ε 

Kwon (2004: 141), νη θαιιηηέρλεο δελ είλαη άκνηξνη επζχλεο θαη έξκαηα ηεο 

ζπλσκνζίαο ησλ επηκειεηψλ θαη ησλ ζεζκψλ ηεο ηέρλεο. Μηα ηέηνηα παξαηήξεζε 

ζηξέθεη ηελ πξνζνρή καο ζηε δηαθξηηή ζέζε πνπ ζα αλαιάβεη ε θάζε πιεπξά πξνο κηα 

θξηηηθή ηνπνζέηεζε (positionality). Ζ δνκή αλαιακβάλεη έλα ξφιν ζηνλ θαζνξηζκφ 

ησλ ηαπηνηήησλ θαη ησλ ζρέζεσλ ησλ ππνθεηκέλσλ. ηελ θξηηηθή ηνπνζέηεζε είλαη 

θξίζηκν λα αλαγλσξίδεηαη ν εγεκνληθφο ξφινο πνπ αλαιακβάλεη ν θαζέλαο ζηελ 

παξαγσγή κηαο δνκήο.  

 

Απφ ηηο παξαπάλσ εθδνρέο ηηο αξρεηαθήο πξαθηηθήο, κπνξνχκε λα αλαζχξνπκε κηα 

(φρη γξακκηθή) πνξεία πνπ δηαγξάθεηαη απφ ηε ζπλνιηθή απφξξηςε ησλ πνιηηηζηηθψλ 

ζεζκψλ −κνπζείσλ, ηδξπκάησλ, παλεπηζηεκίσλ, ηνπ ζεζκνχ ηεο ίδηαο ηεο ηζηνξίαο θαη 

ηεο ηζηνξηνγξαθίαο, ηεο αξραηνινγίαο θαη ηεο εζλνγξαθίαο− ζηελ πξνζπάζεηα 

ζπκπεξίιεςεο ζε απηνχο. Κάζε πξνζπάζεηα ζπκπεξίιεςεο πξνυπνζέηεη κηα ζεηξά 

απνδφζεσλ (set of translations) ησλ επηκέξνπο πνιηηηζηηθψλ ζπγθείκελσλ ηα νπνία 

ελζσκαηψλνληαη (embody) απφ ηνπο ζεζκνχο κε ηε κνξθή γεληθψλ, πην ζπιινγηθψλ 

αμηψζεσλ, ζα ιέγακε παξαθξάδνληαο ηελ Butler (Butler et al., 2000: 35). Ζ 

δηαδηθαζία ζπκπεξίιεςεο ελέρεη ηελ «ηδξπηηθή βία» (founding violence) (νπ.: 37), 
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θαζψο θακία „θαζνιηθή‟ αμίσζε δελ ιακβάλεη ρψξα εθηφο ζπγθεθξηκέλσλ 

πνιηηηζηηθψλ πξνηχπσλ. Ζ „απφδνζε/κεηάθξαζε‟ επηηξέπεη, σο έλαλ βαζκφ λα κελ 

αλαπαξάγεηαη ην ήδε ππάξρνλ βίαην θαζεζηψο πξνθεηκέλνπ λα ζπκπεξηιεθζνχλ νη 

„ππνηειείο ηαπηφηεηεο‟, γηαηί απηέο έηζη θαη αιιηψο πεξηιακβάλνληαη (included) κέζα 

ζε απηφ. Ζ «πνιηηηζηηθή κεηάθξαζε» (cultural translation) πξνζθέξεη, ζχκθσλα κε 

ηελ  Gayatri Spivak κηα ζεσξία θαη πξάμε ηεο «πνιηηηθήο ππεπζπλφηεηαο» 

(πνιηηηζηηθήο ππεπζπλφηεηαο) [Spivak ζην (νπ.: 36)]. θνπφο είλαη λα δηεπθνιχλεη ηε 

κε-ζπγρψλεπζε ησλ επηκέξνπο ιφγσλ, ψζηε θαλείο λα ζπλεηδεηνπνηεί κέζσ ησλ 

ξήμεσλ ζηελ αθήγεζε ηελ «ηδξπηηθή βία θάζε επηζηήκεο (νπ.: 37).  Ζ ζχλδεζε ηνπ 

αξρείνπ κε ηηο δηεθδηθήζεηο ησλ „ππνηειψλ ππνθεηκέλσλ‟, φπσο έρνπκε αθήζεη λα 

θαλεί θαη λσξίηεξα, ζα βξεη ελδηαθέξνπζεο θαη αθφκα πην πνιεκηθέο εθδειψζεηο, ζηηο 

νπνίεο ζα αλαθεξζνχκε θαη ζηε ζπλέρεηα.  

 

Σν αξρείν σο ηέρλε ζεζκηθήο θξηηηθήο, πνπ βξίζθεη δηαθνξεηηθέο εθθξάζεηο ζηηο ηξεηο 

πεξηπηψζεηο πνπ εμεηάζακε ζε απηή ηελ ελφηεηα, ζπλαληηέηαη κε ηηο πξνζέζεηο απηήο 

ηεο θαηεγνξίαο (ηεο ηέρλεο ζεζκηθήο θξηηηθήο) λα „θσηίζεη‟ ηνπο ζεζκνχο θαη ηε 

δηαπινθή ηνπο κε ζπζηήκαηα πξνζδηνξηζκέλα απφ νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο (αγνξά). 

ηνρεχεη ζηα ζπζηήκαηα παξαγσγήο γλψζεο (ηα νπνία δηακνξθψλνληαη απφ ηνπο 

επίζεκνπο θνξείο φπσο είλαη ηα κνπζεία, παλεπηζηήκηα θ.ιπ.) πξνθεηκέλνπ λα 

ακθηζβεηήζεη ηε βεβαηφηεηα φηη ηα ζπζηήκαηα απηά είλαη ε a priori πξνυπφζεζε ηεο 

αιήζεηαο ησλ ππνθεηκέλσλ. Αληίζεηα, ην αξρείν γίλεηαη ν θνξέαο κε ηνλ νπνίν ηα 

ππνθείκελα δηεθδηθνχλ ηελ αιήζεηα θαη ηελ „θσλή‟ ηνπο ρεηξαθεηεκέλα απφ ηνπο 

ππεξπξνζδηνξηζκνχο ησλ θπξίαξρσλ ζεζκψλ. Σα αξρεία πνπ παξάγνπλ νη 

Broodthaers, Dion, Green δελ απνδέρνληαη ηηο παγησκέλεο θαηεγνξίεο ελφο 

πξνθαζνξηζκέλνπ θφζκνπ. Οη λνεκαηνδνηήζεηο πνπ παξάγνπλ νη ζρεκαηηζκνί ηνπο, 

φκσο, πξνζδηνξίδνληαη απφ ηνλ θφζκν ηνλ νπνίν ην αξρείν ηνπο πξνζβιέπεη λα 

θαηαλνήζεη. Ο θφζκνο δελ κπνξεί λα γίλεη γλσζηφο ρσξίο ηελ δξάζε πξνεγνχκελσλ 

θαηεγνξηψλ πνπ πξνζδηφξηζαλ λνεκαηνδφηεζε ηνπ. Σφζν ην ππνθείκελν, φζν θαη ν 

θφζκνο θαηαξξίπηνληαη θαη δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ ίδηα ηελ αξρεηαθή πξάμε, ζα 

ιέγακε, παξαθξάδνληαο ηελ Butler (νπ.: 20). ε απηή ηελ πνξεία ππάξρεη κηα θνκβηθή 

ζηηγκή πνπ αθνξά ηελ ίδηα ηε δεκηνπξγία λέσλ αξρείσλ. Δίλαη ε ζηηγκή πνπ 

δηαξξεγλχεηαη ε ζρέζε κε ηελ παιηά ηάμε πξαγκάησλ θαη πξνεηνηκάδεηαη ε ζπλζήθε 

γηα ηελ λέα. Απηφ ην νπνίν ππνγξακκίδνπλ απηέο νη πξαθηηθέο είλαη φηη θαη ζηε 

ζεκεξηλή ζπλζήθε απμεκέλεο επηζθάιεηαο ζηελ νπνία δνπλ νη ζχγρξνλνη άλζξσπνη, ε 
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αλάγθε παξαγσγήο ζεζκψλ παξακέλεη επίθαηξε θαη θαίλεηαη φιν θαη πην επηηαθηηθή, 

φπσο ζεκεηψλεη ε ζεσξεηηθφο Hito Steyerl (2009). Σν θξίζηκν ζε απηή ηελ πεξίπησζε 

είλαη πψο απηνί νη ζεζκνί ζα ζηαζνχλ απέλαληη ζηηο λέεο αλάγθεο θαη ηηο λέεο 

επηζπκίεο πνπ απηή ε ζπλζήθε ζα παξάγεη. Με απηή ηε επζχλε αλακεηξάηαη ε 

δεκηνπξγία λέσλ αξρείσλ.   

 

ηαδηαθά θαιιηηερληθέο πεξηπηψζεηο επηρείξεζαλ αξρεηαθέο θαηαζθεπέο πνπ 

δηαθνξνπνηνχληαλ απφ ην αξρεηαθφ ηχπν αξραηνινγηθήο εζλνγξαθίαο, πέξα απφ ηελ 

„εζλνγξαθηθή παξφξκεζε‟. Οη πξαθηηθέο αξραηνινγηθνχ θαη εζλνγξαθηθνχ ηχπνπ, 

πηνζεηψληαο κηα καμηκαιηζηηθή πξνζέγγηζε, επηρείξεζαλ λα θέξνπλ, «ρσξίο 

δηαθξίζεηο», κε πξνλνκηνχρεο θαη κε ζπκβαηηθέο νληφηεηεο ζηα κνπζεία-αθφκα θαη 

ελάληηα ζηε ζέιεζε ηνπο, φπσο ζεκεηψλεη ε Steyerl (2005), απιά θαη κφλν γηα ράξε 

ηεο αλαπαξάζηαζεο θαη ηεο αληηπξνζψπεπζεο. Κξηηηθέο φπσο απηή ηνπ Dion θαη ηεο 

Green, απέλαληη ζηνπο ζεζκνχο, ππνδεηθλχνπλ φηη ηα φξηα ηνπ πεδίνπ ηεο ηέρλεο δελ 

είλαη ζηεγαλά αιιά πάληα δηαπιέθνληαη κε ηα άιια πεδία. Δίλαη δηάηξεηα απφ ηνπο 

(ππεξ)πξνζδηνξηζκνχο απηψλ ησλ πεδίσλ, ηεο επηζηήκεο, ηεο νηθνλνκίαο θ.ν.θ. Σν 

(θαιιηηερληθφ) αξρείν θαζίζηαηαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε ην κέζν δηαθνξνπνηεηηθνχ 

ζρεκαηηζκνχ, (πνπ αλαιακβάλεη λα «κεηαζρεκαηίζεη θαη λα επαλεθθέξεη» ην ίδην ην 

κέζν) πνπ δελ ζηνρεχεη ζε ελνπνηεηηθά ηδεψδε αιιά ζηελ παξαγσγή δηαθξηηψλ 

θνηλσληθψλ θαηεγνξηψλ θαη δξψλησλ. Πξφθεηηαη γηα έλα κέζν πνπ ζε πξψην επίπεδν 

αληηζηέθεηαη ζηελ „παξφξκεζε‟ ησλ ζεζκψλ πξνο κηα εμηδαληθεπκέλε θαληαζίσζε 

ησλ σξαηνπνηεκέλσλ, θιεηζηψλ, πιήξσλ θαη αηψλησλ ηαπηνηήησλ. Ζ ζέζε απηή 

ακθηζβεηεί κηα καμηκαιηζηηθή ινγηθή ζπλνιηθήο ζπκπεξίιεςεο. Οη πεξηπηψζεηο πνπ 

εμεηάζακε πξνζπαζνχλ ζε έλα βαζκφ λα αληηζηαζνχλ ζηελ ηδέα ηεο θνηλφηεηαο ζηε 

βάζε ελφο «θιεηζηνχ ζπζηήκαηνο ησλ δηαθνξψλ», φπσο ζεκεηψλεη ε Kwon. 

Αθνξνχλ, δειαδή, κηα ζπλζήθε, φπνπ ε δηαθνξά δελ λνείηαη σο κηα δηαδηθαζία 

ζπλερψλ «ηαπηίζεσλ/(απν) αλαγλψξηζεο» (identification/(mis)recognition) θαη 

«μέλσζεο/(απν)αλαγλψξηζεο» (alienation/(mis)recognition) πνπ είλαη εγγελήο ζηελ 

«(απην)θαηαζθεπή» (self-construction) ηεο ηαπηφηεηαο θαη ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο. Ζ 

δηαθνξά λνείηαη σο κηα ζεηξά δηαθξηηψλ θνηλσληθψλ θαηεγνξηψλ πνπ κπνξνχλ ζε 

νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο λα νξγαλσζνχλ (held) καδί απφ έλα επξχηεξν ελνπνηεηηθφ 

ηδεψδεο (Kwon, 2004: 148). 

 



 222 

ηηο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο αλαθεξζήθακε, ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν επηδηψθεηαη ε 

αληίζηαζε ζε έλα ηέηνην ηδεψδεο είλαη ε ρσξνπνίεζε ηνπ αξρείνπ ζε κηα 

πνιππξηζκαηηθή εγθαηάζηαζε πνιιαπιψλ φςεσλ (multi-perspectivalism) (Bishop, 

2008: 35). Ζ βαζηθή ηδέα πνπ δηαπεξλά ηεο αμηνπνίεζε ηνπ αξρείνπ σο βαζηθνχ 

εξγαιείνπ ηεο ζεζκηθήο θξηηηθήο είλαη φηη ππάξρνπλ πνιινί ηξφπνη αλαπαξάζηαζεο 

ηνπ θφζκνπ. Σν αξρείν σο πνιππξηζκαηηθή εγθαηάζηαζε ρξεζηκνπνηεί έλαλ 

νιφθιεξν θπζηθφ ρψξν ηνλ νπνίν πξέπεη θαλείο λα πεξηδηαβεί. O ρψξνο αιιά θαη ε 

δηαδηθαζία ηεο πεξηπιάλεζεο ζε απηφλ παξέρνπλ κηα «άκεζε αλαινγία» ηεο 

επηζπκίαο γηα ηελ αλαγλψξηζε πνιιψλ θαη δηαθνξεηηθψλ πξννπηηθψλ ζηελ θαηαλφεζε 

κηαο ζπλζήθεο (νπ.) θαη ηνπ αληίζηνηρνπ ηξφπνπ παξαγσγήο θαη θαηαλάισζεο ελφο 

αξρείνπ. Ο ζεαηήο είλαη θαηά θάπνην ηξφπν «εθηφο ειέγρνπ» (νπ.), θαζψο ε νπηηθή 

είλαη δηαξθψο κεξηθή θαη δελ ππάξρεη κηα ζέζε απφ ηελ νπνία κπνξεί θαλείο λα δεη ηα 

πάληα κνλνκηάο (νπ). Ζ πνιππξηζκαηηθή εγθαηάζηαζε αξρείνπ είλαη ην θπζηθφ 

αλάινγν ηεο ίδηαο ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο ηνπ. Ζ πνιχπιεπξε πξννπηηθή πνπ 

δίλεηαη ζην αξρείν παξάγεη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ θξηηηθή απέλαληη ζηνλ εληαίν 

ιφγν ηνπ Παηέξα, ηνλ Οξζφ Λφγν, ηελ (Παλεπηζηεκηαθή) γλψζε, ηνλ ιφγν ηεο 

(παηξηαξρηθήο) Δμνπζίαο. Ζ ηέρλε εγθαηάζηαζεο αλαδεηθλχεη ην «δηαζπαξκέλν 

(dispersed) ζψκα ηεο επηζπκίαο», δηαηαξάζζνληαο ηνλ θπξίαξρν ηξφπν 

αλαπαξάζηαζεο ζηνπο ίδηνπο ηνπο ζεαηέο νη νπνίνη δελ κπνξνχλ λα θαηαθηήζνπλ, λα 

ειέγμνπλ (master) απηφ ην πιηθφ κε κηα καηηά. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ακθηζβεηείηαη ε 

ξεηνξηθή κηαο θεληξηθήο νπηηθήο (νπ.: 36). Σν ππνθείκελν αιιάδεη θπξηνιεθηηθά 

ζέζεηο ζέαζεο πξνθεηκέλνπ λα μεθχγεη απφ ηε δπζθνξία, αιιάδεη ζέζε (ζηνλ Λφγν) 

θαη πάεη ζηνλ ηφπν ηνπ Άιινπ
108

. ηελ εγθαηάζηαζε απηή ράλεη θπξηνιεθηηθά ηελ 

«ελφηεηα»  (ηνπ εαπηνχ θαη θαη‟ αλαινγία ηνπ αξρείνπ) πξνθεηκέλνπ λα αλαθηήζεη 

ηελ «ζπκβνιηθή νξζνινγηθφηεηα» πνπ δελ είλαη νχηε εξγαιεηαθή νχηε καδηθή 

(Λίπνβαηο, 1991: 55). 

 

Ο νξίδνληαο απηήο ηεο δηαπίζησζεο αθνξά ηελ νξγάλσζε νηθνπκεληθψλ 

πξνηαγκάησλ ζην πξίζκα ηεο ζεσξίαο ηεο εγεκνλίαο. Απηή καο επηηξέπεη λα 

θαηαλννχκε ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο νξγαλψλεηαη ε εμνπζία, ε νπνία καο σζεί 

λα ζρεκαηίδνπκε ηελ θαζεκεξηλή θαηαλφεζε ησλ θνηλσληθψλ καο ζρέζεσλ θαη λα 

ελνξρεζηξψλνπκε ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ζπλαηλνχκε ή αλαπαξάγνπκε ηηο 

                                                 
108 θέςε πνπ αληιείηαη απφ Λίπνβαηο (Λίπνβαηο, 1991: 55). 
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ζησπεξέο θαη θαιπκκέλεο εμνπζίεο. Σαπηφρξνλα, φκσο, απηά ηα νηθνπκεληθά 

αηηήκαηα κάο σζνχλ ζε πνιιαπιή δξάζε κέζσ κηαο ζπλεξγαηηθήο ζρέζεο κε ηελ 

εμνπζία, ζα ιέγακε παξαθξάδνληαο ηελ Butler (Butler et al., 2000: 14). Ζ νξγάλσζε 

ησλ θαιιηηερληθψλ αξρείσλ «ζπιιακβάλεη» (captures) «πνιηηηθά ζπλδεφκελα 

ραξαθηεξηζηηθά» (νπ.) δνκψλ (φπσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ Broodthaers ή ηνπ Dion) θαη 

ππνθεηκέλσλ (θάηη πνπ είλαη ραξαθηεξηζηηθφ ζηελ πεξίπησζε ηεο Green) θαη 

ζπγθξνηεί, ζηε βάζε ησλ θαλνληζηηθψλ φςεσλ απηψλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ, ηελ 

πξννπηηθή κηαο πνιηηηθήο ηάμεο πνπ ζα είλαη νηθνπκεληθή θαη πην δίθαηε. Δληνχηνηο, 

ηα αξρεία απηά πξνβιεκαηνπνηνχλ εθείλεο ηηο ζεσξήζεηο πνπ πηζηεχνπλ ζηε 

δπλαηφηεηα κηαο ηειηθήο θνηλσληθήο ιχζεο ζηε βάζε ηεο ζπλαίλεζεο κε νδεγφ ηνλ 

επηζηεκνληθφ ιφγν. Ο νξίδνληαο θάζε θαηαζθεπήο είλαη νξζνινγηθφο αιιά 

ηαπηφρξνλα θαη αλνξζνινγηθφο, θαζψο μεθηλάεη απφ κηα «επηινγή αμηψλ», δειαδή 

θάηη αλνξζνινγηθφ (Λίπνβαηο, 1991: 72). Ζ δξαζηεξηφηεηα παξαγσγήο απηψλ ησλ 

αξρείσλ πξνζαλαηνιίδεηαη πξνο ηελ «παξάζηαζε ηεο χπαξμεο κηαο 

δηθαησκέλεο/λνκηκνπνηεκέλεο ηάμεο» (νπ.: 74), θέξεη ηελ πηζαλφηεηα λα ζπκβνχλ ηα 

πξάγκαηα κε απηφλ ηνλ ηξφπν έλαληη ελφο άιινπ. 

 

Ο ξφινο ηνπ αξρείνπ ζηελ εμάξζξσζε ηνπ „ππεξπξνζδηνξηζκνχ‟ ησλ ζεζκψλ (ελδν- 

θαη εμσ-θαιιηηερληθψλ) θαη ησλ ππνθεηκέλσλ θαη ηεο ζπλάξζξσζεο ηνπο ζε έλα 

ελδερνκεληθφ εληαίν πνιηηηθφ ζψκα πνπ δηεθδηθεί ηε δχλακή ηνπ, ζα γλσξίζεη κηα 

αθφκα πνιεκηθή έθθξαζε. Ζ θξηηηθή ζην βηνπνιηηηθφ αξρείν ησλ ππνηειψλ 

ππνθεηκέλσλ ζα νδεγήζεη ζε έλα „ζψκα‟ αληηκαρφκελεο αξρεηαθήο πξαθηηθήο πνπ 

επηρεηξεί λα ζπλαξζξψζεη ην πνιηηηθφ ζψκα ησλ κε-δεκνθηιψλ ζεακάησλ
109

, ησλ 

αθαλψλ παξαζηάζεσλ θαη ηνπ πξνηάγκαηνο ηεο δηθήο ηνπο „ηζρχνο‟ (Getlung, validite 

ζην Λίπνβαηο, νπ: 74). ε απηφ ην αξρεηαθφ θαιιηηερληθφ ζψκα θαη ηηο πξνεθηάζεηο 

ηνπ, πνπ ην ζπλδένπλ κε έλα πην δηαθξηηφ ηξφπν κε ην δήηεκα ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ, 

ζα επηθεληξσζνχκε ζην επφκελν θεθάιαην.   

 

3.7. ύλνςε 

ην θεθάιαην απηφ κειεηήζακε ηξεηο θαιιηηερληθέο πεξηπηψζεηο. ε απηέο κε 

δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο ην αξρείν θαζίζηαηαη κηα ελδερνκεληθή εγεκνληθή παξέκβαζε 

                                                 
109 Παξαθξάδνπκε ηνλ ραξαθηεξηζκφ unpopular themes (κε-δεκνθηιή ζέκαηα) ηεο Katrzyna Ruchel-

Stockmans (2006: 30). 
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πνπ επηρεηξεί ηελ επαλεγγξαθή ηεο ζρέζεο καο κε ην Νφκν. ηε δηαδηθαζία απηή 

επηβεβαηψλεηαη ε παξαγσγηθή ζρέζε κε ην δήηεκα ηεο ζέζκηζεο. Οη θαιιηηέρλεο 

ζηάζεθαλ θξηηηθά απέλαληη ζηε „ζπγρσλεπηηθή‟ δηάζεζε ησλ ζεζκψλ (ηδξχκαηα, 

κνπζεία, παλεπηζηήκηα, πνιηηηζηηθνχο νξγαληζκνχο) θαη δηεθδίθεζαλ φρη κφλν ηε 

ζπκπεξίιεςε ζε θπξίαξρνπο ζεζκνχο αιιά ηε ζπκκεηνρή ζηνλ ζρεκαηηζκφ ηνπο. 

Μειεηήζακε πψο ζηαδηαθά δηακνξθψλεηαη ην αξρεηαθφ θαιιηηερληθφ κέζν ζε έλα 

«δηαθνξνπνηεηηθφ ζρεκαηηζκφ», ζχκθσλα κε ηελ δηαηχπσζε ηεο Rosalind Krauss. Ο 

φξνο πεξηγξάθεη έλα κέζν, πνπ ζηνρεπκέλα επηρεηξεί λα δηαθνξνπνηεζεί απφ ην 

ηζηνξηθφ ηνπ πξνεγνχκελν θαη λα ζπλδεζεί κε  ηα ζπκθξαδφκελα ηεο θνηλσληθφ-

πνιηηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο κέζα ζηελ νπνία δηακνξθψλεηαη. Σν αξρείν σο 

„δηαθνξνπνηεηηθφο ζρεκαηηζκφο‟ ζηνρεχεη ζηελ αλάδεημε ελφο 

«δηθηπαθνχ/ξηδσκαηηθνχ/κνξηαθνχ κνληέινπ παξαγσγήο ηεο αθήγεζεο» 

(Γεκεηξαθάθε, 2009: 39). Σν κνληέιν απηφ −θιεξνδνηεκέλν απφ ηα αηηήκαηα ηνπ 

Μάε ηνπ ‟68− ην νπνίν ππεξεηνχλ απηέο νη φςεηο αξρεηαθήο πξαθηηθήο (ηδηαίηεξα ε 

πεξίπησζε ηνπ Broodthaers) επηηξέπεη λα εηζδχζεη απφ πνιιαπιά ζεκεία κηα 

πιεζπληηθή ηζηνξία, δίλνληαο βαξχηεηα ζε δεηήκαηα ηαπηφηεηαο θαη δηαθνξάο (Dion, 

Green). Πξφθεηηαη γηα έλα κνληέιν πνπ πξσηίζησο «αληηιακβάλεηαη αληαγσληζηηθά 

ηε δπλαηφηεηα έληαμεο ζηελ αθήγεζε θαζεαπηή» (νπ.: 40). ηε κεηαπνιεκηθή, „κεηά-

ην-κέζν ζπλζήθε‟, ε θαιιηηερληθή πξαθηηθή νηθεηνπνηείηαη κεζφδνπο „άιισλ‟ 

πεηζαξρηψλ (ηεο αξραηνινγίαο, ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ, ηεο εζλνγξαθίαο) 

δηαξξεγλχνληαο ηα φξηα επηκέξνπο πεδίσλ. Σν εηθαζηηθφ αξρείν επηθαιείηαη ην 

δήηεκα ηεο „πεηξακαηηθήο γξαθήο‟, αλαηξέπνληαο ηελ ηεξαξρηθή ζρέζε κεηαμχ 

ζπγγξαθέα θαη αλαγλψζηε. ε απηέο ηηο πξαθηηθέο επηρεηξείηαη κηα „ελεξγνπνηεκέλε‟ 

ζρέζε ηνπ ζεαηή κε ην έξγν. Σν αίηεκα ηεο απνθαζήισζεο ηεο απζεληίαο ηνπ 

δεκηνπξγνχ θαη ε επηδίσμε ελφο „ππεχζπλνπ ρξήζηε‟ (ηνπ αξρείνπ) δελ ζεκαίλεη ηελ 

εγθαηάιεηςε ηεο επζχλεο απφ ηελ πιεπξά ηνπ δεκηνπξγνχ. Ζ επηηειεζηηθφηεηα 

(performativity) επαλαθέξεη ην δεκηνπξγφ (return of the author) σο ζπιινγηθφηεηα. 

Πξφθεηηαη γηα κηα ζπιινγηθφηεηα πνπ αλαιακβάλεη ηελ επζχλε ηεο επηηειεζηηθήο 

ιεηηνπξγίαο σο πξάμεο πνιηηηθήο πνπ επηδξά άκεζα ζηνλ θφζκν θαη ηνπ δίλεη 

ζπγθεθξηκέλεο κνξθέο απνθιείνληαο άιιεο δπλαηφηεηεο. ηα έξγα πνπ 

παξνπζηάζακε, νη θαιιηηέρλεο αλαιακβάλνπλ, ζθφπηκα, δηαθνξεηηθνχο ξφινπο θαη 

ηδηφηεηεο κέζα ζην πεδίν. Δθθξάδνπλ θαη εθθξάδνληαη κε ηε „θσλή‟ δηαθνξεηηθψλ 

ππνθεηκεληθνηήησλ. Καζηζηνχλ ζαθέο φηη ε δπλαηφηεηα αιιαγήο είλαη απνηέιεζκα 

ζηξαηεγηθψλ ζπλαξζξψζεσλ θαη ζπλεηδεηψλ απνθιεηζκψλ. ην θεθάιαην απηφ 
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δηαπηζηψζακε θάηη επηπιένλ. Ζ κεηαπνιεκηθή αξρεηαθή πξαθηηθή έιαβε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζην πξίζκα ηεο „πνιηηηθήο ηεο δηαθνξάο‟ πνπ αλαγλσξίδεη φηη ε 

„αξρή‟ πνπ εμνπζηνδνηεί έρεη θχιν, θπιή, ηάμε ε νπνία φκσο είλαη ελδερνκεληθή θαη 

ζρεκαηίδεηαη ξεκαηηθά. Παξφι‟ απηά ε ηέρλε αξρείνπ δελ ππήξμε άκνηξε ησλ 

αβιεςηψλ νη νπνίεο ραξαθηεξίδνπλ πξνζεγγίζεηο πνπ πηνζεηνχλ κηα δπηηθή, θπξίαξρε 

εθδνρή απηήο ηεο πξαθηηθήο. Πνιιέο θνξέο επηθξαηεί έλαλ δπηηθφ (αληξηθφ) 

ππνθείκελν, πξνζδηνξηζκέλν απφ ην θαπηηαιηζηηθφ νηθνλνκηθφ κνληέιν (ησλ 

θπξίαξρσλ ζεζκψλ). Αθφκα, ε επεξψηεζε γηα κηα γπλαηθεία αξρεηαθή ηέρλε (ζηελ 

νπνία καο επαηζζεηνπνηεί ε πξαθηηθή ηεο Renee Green), πνπ ζα εζηηάδεη ζε δεηήκαηα 

νηθνλνκηθήο θαη εξγαζηαθήο ηάμεο πξνζδηνξηζκέλεο απφ ην θχιν αιιά θαη ηελ 

παγθνζκηνπνηεκέλε νηθνλνκηθή ζπλζήθε, έρεη πνιιέο πξνεθηάζεηο πνπ δελ έρνπλ 

δηεπξπλζεί ζε βάζνο. Ζ πεξαηηέξσ αλάπηπμε απηήο ηεο νπηηθήο κπνξεί λα απνηειέζεη 

αληηθείκελν κηαο δηαθνξεηηθήο κειινληηθήο έξεπλαο. Δδψ καο ελδηέθεξε λα 

εληνπίζνπκε ηα ζεκεία εθείλα πνπ αλαδεηθλχνπλ ην αξρείν σο „ηνπνλνκνινγία‟. ηα 

έξγα πνπ κειεηήζακε ην αξρείν είλαη ε „ζθελή‟ φπνπ εθδειψλεηαη δπλακηθά ε 

επηζπκία ζέζκηζεο θαη ιακβάλεηαη ε απφθαζε αλάιεςεο δξάζεο. Τπφ απηή ηελ 

έλλνηα επηηπγράλεηαη δπλάκεη κηα ελδηαθέξνπζα ζχγθιηζε ηεθκεξησηηθήο θαη 

αθηηβηζηηθήο θαιιηηερληθήο πξαθηηθήο. Ζ πξφζεζε απηή ζπγθεθξηκελνπνηείηαη αθφκα 

πεξηζζφηεξν ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ζα εμεηάζνπκε ζην επφκελν θεθάιαην. 
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Κεθάιαην 4. 

 

Αλάκεζα ζην ζεζκηζκέλν θαη ην ζεζκίδεηλ. Σν αξρείν σο ηέρλε ηνπ 

αληαγσληζηηθνύ δεκόζηνπ ρώξνπ. 

 

4.1. Δηζαγσγή  

Ζ πξφηαζε ηεο παξνχζαο κειέηεο ηνπ αξρείνπ σο δεκφζηαο ηέρλεο ρξήδεη κηα 

ηδηαίηεξε αλαθνξά ζην δήηεκα ηνπ ρψξνπ. Οη πεξηπηψζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη ζε 

απηφ ην θεθάιαην εζηηάδνπλ αθξηβψο ζε απηφ. Πην ζπγθεθξηκέλα ζπλδένπλ ην αξρείν 

κε ηνλ δεκφζην ρψξν θαη ηνλ „αληαγσληζκφ‟ θάλνληαο ζαθέο φηη ν ρψξνο κεηαμχ ηνπ 

„ζεζκηζκέλνπ‟ θαη ηνπ „ζεζκίδεηλ‟ είλαη έλαο ρψξνο πξνο δηεθδίθεζε. Σα δεηήκαηα 

πνπ αθνξνχλ κεηαβάζεηο απφ κηα εηεξνηνπηθή παξνπζίαζε ηνπ αξρείνπ ζε 

ηνπνλνκνινγηθή ζπλδένληαη κε ηελ παξαγσγή κηαο (αληαγσληζηηθήο) δεκφζηαο 

ζθαίξαο. Οη επηκέξνπο πεξηπηψζεηο πνπ εμεηάδνπκε πεξηγξάθνπλ ην πέξαζκα απφ κηα 

αξρεηαθή κλεκεηαθφηεηα ελφο ζπλαηλεηηθνχ δεκφζηνπ ρψξνπ ζηνλ αξρεηαθφ 

αθηηβηζκφ ηεο έκπξαθηεο παξαγσγήο κηαο αληαγσληζηηθήο δεκφζηαο ζθαίξαο. Ζ 

εκβιεκαηηθή κειέηε The Body and the Archive, ηνπ Allan Sekula, ζεκαηνδνηεί ηε 

ζηξνθή απφ ην ελδηαθέξνλ γηα ηε „ζσκαηηθφηεηα‟ ηνπ ζεαηή κε ηελ θπξηνιεθηηθή 

ζεκαζία ζην πνιηηηθφ ζψκα θαη ηνλ πνιηηηθφ ρψξν. Δπηπιένλ, ζε απηφ ην θεθάιαην 

επηρεηξνχκε λα δείμνπκε (ζηα παξαδείγκαηα ησλ Boltanski θαη Kabakov) ηα φξηα ελφο 

αξρείνπ, φηαλ ηαπηίδεηαη κε ην κλεκείν. Ζ ηαχηηζε ηνπ αξρείνπ κε ην κλεκείν 

ζπλδέζεθε κε ηελ θαηαλφεζε „ηνπ ρψξνπ ηνπ αξρείνπ‟ κέζσ κηαο θαηλνκελνινγηθήο 

πξνζέγγηζεο. Ζ θαηλνκελνινγηθή πξνζέγγηζε, φκσο, δελ καο βνεζά λα θαηαλνήζνπκε 

ηηο ηδενινγηθέο βάζεηο ζπλαίλεζεο πνπ ζπρλά αλαπαξάγνληαη ζε ηέηνηεο ζεσξήζεηο 

ηνπ ρψξνπ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα κηα ηέηνηα ζεψξεζε καο απνκαθξχλεη απφ ηε 

ζεκαζία ηεο «δηαιεθηηθήο ζχγθξνπζεο» (Ranciere, 2008 [2000]: 95). Απηή 

πξνυπνζέηεη κηα ζεσξία ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ πνπ ηνλ παξνπζηάδεη πξσηίζησο σο 

πνιηηηθή θαηεγνξία. Σα φξηα θαη νη πεξηνξηζκνί ηνπο νπνίνπο εθζέηνπκε ζε απηφ ην 

θεθάιαην, πνπ αθνξνχλ ην αξρείν, φηαλ απηφ ηαπηίδεηαη κε ην κλεκείν σο ρσξηθή 

νληφηεηα, θαζνξίδνπλ ην πέξαζκα ηεο ηέρλεο αξρείνπ απφ ηελ εθζεζηαθή ζηαηηθφηεηα 

ηεο αξρεηαθήο εγθαηάζηαζεο ζηελ αξρεηαθή ζρεζηαθφηεηα, ζηνλ αξρεηαθφ 

αληαγσληζκφ. Σν πέξαζκα απηφ πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ επίηεπμε ηεο παξαγσγήο κηαο 

αληαγσληζηηθήο δεκφζηαο ζθαίξαο παξνπζηάδεηαη ηδηαίηεξα έθδειν ζηα έξγα ησλ 

Haacke, Hirschhorn, Urbonas, ηεο ζπιινγηθφηεηαο Park Fiction, ζηα νπνία 
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αλαθεξφκαζηε ζην δεχηεξν κέξνο ηνπ θεθαιαίνπ. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο κπνξνχκε 

λα θαηαλνήζνπκε θαιχηεξα ηελ απφζηαζε πνπ ρσξίδεη ην ζεζκηζκέλν δεκφζην ρψξν 

απφ ηε δηαδηθαζία ηνπ ζεζκίδεηλ, ε νπνία θέξλεη ηα ππνθείκελα αληηκέησπα κε ηνλ 

νξίδνληα ηεο επζχλεο ησλ πξάμεσλ ηνπο θαη ηεο ζέζεο πνπ θάζε θνξά αλαιακβάλνπλ 

κέζα ζε απηφλ ηνλ ρψξν.  

 

4.2. Allan Sekula. «Σν ώκα θαη ην Αξρείν». 

Ο θσηνγξάθνο Allan Sekula ήδε απφ ηε δεθαεηία ηνπ ‟80
110

 θαηαπηάλεηαη κε ηε 

δηεξεχλεζε θαη ηε δηεχξπλζε ηνπ κέζνπ ηεο θσηνγξαθίαο. Αξρηθά εζηηάδεη ην 

ελδηαθέξνλ ηνπ ζην ληνθνπκέλην, σο κέζν θνηλσληθήο δέζκεπζεο πνπ ζπλδπάδεη ηελ 

εηθνληζηηθή θφξκα, ηε κέζνδν θαηαγξαθήο, ηνλ αθεγεκαηηθφ κεραληζκφ θαη ηελ 

ηζηνξηθή κλήκε, αλαλεψλνληαο εξσηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ ξφιν ηεο θσηνγξαθίαο. 

Ο Sekula επηθεληξψλεηαη θπξίσο, θαηά ηε κεηα-δνκηζηηθή παξάδνζε, ζην δήηεκα ηεο 

αλαζηνραζηηθφηεηαο θαη ηεο δπλαηφηεηαο πνπ πξνζθέξεη ην ίδην ην κέζν θαη ε 

θφξκα. Απνδνκεί ην κέζν πνπ ππεξεηεί, ηε θσηνγξαθία-ληνθνπκέλην, 

πξνβιεκαηνπνηψληαο ηελ Α-ιήζεηα πνπ απηή κεηαθέξεη. Δηζάγεη ηε ζπγγξαθή σο 

αλαπφζπαζην θαη δνκηθφ θνκκάηη ηεο πξαθηηθήο ηνπ, ρξεζηκνπνηψληαο απηφ ηνλ 

κεραληζκφ, γηα λα εθζέζεη (expose) ηα ζπκθπή φξηα ηνπ γέλνπο ηνπ ληνθηκαληέξ πνπ 

βαζίδεηαη απνθιεηζηηθά ζηε θσηνγξαθηθή εηθνλνγξαθία. Ζ πξνζέγγηζε ηνπ Sekula 

επηρεηξεί λα απνθαιχςεη ηηο θαζειψζεηο αθφκα θαη ηεο ζεκεξηλήο, πην 

επαηζζεηνπνηεκέλεο πξνο απηά ηα ζέκαηα, θαηαγξαθηθήο πξαθηηθήο ε νπνία 

εμαθνινπζεί ζε κεγάιν βαζκφ λα ππεξεηεί έλα θαλνληζηηθφ αξρεηαθφ παξάδεηγκα. 

Σαπηφρξνλα αλαδεηά δηαθνξνπνηεκέλεο πξνο απηφ πεξηπηψζεηο πνπ επηρεηξνχλ λα 

αληηηαρζνχλ ζε έλα ηέηνην αξρεηαθφ παξάδεηγκα
111

. 

 

                                                 
110 Δπαλεξρφκαζηε μαλά ζην δήηεκα ηνπ κέζνπ, κηαο θαη απηφ καο ρξεζηκεχεη λα θαηαλνήζνπκε πσο ε 

πβξηδηθφηεηα ησλ κέζσλ πνπ ραξαθηεξίδεη ηδηαίηεξα ηηο θαιιηηερληθέο πξαθηηθέο απφ ηε δεθαεηία ηνπ 

‟70 θαη κεηά, πηνζεηείηαη σο θπξίαξρνο κεραληζκφο απφ ηελ ηέρλε αξρείνπ. Δίλαη ζαθέο φηη ε ρξήζε 

ηεο θσηνγξαθίαο, φπσο είλαη θαηάδειν θαη απφ ηηο πξνζεγγίζεηο ησλ ζεσξεηηθψλ πνπ παξνπζηάζακε 

ζην πξψην θεθάιαην, θαηέρεη κηα πξνλνκηνχρα ζέζε ζηελ ηέρλε αξρείνπ-θαζψο άιισζηε απνηειεί έλα 

εθ ησλ δχν θχξησλ ζπζηαηηθψλ θάζε αξρείνπ (ην δεχηεξν είλαη ν ιφγνο, πξνθνξηθφο θαη γξαπηφο). 
111 ρεηηθά κε παξαδείγκαηα πνπ αλαθέξεη ν Sekula σο πξνο ην δηαρσξηζκφ ηεο πξνζαξκνγήο ζην 

αξρεηαθφ θαλνληζηηθφ παξάδεηγκα θαη ηεο αληίζεζεο ζε απηφ βι. 

http://photographicindex.wordpress.com/learning-resources/alan-sekula-%E2%80%9Cthe-body-and-

the-archive%E2%80%9D/. 
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Ζ ρξήζε ηνπ θεηκέλνπ ζηελ πεξίπησζε ηνπ Sekula είλαη θξίζηκε ζηνλ 

κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ κέζνπ (ηεο θσηνγξαθίαο) θαη ζηε ζεζκίδνπζα πξννπηηθή πνπ 

δηαθαίλεηαη ζηελ πξφηαζή ηνπ. Δδψ δελ αλαθεξφκαζηε ζηελ πηνζέηεζε ηνπ θείκελνπ, 

σο εηθφλαο, πνπ νξγαλψλεηαη ζε έλα θνιάδ εηθφλαο θαη θεηκέλνπ θαηά ηα πξφηππα ηεο 

ηζηνξηθήο πξσηνπνξίαο. Γελ ελλννχκε ηε ρξήζε ηνπ θεηκέλνπ σο ζιφγθαλ, δειαδή 

ζπλζεκαηνινγηθά, ή σο νπηηθφ εξέζηζκα θαη κήλπκα, φπσο ζπκβαίλεη ζηελ 

πεξίπησζε, γηα παξάδεηγκα, ηεο ζπλαδέιθνπ ηνπ θσηνγξάθνπ Barbara Kruger. ηελ 

πεξίπησζε ηνπ Sekula ην θείκελν δελ εηζέξρεηαη ζην έξγν ηνπ σο ζχληνκν 

απφζπαζκα, αιιά σο εθηεηακέλε πξαγκαηεία. Σν θείκελν είλαη έλα παξάιιειν 

πξντφλ, ην νπνίν δελ εθηίζεηαη ηαπηφρξνλα κε ηηο θσηνγξαθίεο.  

 

Ζ ζρέζε ηνπ θεηκέλνπ θαη ησλ θσηνγξαθηψλ πνπ παξάγεη ν Sekula είλαη, θαη ζε απηή 

ηελ πεξίπησζε, κέξνο κηαο δηαθνξεηηθήο ξχζκηζεο κεηαμχ ηνπ θαιιηηερληθνχ κέζνπ, 

ηνπ ηερλνπξγήκαηνο θαη ηεο κεζφδνπ. Καζίζηαηαη, δειαδή, έλαο „δηαθνξνπνηεηηθφο 

κεραληζκφο‟ πνπ ζέηεη ζε δνθηκαζία ηα φξηα ηεο θάζε θαηαζθεπήο ρσξίο, φκσο, λα ηα 

ηζνπεδψλεη. Ζ πξαθηηθή ηνπ Sekula αθνξά κηα ζπγρψλεπζε, πξνθεηκέλνπ λα 

παξαδνζνχλ εθ ησλ πζηέξσλ ηα επηκέξνπο θνκκάηηα ζην δηθφ ηνπο πεδίν κε λέα 

δεδνκέλα. Ζ πξαθηηθή ηεο „ζπγρψλεπζεο‟, δελ αθνξά κηα πξαγκαηηθή, θπξηνιεθηηθή 

ζπγρψλεπζε αιιά κηα νηνλεί ζπγρψλεπζε πνπ θαιχπηεη ην άλνηγκα πνπ ππάξρεη ζε 

θάζε πεδίν θαη πνπ (δπλάκεη) πξνζθέξεη κηα εθ λένπ ζπλνρή ζε απηφ. Ζ 

δηαζηαπξνχκελε ρξήζε ηνπ θεηκέλνπ ζε κηα αλνηρηή, απνθεληξσκέλε δνκή απνηειεί 

ηε κεηάβαζε απφ ηε θσηνγξαθία-ληνθνπκέλην ζηε θσηνγξαθία-αξρείν. Ζ κεηάβαζε 

απηή ζθξαγίδεηαη απφ ην θείκελν πνπ παξνπζηάδεη ν θαιιηηέρλεο ην 1986, The Body 

and the Archive, πξνηείλνληαο κηα δηεπξπκέλε, πνιπθάλαιε θαιιηηερληθή πξαθηηθή. Ζ 

πξαθηηθή ηνπ Sekula είλαη αληη-αξρεηαθή. Παξάγεη πιηθφ πνπ αληηπαιεχεη ηηο 

θπξίαξρεο αλαπαξαζηάζεηο «ππάιιεισλ» (subaltern) ππνθεηκέλσλ. Ζ πξαθηηθή ηνπ 

δελ είλαη αξρεηαθή ζηε κνξθή αιιά ζηελ ελέξγεηα, ζηε δχλακε πνπ θέξεη ζηελ 

αλάδπζε απφ ηελ αθάλεηα ηεο εηθφλαο ηνπ πιήζνπο ησλ αλαιψζηκσλ –ζην 

θαπηηαιηζηηθφ ζχζηεκα– ππνθεηκέλσλ. Σν βηνπνιηηηθφ αξρείν δελ αθνξά ην 

ππνθείκελν ζηε κνλαδηθφηεηά ηνπ, αιιά ην ζχλνιν πνιιψλ ππνθεηκέλσλ. Απηή ηε 

ζρέζε αληηζηξέθεη ν Sekula σο παξαγσγηθή θαη φρη σο θαηαζηαιηηθή δχλακε. 

 

Ο ηίηινο ηνπ θεηκέλνπ καο πξνδηαζέηεη ζρεηηθά κε ηελ πξννπηηθή ηνπ. Ο Sekula δελ 

αλαθέξεηαη ζηε γξαθεηνθξαηηθή θαηαλφεζε ηνπ ζεζκνχ, αιιά ζηε βηνπνιηηηθή. 
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Γηαβάδεη ηνλ ξφιν ηεο θσηνγξαθίαο κε ηα θνπθσηθά εξγαιεία. Δμεηάδεη ην 

παξάδεηγκα ηνπ πνξηξέηνπ, ην νπνίν ζηε θσηνγξαθία, ζε αληίζεζε κε ηελ  παξάδνζε 

ηεο δσγξαθηθήο, ζπλδέζεθε ζηηο απαξρέο ηεο κε ηνπο θαλφλεο ηεο ηαηξηθήο θαη 

αλαηνκηθήο εηθνλνγξάθεζεο (Sekula, 1986: 3). πλδέζεθε, δειαδή, κε ηα πεδία πνπ 

θαηεμνρήλ πξνζδηφξηζαλ ηε βηνπνιηηηθή νξγάλσζε ηεο λεσηεξηθφηεηαο. ε απηή ηελ 

πεξίπησζε εγθαζηδξχζεθε κηα ζρέζε πνπ πεξηφξηζε ην πεδίν ηνπ Άιινπ. ηεξίρηεθε 

ζηε «γεληθεπκέλε κνξθή» (νπ.), ηελ ηππνινγία θαζψο επίζεο θαη ζηελ ελδερνκεληθή 

πεξίπησζε ηεο απνθιίλνπζαο ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο θνηλσληθήο παζνινγίαο. Ζ 

θσηνγξαθία αμηνπνηήζεθε πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθψζεη έλα εθηεηακέλν αξρείν κέζσ 

ηνπ νπνίνπ θαλείο κπνξνχζε λα „θαηεπζχλεη ην βιέκκα ηνπ‟ θαη λα πξνζδηνξίζεη ηελ 

ηαπηφηεηα ηνπ. Πξνγξακκαηηθά, απηφ ην αξρείν δηακφξθσζε δχν εηδψλ «δεκφζηα 

βιέκκαηα», απηφ ηνπ «ζαπκαζκνχ γηα ηνπο θαιχηεξνπο» θαη ηεο «πεξηθξφλεζεο γηα 

ηνπο θαηψηεξνπο». Ο Sekula ραξαθηεξίδεη απηφ ην αξρείν «ζθηψδεο»
112

 (shadow) 

(νπ.: 4) αξρείν πνπ θαηαιακβάλεη φιν ην θνηλσληθφ πεδίν θαη ηαπηφρξνλα ηνπνζεηεί 

κέζα ζε απηφ ηα άηνκα. ηέθεηαη ζε έλα θνκβηθφ ζεκείν πνπ αθνξά ηνλ ηξφπν πνπ 

απηφ ην γεληθεπκέλν αξρείν εηθφλσλ ππεξέηεζε, ζηνλ δέθαην έλαην αηψλα, ηηο 

ηαμηλνκηθέο επηζηήκεο ηεο θπζηνγλσκίαο θαη ηεο θξελνβιάβεηαο. Ο Sekula εμεγεί φηη 

ε θαηαζθεπή απηνχ ηνπ ξπζκηζηηθνχ αξρείνπ, πνπ δελ άθελε πνιιά πεξηζψξηα 

εξκελείαο έμσ απφ ηππνινγηθνχο θαη αξηζκεηηθά κεηξήζηκνπο θαλφλεο, πξνθαζηδφηαλ 

ηε δπλαηφηεηα κηαο αλνηρηήο εξκελείαο. Σν αξρείν πνπ νξγάλσζαλ αξρηθά απηέο νη 

επηζηήκεο ζηφρεπε ζηελ πξνγξακκαηηθή θαηαζθεπή ηεο θπξηαξρίαο ηεο πλεπκαηηθήο 

επί ηεο ρεηξσλαθηηθήο εξγαζίαο. Καη‟ επέθηαζε ζηήξημε ηελ ηδενινγηθή εγεκνλία ηνπ 

θαπηηαιηζκνχ πνπ ζηαδηαθά βαζίζηεθε ζε έλαλ ηεξαξρηθφ δηαρσξηζκφ ηεο εξγαζίαο 

θαη πξνψζεζε ηελ ηδέα φηη πξφνδνο είλαη απνηέιεζκα ηεο αηνκηθήο εμππλάδαο θαη 

ηθαλφηεηαο.  

 

Ζ θσηνγξαθία, επηζεκαίλεη ν Sekula, απνηέιεζε έλα κφλν κέξνο ελφο «κεραληζκνχ-

αιήζεηαο» πνπ δελ πεξηνξίδεηαη ζην νπηηθφ κνληέιν ην νπνίν δηαηίζεηαη απφ ηελ 

θάκεξα. Απηφ αθνξά έλα κεγαιχηεξν ζχλνιν γξαθεηνθξαηηθψλ-ππαιιειηθψλ-

ζηαηηζηηθψλ ζπζηεκάησλ «πιεξνθφξεζεο» θαη ζε απηφ αθξηβψο ην ζχζηεκα, πνπ 

νλνκάδεη «κηα ζχλζεηε (ζνθηζηηθέ) κνξθή ηνπ αξρείνπ», θεληξηθφ „ζχλεξγν‟ είλαη ε 

                                                 
112 Ζ ιέμε ζθηψδεο ζπρλά έρεη αξλεηηθή θφξηηζε. Ζ αγγιηθή ιέμε shadowy είλαη πην νπδέηεξε, γεγνλφο 

πνπ επηηξέπεη λα θαηαλνήζνπκε, φπσο ζα δνχκε ζηε ζπλέρεηα, ηε „ζθηεξή‟ πιεπξά ηνπ αξρείνπ, ζηε 

ζεηηθή ηεο „δπλαηφηεηα‟.  
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αξρεηνζήθε (νπ.: 8). Ο Sekula κειεηψληαο ηνλ ξφιν ηεο θσηνγξαθίαο ζηελ αξρεηαθή 

–ζην κεραληζκφ– θαηαζθεπή ηνπ «εγθιεκαηηθνχ ζψκαηνο» ηνλ δέθαην έλαην αηψλα, 

απνδνκεί εμίζνπ ηε «ξεαιηζηηθή» θαη λνκηλαιηζηηθή  πξνζέγγηζε ηφζν ηεο 

θσηνγξαθίαο σο ζπζηαηηθφ ηνπ αξρείνπ, φζν θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ αξρείνπ. Σν 

ελδηαθέξνλ ηνπ Sekula ζρεηηθά κε ην θσηνγξαθηθφ αξρείν βξίζθεηαη νπζηαζηηθά ζηε 

δηαθνπή ηεο «αξρεηαθήο ππφζρεζεο» πνπ βαζίζηεθε ζηελ ηδέα ηεο ζπλέρεηαο θαη ηεο 

ζπλέπεηαο. Ζ „δηαθνπή‟ απηή ζπλδέεηαη κε ηε δπζθνιία δηεπζέηεζεο ηεο ηπραηφηεηαο, 

ε νπνία επηδεηλψζεθε κε ηελ απφηνκε αχμεζε ηεο πνζφηεηαο ησλ εηθφλσλ. Ο κφλνο 

ηξφπνο κε ηνλ νπνίν απηφ δηεπζεηείηαη είλαη ε δεηγκαηνιεπηηθή ρξήζε ηνπ αξρείνπ 

πνπ πεξηνξίδεηαη ζηνλ εληνπηζκφ ηεο «απνθαζηζηηθήο» ζηηγκήο, θαηά ηε ζχιιεςε ηνπ 

δηάζεκνπ θσηνγξάθνπ Henri Cartier-Bresson, ζχκθσλα κε ηα παξαδνζηαθά πξφηππα 

ηνπ κέζνπ ηεο θσηνγξαθίαο (Bresson-Cartier, 1998 [1952]). ηελ πεξίπησζε πνπ έλα 

ζχζηεκα αξρεηνζέηεζεο επηηξέπεη ηελ απφζπαζε κηαο ζηηγκήο απφ ηελ πνζφηεηα ησλ 

εηθφλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηφ, ηφηε κηιάκε γηα κηα δεχηεξε πξνζέγγηζε ηνπ 

αξρείνπ πνπ αθνξά ηελ απνθνπή, ηελ απνκφλσζε κηαο εηθφλαο πξνο δηεξεχλεζε.  

 

Ο Sekula δεκηνπξγεί κηα καθξν- θαη κηθξν-ζθνπηθή πξννπηηθή γηα ην αξρείν. Απφ ηε 

κηα ηα επηκέξνπο ηεθκήξηα ηνπ αξρείνπ ράλνπλ ηελ ζεκαζία ηνπο σο μερσξηζηά 

απηφλνκα αληηθείκελα θαη απνξξνθψληαη απφ ηε κνλαδηθφηεηα ηνπ αξρείνπ πνπ ηα 

νξγαλψλεη. Απφ ηελ άιιε ην θάζε ηεθκήξην ρξήδεη κηαο ηδηαίηεξεο πξνζεθηηθήο 

εμέηαζεο, πξνθεηκέλνπ λα απνθαιχςεη ηελ Α-ιήζεηα ηνπ. ηε ζεκαζία πνπ νθείινπκε 

λα ηνπ απνδψζνπκε κπνξεί απηφ ην έλα θαη κνλαδηθφ λα αλαδπζεί ζε εκβιεκαηηθφ 

ηεθκήξην, λα ηαπηηζηεί κε ην ίδην ην αξρείν. Ζ ηαχηηζε ηνπ αξρείνπ κε ην 

„εκβιεκαηηθφ‟ ηεθκήξην ζα αμηνπνηεζεί απφ ηνλ Sekula θαη απφ άιινπο θαιιηηέρλεο, 

φπσο ζα δνχκε ζηε ζπλέρεηα. Άιινηε ην πιέγκα πνπ δεκηνπξγείηαη απφ θείκελα, 

επηκέξνπο εηθφλεο, δηάρπζε ζην ρψξν (θπζηθφ θαη εηθνληθφ) ζρεκαηίδνπλ ην αξρείν. 

Άιινηε κηα εηθφλα ζηελ εκβιεκαηηθφηεηά ηεο είλαη ην ζεκαίλνλ κηαο ζπγθεθξηκέλεο 

φςεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο πνπ παξάγεη ην αξρείν. Ζ δηαπίζησζε απηή ζρεηηθά κε ην 

αξρείν, ηελ νπνία ν Sekula εμεηάδεη αλαηξέρνληαο ζηελ ηζηνξία ηνπ ζρεκαηηζκνχ ησλ 

αξρείσλ επηηήξεζεο, έρεη κηα ηδηαίηεξε ζεκαζία θαζψο επηδξά ζηελ ίδηα ηε „θφξκα‟ 

ηνπ θαιιηηερληθνχ αξρείνπ. Ζ παξαηήξεζε ηνπ Sekula αθνξά ηελ παιίλδξνκε θίλεζε 

απφ ηελ πιεζσξηθφηεηα ηνπ αξρείνπ, πνπ κεηαθξάδεηαη ζε κηα επηκνλή ζπιινγήο 

πιήζνπο ηεθκεξίσλ, ζηνλ θεηηρηζκφ ηνπ ηεθκεξίνπ πνπ αλαδεηθλχεη ελίνηε ηα ίδηα ηα 

ηεθκήξηα σο άρξνλα θαη άηνπα „κλεκεία ηεο κλήκεο‟. Απηνί νη δχν πφινη 
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πεξηγξάθνπλ ηηο εθδειψζεηο ηεο αξρεηαθήο ηέρλεο. Οη δηαθνξεηηθέο απηέο 

εθδειψζεηο, πνπ άιινηε εκθαλίδνληαη σο πιεζσξηθά ζχκπαληα πιηθψλ, ηεθκεξίσλ, 

πιεξνθνξηψλ, άιινηε σο ζεακαηηθέο κλεκεηαθέο εγθαηαζηάζεηο, άιινηε σο θξππηηθέο 

εηθφλεο θ.ν.θ., νδεγνχλ ζε δηαθνξεηηθέο ρξήζεηο ηνπ αξρείνπ. Απηέο εγείξνπλ πνηθίιεο 

εξκελείεο θαη παξάγνπλ δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα, φπσο ζα δνχκε θαη ζηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ εμεηάδνπκε ζηε ζπλέρεηα. 

 

χκθσλα κε ηνλ Sekula, απηέο νη ζεκαζηνινγηθνί αηξαπνί, ε πνζφηεηα ησλ εηθφλσλ 

θαη ε απνκφλσζε ηεο εηθφλαο, είλαη ηφζν ζεκειηψδεηο ζηελ θνπιηνχξα ηεο 

θσηνγξαθίαο πνπ ζπρλά ηείλνπκε λα αγλνήζνπκε ηελ ίδηα ηνπο ηελ χπαξμε. 

Πεξηγξάθνπλ φπσο επηζεκαίλεη ν θαιιηηέρλεο, δχν βαζηθέο θαηεπζχλζεηο ζηελ 

παξαγσγή λνήκαηνο. Απηέο, εθθξάζηεθαλ αληηζηνίρσο κε ηε ζχγθιηζε δχν ξεπκάησλ 

αλαθνξηθά κε ηελ (θσηνγξαθηθή) αλαπαξάζηαζε. Πεξηγξάθνπλ ηελ πξνζέγγηζε ησλ 

ιφγσλ ηεο νπηηθήο αλαπαξάζηαζεο θαη ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ, νη νπνίεο 

βαζίδνληαη αληίζηνηρα ζηελ αμηνπνίεζε νπηηθψλ θαη ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ. κσο, νη 

πξνζπάζεηεο αλαγλψξηζεο (ησλ εγθιεκαηηψλ, ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε) κέζσ 

ηέηνησλ κεζφδσλ γίλεηαη φιν θαη πην απαηειή, εμαηηίαο ηνπ ηεξάζηηνπ θαη ρανηηθνχ 

αξρείνπ εηθφλσλ. Σν δήηεκα ηεο ηαμηλφκεζεο άξρηζε λα γίλεηαη θπξίαξρν. Σν αξρείν 

ηεο αζηπλνκίαο γίλνληαλ φιν θαη πην κεγάιν, φιν θαη πην αλεμέιεγθην. Σα πξψηα 

δέθα ρξφληα ζπγθέληξσζε πάλσ απφ 100.000 θσηνγξαθίεο θαη έηζη θαηέζηε ζε 

κεγάιν βαζκφ άρξεζην, θαζψο ε ζχγθξηζε απηνχ ηνπ αξρείνπ κε ηνπο θαζεκεξηλνχο 

ππφπηνπο ήηαλ αδχλαηε. ηηο κεζφδνπο ηνπ Bertillon
113

 ν Sekula αλαγλσξίδεη ηελ 

θαηαλφεζε ηνπ ζεκειηψδνπο πξνβιήκαηνο ηνπ αξρείνπ, απηνχ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνλ 

φγθν ηνπ
114

.  

 

                                                 
113Alphonse Bertillon, Γάιινο αζηπλνκηθφο, εκπλεπζηήο ηεο αλζξσπνκεηξίαο. Ζ αλζξσπνκεηξία 

ππήξμε ην πξψην επηζηεκνληθφ ζχζηεκα πνπ ρξεζηκνπνίεζε ε αζηπλνκία γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο 

ηαπηφηεηαο ππφπησλ. Ζ κέζνδνο απηή ζηε ζπλέρεηα αληηθαηαζηάζεθε απφ ηα δαθηπιηθά απνηππψκαηα. 

Ζ ζπζηεκαηηθή ρξήζε απηήο ηεο κεζφδνπ καδί κε άιιεο φπσο ην αξρείν θσηνγξαθηψλ ζεζεκαζκέλσλ 

(mug shot) θαη ε ζπζηεκαηνπνίεζε ηεο επηηφπηαο θσηνγξαθίαο ζηνλ ηφπν ηνπ εγθιήκαηνο (crime-

scene photography) θαζηζηνχλ ηηο κειέηεο ηνπ Bertillon ζεκαληηθέο ζηνλ εμεπηζηεκνληζκφ ησλ 

κεζφδσλ ηεθκεξίσζεο θαη ηεο ρξήζεο ηεο θσηνγξαθίαο γηα απηφ ηνλ ζθνπφ. 
114 Σν ππεξκέγεζεο αξρείν πνπ επέηξεςε ε λέα ηερλνινγία ηεο θσηνγξαθίαο νδήγεζε ζηελ αλάγθε 

ειέγρνπ απηνχ ηνπ εθηεηακέλνπ αξρείνπ. Ζ ζπλζήθε απηή καο επηηξέπεη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε ηε 

ζεκαζία ηεο ζηηγκήο ηεο απφθαζεο γηα ηελ νξγάλσζε ελφο αξρείνπ έλαληη απηήο ηεο ζπιινγήο. Ζ 

δηαπίζησζε απηή πνπ ζπλδέεηαη κε ην ππεξκέγεζεο αξρείν ηεο θσηνγξαθίαο παίξλεη κηα λέα ψζεζε, αλ 

ζθεθηεί θαλείο αλαινγηθά ην ππεξκέγεζεο αξρείν ηνπ δηαδηθηχνπ.  
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Ο Sekula κειεηά ηνπο αξρεηαθνχο ηξφπνπο πνπ ελεξγνπνηήζεθαλ πξνο «ηηζάζεπζε 

ηεο ελδερνκεληθφηεηαο» (taming of contigency) (νπ.: 17). Ο νπηηθφο εκπεηξηζκφο, ησλ 

θσηνγξαθηθψλ πνξηξέησλ ησλ εγθιεκαηηψλ ζπλδπάζηεθε κε ηα ιεθηηθά πνξηξέηα 

(verbal portrait). ην ηέινο ηνπ 19
νπ

 αηψλα κηα ζεηξά απφ θείκελα ζρεηηθά κε ηηο 

αλζξσπνινγηθέο πξνζεγγίζεηο ηνπ δεηήκαηνο ηνπ «εγθιεκαηηθνχ ζψκαηνο», κηα 

ζεηξά απφ επηρεηξήκαηα ζρεηηθά κε ηελ αηαβηζηηθή ή εθθπιηζηηθή θχζε ησλ 

εγθιεκαηηψλ, ηέζεθαλ ζε κηα «θνηλή κάρε», απηή ηεο „πάιεο‟ ησλ αλαπαξαζηάζεσλ. 

Σν θσηνγξαθηθφ αξρείν ρξεζίκεπε σο ε εηθφλα ηεο επηζηεκνληθήο αιήζεηαο. ηνλ 

«ζπλζεηηθφ κεραληζκφ» πνπ εθάξκνζε ν Francis Galton
115

 επηρείξεζε λα θαζηεξψζεη 

αληηπξνζσπεπηηθνχο ηχπνπο αλζξψπσλ, δεκηνπξγψληαο αλαινγίεο κεηαμχ 

«γελνηππηθψλ εηθφλσλ» θαη λνεηηθψλ εηθφλσλ. Οη εξγαζίεο ηνπ Galton απνηέιεζαλ 

«έλα ζηαζκφ ζηε ζπλζεηηθή θσηνγξαθία», φπσο παξαηεξεί, κε κηα δφζε θπληζκνχ ν 

Sekula (νπ.:29).  

 

Ο θαιιηηέρλεο, επηζεκαίλεη φηη νη κέζνδνη θαη νη κεραληζκνί απηνί απέηπραλ λα 

πξνζθέξνπλ έλα αμηνπνηήζηκν εξγαιείν ην νπνίν ζα ήηαλ ην ίδην απαιιαγκέλν απφ 

νπζηνθξαηηθέο θαη ξαηζηζηηθέο αλαθνξέο. Απηά ηα „επηζηεκνληθά‟ εξγαιεία, άιισζηε, 

εθθηλνχζαλ απφ κηα ηέηνηα βάζε. Απνδίδεη ζε απηή ηελ απνηπρία ηε ζηαδηαθή 

ππνρψξεζε ησλ ηζρπξηζκψλ, απφ ηελ πιεπξά απηψλ ησλ κέζσλ, γηα αδηακθηζβήηεηε 

θαη αληηθεηκεληθή αιήζεηα. Σα εξγαιεία απηά θάζε άιιν παξά πξφζθεξαλ ηελ πνζεηή 

απαιιαγή απφ ηνπο πεξηνξηζκνχο πξνθαηαιήςεσλ θαη κεξνιεπηηθψλ εξκελεηψλ. 

Αλαδξνκηθά ν «ζπλζεηηθφο κεραληζκφο» ηνπ Galton, σο έλα κνληέιν επηζηεκνληθήο 

πιεξνθνξίαο, έλα κνληέιν κεραληθήο πλεπκαηηθήο εξκελεπηηθήο δηαδηθαζίαο, κπνξεί 

λα ηδσζεί σο ε «ζπληεηξηκκέλε εθδνρή ηνπ αξρείνπ» (νπ.:31). Οη απφπεηξεο ηνπ 

Bertillon γηα έλα λνκηλαιηζηηθφ ζχζηεκα ηαπηνπνίεζεο, ηα νπζηνθξαηηθά ζπζηήκαηα 

                                                 

115 O Francis Galton ππήξμε ζην ηέινο ηνπ 19νπ αηψλα πξσηνπφξνο ζηε ρξήζε ζηαηηζηηθψλ κεζφδσλ 

γηα ηε κειέηε ησλ ηθαλνηήησλ, δηαλνεηηθψλ θ.ιπ., ησλ αλζξψπσλ πξνθεηκέλνπ λα ζηεξίμεη ηε ζεσξία 

ηνπ ζρεηηθά κε ηελ θιεξνλνκηθφηεηα ηεο αλζξψπηλεο επθπΐαο. Υξεζηκνπνίεζε ηε κέζνδν απηή θαη 

άιιεο εκπεηξηθέο κεζφδνπο, ρξήζε εξσηεκαηνινγίσλ, έξεπλεο, ζπιινγή δεδνκέλσλ θ.ιπ. πξνθεηκέλνπ 

λα ζπζηήζεη κηα πεηζηηθή βάζε γηα ηηο γελεαινγηθέο, βηνγξαθηθέο θαη αλζξσπνκεηξηθέο ηνπ κειέηεο. 

Τπήξμε επίζεο πξσηνπφξνο ηεο επγνληθήο. πσο επηζεκαίλεη ν Sekula, «νη πξνζπάζεηεο ηνπ ήηαλ 

εθιεθηηθέο άιια πνιχ κνλφπιεπξεο βαζηζκέλεο ζηελ θηινπεξηέξγεηα ελφο απφ ηνπο ηειεπηαίνπο 

Βηθησξηαλνχο gentleman εξαζηηέρλεο επηζηήκνλεο» (Sekula, 1986: 10). Ζ θαηαινγνγξάθεζε θαη ην 

αξρείν είλαη ζηα ρέξηα απηψλ ησλ ξνκαληηθψλ ελζνπζησδψλ εθπξνζψπσλ ηεο θπιήο θαη ηεο ηάμεο ηνπο 

έλα παλίζρπξν κεξνιεπηηθφ „αληηθεηκεληθφ‟ εξγαιείν. 
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ηππνινγίαο ηνπ Galton, πνπ εγθιψβηζαλ ην αξρείν κέζα ζε απηά, πεξηγξάθνπλ ηελ 

πξνζπάζεηα ξχζκηζεο ηεο «ζεκαζηνινγηθήο δηαθίλεζεο» φρη κφλν ηεο θσηνγξαθίαο, 

φπσο επηζεκαίλεη ν Sekula αιιά γεληθφηεξα θάζε ηεθκεξησηηθνχ πιηθνχ. Ο Betillon 

θαηφξζσζε λα εηζάγεη ηε θσηνγξαθία ζην αξρείν σο αλαπφζπαζην θνκκάηη ηνπ. Σα 

πνλήκαηα «επηζηεκνληθήο αζηπλφκεπζεο» αλαδεηθλχνπλ κε ηνλ πην γιαθπξφ ηξφπν 

ηε γξαθεηνθξαηηθνπνίεζε ησλ νπηηθψλ ληνθνπκέλησλ θαη ησλ κεραληζκψλ (devices) 

δηαρείξηζήο ηνπο, φπσο ηνπ αξρείνπ. Ζ ηδέα απηή ππήξμε ζεκειηψδεο γηα ηε 

δηακφξθσζε ηνπ κέζνπ (ηφζν ηεο θσηνγξαθίαο φζν θαη ηνπ αξρείνπ) θαη ηνπ 

λνήκαηνο πνπ απηφ παξάγεη. 

  

Ο Sekula βιέπεη πψο ε ζπλχθαλζε, ε ζπλχπαξμε επηκέξνπο θνκκαηηψλ ηνπ αξρείνπ 

ιεηηνπξγεί σο ελδπλακσηηθή παξάκεηξνο ηεο αιήζεηαο πνπ απηφ αμηψλεη. Ο ίδηνο, 

επηρεηξεί κηα ιηγφηεξν νιηζηηθή ζεψξεζε ηνπ αξρείνπ πνπ βαζίδεηαη ζε κηα 

απνδνκεηηθή πξαθηηθή. Δάλ ε θσηνγξαθία ζηαδηαθά δηαζθάιηζε ην θχξνο ηεο σο κηα 

νηθνπκεληθή γιψζζα, απηφ επηζθξαγίζηεθε ζηαδηαθά ζηε ζπλέλσζή ηεο κε ην 

θεηκεληθφ παξάδεηγκα.  

 

Ο Sekula, αλαθέξεηαη γηα παξάδεηγκα ζηελ πεξίπησζε ηνπ θσηνγξαθηθνχ αξρείνπ 

Faces of Our Time (1936) ηνπ Γεξκαλνχ θσηνγξάθνπ August Sander. Σν αξρείν απηφ 

κε έλα ηξφπν αληηζηάζεθε απέλαληη ζηε βία ηνπ βηνπνιηηηθνχ θαζηζηηθνχ αξρείνπ ηεο 

Γεξκαλίαο. Ο Sander θαη άιινη νκφηερλνη ηνπ ζηηο αξρέο ηνπ αηψλα αθνινχζεζαλ 

κάιινλ παξά ακθηζβήηεζαλ ην κνληεξληζηηθφ αξρεηαθφ παξάδεηγκα. Ο Sekula, φκσο, 

ζηε γελεαινγία απηψλ ησλ κνληεξληζηψλ αξρεηαθψλ θσηνγξάθσλ θαη ζηηο κηθξέο ή 

κεγάιεο κεηαηνπίζεηο πνπ έθεξε ε ηέρλε ηνπο ζην αξρεηαθφ παξάδεηγκα, βξίζθεη ηε 

ζχλδεζε κε έλα άιιν αξρεηαθφ ζψκα, απηφ πνπ αθνξά ηηο θπιεηηθέο δηαθξίζεηο. 

Δληνπίδεη ηελ πεξίπησζε ηνπ θσηνγξάθνπ Alex Cole ν νπνίνο ηε δεθαεηία ηνπ ‟70 

θαηέγξαθε ηηο ζπιιήςεηο καχξσλ εθηφο ησλ δσλψλ πεξηνξηζκνχ (passbook) ζηε 

Νφηηα Αθξηθή. Ο Cole απηνκφιεζε απφ ηε ρψξα, φηαλ ε αζηπλνκία ηνπ δήηεζε λα 

αμηνπνηήζεη ην αξρείν ηνπ πξνο φθειφο ηεο, ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ ίδην σο 

πιεξνθνξηνδφηε. Ο Cole κεηά ηε δηαθπγή ηνπ απφ ηε Νφηηα Αθξηθή εμέδσζε έλα 

άικπνπκ απφ ηα αξλεηηθά ησλ θσηνγξαθηψλ πνπ πεξηέζσζε. Ζ δηαθπγή ζε απηή ηελ 

πεξίπησζε, ζα ιέγακε, κπνξεί λα θαηαλνεζεί ππφ ην πξίζκα κηαο «απνηειεζκαηηθήο 

παξέκβαζεο (intervention) ζηελ θπβεξλεζηκφηεηα ηνπ παξφληνο», φπσο ηελ 

πεξηγξάθεη ν Raunig. Σν αξρείν θσηνγξαθηψλ ηνπ Cole, κέξνο ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη 
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αμηνπνηψληαο ην κέζν ηνπ θαιιηηερληθνχ βηβιίνπ, δηαπεξλά ηελ επηζηεκνληθή 

αζηπλφκεπζε θαη ηε κνλνιηζηθή ζχιιεςε ηνπ ξεαιηζκνχ. Αληηπξνηείλεη ή θαιχηεξα 

πεξηζψδεη ακθηζβεηήζηκα απφ ηνλ επίζεκν θαλφλα νπηηθά ληνθνπκέληα∙ ληνθνπκέληα 

ηεο „κηθξνθπζηθήο‟ ηεο βαξβαξφηεηαο. Καηαζέηνληαο έλα αξρείν πνπ ζα αληηζηαζεί 

ζηελ πξφζεζε ησλ επίζεκσλ αξρείσλ θαη ηεο απζεληίαο λα αθπξψζνπλ κηα 

„αλεπηζχκεηε καξηπξία‟, o δεκηνπξγφο ηνπ αμηψλεη κηα απζεληία πνπ ζηέθεηαη 

απέλαληη ζηελ επίζεκε, θπξίαξρε απζεληία. Σν αξρείν δελ πεξηνξίδεηαη ζηελ θξηηηθή 

ζηνπο ζεζκνχο, αιιά αθνξά ηελ θαηάθαζε ηεο δεκηνπξγίαο κηαο δνκήο πνπ ζα 

πεξηγξάθεη κηα δηαθνξεηηθή ηζηνξία απφ απηή ησλ επίζεκσλ θνξέσλ ηεο ηζηνξίαο. Με 

απηή ηελ έλλνηα ην αξρείν ηνπ Cole δελ αθνξά κφλν ηελ απνδφκεζε ησλ κεραληζκψλ 

πεξηζσξηνπνίεζεο αιιά ζηνηρεηνζεηεί κηα «θαηαθαηηθή απνδφκεζε» (affirmative 

deconstruction) (Butler et al., 2000: 279). Αθνξά, δειαδή, ηελ νξγάλσζε ηεο 

ζπλζήθεο κέζα απφ ηελ νπνία αλαδχνληαη ζπγθεθξηκέλεο ηδέεο. Απηή ε ζπλζήθε 

επηηξέπεη ηελ επαλάιεςε θαη ηε δνθηκαζία απηψλ ησλ ηδεψλ ζε λέα πιαίζηα θαη 

ζπγθείκελα θαη απηή ε ίδηα ε αλάδπζε θαη ε επαλάιεςε είλαη ε ζπλζήθε κηαο 

«θαηαθαηηθήο επαλεγγξαθήο» (affirmative reinscription), φπσο ηελ πεξηγξάθεη ε 

Butler (νπ). 

 

Παξφι‟ απηά, ε αληηκαρφκελε απφθξηζε ηνπ αξρείνπ ζηε ζεζκνπνίεζε ηνπ 

εξγαιεηαθνχ ξεαιηζηηθνχ αξρείνπ δελ θαηάθεξε, φπσο επηζεκαίλεη ν Sekula, λα 

θιείζεη ηνλ θαχιν θχθιν ηνπ αξρείνπ. Ο Sekula δηαπηζηψλεη φηη ην πλεχκα ηνπ 

βηνπνιηηηθνχ αξρείνπ επηβηψλεη αθφκα ζηηο λενεπγνληθέο πξνζέζεηο ηεο 

βηνηερλνινγίαο, ζηελ εθηεηακέλε επηηήξεζε πνπ ραξαθηεξίδεη ηφζν ηελ θαζεκεξηλή 

δσή φζν θαη ηε γεσπνιηηηθή ζθαίξα, ζηνλ βηνινγηθφ ληεηεξκηληζκφ πνπ ειινρεχεη, 

ζηελ απμαλφκελε εγεκνλία ηεο πνιηηηθήο δεμηάο ζηηο δπηηθέο δεκνθξαηίεο. ε απηή ηε 

βηνπνιηηηθή ζεψξεζε ηνπ αξρείνπ κπνξεί θαλείο λα εληνπίζεη εθιεθηηθέο ζπγγέλεηεο 

κε αξρεηαθά πξφηδεθη πνπ ζηξέθνληαη πην επζχβνια ζε απηή ηε ζπλζήθε, 

πηνζεηψληαο, φπσο ζα δνχκε ζηε ζπλέρεηα, κηα πνιεκηθή δηαηνκεαθφηεηα
116

, ή αθφκα 

κηα ξηδνζπαζηηθή ζπλεξγαηηθφηεηα.  

 

 

                                                 
116 Έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα βηνπνιηηηθήο ηέρλεο είλαη ε πξαθηηθή ηεο θαιιηηερληθήο νκάδαο 

Critical Art Ensemble, νη νπνίνη αζθψληαο ςεπδν-επγνληθέο πξαθηηθέο παξάγνπλ κέζσ ηνπ site θαη ησλ 

εληχπσλ ηνπο έλα ελαιιαθηηθφ αξρείν αληηζεηηθψλ πξαθηηθψλ ζηε ζχγρξνλε βηνκεραλία ηεο επγνληθήο. 
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Έλα αξρείν κε-δεκνθηινύο ζεάκαηνο. Τν ζθηώδεο αξρείν. 

Καζψο ν ίδηνο ν Sekula, ζεσξεί φηη ν θαχινο θχθινο ηνπ αξρείνπ δελ έρεη θιείζεη θαη 

ην πλεχκα ηνπ εμαθνινπζεί λα εγεκνλεχεη ηελ θαζεκεξηλή δσή θαη ηε γεσπνιηηηθή 

ζθαίξα ζηε δπηηθή ζπλζήθε, αθηεξψλεη ην έξγν ηνπ ζηε γφληκε εθκεηάιιεπζε ελφο 

δηεπξπκέλνπ αξρεηαθνχ κεραληζκνχ. Σν αξρείν ηνπ Sekula δηαπεξλάηαη κάιηζηα απφ 

κηα πνιχ ζχγρξνλε πξνβιεκαηηθή πνπ αθνξά ην παγθνζκηνπνηεκέλν εξγαηηθφ 

ππνθείκελν. Σν ελδηαθέξνλ ηνπ δηαρσξηζκνχ ηνπ πλεπκαηηθνχ απφ ην ρεηξσλαθηηθφ 

ππνθείκελν πνπ ραξαθηήξηζε ην βηνπνιηηηθφ αξρείν ησλ αξρψλ ηνπ αηψλα, 

απνδεηθλχεηαη ζην έξγν ηνπ Sekula, φρη κφλν παξφλ θαη επίθαηξν, αιιά αθφκα πην 

νξκεηηθφ, βαζηζκέλν ζε έλαλ πνιχπινθν θαη παληνδχλακν κεραληζκφ. Ήδε, απφ ηε 

δεθαεηία ηνπ ‟70 ν θαιιηηέρλεο επηθεληξψλεηαη ζηελ αλαπαξάζηαζε ησλ εξγαηψλ θαη 

ησλ εξγαζηαθψλ ζπλζεθψλ. Ζ κειέηε ηνπο, ζην έξγν ηνπ Sekula, είλαη 

πξνγξακκαηηθή. Ο θαιιηηέρλεο ελδηαθέξεηαη λα απνθαιχςεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα ησλ 

εξγαδφκελσλ θαη ηελ αδπλακία (powerlessness) απέλαληη ζηηο αιιαγέο ηεο ζχγρξνλεο 

παγθνζκηνπνηεκέλεο νηθνλνκίαο. Κείκελα απνηεινχλ ηνπο νδεγνχο θαηαλφεζεο 

απηνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο, πνπ ζπλνδεχνπλ ηηο θσηνγξαθίεο ηνπ. Σα θείκελα δελ 

έρνπλ ηε κνξθή ιεδάληαο ή ζχληνκσλ επεμεγήζεσλ (captions) πνπ ζπκπιεξψλνπλ 

ηελ εηθφλα θαη δηεπθνιχλνπλ ηνλ ζεαηή, πξνζθέξνληάο ηνπ κηα εχθνιε ιχζε 

εξκελείαο, αιιά απαηηνχλ κηα πνιχ κεγαιχηεξε εκπινθή (involvement) απφ ηελ 

πιεπξά ηνπ. Έλαληη ηεο επεμεγεκαηηθήο ηερληθήο, ε ζπλζεηηθή κέζνδνο ηνπ Sekula 

πξνθαιεί ηνλ ζεαηή λα αλαιάβεη ηε ζχλζεζε ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ πνπ 

απαξηίδνπλ ην έξγν ηνπ. Πξνηξέπεη ηνλ ζεαηή λα θαιιηεξγεζεί σο πξνο κηα 

δηαδηθαζία απνθσδηθνπνίεζεο, ζχλζεζεο θαη ζπλδέζεσλ πνπ ζα ηνπ επηηξέςεη λα 

θαηαλνήζεη ηα ζχλζεηα θαηλφκελα ηεο παγθνζκηνπνίεζεο κε έλαλ πην νινθιεξσκέλν 

θαη ζθαηξηθφ ηξφπν. Απηή ε „παξφηξπλζε‟ κηαο ελεξγήο ιήςεο ηνπ αξρείνπ, φπσο 

είδακε απφ ην πξνεγνχκελν θεθάιαην, έρεη θαηαζηεί πιένλ κηα ζπλεζηζκέλε πξαθηηθή 

ηεο αξρεηαθήο ηέρλεο. Ζ πξαθηηθή ηνπ Sekula επηρεηξεί, επίζεο, λα αληηζηξέςεη ηε 

ρεηξηζηηθή ζπλζεηηθή κέζνδν [ηνπ θπζηνκεηξεηή (psyciometrician) Galton] ζε 

ρεηξαθεηηθή δχλακε θαηαλφεζεο. 

 

Οη θσηνγξαθίεο κφρζνπ, ζχκθσλα κε ην θείκελφ ηνπ, είλαη ην ζεκαίλνλ ηεο 

λεσηεξηθήο θαλνληθνπνίεζεο ζηε βάζε ηεο δηρνηνκηθήο πξνζέγγηζεο ζσκαηηθήο 

εξγαζίαο ελάληηα ζηε δηαλνεηηθή. Με έλα ηξφπν νη θσηνγξαθηθέο αλαπαξαζηάζεηο 

ηνπ κφρζνπ επηβεβαηψλνπλ ην βηνπνιηηηθφ αξρείν ηνπ 19
νπ

 αηψλα ζηε ζχγρξνλε 
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ζπλζήθε. πσο είδακε πξνεγνπκέλσο ην βηνπνιηηηθφ αξρείν ηνπ 19
νπ

 αηψλα εγγξάθεη 

ηελ θαηαζθεπή ηεο θπξηαξρίαο ηεο πλεπκαηηθήο επί ηεο ρεηξσλαθηηθήο εξγαζίαο θαη 

θαη‟ επέθηαζε ηεο ηδενινγηθήο εγεκνλίαο ηνπ θαπηηαιηζκνχ πνπ ζηαδηαθά βαζίζηεθε 

ζε έλαλ ηεξαξρηθφ δηαρσξηζκφ ηεο εξγαζίαο. Σν αξρείν εηθφλσλ ηνπ Sekula 

ελεξγνπνηεί ηνλ κεραληζκφ ηεο παιίλδξνκεο θίλεζεο αλάκεζα ζην πιήζνο ησλ 

πιεξνθνξηψλ (πνιιέο εηθφλεο πνπ πεξηγξάθνπλ ηε ζχγρξνλε παγθνζκηνπνηεκέλε 

ζπλζήθε κε πνηθίινπο ηξφπνπο) θαη ζηε κνλαδηθφηεηα ηνπ ηεθκεξίνπ (κεκνλσκέλεο, 

εκβιεκαηηθέο εηθφλεο γίλνληαη ην ζχκβνιν ηεο παγθνζκηνπνηεκέλεο ζπλζήθεο). Ζ 

παιίλδξνκε απηή θίλεζε επαηζζεηνπνηεί ηνπο ζεαηέο σο πξνο ηελ ηδηαηηεξφηεηα ησλ 

ηεθκεξίσλ ηνπ αξρείνπ. Σν θαζέλα απφ απηά είλαη ηαπηφρξνλα αζήκαλην έμσ απφ ηελ 

αιπζίδα ησλ ζπλδέζεσλ πνπ παξάγεη ην αξρείν. Σαπηφρξνλα, φκσο, ην θαζέλα απφ 

απηά κπνξεί λα είλαη θνκβηθήο ζεκαζίαο ζηε δεκηνπξγία απηήο ηεο αιπζίδαο 

ζπλδέζεσλ. Οη εηθφλεο ηνπ είλαη εκβιεκαηηθέο ζηε κλεκεηαθφηεηά ηνπο –

κλεκεηαθφηεηα πνπ νθείιεηαη ζην κέγεζνο ησλ εηθφλσλ πνπ παξνπζηάδεη θαη ζηελ 

πιεζσξηθή έθζεζε θαη δηαζπνξά ηνπο ζε δεκφζηνπο ρψξνπο. Δίλαη „αξλεηηθά‟ 

κλεκεία ηεο απψζεζεο ζρεηηθά κε ηηο απάλζξσπεο πνιηηηθέο εξγαζίαο ηεο 

παγθνζκηνπνηεκέλεο θνπιηνχξαο. Ζ απψζεζε απηή επηηπγράλεηαη ζηε βάζε ηνπ 

απνθιεηζκνχ ηεο εκπεηξίαο ηεο παξαγσγήο θαη ησλ ζπλζεθψλ ηνπ βηνκεραληθνχ 

κφρζνπ, κέζσ κηαο κεγαιεηψδνπο (massive) αλαπαξαζηαηηθήο απαγφξεπζεο, φπσο 

επηζεκαίλεη ν Buchloh [ζην (Ruchel-Stockmans, 2006: 30)]. Σν ππνθείκελν ηνπ 

κφρζνπ είλαη έλα κε-δεκνθηιέο ζέκα/ζέακα, σο εθ ηνχηνπ απνθεχγεηαη ε απεηθφληζε 

ηνπ. 

 

Ο θαιιηηέρλεο ηνπνζεηεί ηνλ εαπηφ ηνπ θξηηηθά απέλαληη ζε απηή ηε ζέζε. Γηα λα ην 

επηηχρεη απηφ εκπιέθεηαη ζε έλαλ «δηάινγν κε ην αξρεηαθφ», ζε έλαλ δηάινγν κε ηηο 

αξρεηαθέο αλαπαξαζηάζεηο ηνπ κφρζνπ θαη ησλ πνιηηηθψλ πνπ θξχβνληαη πίζσ απφ 

ηηο αλαπαξαζηάζεηο ησλ εξγαηψλ (νπ.). Ο Sekula δελ αξθείηαη ζηε δεκνζηνπνίεζε 

απηνχ ηνπ «κε-δεκνθηινχο ζέκαηνο γηα ηελ εηθνλνγξαθία ηεο πςειήο ηέρλεο ηνπ 21
νπ

 

αηψλα» (νπ.:). Οη θσηνγξαθίεο ηνπ λνεκαηνδνηνχληαη σο κέξνο ελφο δηεπξπκέλνπ 

αξρείνπ πνπ επηηξέπεη δηαζηαπξνχκελεο αλαγλψζεηο θσηνγξαθηψλ, θεηκέλσλ, 

αλαιχζεσλ, νπηηθψλ παξαπνκπψλ. πγθεθξηκέλεο εηθφλεο επαλέξρνληαη σο «θιεηδηά» 

θαηαλφεζεο (clue) ηνπ ζπλφινπ ησλ θσηνγξαθηψλ, πνπ δεκνζηνπνηνχληαη ζε 

δηαθνξεηηθέο εθδνρέο, εθζέζεηο, θείκελα πεξηνδηθά, θαιιηηερληθά βηβιία. Σα 

επηκέξνπο ηκήκαηα δελ ιακβάλνπλ γηα ηνλ θαιιηηέρλε έλα δηαθνξεηηθφ βάξνο σο 
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πξνο ηε ζεκαζία ηνπο θαη ηε ζέζε ηνπο ζην θαιιηηερληθφ πεδίν θαη δελ 

παξνπζηάδνληαη φια καδί θαη ηαπηφρξνλα. Ο θαιιηηέρλεο ελεξγνπνηεί ηα „θιεηδηά 

θαηαλφεζεο‟ πξνθεηκέλνπ λα αληηζηξέςεη ηελ πξνδηαγεγξακκέλε πνξεία 

απνζηψπεζεο ηνπ „ζθηψδνπο αξρείνπ‟. Σν „ζθηψδεο αξρείν‟ δελ ζηνηρεηψλεη ην αξρείν 

αιιά απνδεηθλχεηαη έλαο εθ ησλ κεραληζκψλ πνπ ελ δπλάκεη κπνξεί λα ζπκβάιεη 

ζηελ ελεξγή εκπινθή ηνπ ζεαηή πνπ ζα αλαιάβεη λα ην απνθαιχςεη. Ο ζεαηήο 

πξνθαιείηαη λα ελψζεη ηα θνκκάηηα ηεο ζχλζεζεο πνπ έρεη ελνξρεζηξψζεη ν 

θαιιηηέρλεο. Γηάθνξα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ην θσην-αξρείν ηνπ θαιιηηέρλε 

παξαιείπνληαη, φπσο άιισζηε θαη ζε θάζε αξρείν, επηβεβαηψλνληαο ηελ επηκειεηηθή, 

θπξηαξρηθή ρεηξνλνκία πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ απφθαζε ηη ζα εηπσζεί θαη ηη φρη. Ο 

ζεαηήο πξέπεη λα αλαιάβεη ηνλ δπλακηθφ ξφιν λα αλαζχξεη ηα ππνθσηηζκέλα ζε θάζε 

πεξίπησζε ζηνηρεία. Δδψ δελ έρνπκε κηα παξαδνρή, σο είζηζηαη, φηη ην αξρείν 

ηαπηφρξνλα κε φζα απνθαιχπηεη θέξεη ην βάξνο φζσλ απνθξχπηεη, αιιά κηα 

δπλακηθή παξαδνρή φηη ε πξννπηηθή ηνπ αξρείνπ έγθεηηαη ζηελ έγθιεζε ηεο ελεξγήο 

αλάζπξζεο απηψλ πνπ απνθξχπηνληαη. 

 

ην έξγν Shipwreck and Worker (2005) (εηθ. 12, 13) ππάξρεη κηα θσηνγξαθία, πνπ 

δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ νκψλπκε έθζεζε. Απνηειεί φκσο ηε ξήηξα απηήο ηεο 

έθζεζεο. Πξφθεηηαη γηα ηε θσηνγξαθία ελφο εξγάηε πνπ θαζαξίδεη κπξνζηά ζε έλα 

λαπάγην έρνληαο γπξηζκέλε ηελ πιάηε ζε απηφ. Ο εξγάηεο εθηειεί κηα εξγαζία 

ξνπηίλαο ε νπνία δελ θαίλεηαη λα δηαηαξάζζεηαη απφ ην δξάκα πνπ ιακβάλεη ρψξα 

πίζσ απφ ηελ πιάηε ηνπ, ηελ αξγή, ζρεδφλ εηδπιιηαθή βχζηζε ελφο νρεκαηαγσγνχ 

πινίνπ. Απηή ε απνχζα θσηνγξαθία είλαη κηα θσηνγξαθία πνπ ηξάβεμε ν 

θαιιηηέρλεο ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαη απνηειεί ηνλ «θξπκκέλν ππξήλα» (Ruchel-

Stockmans, 2006: 29) ηεο έθζεζεο. ηε ζεηξά θσηνγξαθηψλ πνπ εθηίζεληαη, ζην 

Βέιγην (Stuck Kunstcentrum), ππάξρνπλ εηθφλεο απηνχ ηνπ ίδηνπ λαπαγίνπ ρσξίο 

θακία αλζξψπηλε παξνπζία. Αλαθνξηθά κε ην έξγν, ππάξρεη  έλα αθφκα ζεκαληηθφ 

θξπκκέλν θιεηδί: ε θεηκεληθή παξαπνκπή ηνπ θαιιηηέρλε ζην The Theses on the 

Philosophy of History (1940), ζην εκβιεκαηηθφ κνληεξληζηηθφ θείκελν ηνπ Walter 

Benjamin, θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ ηζηνξία ηνπ έθπησηνπ αγγέινπ
117

. Ο εξγάηεο, 

                                                 
117 Ο Benjamin ζρνιηάδεη ην ζρέδην ηνπ Paul Klee, Angelus Novus. Ο άγγεινο απνζηξέθεη ην βιέκκα 

ηνπ απφ ηα γεγνλφηα. Σα κάηηα ηνπ είλαη έθπιεθηα, ην ζηφκα ηνπ αλνηρηφ, ηα θηεξά ηνπ απισκέλα. Σν 

πξφζσπν ηνπ είλαη ζηξακκέλν ζην παξειζφλ. Δθεί πνπ αληηιακβαλφκαζηε κηα αιπζίδα γεγνλφησλ 

εθείλνο βιέπεη κφλν θαηαζηξνθή. Απηή ε απαηζηφδνμε αληίιεςε ηνπ αγγέινπ ηεο ηζηνξίαο 

δηαηππψλεηαη ζην Ninth Thesis on the Philosophy of History ζην (Olick et al., 2011: 99-104). 
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φπσο ν άγγεινο ηεο ηζηνξίαο, παζεηηθά ζπλερίδεη ηελ εξγαζία ηνπ, έρνληαο γπξηζκέλε 

ηελ πιάηε ηνπ ζε απηφ πνπ ζπκβαίλεη, αθνχ είλαη αλήκπνξνο ιφγσ ζέζεο λα θάλεη 

νηηδήπνηε γηα λα απνηξέςεη ην αλαπφθεπθην. χκθσλα, κε ηελ Ruchel, (νπ.:31) ε 

δηαινγηθή απηή παξνπζίαζε εηζάγεη κηα μερσξηζηή ζεκείσζε (distinguished note) ζην 

έξγν ηνπ Sekula, έλαλ δηαθνξνπνηεηηθφ ζρεκαηηζκφ ζα ζπκπιεξψλακε, πνπ επηρεηξεί, 

πάληνηε ζχκθσλα κε ηνλ ζπγγξαθέα, κηα δηνξζσηηθή θίλεζε ζρεηηθά κε ηελ 

«αλαπαξάζηαζε ησλ πξαγκαηηθψλ ζπλζεθψλ ηεο χπαξμεο». Μηα δηνξζσηηθή θίλεζε 

πνπ αλακεηξάηαη κε ηα φξηα ηεο δπλαηφηεηαο θαηαζθεπήο απηήο ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο, επαλαδηεπζεηψληαο» (rearranging) ηελ εηθφλα πνπ έρνπκε γηα απηφλ 

ηνλ θφζκν πνπ βαζίδεηαη ζε κηα «πξνθιεηηθή ιαλζαζκέλε αλαπαξάζηαζε ζηνλ 

θπξίαξρν ιφγν» (νπ.:30).  

 

χκθσλα κε ηνλ Sekula ε απνθεληξσκέλε πξαθηηθή, κπνξεί λα ηδσζεί σο έλα κέζν 

αληελέξγεηαο πξνο ηα παξαδνζηαθά κέζα πνπ ηείλνπλ λα ππεξαζπίδνληαη εθνχζηα ή 

αθνχζηα ηελ ηδενινγηθή εθκεηάιιεπζε (exploitation). Ο Sekula αλαθέξεηαη ζηελ 

αληθαλφηεηα, ηελ αδπλακία λα ακπλζεί (defenselessness) πνπ έδεημε ηζηνξηθά ε 

παξαδνζηαθή δσγξαθηθή θαη γιππηηθή λα βξνπλ ηξφπνπο απνηειεζκαηηθήο 

αληίζηαζεο απέλαληη ζηα νινθιεξσηηθά θαζεζηψηα. Ζ „αδπλακία‟ ησλ εξγαζηαθψλ 

ππνθεηκέλσλ ηνπ απνξγαλσκέλνπ θαπηηαιηζκνχ ζπλαληά ηελ „αδπλακία‟ ησλ 

ππνθεηκέλσλ ηεο αζηηθήο θνπιηνχξαο. Ζ απνθεληξσκέλε πξαθηηθή, ε αμηνπνίεζε 

δηαθνξεηηθψλ παξαδφζεσλ αλαπαξάζηαζεο, ην «εμαξζξσκέλν θσηνκνληάδ» 

(displaced photomontage) (νπ.:36), είλαη γηα ηνλ θαιιηηέρλε κηα κνξθή εμφδνπ απφ 

ηελ αηζζεηηθνπνίεζε ηεο θσηνγξαθίαο ππφ ηε κνξθή ελφο «αηζζεζηαθνχ εθζέκαηνο 

ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα ηνλ θησρφ», φπσο ζα έιεγε ν Victor Burgin [ζην (Ruchel-

Stockmans, 2006: 36)]. Απηή ε εμάξζξσζε (displacement) δεκηνπξγεί εληάζεηο 

(tension) αλάκεζα ζηα επηκέξνπο πνπ ζπλζέηνπλ ην φιν, ε νπνία κεγηζηνπνηεί ην 

αίζζεκα εθζεκειίσζεο (destruction). Ζ εηθφλα ηνπ Sekula ζπκπιεξψλεηαη απφ ηα 

θείκελα θαζψο επίζεο θαη απφ ηελ απνθάιπςε ελίνηε ηεο εξεπλεηηθήο δηαδξνκήο πνπ 

αθνινπζεί ηελ νπνία επηηξέπνπλ ην πιήζνο ησλ αλαθνξψλ −ζε ζπγγξαθείο, 

θαιιηηέρλεο, ηζηνξηθά γεγνλφηα− πνπ παξνπζηάδεη (εηθ. 14). ηε δηαδηθαζία ηεο 

κειέηεο θαη ηεο ζχλδεζεο απηψλ ησλ ζηνηρείσλ ν θαιιηηέρλεο αμηψλεη κηα 

κεγαιχηεξε εκπινθή απφ ηελ πιεπξά ηνπ ζεαηή. ηελ αληίζεηε πεξίπησζε πνπ νη 

πνιιαπιέο δηαζηξσκαηψζεηο (multiple layers) παξαβιεθζνχλ, πνπ απηέο νη ξήηξεο, 

σο πξνυπνζέζεηο, αμηψζεηο (requirements) ηνπ θαιιηηέρλε αγλνεζνχλ, ηφηε νη εηθφλεο 
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ιακβάλνπλ κηα δηθή ηνπο «κεηαζαλάηηα χπαξμε» (afterlife) ζε εληειψο δηαθνξεηηθφ 

πιαίζην, ζην νπνίν, φπσο ζα έιεγε ν Bertlot Brecht «δε ζα κάζνπκε ηίπνηα 

πεξηζζφηεξν» γηα ηελ εξγαζία θαη ηνπο ζεζκνχο πνπ ηελ θαζνξίδνπλ (Ruchel-

Stockmans, 2006: 38).  

 

χκθσλα κε ηελ κπξερηηαλή ζέζε ην αξρεηαθφ-ζχλνιν, ηα ηεθκήξηα απφ κφλα ηνπο 

δελ καο ιέλε ηίπνηα (νπ.). Χο εθ ηνχηνπ, ην αξρείν πξέπεη λα αλαιάβεη λα 

ζπγθξνηήζεη κηα ζέζε. Ζ ζέζε ζηελ πεξίπησζε ηνπ αξρείνπ ηνπ Sekula αθνξά ηελ 

αληίζηαζε ζηε ζπλζήθε ηνπ πξνεγκέλνπ θαπηηαιηζκνχ πνπ έρεη πεξηνξίζεη ζην 

ειάρηζην ηνπο αζθαιείο φξνπο εξγαζίαο θαη ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε ζην φλνκα ηεο 

«επειημίαο» θαη ηεο ηδησηηθνπνίεζεο
118

. Ζ ζεκαζία απηήο ηεο ζέζεο έγθεηηαη ζηε 

δπλάκεη ζπζπείξσζε ησλ εξγαζηαθψλ ππνθεηκέλσλ.  

 

Σν έξγν Ship of Fools (1999-2010) (εηθ. 15) είλαη κέξνο ηεο επξχηεξεο έξεπλαο ηνπ 

Sekula γηα ηηο «ζαιάζζηεο ππνζέζεηο». Δίλαη έλα αξρείν θσηνγξαθηψλ ησλ 

«επέιηθησλ» αιιά «αλαιψζηκσλ» εξγαζηαθψλ ππνθεηκέλσλ
119

. Με απηφ ην έξγν 

γίλεηαη εκθαλέο φηη ην αξρείν πνπ παξάγεη ν Sekula ζρεηηθά κε ην θαπηηαιηζηηθφ 

ζαιάζζην δίθαην αθνξά ζπλαξζξψζεηο πέξαλ ηνπ πεδίνπ ηεο ηέρλεο, κέζσ ηνπ πεδίνπ 

ηεο ηέρλεο. Σν Ship of Fools ήηαλ κηα έθζεζε πνπ ηαμίδεςε ζε δηάθνξα ιηκάληα ηνπ 

θφζκνπ. Ζ εθζεζηαθή πιαηθφξκα ήηαλ ην θνξηεγφ πινίν Global Mariner ην νπνίν 

ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ηνλ νξγαληζκφ International Transport Workers Federation. Ζ 

έθζεζε έθαλε ηνλ γχξν ηνπ θφζκνπ απφ ην 1998 έσο ην 2000. Ζ έθζεζε θαηαγγέιιεη 

ηηο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο. Με κηα επξχηεξε έλλνηα ππνδεηθλχεη ην θξπκκέλν 

θνηλσληθφ θφζηνο, ηηο ζπλέπεηεο γηα ηε λαπηηιηαθή βηνκεραλία ηεο «εηαηξηθήο 

παγθνζκηνπνίεζεο» (corporate globalization) θαη πην ζπγθεθξηκέλα εθζέηεη ηελ 

πξαθηηθή «Δπθαηξηαθέο εκαίεο» (Flag of Convenience). Σν ζχζηεκα απηφ επηηξέπεη 

ζηνπο ηδηνθηήηεο πινίσλ λα δειψζνπλ, λα θαηαρσξήζνπλ ην πινίν ηνπο ζε κηα μέλε 

ρψξα, ζπλήζσο θησρή, είηε γηα λα ειαηηψζνπλ ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ είηε γηα λα 

παξαθάκςνπλ ηε δηεζλή λνκνζεζία θαη ηνπο θαλνληζκνχο. Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο 

γίλεηαη γηα λα επηηχρνπλ θαη ηα δχν. Απηφ ην ζχζηεκα επηηξέπεη ζηνπο πινηνθηήηεο λα 

                                                 
118 http://www.muhka.be/documenten_files/SEKULA%20text%20SHIP%20OF%20FOOLS.pdf 

119 http://we-make-money-not-art.com/archives/2010/07/ship-of-fools.php. 
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είλαη αλψλπκνη απέλαληη ζηνλ λφκν, θάλνληαο δχζθνιε ηελ νπνηαδήπνηε παξαπνκπή 

ηνπο γηα ηπρφλ πνηληθά αδηθήκαηα θαη εγθιεκαηηθέο ελέξγεηεο. Πνιιέο θνξέο πινία 

πνπ θαηαθεχγνπλ ζηε „δηεπθφιπλζε ηεο ζεκαίαο‟ εκπιέθνληαη ζε εκπφξην φπισλ, ζε 

ηξάθηθηλγθ (trafficking), ελψ δελ ππάξρνπλ νη απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα 

αζθαιείο θαη ζσζηέο ζπλζήθεο εξγαζίαο. πρλά ηα πινία απηά είλαη επηθίλδπλα γηα ην 

πεξηβάιινλ, γηαηί δελ ηεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο πξνζηαζίαο ηνπ θαη θπξίσο γηαηί 

εκπιέθνληαη ζε παξάλνκε θαη αλεμέιεγθηε αιηεία. Κάπνηα απφ απηά είλαη γλσζηά γηα 

κεξηθέο απφ ηηο κεγαιχηεξεο πεηξειαηνθειίδεο ζηελ ηζηνξία ηεο λαπηηιίαο.  

 

Ζ απνθεληξσκέλε πξαθηηθή ηνπ Sekula πξννηθνλνκεί κηα δηαθνξεηηθή ζρέζε ηνπ 

αξρείνπ κε ηνλ ρψξν. ηελ πεξίπησζή ηνπ ην αξρείν –πνπ απνηειεί ηνλ ππξήλα ηεο 

έξεπλάο ηνπ θαη ηεο αλάινγεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο ηελ νπνία επηρεηξεί λα 

ππνθηλήζεη ν θαιιηηέρλεο ζηνλ ζεαηή ηνπ– δελ κεηαηξέπεηαη ζε κηα αξρεηνζήθε νχηε 

ζε κηα αξρεηαθή εηεξνηνπία ζηελ νπνία ν ζεαηήο εηζέξρεηαη πξνθεηκέλνπ λα 

ζπλαηζζαλζεί ζσκαηηθά ηε βηνπνιηηηθή ηξνκνθξαηία ηεο θαπηηαιηζηηθήο 

ρεηξσλαθηηθήο εξγαζίαο. Παξφηη ην έξγν ηνπ Sekula αθνξά ην «ζψκα θαη ην αξρείν», 

ν θαιιηηέρλεο επηιέγεη λα κελ επηθαιεζηεί ηε „ζσκαηηθφηεηα‟ ηνπ ζεαηή κε ηελ 

θπξηνιεθηηθή νξγαληθή ζεκαζία. Δλδηαθέξεηαη γηα ην πνιηηηθφ ζψκα θαη ηνλ πνιηηηθφ 

ρψξν εθεί φπνπ αγσληζηηθά δηεθδηθείηαη ην δηθαίσκα ηεο απφθαζεο θαη ηεο επζχλεο 

απέλαληη ζηελ ηέρλε ηεο θπβεξλεζηκφηεηαο, ηεο ελ δπλάκεη ζπλάξζξσζεο ηνπ 

ζψκαηνο πνπ αλαδχεηαη κε ην αξρείν. Σν αξρείν ζε απηή ηελ πεξίπησζε είλαη ε 

απνθάιπςε πνπ αθνξά ην ζχκπιεγκα ησλ αλζξψπσλ θαη ησλ πξαγκάησλ. Αθνξά 

ηνπο αλζξψπνπο ζηηο πνηθηιφκνξθεο νηθνλνκηθέο ηνπο ζρέζεηο (ηνλ πινχην, ηνπο 

πφξνπο, ηα κέζα δηαβίσζεο, ηηο επηθξάηεηεο), ηηο πνιηηηζκηθέο θαη ζπκβνιηθέο ηνπο 

δηαδξάζεηο, ηε ζρέζε ηνπο κε ηηο αηπρίεο θαη ηα αηπρήκαηα ηεο θνηλσληθήο χπαξμεο. 

[Foucault ζηνλ (Howarth, 2008 [2000]:110)]. 

 

Σν βηνπνιηηηθφ αξρείν ζα βξεη κηα αθφκα δηέμνδν. Ζ γθξακζηαλή έλλνηα ηνπ 

νηθνλνκηθά ππάιιεινπ (subaltern) ζα επεθηαζεί δεκηνπξγηθά πξνο άιιεο κνξθέο 

ππνηέιεηαο. πσο δηαθαίλεηαη κέζα απφ έλα άιιν αξρείν, απηφ πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ 

κειέηε ηεο Gayatri Spivak Can the Subaltern Speak (1988), ην βηνπνιηηηθφ αξρείν 

γίλεηαη ν θνξέαο (agency) ηεο άξζξσζεο θαη ηεο επαλεγθαζίδξπζεο ηεο „θσλήο‟ θαη 

ηνπ ηφπνπ (locus) ηνπ εμαξζξσκέλνπ απνηθηαθνχ (γπλαηθείνπ) ζψκαηνο. Ζ 

ζπλεηζθνξά ηεο Spivak ζα αλνίμεη ηνλ ρψξν γηα έλα ζψκα κεηα-απνηθηαθψλ 
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αξρεηαθψλ πξαθηηθψλ θαιιηηερλψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ κε-δπηηθά πεξηβάιινληα. Ζ 

θσλή απηψλ ησλ θαιιηηερλψλ ελψλεηαη κε απηή νκφηερλσλ ηνπο ζε δπηηθά 

πεξηβάιινληα. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην θηικ Handsworth Songs (1986) ηεο νκάδαο 

Black Audio Film Collective, ην νπνίν επηθεληξψλεηαη ζηα γεγνλφηα πνπ έιαβαλ 

ρψξα ζην Burbinham ηνπ Λνλδίλνπ ην 1985. Σν Handsworth Songs είλαη έλα 

εκβιεκαηηθφ αξρεηαθφ θηικ, φρη κφλν δηφηη ρξεζηκνπνηεί εθηεηακέλα πιηθφ απφ 

ππάξρνληα αξρεία πνπ αθνξνχλ ηελ ππφζεζε ηε καχξεο θνηλφηεηαο ζηελ Αγγιία, 

αιιά θπξίσο γηαηί παξάγεη έλα λέν ληνθνπκέλην. Παξάγεη έλα θηικηθφ αξρείν ή έλα 

θηικ γηα ην αξρείν ηεο „καχξεο ππφζεζεο‟, έλα αξρείν επί ηνπ αξρείνπ πνπ αθνξά ηελ 

καχξε θνηλφηεηα ηεο Αγγιίαο. Ζ πξαθηηθή ησλ Black Audio Collective 

πξνβιεκαηνπνηεί –γηα λα ππελζπκίζνπκε ηε ζηξαηεγηθή ηεο θνπθσηθήο κεζνδνινγίαο 

(Foucault, 1980)– ηηο ίδηεο ηηο ζπκβάζεηο ηεο παξαγσγήο θαη πξφζιεςεο 

ληνθνπκέλησλ σο αθξηβψλ (accurate), απζεληηθψλ θαη ακεξφιεπησλ ζηνηρείσλ, 

(επεηδή αθξηβψο θέξνπλ ηε θφξκα π.ρ ηνπ ληνθηκαληέξ πνπ αμησκαηηθά ζπλήζσο 

ηαπηίδεηαη κε φια ηα παξαπάλσ). Σν θηικ-αξρείν, Handsworth Songs, επηθεληξψλεηαη 

ζηελ θξηηηθή, ζηελ απνδνκήζε αιιά θπξίσο ζηελ επαλαζπγθξνηήζε ησλ ηξφπσλ κε 

ηνπο νπνίνπο απεπζπλφκαζηε θαη αληαπνθξηλφκαζηε ζε εηθφλεο πνπ αθνξνχλ ηε 

καχξε θνηλφηεηα [Eddie Chambers ζην (Connarty & Lanyon, 2006: 25)]. χκθσλα κε 

ηελ Chambers, πνπ κειεηά απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ζηελ έθζεζε Ghosting (νπ.), νη 

νκάδεο Sanfoka θαη Black Audio Film Collective δηακφξθσζαλ έλα «θαηλνχξγην 

γέλνο», ην νπνίν είρε ηελ πξφζεζε λα δηαθνξνπνηεζεί ηφζν απφ ηνλ ξεαιηζκφ ηνπ 

(βξεηαληθνχ) ληνθηκαληέξ φζν θαη απφ ηα θηικ κπζνπιαζίαο. Ζ παξαγσγή, ε 

ζπγθξφηεζε, ζε απηή ηελ πεξίπησζε, απνηειεί ην επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο. Απηφ 

ην λέν είδνο εζηίαζε ζηε ζεζκηθή δηάζηαζε ηνπ αξρείνπ θαη ζηφρεπζε ζπγθεθξηκέλα 

ζηνπο κεραληζκνχο κε ηνπο νπνίνπο ην ζεσξνχλ ππνθείκελν πξνζιακβάλεη ην 

αξρεηαθφ πιηθφ. θνπφο ηνπ θηικ ήηαλ λα αιιάμεη ηελ πξνζέγγηζε θαη ηελ θαηαλφεζε 

ζε ζρέζε κε ηελ „αξρεηαθή εηθφλα‟ ησλ καχξσλ αλζξψπσλ ζηα κέζα ηνπ 20
νχ

 αηψλα 

ζηε Μεγάιε Βξεηαλία.  

 

Σα έξγα απηά ζα γίλνπλ κέξνο ηεο επαλαδηάξζξσζεο κηαο «ζπιινγηθήο πνιηηηζηηθήο 

ηαπηφηεηαο» πνπ ζα δηεθδηθήζεη ηελ επαλεγγξαθή ηεο ζέζεο ησλ „ππνηειψλ‟ 

ππνθεηκέλσλ ζηελ θνηλσλία. Καιιηηέρλεο φπσο νη Lorna Simpson, Glen Ligon, 

Kendell Geers, Simon Allen, απνηεινχλ ηηο πην δηαθξηηέο πεξηπηψζεηο απηνχ ηνπ 
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„ζψκαηνο‟, ην νπνίν κε ζπζηεκαηηθφηεηα πξνψζεζε ν Okwui Enwezor
120

. Ζ 

πξνψζεζε έγηλε ρσξίο λα απνθεχγεη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, λα νιηζζαίλεη ζε 

νκνγελνπνηεηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ ππνβηβάδνπλ ηηο δηαθξηηέο αληζφηεηεο ζε «απιή» 

δηαθνξά. Ζ δηαπίζησζε απηή καο ππελζπκίδεη φηη «νη λέεο απνηθηαθέο ηάζεηο ηνπ 

πνιπεζληθνχ θεθαιαίνπ» ηείλνπλ λα παξαβιέπνπλ φηη «ζηελ απνθξπζηάιισζή ηεο ε 

παγθνζκηνπνίεζε δελ παξάγεη θαη‟ αλάγθε δηαθνξά νχηε έλα νκνγελνπνηεηηθφ φιν» 

(Γεκεηξαθάθε, 2009: 38) θαη φηη, επηπιένλ, νη «κεγάιεο αθεγήζεηο απνδεηθλχνληαη 

πνιχ εθδηθεηηθέο θαη πάλησο θαζφινπ λεθξέο» (Απγήηα, 2009: 62). ηε δηθή καο 

εξγαζία δελ επηθεληξσζήθακε ζε κηα κειέηε ηνπ „απνηθηαθνχ‟ αξρείνπ σο μερσξηζηήο 

θαηεγνξίαο. Μηα ηέηνηα κειέηε, θαζψο φιν θαη πεξηζζφηεξν κε-δπηηθέο πεξηπηψζεηο 

εηζρσξνχλ ζηνλ „θαλφλα‟ ηεο ηέρλεο, ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη ην ζέκα κηαο 

κειινληηθήο έξεπλαο, ηδηαίηεξα αλ επηθεληξσζεί ζηε δπλαηφηεηα ελφο ξηδνζπαζηηθνχ 

κε-δπηηθνχ, δεκνθξαηηθνχ νξίδνληα γηα ην „κεηα-απνηθηαθφ‟ αξρείν. Δληνχηνηο, 

εμεηάδνπκε κε έλαλ ηξφπν, ηε δηάλνημε κηαο ηέηνηαο πξννπηηθήο ζηε κειέηε ηνπ 

πξφηδεθη DeColonizing Architecture ηελ νπνία παξνπζηάδνπκε ζην επφκελν 

θεθάιαην. 

 

4.3. Αξρεηαθή Μλεκεηαθόηεηα. H ειεγεηαθόηεηα ηνπ Christian Boltanski. 

Σν αξρείν ζηηο δεθαεηίεο ηνπ ‟80-90 ζην πιαίζην ηεο αλαβίσζεο ηνπ αηηήκαηνο γηα 

πνιηηηθή ηέρλε ζα γλσξίζεη κηα άιιε „ρσξηθφηεηα‟, πέξα απφ απηή ηεο γεσγξαθηθήο 

θαη θνηλσληθήο δηαθνξάο, κηα ρσξηθφηεηα πνπ ζα δηεθδηθήζεη κηα λέα 

„θαζνιηθφηεηα‟.  

 

                                                 
120 Ο Okwui Enwezor ην 1994 ίδξπζε ηελ επηζεψξεζε NKA: Journal of Contemporary African Art. Σν 

πεξηνδηθφ ππήξμε ζε κεγάιν βαζκφ, ζηελ παξάδνζε ηνπ εκβιεκαηηθνχ πεξηνδηθνχ Third Text (ην νπνίν 

ηδξχζεθε ην 1987 ζηελ Μ. Βξεηαλία), ην θξηηηθφ φξγαλν ηεο ζπγθξφηεζεο ηνπ θαλφλα κηαο 

αληαγσληζηηθήο „καχξεο ηέρλεο‟. Ζ πξσηνβνπιία ηνπ Third Text, ππήξμε θαηά θάπνην ηξφπν ην 

πξνεγνχκελν απηήο ηεο „νξγάλσζεο‟. Σν Third Text, επηδφζεθε ζε πιήζνο δξαζηεξηνηήησλ. νξγάλσζε 

εκβιεκαηηθέο εθζέζεηο αθηεξσκέλεο ζε απηφ ην δήηεκα θαη εμέδσζε επαλεηιεκκέλα αλζνινγίεο, 

κειέηεο, θαηαιφγνπο θαη κνλνγξαθίεο, φπσο (Araeen, 1988), (Tawadros, 1997), (Oguibe, 1995). 

Γηαθσηηζηηθή πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε είλαη ε αλζνινγία πνπ εμέδσζε ν εκπλεπζηήο ηνπ Third Text 

Rasheed Araeen (Araeen et al., 2002). Γχν εηδηθέο εθδφζεηο εληζρχνπλ ηε δξάζε ηεο πιαηθφξκαο: ην 

Third Text Africa, ε εηδηθή έθδνζε πνπ δεκνζηεχεη επηιεγκέλα άξζξα απφ ην πεξηνδηθφ θαη ηα δηαζέηεη 

ειεχζεξα ζε αλαγλψζηεο ηεο Αθξηθάληθεο Ζπείξνπ θαη ην Third Text Asia. Ο Enwezor, αθνινπζψληαο 

απηή ηελ παξάδνζε έρεη γξάςεη, επίζεο, πιήζνο βηβιίσλ αθηεξσκέλα ζε απηά ηα ζέκαηα, φπσο 

(Enwezor, 2009), (Enwezor, 2008b), (Enwezor, 2001) θαη πνιιέο κνλνγξαθίεο. Πνιιέο απφ απηέο ηηο 

πεξηπηψζεηο κειεηψληαη ζηε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή ηεο Lauri Firstenberg, ζηελ νπνία αλαθεξζήθακε 

λσξίηεξα, ηεο νπνίαο, φπσο αλαθέξεη, ν Enwezor, ππήξμε κέληνξαο θαη ζχκβνπινο. (Firstenberg, 

2005).  
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Ζ ζρέζε ηνπ αξρείνπ κε ην κλεκείν είλαη ζχλζεηε. Ζ ηζηνξία απνηειεί ηνλ θνηλφ ηνπο 

παξαλνκαζηή θαζψο θαη ηα δχν δηαδξακαηίδνπλ νπζηαζηηθφ ξφιν ζηελ θαηαγξαθή 

θαη ηελ θαηνρχξσζή ηεο. Σφζν ην αξρείν φζν θαη ην κλεκείν είλαη ε πιηθή θαηάιεμε 

ησλ θνκβηθψλ ζεκείσλ, ησλ κχζσλ, ν ρψξνο φπνπ παίξλεη ζάξθα θαη νζηά ε 

αλαδηνξγάλσζε ησλ ζηνηρείσλ κηαο εμαξζξσκέλεο δνκήο. Δίλαη νη ρψξνη φπνπ 

επηζθξαγίδεηαη ε «ζηξεβιή αλαπαξάζηαζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο [πνπ φκσο] είλαη 

αλαπφθεπθηε θαη ζπζηαηηθή γηαηί ζεκειηψλεη ηνλ νξίδνληα ησλ πξάμεψλ καο» 

(Phillips & Jorgensen, 2009 [2002]: 83). Σα κλεκεία, φκσο, φπσο θαη ηα αξρεία, δελ 

είλαη κηα απηφλνκε νληφηεηα. Ζ ζεκαζία ηνπο βξίζθεηαη ζηε ζχλδεζε κε ηα ζεζκηθά 

ραξαθηεξηζηηθά κηαο δνκήο θαη ησλ «ζέζεσλ» ηνπ ππνθεηκέλνπ κέζα ζε απηή. 

 

Ζ ζπδήηεζε γηα ηε κλήκε θαη ην κλεκείν ζα θπξηαξρήζεη αλαθνξηθά κε ηελ ηέρλε 

αξρείνπ. Σν αξρείν σο εθθέξνλ ηεο κλήκεο θαη ηεο ηζηνξίαο ζα γίλεη ην επίθεληξν ηεο 

πξαθηηθήο πνιιψλ θαιιηηερλψλ. Σν δήηεκα ηεο κλήκεο, ηνπ κλεκείνπ ζα 

αλαδσππξσζεί ηδηαίηεξα κεηά ηελ θαηάξξεπζε ηνπ αλαηνιηθνχ κπινθ, ε νπνία 

ζήκαλε θπξηνιεθηηθά ην ηέινο ησλ κεγάισλ αθεγήζεσλ. Ζ ζπλζήθε απηή ζα 

αλαθηλήζεη ζπιινγηθά ηξαχκαηα ηεο πξφζθαηεο επξσπατθήο ηζηνξίαο θαη ζα 

δεκηνπξγήζεη λέα. Γελ είλαη ηπραίν φηη ηε δεθαεηία ηνπ ‟90 εκθαλίδεηαη έλα πιήζνο 

θαιιηηερληθψλ αξρείσλ απφ ην αλαηνιηθφ κπινθ. Μπνξνχκε λα αλαθέξνπκε ηελ 

εκβιεκαηηθή πεξίπησζε ηνπ Ilya Kabakov (ηελ νπνία ζα εμεηάζνπκε παξαδεηγκαηηθά 

ζε απηφ ην θεθάιαην), ην αξρείν/ζπξηάξη (Top Secret, 1990) ηνπ Βνχιγαξνπ Nedko 

Solakov, πνπ πεξηέρεη ζρέδηα θαη πιηθφ ηα νπνία πεξηζηξέθνληαη γχξσ απφ κηα 

δξακαηηθή πξνζσπηθή ζηηγκή ηνπ θαιιηηέρλε, ηε ζπλεξγαζία ηνπ κε ηε κπζηηθή 

ππεξεζία ηεο Βνπιγαξίαο. Αθφκα κπνξνχκε λα ζθεθηνχκε ην αξρείν ηνπ Οπθξαλνχ 

Boris Mikhailov, ν νπνίνο θαηαγξάθεη θαη ζπγθεληξψλεη ηηο «ζεκαληηθέο ζηηγκέο ησλ 

αζήκαλησλ αλζξψπσλ ηεο πφιεο» ζε κηα πξνζπάζεηα λα αλαθηήζεη ηελ εμνπζία ηεο 

πνιηηηθήο, θαζψο «δελ ππάξρεη πνιηηηθή εμνπζία ρσξίο έιεγρν ηνπ αξρείνπ»
121

. ην 

έξγν ηνπ Αιβαλνχ Anri Sala, βξίζθνπκε ηελ πξφζεζε ελφο „εγθιεηηθνχ‟ αξρείνπ πνπ 

θέξλεη αληηκέησπα ηα ππνθείκελα κε ην θνκνπληζηηθφ παξειζφλ ηνπο θαη ηηο 

πξνζσπηθέο ηνπο επζχλεο απέλαληη ζε κηα ζπιινγηθή ππφζεζε. Σν έξγν ησλ 

Οπθξαλψλ Urbonas, ζην νπνίν ζα αλαθεξζνχκε πην αλαιπηηθά ζε απηφ ην θεθάιαην, 

είλαη θαη απηφ ελδεηθηηθφ ηεο αξρεηαθήο ππεξδξαζηεξηφηεηαο απφ ην αλαηνιηθφ 

                                                 
121 http://datacide.c8.com/unfinished-dissertation/, ηειεπηαία επίζθεςε 5/2011. 

http://datacide.c8.com/unfinished-dissertation/
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κπινθ. Οη πεξηπηψζεηο απηέο ζα κπνξνχζαλ λα ζπγθξνηήζνπλ κηα θαηεγνξία απφ 

κφλε ηεο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα θαη κειέηε. ηελ πξνζπάζεηα ηεο ζχζηαζεο „λέσλ 

δεκνθξαηηψλ‟, αιιά θπξίσο ζηνπο ηξηγκνχο πνπ πξνθαιεί ε λέα ηάμε πξαγκάησλ ζηα 

ζεκέιηα ηεο δεκνθξαηίαο, ζηαδηαθά ζα ζπγθξνηεζεί κηα ηέρλε πνπ ζα εμεηάζεη ην 

δήηεκα ηνπ κλεκείνπ θαη ηνπ αξρείνπ φρη ζηελ πιηθή ηνπ ππφζηαζε αιιά ζηε 

ζεζκηθή. Πξηλ φκσο θηάζνπκε ζε απηφ, ππάξρεη έλαο ελδηάκεζνο ζηαζκφο πνπ ζα 

ηαπηίζεη ην αξρείν κε ην κλεκείν θαη ηελ ηζηνξία, θέξλνληάο καο αληηκέησπνπο κε ηνλ 

θίλδπλν ηεο αηζζεηηθνπνίεζεο ηνπ πνιηηηθνχ, φπσο επηζεκαίλεη ν Jacques Ranciere∙ 

ηεο αηζζεηηθνπνίεζεο ηνπ αξρείνπ πνπ ζπγθαιχπηεη πεξηζζφηεξν παξά αλαδεηθλχεη 

ηνπο φξνπο ηνπ «κεξηζκνχ ηνπ αηζζεηνχ» (Ranciere, 2008 [2000]: 86). 

 

Ο Γάιινο θαιιηηέρλεο Christian Boltanski ζα ηαπηίζεη ηελ αξρεηαθή θσηνγξαθία θαη 

ην αξρείν θαη‟ επέθηαζε κε ηελ αξρεηαθή εγθαηάζηαζε. Σν έξγν ηνπ Boltanski 

ππήξμε θαζνξηζηηθφ γηα ηελ επέθηαζε ηνπ αξρείνπ, ζηηο δεθαεηίεο ‟80 θαη ‟90, πξνο 

«γιππηηθέο έλλνηεο εγεκφλεπζεο ηνπ ρψξνπ», πνπ βαζίδνληαη ζηελ αηζζεηεξηαθή 

θηλεηνπνίεζε ηνπ ζεαηή (Bishop, 2008: 37). Σν αξρείν πξνζιακβάλεηαη σο κηα εληαία 

εγθαηάζηαζε, κηα θπζηθή θαηαζθεπή ζηνλ ρψξν πνπ εληζρχεη ηε ζπλεηδεηνπνίεζε 

ηνπ ζεαηή σο πξνο ηε ζπλνιηθή, ζσκαηηθή ζρέζε κε ην αξρείν. ηελ πεξίπησζε ηνπ 

Boltanski ε θσηνγξαθία έρεη θπξίαξρε ζέζε, θάηη πνπ ππνγξακκίδεη γηα άιιε κηα 

θνξά πφζν θαζνξηζηηθή ζηελ θαηαλφεζε ηνπ αξρείνπ έρεη ππάξμεη ε ηαχηηζε ηεο 

θσηνγξαθίαο κε ην αξρείν σο «θνηηίδα ηεο δεκφζηαο κλήκεο» (photographs as an 

incunabulum of public memory) (Enwezor, 2008a: 26). Οη αξρεηαθέο θσηνγξαθίεο ηηο 

νπνίεο ν θαιιηηέρλεο αληιεί απφ ειεθηξνληθά θαη έληππα κέζα απνηεινχλ 

«αλαζηνραζηηθέο θαη ηεθκεξησηηθέο απνθξίζεηο ζηα ίδηα ηα γεγνλφηα» (νπ.: 30).  

 

Ζ αξρεηαθή πξαθηηθή ηνπ Boltanski θνξπθψλεηαη ζηε δεθαεηία ηνπ ‟80. αξάληα 

ρξφληα κεηά ην νινθαχησκα, ν θαιιηηέρλεο, ζα εζηηάζεη ζε απηφ ην ζέκα, ηαπηίδνληαο 

ηελ ηζηνξηθή θσηνγξαθία θαη ηα αξρεία κε ηνλ «δηαινγηζκφ πάλσ ζην ζξήλν θαη ηελ 

απψιεηα» (νπ.). Μηζφ αηψλα κεηά απφ ην κεηαπνιεκηθφ ηξαχκα, κηα ζεηξά απφ άιια 

ηξαχκαηα πνπ αλαδχζεθαλ απφ ηελ πηψζε ηνπ αλαηνιηθνχ κπινθ, απφ ηελ 

θαηάξξεπζε ηνπ απαξηράηλη θαη απφ ηηο ζπγθινληζηηθέο ηζηνξίεο πνπ απνθάιπςε ε 

πηψζε ησλ παξαπεηαζκάησλ, ζα καο επηηξέςνπλ κηα ζεηξά αλαινγηψλ. Σν αξρείν 

απνηειεί έλα εξγαιείν φρη, απηή ηε θνξά, γηα ηελ ςπρηθή ζσξάθηζε απέλαληη ζην 

ηξαχκα –φπσο πεξηέγξαςε ν Buchloh ην αξρείν ηνπ Richter– αιιά γηα ηε ζπιινγηθή 
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δηαρείξηζε ηνπ ηξαχκαηνο. Σν αξρείν ηεο ηζηνξίαο γίλεηαη έλα κλεκείν πνπ 

απνηππψλεη ηε δεκφζηα (εθ)δήισζε ηεο παξαγσγηθήο ζρέζεο κε ην ηξαχκα. 

 

Ζ αθεηεξία ηνπ έξγνπ ηνπ Boltanski
122

 βξίζθεηαη ζηελ πξνβιεκαηνπνίεζε ησλ 

„βεβαηνηήησλ‟ ηνπ αξρείνπ, πην ζπγθεθξηκέλα ηνπ θσηνγξαθηθνχ αξρείνπ. ηηο 

κλεκεηαθέο ηνπ ζπλζέζεηο ηα φξηα κεηαμχ κπζνπιαζίαο θαη ηζηνξίαο είλαη πάληα 

ζνιά. Οη ζεακαηηθέο ηνπ εγθαηαζηάζεηο, πνπ βξίζνπλ ζξεζθεπηηθψλ παξαπνκπψλ, 

αμηψλνπλ λα γίλνπλ ηφπνη «κλεκνληθνχ αλαζηνραζκνχ πάλσ ζηελ ηζηνξία, λα 

αλαδείμνπλ κέζα απφ ηελ «αλσλπκία ηεο δσήο ησλ αηφκσλ (anonymity of individual 

lives) έλα είδνο γεληθεπκέλεο κνλαδηθφηεηαο (generalized singularity), πνπ 

ππνηάζζεηαη παξ‟ φια απηά ζηνλ ιφγν κηαο νκάδαο ή κηαο θνηλφηεηαο» (Enwezor, 

2008a: 32). Σα αξρεία-κλεκεία ηνπ Boltanski παξάγνπλ ηφπνπο δηαινγηζκνχ πνπ 

απνξξνθνχλ ην ζπιινγηθφ ηξαχκα ηεο αλζξσπφηεηαο ζηε βάζε ηνπ παλαλζξψπηλνπ 

ζεκαίλνληνο ηνπ νινθαπηψκαηνο. 

 

ηελ πεξίπησζε ηνπ Boltanski, ε αξρεηαθή πξαθηηθή εζηηάδεη κε έληαζε ζηνλ ρσξηθφ 

πξνζδηνξηζκφ ηνπ αξρείνπ θαη ζηε ζαγήλε ησλ ζπλαηζζεκαηηθά θνξηηζκέλσλ 

αληηθεηκέλσλ, ζηε ζαγήλε ησλ ηεθκεξίσλ. Απηή ε κεηαρείξηζε ηνπ αξρείνπ ζα 

κπνξνχζε λα πεξηγξαθεί σο αξρεηαθή κλεκεηαθή εγθαηάζηαζε. Ζ ηέρλε 

εγθαηάζηαζεο πεξηγξάθεη ηε δηακφξθσζε ρψξσλ ζηνπο νπνίνπο ν ζεαηήο εηζέξρεηαη 

ζε «νλεηξηθέο ζθελέο» θαη σζείηαη ζηελ «φμπλζε ηεο (ζσκαηηθήο) αληίιεςεο». ε 

άιιεο πεξηπηψζεηο βηψλεη κηα «κηκεηηθή ελζσκάησζε» θαη ζε άιιεο παξνηξχλεηαη λα 

αλαιάβεη ηνλ ξφιν ελφο «ελεξγνπνηεκέλνπ ζεαηή», ζχκθσλα κε ηηο ρξήζηκεο 

θαηεγνξηνπνηήζεηο πνπ θάλεη ε ηζηνξηθφο ηέρλεο Claire Bishop αλαθνξηθά κε ηελ 

ηέρλε εγθαηάζηαζεο ζην νκψλπκν βηβιίν ηεο (Bishop, 2008). ηελ αξρεηαθή 

εγθαηάζηαζε, ε θπζηθνπνίεζε ηνπ θσηνγξαθηθνχ αξρείνπ ζε ειεγεηαθή εγθαηάζηαζε 

                                                 
122 Βι. ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ηεο Joan Gibbons, Contemporary Art and Memory (Gibbons, 2009) ζρεηηθά 

κε ηελ κεηα-κλήκε ζην θεθάιαην 4 ηνπ βηβιίνπ ηεο. Σν έξγν ηνπ Οχγγξνπ θαιιηηέρλε George Lagrady, 

An Anecdoted Archive from Cold War (νπ..137), είλαη έλα απηνβηνγξαθηθφ αξρείν, ραξαθηεξηζηηθφ 

δείγκα φπσο δηεπθξηλίδεη ε ζπγγξαθέαο ηεο κεηα-κλήκεο ηεο δεχηεξεο γεληάο. Οη πνιιαπιέο θαη 

επκεηάβιεηεο αλαγλψζεηο θαη πξννπηηθέο ησλ ζεαηψλ αλάινγα κε ηηο πξνβνιέο ζρεηηθά κε ην 

αλαηνιηθφ κπινθ παξάγνπλ κηα ξεπζηή «κνηξαζκέλε κλήκε», ζε κηα «ζπλερή δηαδηθαζία γίγλεζζαη ή 

επαλα-γίγλεζζαη (re-becoming), ελζσκάησζεο θαη επαλελζσκάησζεο» (νπ.). Ζ αλάγλσζε ηεο Gibbons 

αμηνπνηεί ηε ζεψξεζε ηνπ Derrida: ε ίδηα ε κλήκε παξά ην φηη αλαθέξεηαη ζην παξειζφλ, 

θαηαζθεπάδεηαη ζην παξφλ. Ζ κλήκε είλαη απαξαίηεηε ζε φισλ ησλ εηδψλ ηε γλψζε. Πξφθεηηαη γηα κηα 

δσηηθήο ζεκαζίαο δηαλνεηηθή ιεηηνπξγία γηα ηηο ζπλήζεηο δηαπξαγκαηεχζεηο ηνπ θφζκνπ πνπ καο 

πεξηβάιιεη, θαζψο επίζεο θαη γηα ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο πνπ αθνξνχλ ηηο επξχηεξεο θνηλσληθέο θαη 

πνιηηηθέο αξέλεο (νπ.: 139).  
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κάο θέξλεη ζην λνπ ηελ αξρεη(ν)ηεθηνληθή ηνπ αξρείνπ. Δπηβεβαηψλεη, ηνλ ξφιν πνπ 

δηαδξακαηίδεη ν ρψξνο ζηελ επίδξαζε πνπ ζα έρεη ην αξρείν πάλσ ζηνλ ρξήζηε ηνπ 

θαη ζην είδνο ησλ αλαγλψζεσλ πνπ ζα παξαρζνχλ. 

 

Σν 1987, ζηελ 8
ε
 Νηνθνπκέληα ν Boltanski, παξνπζηάδεη ην έξγν κε ηνλ ηίηιν Αξρείν. 

Σν έξγν είλαη κηα εγθαηάζηαζε απφ ζνιέο καπξφαζπξεο θσηνγξαθίεο παηδηψλ θαη 

εθήβσλ νη νπνίεο είλαη επαλαθσηνγξαθεκέλεο απφ επίζεκα ζρνιηθά αξρεία θαη 

θαζεκεξηλά ζηηγκηφηππα θαη θαιχπηνπλ ηνλ ηνίρν ηνπ εθζεζηαθνχ ρψξνπ απφ ην 

πάησκα σο ην ηαβάλη. Μεηαιιηθέο επηθάλεηεο πιαηζηψλνπλ ηηο θσηνγξαθίεο, 

δεκηνπξγψληαο έλαλ θιεηζηνθνβηθφ ρψξν αδηέμνδσλ δηαδξφκσλ κέζα ζηνπο νπνίνπο 

θηλείηαη ν ζεαηήο. Οη θσηνγξαθίεο είλαη πεξηζζφηεξν εηθφλεο παξά ληνθνπκέληα, 

θαζψο δελ έρνπκε γηα απηέο θακία άιιε πιεξνθνξία ή ζχλδεζε. Ο θαιιηηέρλεο 

πξνθξίλεη κηα ζσκαηηθή ζρέζε κε ην πιηθφ θαηά ηελ νπνία ε θιεηζηνθνβία θαη ην 

άβνιν ζπλαίζζεκα πνπ πξνθαιείηαη απφ ηελ πιεζψξα ησλ αλψλπκσλ θσηνγξαθηψλ, 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηε κπζνινγία πνπ ζπλνδεχεη ηφζν ηνλ ίδην ηνλ θαιιηηέρλε φζν θαη 

ην έξγν ηνπ, νδεγεί ζε ζπλδέζεηο κε ηελ εκπεηξία ηνπ νινθαπηψκαηνο. Σν Αξρείν ηνπ 

Boltanski είλαη έλα αθηέξσκα, έλα „ηάκα πξνο ηα ρακέλα εβξαηφπνπια‟ ηνπ 

νινθαπηψκαηνο. Οη κεηαιιηθέο πιάθεο πξνθαινχλ ζπλεηξκνχο ζε ζρέζε κε ηα 

βαγφληα ησλ ηξέλσλ πνπ κεηέθεξαλ ηνπο ρηιηάδεο θαηαδηθαζκέλνπο ζε ζάλαην θαη 

ιήζε, φπσο ζεκεηψλεη ν θξηηηθφο Robert Smith
123

. Ζ αηζζεηηθή ηνπ θαηαλπθηηθνχ, 

θνξηηζκέλνπ αθηεξψκαηνο ζα ραξαθηεξίζεη ηελ αξρεηαθή πξαθηηθή ηνπ Boltanski. Ζ 

εηθνλνγξαθία ηνπ θαιιηηέρλε αλαθαιεί ηελ ςπραλαγθαζηηθή δηεμνδηθφηεηα κε ηελ 

νπνία νη Ναδί θαηέγξαθαλ ηα ζχκαηα ηνπο θαη ζπζζψξεπαλ ηα ππάξρνληά ηνπο, 

ζπκίδνληαο ην αλαηξηρηαζηηθφ ζρεηηθφ ληνθηκαληέξ (Nuit and Brouillard, 1955) πνπ 

ζθελνζεηεί ν Alain Resnais 10 ρξφληα κεηά ηε ιήμε ηνπ δεπηέξνπ παγθνζκίνπ 

πνιέκνπ. Ζ ππλσηηθή θηλεκαηνγξάθεζε ηνπ Resnais ησλ ζσξψλ απφ ηξίρεο, θξαλία, 

ξνχρα θ.ιπ. γίλεηαη ην ηαπηφζεκν ζε εηθφλα κηαο καθάβξηαο ζσξεπηηθήο θαη 

ηαμηλνκεηηθήο καλίαο. Ζ επαλάιεςε ηεο εηθφλαο, αιιά θαη ηεο ίδηαο ηεο ζσξεπηηθήο 

θαη ηαμηλνκεηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ επαλαθέξεη ην ηξαχκα, γίλεηαη ην κέζν ηεο 

επνχισζήο ηνπ.  

  

                                                 
123 http://www.nytimes.com/1988/06/12/arts/art-view-boltanski-s-haunting-fragments-of-despair.html, 

ηειεπηαία επίζθεςε 10/09. 

http://www.nytimes.com/1988/06/12/arts/art-view-boltanski-s-haunting-fragments-of-despair.html
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ηνλ Boltanski ε θπξίαξρε γηα ηελ αξρεηαθή πξαθηηθή ζπγρψλεπζε ηνπ ηδησηηθνχ κε 

ην δεκφζην –θαηά ηα πξφηππα ηνπ Gerard Richter θαη ηε γεληθφηεξε ηάζε πνπ ζα 

θπξηαξρήζεη ζηηο πξαθηηθέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟80, φπσο απηή ηεο Renee Green, πνπ 

πεξηγξάςακε λσξίηεξα, ή ηεο Susan Hiller θ.ιπ.–, πξνβάιιεηαη σο έλαο κεραληζκφο 

απνθαζήισζεο ηνπ „επίζεκνπ‟ αξρείνπ (ηεο ηζηνξίαο, ηεο γξαθεηνθξαηίαο θ.ι.π). Ο 

θαιιηηέρλεο αμηνπνηεί ηε (απην) βηνγξαθηθή πξννπηηθή ε νπνία είλαη θπξίαξρε ζηα 

έξγα ηνπ, φρη φκσο σο πξαγκαηηθή απηνβηνγξαθία αιιά σο πξφζεζε θαηαζθεπήο ελφο 

πξνζσπηθνχ κχζνπ. Ζ ζεκαζία πξνζσπηθήο καξηπξίαο θαη ηνπ ειεχζεξνπ ζπλεηξκνχ 

ιακβάλνληαη σο ηδηαίηεξα θξίζηκεο  γηα ηελ αλαζχζηαζε ηνπ παξειζφληνο θαη ηελ 

θαηαλφεζε ηνπ παξφληνο.  

 

Ο Erk Grimm ζην άξζξν ηνπ Fathoming the Archive: German Poetry and the Culture 

of Memory (Grimm, Υεηκψλαο 2003), αλαθέξεηαη ζηελ ηξέρνπζα ζπδήηεζε πνπ 

αθνξά αθξηβψο ηε ζχγθξνπζε κεηαμχ ησλ ζεσξήζεσλ ηνπ αξρείνπ κε βάζε ηηο 

πξνζσπηθέο αλακλήζεηο θαη ηηο ππνθεηκεληθέο εηθαζίεο. χκθσλα κε ηνλ ζεσξεηηθφ 

απηέο νη ζεσξήζεηο δελ επαξθνχλ γηα λα απνθαιχςνπλ ηελ πνιππινθφηεηα πνπ 

αθνξά ηνπο παξάγνληεο πνπ ζπλζέηνπλ ηελ πξαθηηθή ηεο αξρεηνζέηεζεο. χκθσλα κε 

ηνλ Grimm o εθθεληξηθφο βηβιηνθάγνο ηνπ χζηεξνπ κνληεξληζκνχ έρεη πεξηέιζεη ζε 

ιήζε. Ζ ζεζκηθή απζεληία ησλ γλήζησλ ληνθνπκέλησλ έρεη αληηθαηαζηήζεη ηελ πην 

δνθηκαζηηθή θαη πξνζσπηθή αλαθαηαζθεπή ηνπ πξνζσπηθνχ παξειζφληνο. Σν αξρείν 

έρεη ηψξα κηα δσή απφ κφλν ηνπ, ελδεηθηηθή ηνπ ηξφπνπ πνπ ε κλήκε ειέγρεηαη σο 

αμηφπηζηε, απζεληηθή θαη έγθπξε πεγή πιεξνθνξηψλ. Γηα ηνλ ζπγγξαθέα νη δχν απηέο 

ηάζεηο −ζεζκηθή θαη πξνζσπηθή− αθνξνχλ κηα ελδηαθέξνπζα ζχγθξνπζε κεηαμχ ηνπ 

δηαρεηξηζηηθνχ ηχπνπ ηεθκεξίσζεο, πνπ νδεγεί ζε ξαγδαίεο επζπγξακκίζεηο, θαη ησλ 

δπλακηθψλ θξνυδηθψλ αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμχ κλήκεο, απσζήζεσλ θαη ιήζεο. Ζ 

ζπδήηεζε ζρεηηθά κε κηα βηνγξαθηθή αλάιπζε ηνπ αξρείνπ θαη ηε ζεκαζία ηεο 

πξνζσπηθήο, βησκαηηθήο ζρέζεο γηα ηελ θαηαγξαθή ηεο „επίζεκεο‟ ηζηνξίαο είλαη κηα 

ελδηαθέξνπζα παξάκεηξνο γηα ην αξρείν, αιιά φρη ε κνλαδηθή. ηε κειέηε καο, φπσο 

έρεη γίλεη ειπίδνπκε θαηαλνεηφ απφ ηε κέρξη ηψξα πξνζέγγηζε, απηή ε ζπδήηεζε καο 

ελδηαθέξεη ζηνλ βαζκφ πνπ γίλεηαη ζαθήο ε ζεκαζία ηεο δηαθνξνπνίεζεο ηνπ αξρείνπ 

απφ ηηο ηδησηηθέο, πξνζσπηθέο ζεσξήζεηο πνπ ην ζηεξνχλ απφ ηελ θαλνληζηηθή θαη 

αμηνδνηνχζα πιεπξά ηνπ, απφ ηνλ πνιηηηθφ ηνπ ραξαθηήξα. Αλαγλσξίδνπκε φηη ε 

βηνγξαθηθή πξνζέγγηζε έρεη θαη άιιεο πξνεθηάζεηο. Ζ αμηνπνίεζε απηψλ ησλ 

δπλαηνηήησλ ζα θαλεί ζε πεξηπηψζεηο πνπ ζα εμεηάζνπκε ζηε ζπλέρεηα ηεο κειέηεο 
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καο. Δληνχηνηο, ζα ζέιακε λα επηζεκάλνπκε φηη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε βηνγξαθηθή 

πξνζέγγηζε βηαζηηθά θαη αδηάθξηηα ηαπηίδεηαη κε κηα θνηλή αλζξψπηλε πνηφηεηα πνπ 

βξίζθεηαη πέξα απφ ζπγθξνχζεηο, αληαγσληζκνχο θαη απνθιεηζκνχο, ζπζθνηίδεη ηηο 

ηδενινγηθέο πξνεθηάζεηο πνπ κπνξεί λα έρεη ε θαηαζθεπή (απηφ)βηνγξαθηθψλ αξρείσλ 

ζηελ εξκελεία ηεο ηζηνξίαο. 

 

ην έξγν The Heart Archive (2008), θαζψο ν ζεαηήο εηζέξρεηαη ζηελ εγθαηάζηαζε 

πξνβάιιεηαη ην εξψηεκα «Πνηνο είζηε;». ε έλαλ ζθνηεηλφ ζάιακν έλαο ιακπηήξαο 

αλαβνζβήλεη ζηνλ ξπζκφ ηεο θαξδηάο ηνπ θαιιηηέρλε, ελψ ζην βάζνο ππάξρεη κηα 

βηληενπξνβνιή απφ ην πξνζσπηθφ, νηθνγελεηαθφ άικπνπκ ηνπ θαιιηηέρλε, κε 

θσηνγξαθίεο απφ ηελ παηδηθή κέρξη ηελ ψξηκε ειηθία ηνπ. χκθσλα κε ηνλ 

θαιιηηέρλε ην έξγν ζπλζέηεη έλα «αξρείν θαξδηάο» ην νπνίν ζπλερίδεη ηελ έξεπλά ηνπ 

ζηηο κηθξέο αλακλήζεηο έλαληη ησλ κεγάισλ αλακλήζεσλ πνπ δηαθπιάζζνληαη ζηα 

βηβιία
124

. Σν αξρείν ηεο θαξδηάο είλαη ζε ζπλερή δηακφξθσζε θαη ε ζπκπιήξσζή ηνπ 

ελαπφθεηηαη ζηε ζπκβνιή ηνπ ζεαηή. Ο θαιιηηέρλεο εηζάγεη ζηηο αηζζεηεξηαθέο 

αξρεηαθέο-εγθαηαζηάζεηο ηνλ κεραληζκφ ηεο θπξηνιεθηηθήο δηάδξαζεο. Πξνηξέπεη 

ηνπο ζεαηέο λα ερνγξαθήζνπλ in situ ηνλ ρηχπν ηεο θαξδηάο ηνπο γηα λα ηνλ 

ζπκπεξηιάβεη ν θαιιηηέρλεο ζην αξρείν ηνπ. Ο θαιιηηέρλεο ζα δηαθπιάμεη απηφ ην 

αξρείν ζην λεζί Ejima ηεο ηαπσληθήο ζάιαζζαο ην νπνίν έρεη ζέζεη ζηε δηάζεζή ηνπ 

έλαο ζπιιέθηεο. Σν λεζί ζα απνηειέζεη πξσζχζηεξα έλαλ «αξραηνινγηθφ» ρψξν ελφο 

ελδεηθηηθνχ επξήκαηνο, κλεκείνπ ηεο επζξαπζηφηεηαο ησλ «κηθξψλ αλακλήζεσλ» 

πνπ ράλνληαη κε ηνλ ζάλαην (νπ.) .  

 

Σν αξρείν, ζηελ πεξίπησζε ηνπ Boltanski, απνδεζκεχεηαη απφ ζπγθεθξηκέλεο 

ηζηνξίεο, απφ ληνθνπκέληα πνπ αθνξνχλ κηα ζπγθεθξηκέλε πξαγκαηηθφηεηα θαη 

εζηηάδεη ζε γεληθνχ ηχπνπ (generic-γελφζεκα) θαη νπδέηεξα ζηνηρεία πνπ κεηαθέξνπλ 

κηα παλαλζξψπηλε αιήζεηα. Αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ 

αλαθέξνληαη έκκεζα ζην νινθαχησκα, απηφ πνπ πξνβάιιεηαη, φπσο ζεκεηψλεη θαη ν 

Jacques Ranciere, δελ είλαη «ε αλάδπζε κηαο ακθηιεγφκελεο δνκήο, δελ είλαη ην 

δήηεκα ηεο απφδνζεο νλνκάησλ ζε εθείλνπο ηνπο νπνίνπο νη ληθεηέο άθεζαλ 

αλψλπκνπο. Σα νλφκαηα ησλ αλσλχκσλ γίλνληαη, φπσο ην ζέηεη ν Boltanski, 

„δείγκαηα αλζξσπ(ηλ)φηεηαο‟» [βι. ζρεηηθά (Ranciere, 2008 [2000]: 96)]. Ζ απνπζία 

                                                 
124 http://videoflaneur.blogspot.com/2008/09/christian-boltanski-les-archives-du-cur.html 
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αθήγεζεο, ν γεληθφο ζπκβνιηζκφο πνπ κπνξεί λα αλαθέξεηαη «θαηά πεξίπησζε ζηνπο 

λεθξνχο ηνπ νινθαπηψκαηνο είηε ζηνλ θεπγαιέν ραξαθηήξα ηεο παηδηθήο ειηθίαο» 

είλαη έλα «πηζσγχξηζκα πξνο ηε ζπκβνιηθή ηέρλε ηνπ Μπζηεξίνπ» (νπ.:97). Μηα 

ηέηνηα πξνζέγγηζε εμνκαιχλεη ηηο αηρκέο κηαο θξηηηθήο ηέρλεο, ε νπνία ζπλίζηαηαη 

«ζηε ζπλάληεζε επί ζθελήο, ελδερνκέλσο θαη ηε ζχγθξνπζε εηεξνγελψλ ζηνηρείσλ» 

κε ζθνπφ λα θαλεξψζεη θάπνηα κπζηηθή, πέξα απφ ηελ πξνθαλή, ζχλδεζε κεηαμχ 

πξαγκάησλ θξπκκέλσλ πίζσ απφ ηελ θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα (νπ.:93).  

 

Ζ εγθαηάζηαζε θσηνγξαθηθψλ αξρείσλ θαηά ηα πξφηππα ηνπ Boltanski γίλεηαη κηα 

πξνζπάζεηα «ζπιινγήο ησλ ηρλψλ θαη ησλ καξηπξηψλ ελφο θνηλνχ θφζκνπ θαη κηαο 

θνηλήο ηζηνξίαο» (Ranciere, 2008 [2000]: 96) (εηθ. 16, 17, 18, 19). H θσηνγξαθία ζε 

απηή ηελ πεξίπησζε θαζίζηαηαη ην ηεθκήξην απηήο ηεο θνηλήο ηζηνξίαο. Ζ ρξήζε ηεο 

θσηνγξαθίαο σο ηέηνηαο, ε νξγάλσζε ελφο αξρείνπ πνπ ζα επηζθξαγίδεη κηα 

«κνηξαζκέλε αλζξσπ(ηλ)φηεηα» ζε ρξφληα πνπ νη άλζξσπνη αγσληνχλ φηη έρνπλ 

απσιέζεη ηελ αλζξσπηά ηνπο καο θέξλεη ζην λνπ ηελ Οηθνγέλεηα ησλ Αλζξώπσλ, ην 

αθηέξσκα ζηελ αλζξσπηζηηθή θσηνγξαθία πνπ επηκειήζεθε ν Edward Steichen ζην 

ΜΟΜΑ ην 1955. ε κηα ηέηνηα πξνζέγγηζε, γηα ηελ θξηηηθή ηεο νπνίαο νθείινπκε 

πνιιά ζην ζρεηηθφ θείκελν ηνπ Roland Barthes
125

, ππνγξακκίδεηαη θαηά ηνλ Ranciere 

ην θαζήθνλ ηνπ θαιιηηέρλε λα ζπκκεηάζρεη ζηνλ αγψλα απνθαηάζηαζεο ηνπ 

θνηλσληθνχ δεζκνχ ή ηνπ θνηλσληθνχ ηζηνχ, σζάλ ν θνηλσληθφο ηζηφο λα έρεη κηα 

αδηακθηζβήηεηε νπζία θαη θνηλψο απνδεθηή ηζρχ ζηε βάζε ηεο ζπλαίλεζεο. Σν 

ρεηκψλα ηνπ 2010, ε δηνξγάλσζε ηεο Monumenta θάιεζε ηνλ Boltanski σο ηηκψκελν 

θαιιηηέρλε αλαθνηλψλνληάο ηνλ «σο αθεγεηή θαη ρξνληθνγξάθν ησλ αλακλήζεσλ ηνπ 

Αλζξψπνπ»
126

. Ζ θίλεζε απηή ππνγξακκίδεη φηη ν άλζξσπνο είλαη «κέξνο ηεο 

νηθνγέλεηαο ηνπ αλζξψπνπ. Γελ εί[λ]αη έλα δψν. Απηφ έρεη λα θάλεη κε ηηο αλακλήζεηο 

ηεο ίδηαο [η]νπ ηεο αλζξσπηάο»
127

 ζχκθσλα κε ηε δηαηχπσζε ελφο άιινπ θαιιηηέρλε, 

ηνπ Ρψζνο Ilya Kabakov, ηνλ νπνίν ζα εμεηάζνπκε ζηε ζπλέρεηα. 

 

 Οη εγθαηαζηάζεηο ηνπ Boltanski παξαπέκπνπλ ζε κλεκφληα, ζε επηκλεκφζπλεο 

δεήζεηο. Γελ επηρεηξνχλ, φκσο, λα αλαηξέςνπλ ηε ζπγθηλεζηαθή θφξηηζε πνπ εμ 

                                                 
125 Πξφθεηηαη γηα ην θείκελν The Great Family of Man, πνπ ζπκπεξηιακβαλφηαλ ζηελ αλζνινγία ηνπ 

ζπγγξαθέα Mythologies, πνπ εθδφζεθε ην 1957 (ζηα Διιεληθά Μπζνινγίεο, Μάζεκα (Barthes, 1979 

[1970/1977]). 
126http://archive.monumenta.com/2010/english/monumenta/Monumenta-2010.html, ηειεπηαία επίζθεςε 

8/2010. 
127 http://srg.cs.uiuc.edu/Palace/projectPages/kabakov.html, ηειεπηαία επίζθεςε 2/10. 
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νξηζκνχ απηέο παξάγνπλ αιιά αληίζεηα λα ηελ εληζρχζνπλ ζηε βάζε κηαο 

εγθαηάζηαζεο ηχπνπ «νλεηξηθήο ζθελήο» (Bishop, 2008: 47). Ζ εγθαηάζηαζε 

«νλεηξηθήο ζθελήο» ζηνρεχεη λα εξεζίζεη θαληαζηψζεηο, πξνζσπηθέο αλακλήζεηο, 

πνιηηηζηηθνχο ζπλεηξκνχο ζην κπαιφ ηνπ ζεαηή, εληζρχνληαο «ηελ έκθαζε ζε κηα 

ςπρνινγηθνχ ηχπνπ εξκελεία» (νπ.). Οη ζπλζήθεο πνπ δεκηνπξγνχλ νη ειεγεηαθέο 

εγθαηαζηάζεηο, ηα κλεκφληα, αλαπαξάγνπλ θπξίαξρεο ζεσξήζεηο πεξί αλζξσπηάο θαη 

αλζξσπφηεηαο. ζνλ αθνξά ηνλ „αξραηνινγηθφ ρψξν‟ πνπ ν θαιιηηέρλεο εηνηκάδεη 

ζην λεζί Ejima, εληζρχεη ηέηνηνπ ηχπνπ εξκελείεο −πεξί νλεηξηθήο ζθελήο− θαζψο, 

φπσο επηζεκαίλεη ε Bishop, ζηε ζρεηηθή αλάιπζε ηεο, ν ίδηνο ν Freud ζπλέθξηλε ηελ 

ςπραλάιπζε κε ηελ αξραηνινγία. Οη ζεαηέο κεηαηξέπνληαη ζε „εθζθαθείο‟ πνπ δελ 

απνθσδηθνπνηνχλ αιιά ζπκβάιινπλ ζηελ αλάδπζε ζηνηρείσλ πξνο αλαιπηηθέο 

δηαζαθελίζεηο κέζσ ησλ ειεχζεξσλ ζπλεηξκψλ (νπ.:22). 

 

Δλψ κηα ηέηνηα πξαθηηθή θαίλεηαη λα αληηζηέθεηαη ζηε γξαθεηνθξαηηθνπνίεζε ησλ 

νπηηθψλ ληνθνπκέλησλ, επηρεηξψληαο απηφ πνπ πεξηγξάθεη ν Sekula σο κνληεξληζηηθή 

απφθξηζε ζηε ζεζκνπνίεζε ηνπ εξγαιεηαθνχ ξεαιηζηηθνχ αξρείνπ, εμαθνινπζεί λα 

βξίζθεηαη κέζα ζηνλ θαχιν θχθιν ηνπ αξρείνπ (Sekula, 1986: 58). Σν αξρείν ηνπ 

Boltanksi είλαη κηα ζθελνζεηεκέλε ζεακαηηθή αξρεηαθή εγθαηάζηαζε, έλα ζηαηηθφ 

έθζεκα πνπ εληζρχεη κάιινλ ηνλ ζεαηή ζηελ πξφζιεςε ηνπ σο κλεκεηαθνχ θαη 

άηνπνπ ηαπηφρξνλα. Καζψο ε ηέρλε «αζρνιείηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν κε δεηήκαηα 

θαηαλνκήο ρψξσλ θαη αλαπεξηγξαθήο θαηαζηάζεσλ», «αζρνιείηαη φιν θαη 

πεξηζζφηεξν κε ζέκαηα πνπ αλήθαλ παξαδνζηαθά ζηελ πνιηηηθή». Σν δεηνχκελν δελ 

είλαη ε ηέρλε λα «θαηαιάβεη απιψο ηνλ ρψξν πνπ απέκεηλε απφ ηελ απνδπλάκσζε ηεο 

πνιηηηθήο ζχγθξνπζεο [αιιά] λα ηνλ αλαπιάζεη» αλαιακβάλνληαο ην ξίζθν λα «ζέζεη 

ζε δνθηκαζία ηα φξηα ηεο δηθήο ηεο πνιηηηθήο», φπσο επηζεκαίλεη ν Ranciere (2008 

[2000]: 100). Αλ θαη ηα κλεκεία εμ΄ νξηζκνχ ιακβάλνληαη σο δεκφζηα ηέρλε, νη πην 

πξφζθαηεο ελλνηνινγήζεηο ηεο δεκφζηαο ηέρλεο έρνπλ θάλεη ζαθέο φηη ν δεκφζηνο 

ραξαθηήξαο ησλ κλεκείσλ βξίζθεηαη ζε δηαπξαγκάηεπζε.  ηελ πεξίπησζε ηνπ 

Boltanski είλαη ζαθέο φηη ην αξρείν ηαπηίδεηαη κε κλεκεία πνπ επηδηψθνπλ κηα 

ζπλαηλεηηθή δηαρείξηζε ηεο κλήκεο, ηεο ηζηνξίαο θαη ηνπ ηξαχκαηνο, πξνεηνηκάδνληαο 

ην έδαθνο γηα ηελ «θαζνιηθή εγθαηάζηαζε»
128

, φξν πνπ ζα πεξηγξάςεη ηηο αξρεηαθέο 

εγθαηαζηάζεηο ηνπ Ilya Kabakov.  

                                                 
128 Total installation, ραξαθηεξηζκφο ηνπο Kabakov γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ (Groys et al., 1998: 66).  



 251 

Ζ ηδέα ηεο θαζνιηθήο εγθαηάζηαζεο κάο παξαπέκπεη, κε έλαλ ηξφπν, ζε απηή ηνπ 

Gessamtkunstwerk, ηνπ θαζνιηθνχ έξγνπ κε ην νπνίν ηαπηίζηεθε ην βαγθλεξηθφ 

αηζζεηηθφ ηδεψδεο. Ο φξνο πεξηγξάθεη έλα πιήξεο έξγν, έλα ηδαληθφ έξγν, 

νηθνπκεληθφ, κηα ζχλζεζε ησλ ηερλψλ πνπ ζα πεξηθιείεη κέζα ηεο φιεο ηηο κνξθέο 

ηέρλεο. Ζ ηδέα απηή βξήθε ελδηαθέξνπζεο εθθξάζεηο ζην κνληεξληζηηθφ ηδεψδεο αιιά 

παξάιιεια ακθηζβεηήζεθε εμαηηίαο ησλ ζπλδέζεσλ κε ηνπο θαζηζηηθνχο ηξφπνπο 

εθπιήξσζεο ελφο ηέηνηνπ νξάκαηνο
129

. Ο Paul Valery ηζρπξίζηεθε φηη ηα κνπζεία 

ήηαλ έλαο είδνο Gesamtkunstwerk, θαζψο ζπλδπάδνπλ (ζην Παξίζη ηελ επνρή ηνπ 

Valery)  ηελ παξνπζίαζε ησλ εηθαζηηθψλ έξγσλ κε ηνλ ήρν κνπζηθήο ππφθξνπζεο, 

ζρεδηάδνπλ ην θηίξην κε βάζε ην πεξηερφκελν θαη γεληθά δηακνξθψλνπλ έλα 

πεξηβάιινλ, ηνλ δεκφζην ρψξν ζηνλ νπνίν ζα ζπλαληηφληαη νη ζεαηέο
130

. 

 

Ο φξνο „θαζνιηθή εγθαηάζηαζε‟ αλαθέξεηαη κε έλα δεκηνπξγηθφ ηξφπν ζηε 

(ζχγρξνλε) ηζρχ ηνπ Gesamtkunstewerk, ην νπνίν βξίζθεη ηελ έθθξαζή ηνπ ζε 

θάπνηεο πεξηπηψζεηο ηεο ηέρλεο εγθαηάζηαζεο (installation art). πσο ζα δνχκε ζηε 

ζπλέρεηα, έρεη θαη κηα θπξηνιεθηηθή ζεκαζία, αλ πξνζεγγίζεη θαλείο ηα έξγα ηνπ 

Kabakov ζηελ πιηθφηεηα ησλ κλεκεησδψλ θαη νγθσδψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ 

θαιιηηέρλε. Ζ θαζνιηθή εγθαηάζηαζε απνθηά κηα αθφκα πην ελδηαθέξνπζα ζεκαζία 

γηα ηε δηθή καο αλάγλσζε, αλ ζπδεηεζεί ζην πιαίζην ηεο ζπλαηλεηηθήο πνιηηηθήο πνπ 

αλαθέξακε πξνεγνπκέλσο θαη ζηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ απηή ζέηεη γηα κηα 

αληηκαρφκελε, ξηδνζπαζηηθή, αξρεηαθή θαιιηηερληθή πξαθηηθή. ε κηα ηέηνηα 

πξαθηηθή δελ απνηππψλνληαη ηδηαηηέξα νη απνθιεηζκνί πνπ είλαη απαξαίηεηνη ζηε 

βάζε ελφο δεκνθξαηηθνχ αληαγσληζκνχ έλαληη κηαο νπηνπηθήο ηειηθήο ιχζεο. ε κηα 

„θαζνιηθή ζεψξεζε‟ ηεο θαιιηηερληθήο πξαθηηθήο δελ θαίλεηαη λα ηίζεληαη ζε 

δνθηκαζία ηα φξηα ηεο δηθήο ηεο πνιηηηθήο, φπσο ζα έιεγε ν Ranciere. 

 

4.3.1.   Ζ θαζνιηθή εγθαηάζηαζε: Ilya Kabakov 

ηελ πεξίπησζε ηεο «θαζνιηθήο εγθαηάζηαζεο» (Groys et al., 1998: 66), φπσο 

νλνκάδεη ν Kabakov, ην κλεκεηαθφ έξγν ηνπ The Man Who Flew into Space (1985) 

                                                 
129 Ο Νίθνο Γαζθαινζαλάζεο αλαθέξεηαη ζηνλ ηξφπν πνπ ν Joseph Beuys επηρείξεζε λα επαλαθέξεη 

θαηά θάπνην ηξφπν απηή ηελ ηδέα. Σν γεγνλφο απηφ απνδίδεη ζηνπο δεζκνχο ηνπ θαιιηηέρλε κε ηε 

γεξκαληθή, ξνκαληηθή παξάδνζε θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπ γηα κηα αλαλεσκέλε πξνζέγγηζε ηεο 

κπζηηθηζηηθήο κεζαησληθήο ζθέςεο, ζε κηα πεξίνδν κάιηζηα πνπ ε Γεξκαλία επηρεηξνχζε λα επνπιψζεη 

ηα ηξαχκαηα ηνπ παξειζφληνο θαη λα ζπγθξνηήζεη κηα θαηλνχξγηα ηαπηφηεηα (Γαζθαινζαλάζεο, 2004: 

252-3). 
130 http://www.futureartnow.org/fan/?p=244. 
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(εηθ 20), ν θαιιηηέρλεο πξνηείλεη κηα «ζθελή εκβχζηζεο» (immersive scene) ζηελ 

νπνία ν ζεαηήο εηζέξρεηαη βηψλνληαο κηα «ςπρνινγηθή απνξξφθεζε» (psychological 

absorption) (Bishop, 2008: 16). Ο θαιιηηέρλεο ζηήλεη κηα αθεγεκαηηθή ζθελή ηελ 

νπνία ν ζεαηήο θαιείηαη λα θαηαλνήζεη απνζαθελίδνληαο έλα ράνο νπηηθψλ 

εξεζηζκάησλ. Σν αξρείν, φπσο θαη ζηε πεξίπησζε ησλ πξνεγνχκελσλ πεξηπηψζεσλ 

πνπ εμεηάζακε, παίξλεη ηε δηάζπαξκέλε (dispersed) κνξθή πνπ ην ζπλδέεη κε ην 

αίηεκα ηεο έθθξαζεο ησλ πνιιαπιψλ ζέζεσλ ησλ ππνθεηκέλσλ (ηνπ αξρείνπ), ηνπ 

δεκηνπξγνχ θαη ηνπ ρξήζηε. Ο ζεαηήο εηζέξρεηαη ζε έλαλ ζπνξαδηθά δηαθνζκεκέλν 

δηάδξνκν, ζηνλ ηνίρν ηνπ νπνίνπ θξέκνληαη παιηά θαη έλα θαπέιν. ε έλαλ άιιν 

ηνίρν βξίζθεηαη έλα ξάθη, πάλσ ζην νπνίν εθηίζεληαη κεξηθά θαδξαξηζκέλα έγγξαθα. 

Πξφθεηηαη γηα ηξεηο αλαθνξέο ζρεηηθά κε έλα πεξηζηαηηθφ –ελφο αλζξψπνπ πνπ 

πέηαμε ζην δηάζηεκα απφ ην δηακέξηζκά ηνπ– πνπ δφζεθαλ ζηελ αζηπλνκία απφ ηξεηο 

αλζξψπνπο πνπ κνηξάδνληαλ ην δηακέξηζκα κε ηνλ δξαπέηε. ηνλ δηάδξνκν βξίζθεηαη 

κηα πξφρεηξε μχιηλε θαηαζθεπή, ελ είδεη πφξηαο, κέζα απφ ηηο ραξακάδεο ηεο νπνίαο 

κπνξεί θαλείο λα δεη έλα ζθεληθφ. Σν ζθεληθφ καο ζπκίδεη ακπδξά ην Étant Donnés 

ηνπ Duchamp. Γελ έρεη, φκσο, ηελ ίδηα επίδξαζε κε ην έξγν ηνπ Duchamp σο πξνο ηε 

ζνθαξηζηηθή ελεξγνπνίεζε θαη ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο εδνλνβιεςίαο ηνπ ζεαηή, ηνπ 

θαζελφο απφ εκάο. Αλάκεζα απφ ηηο ραξακάδεο ηεο πφξηαο δηαθξίλεηαη έλα κηθξφ 

δσκάηην γεκάην κε αθίζεο, δηαγξάκκαηα θαη δηαθφξσλ εηδψλ ζξαχζκαηα, έλαο 

απηνζρέδηνο θαηαπέιηεο κε έλα θάζηζκα θαη κηα ηξχπα ζην ηαβάλη. ηε κηα γσλία ηνπ 

δσκαηίνπ βξίζθεηαη κηα καθέηα ηεο γεηηνληάο απφ ηελ νπνία πξνεμέρεη έλα ιεπηφ 

ζχξκα ην νπνίν αησξείηαη πάλσ απφ κηα ηαξάηζα-δηαγξάθνληαο ηελ πνξεία ηνπ 

δξαπέηε (νπ.:14). Σν έξγν απηφ απνηειεί κέξνο κηαο ζεηξάο έξγσλ ηνπ θαιιηηέρλε 

πνπ λνεηά ζπλζέηνπλ κηα θάπσο εληαία αθήγεζε ζρεηηθά κε ηελ θνκνπληζηηθή 

ζπλζήθε.  

 

Απφ ηε δεθαεηία ηνπ ‟80 ν Kabakov νξγαλψλεη ζπιινγέο απφ ζθνππίδηα. Ζ αξρεηαθνχ 

ηχπνπ πξαθηηθή ηνπ Ρψζνπ θαιιηηέρλε, απνηειεί κηα δεκηνπξγηθή παξαιιαγή ηεο 

(δπηηθήο) ηέρλεο ζεζκηθήο θξηηηθήο. Σν έξγν ηνπ αθνξά κηα πην θπξηνιεθηηθή θξηηηθή 

πνπ καο ζπκίδεη ηα ζθνππίδηα ησλ Νέσλ Ρεαιηζηψλ (Nouvaux Realistes), φπσο ηνπ 

Γάιινπ Arman. Ζ θξηηηθή ηνπ Kabakov ζχκθσλα κε ηνλ ηζηνξηθφ ηέρλεο, Borris 

Groys, κέινο ηεο νκάδαο ησλ αληηθξνλνχλησλ Ρψζσλ θαιιηηερλψλ θαη δηαλννχκελσλ 

θαηά ηα ζθνηεηλά ρξφληα ηνπ ζηαιηληθνχ θαζεζηψηνο, ζηξέθεηαη ζηελ απφιπηα 

ειεγρφκελε ζνβηεηηθή νηθνλνκία. Σν έξγν ηνπ Kabakov καξηπξεί ηνλ αθξαίν 
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γξαθεηνθξαηηθφ έιεγρν θαη ηελ πςειή νπηηθναθνπζηηθή επηηήξεζε πνπ (επη)ηεινχζαλ 

ηα αξρεία ζηελ θνκνπληζηηθή ζπλζήθε (Groys, 1998: 49). Ο Kabakov εηζέξρεηαη ζην 

πεδίν ηεο ζεζκηθήο θξηηηθήο κέζα απφ κηα ελδηαθέξνπζα δίνδν∙ απηή ηεο πξνζσπηθήο 

αγσλίαο πνπ πεγάδεη απφ ην γεγνλφο φηη σο „αλεπίζεκνο‟ θαιιηηέρλεο ηνπ ζνβηεηηθνχ 

θαζεζηψηνο ηα έξγα πνπ παξήγε ήηαλ απξνζηάηεπηα απφ νπνηαδήπνηε ζεζκηθή 

ηδηφηεηα θαη πιαηζίσζε. Σαπηφρξνλα, ν Kabakov ήηαλ ζπλνιηθά εθηεζεηκέλνο θαη 

απξνζηάηεπηνο ν ίδηνο, σο θνκνπληζηηθφ ππνθείκελν, εγθισβηζκέλνο ζε έλαλ 

αλειέεην ειεγθηηθφ ζεζκηθφ κεραληζκφ. Σα ζθνππίδηα αληηζηνηρίδνληαη κε ηε κνίξα 

πνπ αλακέλεη ηα απξνζηάηεπηα, έμσ απφ πιαίζην, έξγα ηνπ. Μεηαθνξηθά ε θαηάζηαζε 

απηή πεξηγξάθεη ηε κνίξα ηνπ απξνζηάηεπηνπ ππνθεηκέλνπ ηεο ζηαιηληθήο βίαο. Με 

αικαηψδεηο αλαγσγέο ν θαιιηηέρλεο παξαιιειίδεη ηα ζθνππίδηα κε ηα έξγα ηέρλεο κε 

θνηλφ ζεκείν ηε κε- ρξεζηηθφηεηα θαη ηε κε-ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ ζθνππηδηψλ θαη 

ησλ έξγσλ. ε απηή ηε δηαδξνκή ζχκθσλα κε ηνλ ηζηνξηθφ, ηα ζθνππίδηα απνηεινχλ 

ην αληηζηξακκέλν αλάινγν, ηνλ κεγάιν Άιιν ηεο θνπιηνχξαο (νπ.: .50).
131

  

 

Με ηελ πιεζσξηθή εγθαηάζηαζε The Ship (1985) ν θαιιηηέρλεο εηζέξρεηαη ζηνλ 

θφζκν ησλ αξρείσλ. Σν έξγν απνηειείηαη απφ ηέζζεξα μχιηλα ηακπιφ πνπ 

δεκηνπξγνχλ ζηελνχο δηαδξφκνπο, πνπ πξνζνκνηάδνπλ ηνπο δηαδξφκνπο ησλ 

θνηλνηηθψλ δηακεξηζκάησλ. Σα ηακπιφ είλαη γεκάηα απφ ην έλα άθξν ζην άιιν κε 

ρεηξφγξαθα ζεκεηψκαηα παξαπφλσλ πνπ αθνξνχλ ηα θνηλφρξεζηα ζνβηεηηθά 

δηακεξίζκαηα, ηηο θνηλφρξεζηεο θνπδίλεο θαη ηνπαιέηεο. Σππσκέλα έγγξαθα, 

ηνπξηζηηθέο κπξνζνχξεο θαη θαξη-πνζηάι ζπκπιεξψλνπλ ηελ εηθφλα. ε εμέιημε 

απηνχ ηνπ έξγνπ ν Kabakov δηακνξθψλεη ην Big Archive (To Μεγάιν Αξρείν) (1993) 

(εηθ. 21). Οη επηζθέπηεο θαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ πιήζνο δηαθνξεηηθψλ αηηήζεσλ 

θαη ζηε ζπλέρεηα νδεγνχληαη ζε έλα θαθθηθφ δσκάηην. Μηα πξφηαζε απνηειεί ηελ 

πξφηαζε-θιεηδί, ε νπνία δελ έρεη, φκσο, θακία ινγηθή βάζε, είλαη «ηπραία θαη 

παξάινγε», φπσο ζεκεηψλεη ραξαθηεξηζηηθά ν Groys (1998:68). Κάζε πξφηαζε 

θαηαρσξεί ηνπο επηζθέπηεο είηε ζηε ιήζε είηε ζην αξρείν ηεο ζπιινγηθήο κλήκεο. Σν 

Μεγάιν Αξρείν είλαη κηα αλάθιεζε ηεο παξάινγεο δνκήο ηεο ζνβηεηηθήο 

γξαθεηνθξαηίαο (νπ.). Ζ απνζπλαξκνιφγεζε ηνπ αξρείνπ κεηά ην ηέινο ηεο έθζεζεο 

                                                 
131 χκθσλα κε ηνλ Groys, ην κνπζείν γηα ηνλ Kabakov έρεη κηα αθφκε δηάζηαζε: γίλεηαη ην 

θνηλφρξεζην (communal) κέξνο –θαη‟ αληηζηνηρία – ησλ θνηλφρξεζησλ ξσζηθψλ δηακεξηζκάησλ. Σν 

κνπζείν γηα ηνπο θαιιηηέρλεο δελ είλαη έλα κέξνο ήξεκεο πεξηζπιινγήο αιιά κηα αξέλα φπνπ ν 

θαζέλαο αγσλίδεηαη γηα ην βιέκκα γηα ηελ επίηεπμε ηνπ νπνίνπ ν θαζέλαο ελεξγνπνηεί θάζε δπλαηή 

θξηηηθή απην-έθζεζεο, απην-απνθάιπςεο θαη απην-απνζηψπεζεο αλάινγα κε ηελ πεξίζηαζε (Groys, 

1998: 63). 
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ην θαζηζηά κηα απαηειή αλάκλεζε, κηα κεηαθνξά γηα ην πξψελ αλαηνιηθφ κπινθ θαη 

ηε κνίξα ηνπ. χκθσλα κε ηελ εξκελεία ηνπ ηζηνξηθνχ, ηα έξγα ηνπ Kabakov είλαη ηα 

απνκεηλάξηα ελφο κνληέξλνπ πνιηηηζκνχ πνπ θαηέξξεπζε, απνηειψληαο ηνλ πξψην 

ηνπ είδνπο ηνπ πνπ θαηέξξεπζε κπξνζηά ζηα κάηηα ησλ «αξραηνιφγσλ», θαζψο, φπσο 

ζεκεηψλεη, φινη νη άιινη πνιηηηζκνί πνπ θαηέξξεπζαλ ήηαλ πξν-λεσηεξηθνί 

(νπ.:69)
132

. Σν αξρείν ηνπ Kabakov, θαηαζηξέθεηαη, απνθαζειψλεηαη, φπσο 

απνθαζειψζεθαλ ηα κλεκεία θαη ηα αγάικαηα πνπ „εθπξνζψπεζαλ‟ ην θνκνπληζηηθφ 

θαζεζηψο.  

 

ηε κεηα-ζνβηεηηθή ζπλζήθε ν θαιιηηέρλεο ζπγρξνλίδεηαη κε ηε δνπιεηά θαιιηηερλψλ 

φπσο ν Boltanski βξίζθνληαο (παλ)αλζξψπηλεο αλαινγίεο ζε δηαθνξεηηθά ηζηνξηθά 

ζπκθξαδφκελα. Ο θαιιηηέρλεο πξνθεηκέλνπ λα ελεξγνπνηήζεη απηέο ηηο αλαινγίεο 

δεκηνπξγεί ειεγεηαθά αξρεηαθά ζεάκαηα πνπ παιηλδξνκνχλ αλάκεζα ζηελ έιμε θαη 

ηελ απνζηξνθή πξνο ην κλεκεηαθφ θαη ελζαξθψλνπλ κε ηδεψδε ηξφπν ηηο ζεσξήζεηο 

ηνπ αξρείνπ ζηε βάζε ησλ πξνζσπηθψλ αλακλήζεσλ. Παλεγπξίδνπλ ηηο 

ππνθεηκεληθέο εηθαζίεο πνπ ζπλζέηνπλ κηα πξνζσπηθή αλαθαηαζθεπή ηνπ 

παξειζφληαο κε πνηεηηθφ, εχγισηην αιιά θαη ππνδεηγκαηηθφ ηξφπν. πσο θαη ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ Boltanski, ηα έξγα ηνπ Kabakov είλαη απηνβηνγξαθηθά. Καζ‟ φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο νξγάλσζεο ησλ αξρεηαθψλ ηνπ πξφηδεθη ν θαιιηηέρλεο αλαθεθαιαηψλεη 

θαη επαλεγγξάθεη ην παξειζφλ ηνπ. Ο θαιιηηέρλεο θαζηζηά ηνλ εαπηφ δίαπιν ηεο 

ζπιινγηθήο κλήκεο (Boyme, December 1999: ρσξίο αξίζκεζε).  

 

Οη «θαζνιηθέο εγθαηαζηάζεηο» (total installations) φπσο ν θαιιηηέρλεο νλνκάδεη ηηο 

εγθαηαζηάζεηο ζξαπζκάησλ θαη απνζπαζκάησλ, είλαη κηα κεησλπκία ησλ θελψλ, ησλ 

ζπκβηβαζκψλ, ησλ καχξσλ ζεκείσλ ζηελ εγθαζίδξπζε θάζε νπηνπίαο θαη θάζε 

λνζηαιγηθνχ νηθνδνκήκαηνο (Groys, 1998: 66). Ο Groys εξκελεχεη ηνλ ραξαθηεξηζκφ 

«total» κε ηνλ νπνίν ν Kabakov πεξηγξάθεη, ηηηινθνξεί ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ σο ηελ 

(γισζζηθή) αλαθνξά ζην νινθιεξσηηθφ παξειζφλ ηεο ζνβηεηηθήο έλσζεο. ηελ 

εξκελεία ηνπ Groys ην αξρείν ηνπ Kabakov δελ είλαη θαζνιηθφ αιιά νινθιεξσηηθφ 

(νπ.: 68). Ο θαιιηηέρλεο θαηαζθεπάδεη ηα κλεκεία, ηνπο αξραηνινγηθνχο ηφπνπο ηνπο 

νπνίνπο ζηε ζπλέρεηα ν ίδηνο σο αξραηνιφγνο ζα (εθ)ζέζεη σο κέξνο ηεο πνιηηηζηηθήο 

παξαθαηαζήθεο. Ζ επηδίσμε είλαη λα θαηαζηεί δπλαηή γηα θαιιηηέρλεο θαη έξγα κηα 

                                                 
132 Δλδηαθέξνλ έρεη φηη ν Groys, ηαπηίδεη θαηά ηα ξνκαληηθά πξφηππα ηελ παξαθκή κε ην πςειφ, 

πξνζζέηνληαο ζηελ ειεγεηαθή αηκφζθαηξα ε νπνία ραξαθηεξίδεη ηα έξγα ηνπ Kabakov. 
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έζησ πεξηνξηζκέλε αζαλαζία γηα ην „ελαιιαθηηθφ‟ αξρείν ηεο ηζηνξηθήο κλήκεο. 

Υσξίο λα απνθαιχπηνληαη νη παξάκεηξνη πνπ θαζηζηνχλ έλα αξρείν πξσηίζησο 

θξηηηθφ, επηιεθηηθφ θαη αμησκαηηθφ, ην αξρείν αλαδχεηαη σο ην κλεκείν ηνπ 

κέιινληνο πνπ παίξλεη ηε ζέζε ηνπ ζεζκνχ, ηεο αξρήο, ηνπ κεραληζκνχ πνπ 

θαηαηάζζεη ηα γεγνλφηα ηνπ παξειζφληνο. Ο Kabakov επηρεηξεί κηα ππνθαηάζηαζε 

ζέζεσλ −αξρείνπ, κλεκείνπ, ζεζκνχ− ζχκθσλα κε ηε δηαηχπσζε ηνπ Groys (νπ.). Σν 

αξρείν, φκσο, ζηελ πεξίπησζε ηνπ Kabakov, ζηε „λεα‟ ηνπ κνξθή επαλέξρεηαη σο 

κλεκείν θαη φρη σο δνκή. Σν κλεκείν ζε απηή ηελ εθδνρή ηνπ είλαη πξάγκαηη 

«νινθιεξσηηθφ» θαζψο επηβεβαηψλεη κηα «νηθνπκεληθή αλζξσπφηεηα» (humaine 

universelle) (Groys, 1998: 60), παξά αλαηξέπεη ηνλ ξφιν πνπ επηηεινχλ ηα κλεκεία. 

Σα κλεκεία, ζην φλνκα απηήο ηεο „νηθνπκεληθήο αλζξσπφηεηαο‟ ζπλήζσο 

αλαιακβάλνπλ λα αλαπαξάγνπλ ηηο θπξίαξρεο αλαπαξαζηάζεηο ζρεηηθά κε δεηήκαηα 

ηαπηφηεηαο, κλήκεο θαη ηζηνξίαο. Αλαιακβάλνπλ ηελ αλαπαξάζηαζε θαη 

εθπξνζψπεζε ησλ θπξίαξρσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ έλαληη ησλ ππνινίπσλ πνπ 

ράλνληαη ζηε ζθηά πνπ ξίρλνπλ απηά ηα κλεκεία πάλσ ηνπο −ζηε ζθηά ηεο 

„Αλζξσπφηεηαο‟ πνπ απνξξνθά ηε Γηαθνξά.  

 

Αληίζεηα ηα ιηγφηεξν κλεκεηαθά έξγα ηνπ Kabakov ζπληζηνχλ κηα δηαθνξνπνηεκέλε 

πξαθηηθή σο πξνο ην αξρείν θαη ηελ αμηνπνίεζε ηεο πξνζσπηθήο ηζηνξίαο. Σα αξρεία 

απηά δηαθξίλνληαη απφ ηελ «εηξσληθή λνζηαιγία» γηα ηελ νπνία ε «Ρψζηθε […] 

κπζνινγία δελ είρε θαζφινπ ρψξν», απνθαιχπηνπλ ηνλ «λνζηαιγηθφ ζαδνκαδνρηζκφ» 

θαη καο σζνχλ λα αλαζηνραζηνχκε ζρεηηθά κε ηε δενληνινγία ηεο κλήκεο, ζχκθσλα 

κε ηελ Svetlana Boyme (December 1999: ρσξίο αξίζκεζε). ην My Mother’s Album 

(1995), ν Kabakov ζπλδπάδεη επίζεκεο θαη αλεπίζεκεο εθδνρέο ηεο αλαπαξάζηαζεο 

ηεο θνκνπληζηηθήο ζπλζήθεο. Ζ θαηαγξαθή ησλ ζπλζεθψλ δσήο ζην θνκνπληζηηθφ 

θαζεζηψο πνπ έρεη δεηήζεη ν θαιιηηέρλεο απφ ηε κεηέξα ηνπ –ηελ νπνία ιακβάλεη ζε 

κνξθή γξακκάησλ–, ζπγθεηκελνπνηείηαη κε θσηνγξαθίεο απφ ην νηθνγελεηαθφ 

άικπνπκ ηεο νηθνγέλεηαο θαη κε „επίζεκεο‟ θσηνγξαθίεο θαη θείκελα ηνπ 

θνκνπληζηηθνχ θαζεζηψηνο. Οη ηδησηηθέο θσηνγξαθίεο είλαη αλαπαξαζηάζεηο ηεο 

αδπλακίαο πξνζσπηθήο εθπιήξσζεο, ε νπνία γίλεηαη ηδηαίηεξα ζνξπβψδεο ζε 

αληηπαξαβνιή κε ηηο θσηνγξαθίεο ηνπ θαζεζηψηνο θαη ηηο ιεδάληεο πνπ ηηο 

ζπλνδεχνπλ. Οη ιεδάληεο απνηεινχλ νπηηθέο θαη ιεθηηθέο, αληίζηνηρα, 

αλαπαξαζηάζεηο κηαο αλαγθαζηηθήο, επηβεβιεκέλεο πξνφδνπ. ηελ πεξίπησζε απηνχ 

ηνπ έξγνπ-βηβιίνπ, (ζε ηέηνηα κεηαζρεκαηίδνληαη πνιιά απφ ηα πξφηδεθη ηνπ 
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θαιιηηέρλε
133

), ε αξρεηαθφηεηα, (ζπιινγή, νξγάλσζε κε βάζε κηα ππφζεζε εξγαζίαο, 

παξάζεζε ζηνηρείσλ) δελ κεηαηξέπεηαη ζε κηα κλεκεηαθή εγθαηάζηαζε αιιά ζε έλα 

ηεθκήξην απηφ θαζαπηφ πνπ ζα πξνζηεζεί ζην εθηεηακέλν αξρείν ηεο κεηα-

θνκνπληζηηθήο ηζηνξίαο. Δίλαη έλα ηεθκήξην πνπ δηαηίζεηαη, δηαδίδεηαη κέζσ 

ελαιιαθηηθψλ δηαδξνκψλ –γηα ηελ πεηζαξρία ηεο ηζηνξίαο –κέζα απφ εθζέζεηο, 

βηβιηνπσιεία ηέρλεο θ.ιπ. Δίλαη έλα ηεθκήξην πνπ αλαιακβάλεη ηνλ ξφιν λα 

δηαηαξάμεη ηε γξακκηθή αλαπαξάζηαζε ηεο ζρεηηθήο ηζηνξίαο. ιεο απηέο νη 

ελαιιαθηηθέο δηαδξνκέο, ελ ηνχηνηο, ηα κνπζεία, ηα θαιιηηερληθά βηβιία, ηα αξρεία, 

δελ ελδηαθέξνπλ ηνλ Kabakov, θαηά ηα ιεγφκελά ηνπ, σο ζεζκνί, αιιά σο ελδηάκεζνη 

ρψξνη πξνζσπηθνχ θαηαθπγίνπ (personal refuge)
134

. Έλα θαηαθχγην ππήξμε θαη ην 

ΝΟΜΑ, ην γθξνππ πνπ ζρεκάηηζε κε άιινπο ζπλαδέιθνπο θαη θίινπο θαιιηηέρλεο, 

έλα είδνο «παξάιιειεο χπαξμεο ζε κηα γθξίδα δψλε, ζε έλα θιεκκέλν κέξνο, 

δηακνξθσκέλν (carved out) ζην ελδηάκεζν ησλ ζνβηεηηθψλ ηδξπκάησλ θαη ζεζκψλ» 

(νπ.).  

 

ηε ιηγφηεξν „κλεκεηαθή‟ εθδνρή ηνπ ην αξρείν ζέηεη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα κηα 

πνιπθάλαιε εθδνρή θαη δηάρπζε ηνπ πιηθνχ, ησλ ηεθκεξίσλ ζε άιια πεδία. Ζ 

δηάρπζε απηή είλαη κηα εθ ησλ πξαθηηθψλ πνπ επηδηψθεη λα κεηαηξέςεη ην αξρείν απφ 

γεσγξαθηθφ ρψξν ζε κεραληζκφ παξαγσγήο πνιηηηθνχ ρψξνπ. Σν αξρείν απνθνιιάηαη 

απφ ην κλεκείν, απνθνιιάηαη δειαδή απφ ηνλ «θπζηθφ ρψξν πνπ πεξηβάιιεη ην 

κλεκείν» [Laclau ζην (Marchart, 1999: ρσξίο αξίζκεζε)]. Άιισζηε, νη παγησκέλνη 

θνηλσληθνί κχζνη θαη νη παξαδφζεηο είλαη κφλν ην απνηέιεζκα επαλαιεπηηθψλ 

πξαθηηθψλ πνπ έρνπλ ράζεη ηελ ελδερνκεληθή ηνπο απαξρή κέζα απφ ηελ επαλάιεςή 

ηνπο, θαζψο θάζε «επαλάιεςε πνπ θπξηαξρείηαη απφ έλαλ δνκηθφ λφκν δηαδνρήο είλαη 

ρψξνο» (νπ). Έηζη, ηηο αληηιακβαλφκαζηε σο θπζηθνπνηεκέλεο, ακεηάβιεηεο θαη 

αλαγθαίεο, σο αηψληεο. Ο ρψξνο –πνπ παξάγεηαη απφ ηελ εγεκφλεπζε ηνπ ρξφλνπ απφ 

ηνλ ρψξν (Laclau, 1997 [1990]: 110)– κπνξεί λα είλαη έλα ρψξνο κλήκεο –φπσο 

ζπκβαίλεη κε ην εζληθφ κλεκείν, ζην νπνίν θαζειψλεηαη κηα ηδηαίηεξε ηζηνξηθή 

κλήκε– θαη δεπηεξεπφλησο ν «θπζηθφο» ρψξνο πνπ πεξηβάιιεη ην κλεκείν, ζχκθσλα 

κε ηε ζεψξεζε ηνπ Laclau πνπ «απνθπζηθνπνηεί» θπξηνιεθηηθά θαη κεηαθνξηθά ην 

                                                 
133 Μεηαμχ ηνπ 1969-1980, ν θαιιηηέρλεο, ππφ ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ζνβηεηηθήο ζπλζήθεο δεκηνχξγεζε 

50 άικπνπκ. Κάζε άικπνπκ ήηαλ αθηεξσκέλν ζε έλαλ δηαθνξεηηθφ ραξαθηήξα. Απηά ηα άικπνπκ 

έγηλαλ ε βάζε θαη ην πιηθφ γηα πιήζνο εγθαηαζηάζεσλ πνπ ζπλέζεζε ν θαιιηηέρλεο. Σα άικπνπκ, απφ 

αληηθείκελα κεηαζρεκαηίζηεθαλ ζην έξγν ηνπ Kabakov ζε βησκαηηθνχο ρψξνπο −κεγάιεο 

εγθαηαζηάζεηο ζρεκαηηζκέλεο απφ ηηο ζειίδεο ησλ άικπνπκ.  
134 http://www.answers.com/topic/ilya-kabakov. 
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κλεκείν. Θα επαλέιζνπκε ζε απηφ πην αλαιπηηθά ζην επφκελν ππνθεθάιαην ζην 

νπνίν εμεηάδνπκε ηελ νξγάλσζε ηνπ „αγψλα‟ πνπ ιακβάλεη ρψξα πξνθεηκέλνπ λα 

εμαξζξσζνχλ θαη ζηε ζπλέρεηα λα ζπγθξνηεζνχλ εθ λένπ απηνί νη „θπζηθνί ρψξνη‟. 

 

ην πιαίζην ησλ δξακαηηθψλ εμειίμεσλ ζην ηέινο ηνπ 20
νχ

 αηψλα, είλαη θαηαλνεηφ 

γηαηί αλαδσππξψζεθε ε ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηε ζεκαζία ησλ κλεκείσλ ζηηο 

επίζεκεο θαη ελαιιαθηηθέο πνιηηηθέο ηεο κλήκεο. Οη πεξηπηψζεηο ησλ Boltanski θαη 

Kabakov αλήθνπλ ζηηο θαιιηηερληθέο πξαθηηθέο πνπ αζρνιεζήθαλ κε απηά ηα 

δεηήκαηα. ηε ζπδήηεζε απηή ην αξρείν ζπγρσλεχεηαη κε κλεκεηψδεηο εγθαηαζηάζεηο 

πνπ επηρεηξνχλ λα πεξηνξίζνπλ ηελ ελνρή ηνπ δπηηθνχ θφζκνπ ζρεηηθά κε ηηο δηθέο 

ηνπ θαληαζηψζεηο νιφηεηαο –ζηελ πεξίπησζε ηνπ Boltanski– θαη λα ζεξαπεχζνπλ ην 

ηξαχκα ηνπ αλαηνιηθνχ κπινθ απφ ηε δηθή ηνπ «πξαγκαηηθή» νιφηεηα –ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ Kabakov. ηε κλεκεηαθή ηνπ πιηθφηεηα ην αξρείν κπνξεί λα γίλεη 

θαηαλνεηφ θαηλνκελνινγηθά ή θνξκαιηζηηθά. Μηα θαηλνκελνινγηθή, φκσο, αλάιπζε 

ηνπ ρψξνπ –εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ– πνπ εμεηάδεη ην αξρείν σο ζηαηηθφ κλεκείν, 

δελ καο βνεζά λα επηθεληξσζνχκε ζηηο ηδενινγηθέο βάζεηο ζπλαίλεζεο πνπ ζπρλά 

ππεξεηνχλ νη „κλεκεηψδεηο‟ πξνζεγγίζεηο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, καο απνκαθξχλνπλ 

απφ ηε ζεκαζία ηεο «δηαιεθηηθήο ζχγθξνπζεο» (Ranciere, 2008 [2000]: 95) γηα κηα 

θξηηηθή, ξηδνζπαζηηθή θαιιηηερληθή πξαθηηθή. Απηή πξνυπνζέηεη κηα ζεσξία ηνπ 

δεκφζηνπ ρψξνπ σο πνιηηηθήο θαηεγνξίαο.  

 

πσο είπακε πξνεγνπκέλσο, ν Ranciere έρεη επηζεκάλεη φηη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο 

θαιιηηερληθψλ πξαθηηθψλ, νη νπνίεο αμηψλνπλ δεηήκαηα θαηαλνκήο ρψξσλ θαη 

αλαπεξηγξαθήο θαηαζηάζεσλ, δηαθεχγεη νπνηαδήπνηε ζεκαζία ή ζχγθξνπζε 

ζεκαζηψλ. πσο έδεημε ν θηιφζνθνο, απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ε «θιαζηθή 

κνξθή ηεο αηζζεηηθήο δηρνγλσκίαο έρεη δηαζπαζηεί ζε ηέζζεξηο θχξηεο κνξθέο». Μηα 

εμ απηψλ είλαη ε «ζπιινγή» θαη κηα δεχηεξε ε «πξφζθιεζε» (Ranciere, 2008 [2000]). 

ηε ζπιινγή, εηεξνγελή ζηνηρεία ηνπνζεηνχληαη καδί. «Ο ζπλδπαζκφο ηνπο 

θαζίζηαηαη κηα ζεηηθή πξάμε ζπλάζξνηζεο, σο πξνζπάζεηα ζπιινγήο ησλ ηρλψλ θαη 

ησλ καξηπξηψλ ελφο θνηλνχ θφζκνπ θαη κηαο θνηλήο ηζηνξίαο. Ζ ζπιινγή ζπληζηά 

ηαπηφρξνλα θαη κηα ελζχκεζε» (Ranciere, 2004 [2000]: 98). Καηά ηελ πεξίπησζε ηεο 

πξφζθιεζεο, νη ζεαηέο, θαινχληαη λα „πάξνπλ κέξνο‟, λα πάξνπλ έλα βηβιίν απφ έλα 

ζσξφ θαη λα ην μεθπιιίζνπλ, λα έξζνπλ ζε επαθή θαη λα εκπιαθνχλ ζε λέεο κνξθέο 

ζρέζεσλ. Απηφο ν «κνλνζέζηνο ηφπνο», θαηά ηνλ Ranciere, καο θαιεί λα 
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πεηξακαηηζηνχκε κε λέεο ζρέζεηο αλάκεζα ζε κηα θνηλφηεηα θαη ηελ αηνκηθφηεηα, 

ζηελ εγγχηεηα θαη ηελ απφζηαζε» (νπ.). ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε αξρεηαθή πξαθηηθή 

εκθηινρσξεί ζηε ζπιινγή θαη ν αληαγσληζκφο ζηελ πξφζθιεζε, ζπκβαίλεη απηφ πνπ 

ν θηιφζνθνο νλνκάδεη «ε ζηξνθή απφ ηε δηαιεθηηθή ζηνλ ζπκβνιηζκφ» (νπ.: 99). ε 

απηή ηελ πεξίπησζε ε πνιηηηθή δηακνξθψλεη κηα θνηλή ζθελή θαη ε ζηξνθή έρεη έλα 

φλνκα: απηφ ηεο ζπλαίλεζεο, θαηά ηελ νπνία ηα δεδνκέλα κηαο ζπιινγηθήο 

θαηάζηαζεο αληηθεηκελνπνηνχληαη θαηά ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα κελ επηδέρνληαη πιένλ 

έξηδα, λα κελ κπνξνχλ λα γίλνπλ αληηθείκελν, κέζα ζε κηα δεδνκέλε θαη παγησκέλε 

πξαγκαηηθφηεηα κηαο πνιεκηθήο δηακφξθσζεο, ελφο δηαθηινληθνχκελνπ θφζκνπ (νπ.).  

 

Σα φξηα αθξηβψο πνπ πεξηγξάθνπλ ην αξρείν, νη πεξηνξηζκνί φηαλ απηφ ηαπηίδεηαη κε 

ην κλεκείν σο ρσξηθή νληφηεηα, πξνθαινχλ ην πέξαζκα ηεο ηέρλεο αξρείνπ απφ ηελ 

εθζεζηαθή ζηαηηθφηεηα ηεο αξρεηαθήο εγθαηάζηαζεο ζηελ αξρεηαθή ζρεζηαθφηεηα 

θαη ζηνλ αξρεηαθφ αληαγσληζκφ, ζηνλ νπνίν ζα επηθεληξσζνχκε ζηε ζπλέρεηα.  

  

 4.4. «Μέζα από ηε δνκή, έμσ από ηε δνκή»
135

. Σν αξρείν ζηνλ δεκόζην ρώξν. 

πκκεηνρή, απηνλνκία θαη δηαθξηηέο ζέζεηο. 

 

«Ο ρψξνο κε ηελ έλλνηα „θάπνηνπ πξάγκαηνο πνπ έρεη δηακνξθσζεί πξνθεηκέλνπ λα 

αλνίμεη ρψξνο γηα [θάηη]‟ κπνξεί λα είλαη κηα πφιε, έλα θηήξην, έλα πάξθν, κπνξεί λα 

είλαη επίζεο, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε κηα θαηεγνξία, κηα ζεσξία, κηα ηαπηφηεηα, κηα 

πεηζαξρία, έλα έξγν ηέρλεο, έλα ζπλέδξην […]. Ο νξηζκφο ηνπ Heidegger, ππνγξάκκηζε 

ηελ θαηαζθεπαζκέλε θχζε ηνπ ρψξνπ. Ο ρψξνο δελ είλαη κηα δνζκέλε νληφηεηα, είλαη 

„θάηη γηα ην νπνίν γίλεηαη ρψξνο‟. Σα φξηα πνπ εκπεξηέρνπλ έλα ρψξν δελ 

δεκηνπξγνχληαη ζε κηα πξνδηακνξθσκέλε βάζε. Γελ είλαη ηα θπζηθά φξηα ελφο 

εζσηεξηθνχ ηνπ νπνίνπ ε ηαπηφηεηα πξνέξρεηαη απφ κηα εζσηεξηθή θπξηφηεηα ή 

παξνπζία. Ο ρψξνο είλαη κάιινλ ην απνηέιεζκα ηνπ θαζνξηζκνχ ησλ νξίσλ, πνπ 

παξάγνπλ ηελ αίζζεζε ελφο εζσηεξηθνχ, απηά είλαη αμερψξηζηα απφ ην εμσηεξηθφ» 

(Deutsche, 1998, ρσξίο αξίζκεζε). 

 

O W. T. J. Mitchell, είθνζη ρξφληα πξηλ, ζην βηβιίν Art and the Public Sphere 

(Mitchell, 1990), αλαξσηηφηαλ αλ ε δεκφζηα ηέρλε κπνξεί λα παξέρεη επθαηξίεο γηα λα 

αλαδπζνχλ λέεο κνξθέο δεκφζηαο αιιειεγγχεο θαη λα δηαλνηρζνχλ λέεο δίνδνη 

δεκφζηαο αληίζηαζεο ζηελ νκνγελνπνίεζε θαη ηελ θπξηαξρία. Γηαηχπσζε ηε ζέζε φηη 

                                                 
135 Οηθεηνπνηνχκαζηε ηνλ ηίηιν έξγνπ ηεο Διιελίδαο θαιιηηέρληδαο Μαίξεο Επγνχξε. 
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ε θπξίαξρε ηδέα γηα ηα δεκφζηα κλεκεία θαη ηε δεκφζηα ηέρλε δελ κπνξεί λα 

αληαπνθξηζεί απνηειεζκαηηθά ζηηο πξνθιήζεηο ησλ ζχγρξνλσλ ζπλζεθψλ. Ο 

πξνβιεκαηηζκφο απηφο, φπσο ήδε δηαθαίλεηαη απφ ηελ σο ηψξα αλάιπζε ησλ 

πεξηπηψζεσλ επεθηάζεθε ζηελ ηέρλε αξρείνπ. πσο είδακε κέρξη ηψξα, ην ίδην ην 

αξρείν νξίδεη κε έλαλ ηδηαίηεξν ηξφπν πεξηνρέο ηνπ δεκφζηνπ θαη ηνπ ηδησηηθνχ. πσο 

θαη ζε άιιεο κνξθέο ηέρλεο (ράπεληλγθο, πεξθφξκαλο), πνπ πξνέθπςαλ σο 

απνηέιεζκα ηέηνηνπ ηχπνπ πξνβιεκαηηζκψλ, ε ζρεζηαθφηεηα (relationality) 

πξνηάζεθε απφ ζεσξεηηθνχο θαη θαιιηηέρλεο θαη ζηελ ηέρλε αξρείνπ σο κηα θξηηηθή 

αηξαπφο. Ζ ζρεζηαθφηεηα ζπλέδεζε ηνλ ελεξγνπνηεκέλν ζεαηή κε ην απνθεληξσκέλν 

ππνθείκελν
136

 ηεο χζηεξεο λεσηεξηθφηεηαο θαη ηηο θξίζεηο ηαπηφηεηαο πνπ ζπλδένληαη 

κε απηφ. πσο ζεκεηψλεη ε ηζηνξηθφο Claire Bishop, ε ελεξγνπνίεζε ηνπ ζεαηή 

πξνζιήθζεθε σο πεξηζζφηεξν πνιηηηθή θαη εζηθή ζηε ζεκαζία ηεο. Θεσξήζεθε ε 

κεηαβαηηθή ζπλζήθε πξνο έλαλ ελεξγνπνηεκέλν ζεαηή, ν νπνίνο ζα αλαιάκβαλε κηα 

ελεξγή δέζκεπζε σο πξνο ηελ επξχηεξε θνηλσληθή θαη πνιηηηθή αξέλα. Απηφ 

ζπλδέεηαη κε ηελ ππφζεζή καο σο εμήο: Ζ εζηίαζε ζηε ζεζκίδνπζα πξαθηηθή, φπσο 

δείρλνπλ θαη νη πεξηπηψζεηο ηηο νπνίεο αλαπηχμακε κέρξη εδψ, ζπλδέεηαη κε ην 

εξψηεκα γηα κηα πνιηηηθή ηέρλε, φρη κε ηελ έλλνηα ηνπ ζπκβφινπ ή ηεο 

εηθνλνγξάθεζεο, νχηε σο κηα δηαδηθαζία θαηαλφεζεο πνπ αληηιακβάλεηαη ην 

ζεσξνχλ ππνθείκελν σο «έλα κεκνλσκέλν ππνθείκελν πνπ δεη ηελ εκπεηξία ηεο 

ηέρλεο» (Bishop, 2008: 102). Ζ ηέρλε γίλεηαη κέξνο κηαο ζπλζήθεο  πνπ ελ δπλάκεη 

κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κε αλακελφκελεο ζπλαξζξψζεηο, λα παξάγεη λέεο ηαπηφηεηεο, 

λένπο φξνπο θαιιηηερληθήο πξάμεο θαη λένπο φξνπο ζέαζεο.  

 

Σν πξφηαγκα ηεο ζρεζηαθφηεηαο γίλεηαη θαηαλνεηφ ζην πιαίζην ηεο „δεκνθξαηηθήο 

ζηξνθήο‟ ζηελ ηέρλε. Ζ ζπδήηεζε γηα ηε δεκνθξαηία, ηνπο κεραληζκνχο θαη ηνπο 

ζεζκνχο ηεο θαζψο θαη ηηο κεζφδνπο πνπ είλαη δηαζέζηκεο ζε εκάο (θνηλνβνπιεηηθέο, 

επηηειεζηηθέο, δηαδηθαζηαθέο), αλαδσππξψζεθε ζε κεγάιν βαζκφ σο απνηέιεζκα ησλ 

δξακαηηθψλ εμειίμεσλ ζην ηέινο ηνπ 20
νχ

 θαη ζηηο αξρέο ηνπ 21
νπ.

. Σα δεηήκαηα απηά 

δελ άθεζαλ αλεπεξέαζηε ηελ ηέρλε, φπσο επηζεκαίλεη ε ζεσξεηηθφο ηέρλεο Irit 

Rogoff (2008). Γηα παξάδεηγκα, ε ηδέα ηεο ζπκκεηνρήο ζηελ νπηηθή θνπιηνχξα 

                                                 
136 πσο ζεκεηψλεη ε ζεσξεηηθφο Claire Bishop, ην «δηαζπαξκέλν» (dispersed) ή «έθθεληξν» 

(decentered) ππνθείκελν, ζηε κεηακνληέξλα ζπλζήθε ηεο απνθεληξσκέλεο ππνθεηκεληθφηεηαο 

ζεσξήζεθε έλα fait accompli. κσο, γηα λα νηθεηνπνηεζνχκε ηνλ ζρεηηθφ πξνβιεκαηηζκφ ηεο Bishop, 

κέζα απφ απηέο ηηο ππνζέζεηο, έρνπκε ηελ πξφθιεζε λα ζθεθηνχκε εάλ κπνξεί απηφ ην ζρέδην, λα 

ζεσξεζεί πξάγκαηη έλα fait accompli (Bishop, 2008:128). 
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ππήξμε κηα απφ ηηο θπξίαξρεο έλλνηεο πνπ δηεξεπλήζεθε ζην πεδίν ηεο ηέρλεο ηα 

ηειεπηαία ρξφληα θαη δνθηκάζηεθε σο κηα ξηδνζπαζηηθή θαιιηηερληθή πξαθηηθή. Ζ 

ζπδήηεζε γηα ηε δεκνθξαηία θαη ηνπο ζεζκνχο ηεο αληηθαηέζηεζε ή, κάιινλ, 

ελζσκάησζε, ην ελδηαθέξνλ ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟80 γηα ηα δεηήκαηα θχινπ θαη 

ζεμνπαιηθήο δηαθνξάο. Έιαβε, επίζεο, ππφςε ην ελδηαθέξνλ ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟90 

γηα ηελ απνηθηαθή, θπιεηηθή θαη πνιηηηζηηθή δηαθνξά (νπ.). πσο είλαη θαηαθαλέο θαη 

απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ παξαθνινπζήζακε θαη ζηε δηθή καο κειέηε, νη κεηαηνπίζεηο 

απηέο άλνημαλ ην πεδίν ηεο ηέρλεο ζηελ αλακέηξεζή ηνπ κε ην „δεκνθξαηηθφ 

παξάδνμν‟
137

, κε ηελ νληνινγηθή έλλνηα ηνπ Πνιηηηθνχ. Ζ ζπδήηεζε γηα ηε δεκφζηα 

ηέρλε εγθαηέιεηςε ηηο «θαλνληζηηθέο εθηηκήζεηο ηεο ιέμεο δεκφζην/θνηλφ (public) 

πξνο φθεινο ιεηηνπξγηθψλ αλαιχζεσλ» (Deutsche, 2008: 159). 

 

ηελ ηέρλε αξρείνπ δηαπηζηψλνπκε κηα ηδηαίηεξε „δεκνθξαηηθή ζηξνθή‟ ε νπνία 

ζπλδέζεθε πξνγξακκαηηθά κε ην πξφηαγκα κηαο πνιηηηθνπνηεκέλεο ηέρλεο. πσο 

ππνγξάκκηζε ν Claude Lefort [αλαθνξά ζην (Deutsche, 1998a: ρσξίο αξίζκεζε)], ην 

λα αμηψλεη θαλείο λα είλαη δεκνθξαηηθφο ζεκαίλεη φηη ε θνηλσλία, ν δεκφζηνο ρψξνο –

θαη νη κεραληζκνί ηεο παξαγσγήο δεκφζηνπ ρψξνπ ζα ζπκπιεξψλακε–, παξακέλνπλ 

ζε ακθηζβήηεζε. Απηφ ζχκθσλα κε ηνλ θηιφζνθν ζπλεπάγεηαη ηε ζέζκηζε ηεο 

δηακάρεο, θαζψο κέζα απφ κηα απεξηφξηζηε δηαθήξπμε δηθαησκάησλ ε άζθεζε 

εμνπζίαο παξακέλεη ζε ακθηζβήηεζε. Ζ ίδηα ε ζεκαζία θαη ην λφεκα ηνπ λα είλαη 

θαλείο δεκνθξαηηθφο είλαη θξίζηκα γηα ην αξρείν, φηαλ απηφ λνείηαη σο έλαο 

ηδηαίηεξνο ζεζκηζηηθφο κεραληζκφο.  

 

Τέρλε, Φώξνο θαη Γεκόζηα(εο) Σθαίξα(εο)
138

  

Ο ζεσξεηηθφο ηέρλεο Oliver Marchart ζπκππθλψλεη ηε ζπδήηεζε ζε ζρέζε κε ην 

δήηεκα ηνπ ρψξνπ (Marchart, 1999: ρσξίο αξίζκεζε), έηζη φπσο απηή αλαλεψζεθε 

                                                 
137 χκθσλα κε ηελ Chantal Mouffe (2004: 85-6), φπσο είπακε ζην δεχηεξν θεθάιαην, πξνυπφζεζε γηα 

κηα «αγσληζηηθή δεκνθξαηία είλαη λα απνδερηνχκε φηη ε ζχγθξνπζε θαη ε δηαίξεζε απνηεινχλ εγγελή 

ζηνηρεία ηεο πνιηηηθήο θαη φηη δελ ππάξρεη θαλέλα επίπεδν ζην νπνίν ζα κπνξνχζε λα επηηεπρζεί κηα 

νξηζηηθή ζπκθηιίσζε. Ζ ζπλζήθε δπλαηφηεηαο κηαο πινπξαιηζηηθήο δεκνθξαηίαο απνηειεί 

ηαπηφρξνλα ζπλζήθε αδπλαηφηεηαο ηεο ηέιεηαο εθαξκνγήο ηεο. Γη‟ απηφ πξέπεη λα αλαγλσξίζνπκε ηελ 

παξάδνμε θχζε ηεο δεκνθξαηίαο.  
138 Απφ ηνλ νκψλπκν ηίηιν ηνπ ζρεηηθνχ άξζξνπ ηνπ Oliver Marchart απφ ην νπνίν αληινχκε ηε 

ζπδήηεζε απηνχ ηνπ ππνθεθαιαίνπ (Marchart, 1999). Σν θείκελν απηφ έρεη κεηαθξαζηεί ζηα Διιεληθά 

γηα ηελ έθδνζε ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο Αξρεηαθέο Πξαθηηθέο θαη Πνιηηηθέο ηεο Μλήκεο ζηε 

Σύγρξνλε Τέρλε ηνπ Γεκόζηνπ Φώξνπ, πνπ εθπνλείηαη ζην Παλεπηζηήκην Παηξψλ, Σκήκα 

Αξρηηεθηνληθήο κε ππεχζπλν ηνλ θαζ. Πάλν Κνχξν θαη εξεπλήηξηα ηε γξάθνπζα (ππφ δεκνζίεπζε). 
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απφ ηε ζεσξία ηνπ ιφγνπ ησλ Laclau θαη Mouffe, ζην πξίζκα κηαο ξηδνζπαζηηθήο 

δεκνθξαηίαο. Οη επηζεκάλζεηο πνπ θάλεη θαίλνληαη ρξήζηκεο ζηε δηθή καο ππφζεζε. 

 

χκθσλα κε ηε ζεψξεζε ηνπ Laclau ζρεηηθά κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ρψξνπ, ηα 

δεηήκαηα ηεο απνθπζηθνπνίεζεο, δειαδή ηεο πξνζπάζεηαο επαλαπξνζδηνξηζκνχ 

παγησκέλσλ ζεσξήζεσλ, είλαη νπζηψδε. Έηζη, ε δηαδηθαζία ηεο εμάξζξσζεο θαη ηεο 

επαλαδηάξζξσζεο θαζψο θαη ε ζεκαζία ηεο εγεκφλεπζεο θαη ηεο ελδερνκεληθφηεηαο, 

ζηηο νπνίεο αλαθεξζήθακε δηεμνδηθά ζην δεχηεξν θεθάιαην, αθνξνχλ ηνλ ίδην ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηνπ ρψξνπ έρεη „πνιηηηθνπνηεζεί‟. Απαηηείηαη, δειαδή, έλαο «αγψλαο» 

πξνθεηκέλνπ λα θεξδεζεί ή λα ραζεί. Ο ρψξνο είλαη ην απνηέιεζκα κηαο αξζξσηηθήο 

πξαθηηθήο πνπ θαζνξίδεη ην λφεκα, φπσο ζεκεηψλεη o Marchart (νπ.) Αλ ν ρψξνο 

ζρεηίδεηαη κνλίκσο κε ην ρξφλν (πνπ αληηπξνζσπεχεη) δελ ππάξρεη θακία δπλαηφηεηα 

λα θαζειψζνπκε ή λα νινθιεξψζνπκε απηή ηελ ελδερνκεληθή θαη πξαγκαηηζηηθή 

θαηαζθεπή ελφο ζπζηήκαηνο ζεκαζίαο κνλνκηάο. Ζ ζχλδεζε αλάκεζα ζηα ζηνηρεία 

δελ είλαη νπζηψδεο νχηε πξνεγείηαη ηεο άξζξσζεο. Ζ άξζξσζε είλαη κηα δηαξθήο 

δηαδηθαζία πνπ ζπλερψο απνηπγράλεη θαη ζπλίζηαηαη ζε κηα επαλαιεπηηθή ζχλδεζε 

ζηνηρείσλ. «Μέζσ ηεο άξζξσζεο αθξηβψο, κε ηε ζχλδεζε δηαθνξεηηθψλ ζηνηρείσλ, 

αλνίγνπκε έλαλ ρψξν» (νπ.). 

 

H άξζξσζε εμειίζζεηαη ζε δχν επίπεδα. Αλ ε εγεκνληθή άξζξσζε επηηχρεη, κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζε απηφ πνπ ν Laclau νλνκάδεη «ηδεκαηνπνίεζε/παγίσζε» ή 

«ηδεκαηηθέο/παγησκέλεο κνξθέο αληηθεηκεληθφηεηαο» [(Laclau ζην (νπ.)]. Πξφθεηηαη, 

δειαδή, λα ζρεκαηίζεη ην πεδίν ηεο θαηλνκεληθά αληηθεηκεληθήο ή ηεο 

«θπζηθνπνηεκέλεο» θνηλσληθήο ζθαίξαο, ζχκθσλα κε ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηνπ Barthes, 

φπσο ζεκεηψλεη ν Marchart (νπ.). Σέηνηεο ηππνπνηεκέλεο πξαθηηθέο είλαη γηα 

παξάδεηγκα νη παξαδφζεηο ή νη ηδξπηηθνί κχζνη θαη ρψξνη ηεο κλήκεο φπσο 

θαηαζθεπάδνληαη, κεηαμχ άιισλ, απφ ηα κλεκεία, εζληθά θαη άιια. Χζηφζν, ζηνλ 

βαζκφ πνπ απηέο νη ρσξηθέο παγηψζεηο κπνξνχλ λα ελεξγνπνηεζνχλ εθ λένπ, 

επέξρεηαη επίζεο κηα ρξνληθνπνίεζε ηνπ ρψξνπ ή κηα «επέθηαζε ηνπ πεδίνπ ηνπ 

δπλαηνχ» (νπ). Έηζη, εξρφκαζηε αληηκέησπνη κε κηα ζηηγκή «επαλελεξγνπνίεζεο» 

(νπ.), κε κηα δηαδηθαζία απνθαζήισζεο ηνπ λνήκαηνο. ηελ πεξίπησζε απηή, φιν θαη 

πεξηζζφηεξα ζηνηρεία, επίπεδα θαη κέξε γίλνληαη αληηιεπηά σο ελδερνκεληθά θαη 

ζρεζηαθά. χκθσλα κε ηε ζεψξεζε ησλ Laclau θαη Mouffe ε θνηλσλία δελ ππάξρεη 

θαη είλαη κηα θαηεγνξία ε νπνία ζπλδέεηαη πάληα κε ην θαηαζηαηηθφ ηεο έμσζελ. Έηζη, 
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θαη‟ αλαινγία ν ρψξνο κε ηελ έλλνηα κηαο αδηάζπαζηεο, κε εμαξζξσκέλεο νιφηεηαο, 

δελ ππάξρεη. Οη ρψξνη δελ πξνυπάξρνπλ, ζα πξέπεη λα θαηαζθεπάδνληαη δηαξθψο. 

«Απηή ε δηαδηθαζία ηεο ρσξνπνίεζεο ή ηεο ηδεκαηνπνίεζεο-παγίσζεο είλαη ε 

πξαγκαηηθή ζηηγκή ηεο πνιηηηθήο» (νπ.). 

 

Ο πνιηηηθφο πξνζδηνξηζκφο ηνπ ρψξνπ θαη ε απνθπζηθνπνίεζή ηνπ καο νδεγνχλ ζε 

έλα δηαθνξεηηθφ κνληέιν ηνπ ρψξνπ: ηνλ ππεξ-ρψξν ή ηνλ κεηα-ρψξν ηεο δεκφζηαο 

ζθαίξαο. Ζ ηδέα ηεο ηππνπνηεηηθήο δεκφζηαο ζθαίξαο έρεη απνδνζεί ζπρλά ζηνλ 

Jurgen Habermas. Απηφ ελ κέξεη δηθαηνινγείηαη, γηαηί, αλ θαη ν Habermas ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα αλαγλσξίδεη ηελ πιεζπληηθφηεηα ηεο δεκφζηαο ζθαίξαο (θαζψο θάλεη 

ιφγν γηα πνιηηηζκηθέο, πνιηηηθέο, επηζηεκνληθέο θαη άιιεο δεκφζηεο ζθαίξεο), ζηε 

ζεψξεζή ηνπ νη δηαθνξεηηθέο δεκφζηεο ζθαίξεο απνξξνθψληαη απφ κηα ζεηηθή αξρή 

πνπ είλαη ε αξρή ηνπ επηθνηλσληαθνχ ιφγνπ, φπσο ζεκεηψλεη ν Marchart (νπ.). Ζ ηδέα 

ηνπ Laclau, αληίζεηα, αλαγλσξίδεη κηα πιεζψξα δεκφζησλ ζθαηξψλ πνπ 

ζπγθξνηνχληαη γχξσ απφ εηδηθά ζέκαηα θαη αηηήκαηα, είλαη αλεμάξηεηεο ε κηα απφ 

ηελ άιιε θαη εκθπζνχλ ζηα κέιε ηνπο πνιηηηθή ζπλείδεζε πνπ απνηειεί ην θεληξηθφ 

ζπζηαηηθφ ηεο ηαπηφηεηάο ηνπο. Χο ζπλέπεηα απηήο ηεο πιεζψξαο δεκηνπξγείηαη κηα 

δεκνθξαηηθή θνπιηνχξα πνπ δίλεη ζηελ θνηλφηεηα ηελ ηδηαίηεξε ηαπηφηεηά ηεο, ζην 

πιαίζην ηεο νπνίαο δηαηεξνχληαη νη ζεζκνί ηεο πνπ απνηεινχλ έλαλ δεκφζην ρψξν, φρη 

ηνλ δεκφζην ρψξν, φπσο επηζεκαίλεη ν Laclau [ζην (νπ.)]. «Απηφ δελ ζεκαίλεη φηη ε 

δεκνθξαηία ζπλίζηαηαη ζε έλα ηπραίν ζπλνλζχιεπκα δεκφζησλ ζθαηξψλ. Γεκνθξαηία 

ζεκαίλεη, απελαληίαο, φηη ε δηακάρε γχξσ απφ ην πνηεο δεκφζηεο ζθαίξεο γίλνληαη 

αλεθηέο σο λφκηκεο πνιηηηθά θαη πνηεο φρη δελ επηιχεηαη απηφκαηα εμαξρήο», φπσο 

θαηαιήγεη ζπκπεξαζκαηηθά ν Marchart (νπ.). Ο πνιιαπιαζηαζκφο ηνπ ρψξνπ (φπσο 

ζηελ πεξίπησζε ησλ εηεξνηνπηψλ ηνπ Foucault) ή ε πιεζπληηθφηεηα ησλ δεκφζησλ 

ζθαηξψλ κπνξεί λα έρνπλ απνπνιηηηθνπνηεηηθέο  (depoliticizing) ζπλέπεηεο ή 

πξνεθηάζεηο, θαζψο ελδέρεηαη λα καο νδεγνχλ ζε έλα αηειείσην θαη αδφκεην 

ζπκπίιεκα πνιιψλ θαη πνηθίισλ ρψξσλ φπνπ φινη είλαη ίζνη, φπσο επηζεκαίλεη ν 

ζεσξεηηθφο. Απηφ απφ ηελ άιιε δελ ζεκαίλεη φηη ππάξρεη κφλν έλαο δεκφζηνο ρψξνο 

πνπ δηαηεξεί έλα νληνινγηθφ πξσηείν έλαληη άιισλ (ν ηππνπνηεκέλνο δεκφζηνο ρψξνο 

ηνπ νξζνχ επηθνηλσληαθνχ ιφγνπ).  

 

Πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπκε πψο δηαζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο νη πνηθίιεο δεκφζηεο 

ζθαίξεο, ψζηε λα κε κέλνπκε κε έλα ζχλνιν αζχλδεησλ δεκφζησλ ζθαηξψλ αλάκεζα 
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ζηηο νπνίεο δελ ππάξρεη θακία επηθνηλσλία θαη αληαιιαγή, έρνπκε αλάγθε ηελ 

πνιηηηθή ζεσξία. Ζ πνιηηηθή ζεσξία ιακβάλεη ππφςε ηελ αληηπαξάζεζε κεηαμχ 

δηαθνξεηηθψλ ζρεδίσλ ρσξνπνίεζεο –δειαδή εγεκφλεπζεο ηνπ ρψξνπ– ηα νπνία 

θαηαζθεπάδνπλ κεξηθέο, πξφζθαηξεο εγεκνλίεο πάλσ ζε άιινπο ρψξνπο. ε απηή ηε 

δηαδηθαζία, ε ζεζκνπνίεζε, ε δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία ηνπ „ιέγεηλ‟ θαη ηνπ „πξάηηεηλ‟ 

θαη ε δεκνθξαηία σο ζεζκνπνίεζε ηεο ζχγθξνπζεο –δειαδή ηεο δηακάρεο γχξσ απφ 

ηα ζεκέιηα ηεο θνηλσλίαο– γίλνληαη θεληξηθέο ζηελ θαηαλφεζε απηνχ ηνπ 

παξαγσγηθνχ θχθινπ θαηαζθεπήο ηνπ ρψξνπ. Ζ ζεζκνπνίεζε αθνξά ηε θαλεξή 

λνκηκνπνίεζε ηεο δηακάρεο ζρεηηθά κε ην ηη λνείηαη λφκηκν θαη ηη φρη. Ζ δηακάρε 

ζχκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ ιφγνπ δελ ελαπνηίζεηαη ζε έλαλ πξνυπάξρνληα ρψξν, ζε 

κηα πξνυπάξρνπζα δεκφζηα ζθαίξα, φπσο εμεγεί ν Marchart. Ζ δεκφζηα ζθαίξα 

δεκηνπξγείηαη ζπλερψο κέζα απφ ηε ζχγθξνπζε πνπ αθνξά ηα ζεκέιηα ηεο θνηλσλίαο, 

ηα δηθαηψκαηα ησλ αλζξψπσλ «θαζψο επίζεο θαη ηελ επέθηαζε ησλ δηθαησκάησλ ζε 

λέεο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ» (νπ.). 
 

 

Ο Marchart αλαθέξεηαη ζηελ πξνζθνξά ηεο ζεσξεηηθνχ Rosalyn Deutsche, ζηελ 

νπνία νθείινπκε ζε κεγάιν βαζκφ ηελ επαλαδηαηχπσζε ηεο δεκφζηαο ηέρλεο σο 

δεκνθξαηηθήο δεκφζηαο ηέρλεο (Deutsche, 1998a). χκθσλα κε ηε ζεψξεζε ηεο 

Deutsche, πνπ αμηνπνηεί δεκηνπξγηθά ην «δεκνθξαηηθφ παξάδνμν» ηεο Mouffe, φζν 

θαη αλ ε δεκνθξαηηθή δεκφζηα ζθαίξα ππφζρεηαη αλνηρηφηεηα θαη πξνζβαζηκφηεηα, 

δελ κπνξεί πνηέ λα είλαη πιήξσο ζπκπεξηιεπηηθή ή λα αξζξψλεηαη ζε κηα εληαία 

πνιηηηθή θνηλφηεηα. Καη‟ αλαινγία απηήο ηεο αξρήο νξγαλψλεηαη θαη ε δεκφζηα 

ηέρλε. Δίλαη απφ ηελ αξρή κηα ζηξαηεγηθή δηάθξηζεο πνπ βαζίδεηαη ζε απνθιεηζκνχο, 

ζηελ πξνζπάζεηα λα ηνπνζεηήζεη θαλείο θάηη εθηφο. Πην ζπγθεθξηκέλα, φπσο δείμακε 

ζην δεχηεξν θεθάιαην, ε Mouffe ππνζηεξίδεη ηε ζεκαζία λα αλαγλσξίζνπκε ην 

δεκνθξαηηθφ παξάδνμν. ηελ πνιηηηθή, ε ζχγθξνπζε θαη ε δηαθνξά απνηεινχλ 

εγγελή ζηνηρεία θαη κηα νξηζηηθή ζπκθηιίσζε θαη νινθιεξσηηθή ελφηεηα δελ είλαη 

εθηθηή νχηε επηζπκεηή. Ζ ζεσξεηηθφο πεξηγξάθεη έλα αληαγσληζηηθφ πεδίν ην νπνίν 

δελ ιακβάλεη ρψξα κεηαμχ ερζξψλ, δειαδή πξνζψπσλ πνπ δελ έρνπλ θαλέλα θνηλφ 

ζπκβνιηθφ πεδίν. Λακβάλεη ρψξα κεηαμχ «θίισλ ερζξψλ» (αληηπάισλ), πνπ είλαη 

θίινη γηαηί κνηξάδνληαη έλα θνηλφ ζπκβνιηθφ πεδίν, αιιά ερζξνί, επεηδή ζέινπλ λα ην 

νξγαλψζνπλ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν (Mouffe, 2004 [2000]: 83). 
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Ζ ζεψξεζε απηή απφ ζεσξεηηθνχο ηέρλεο, φπσο ε Deutsche, ζηξέθεη ην ελδηαθέξνλ 

καο ζε κηα ηέρλε πνπ εζηηάδεη θπξίσο ζηηο ζρέζεηο νη νπνίεο κπνξνχλ λα 

δεκηνπξγήζνπλ κηα δεκφζηα ζθαίξα. Πεξηγξάθεη κηα θαιιηηερληθή πξαθηηθή πνπ είλαη 

δεκνθξαηηθή κε ηελ έλλνηα ηεο δεκνθξαηίαο έηζη φπσο ηελ πεξηγξάθεη ε Mouffe. 

Γεκηνπξγεί, δειαδή, έλα „αγσληζηηθφ πξφηππν ηέρλεο‟. Πξφθεηηαη γηα κηα ηέρλε πνπ 

παξάγεη έλαλ δπλακηθφ ρψξν ζηνλ νπνίν ιακβάλεη ρψξα ε πξσηφηππε δηαδηθαζία ηνπ 

„ιέγεηλ‟ θαη ηνπ „ηεχρεηλ‟. Ζ δεκφζηα ηέρλε δελ είλαη έλα άρξνλν θαη άηνπν κλεκείν 

ζηνλ δεκφζην ρψξν. Ο επαλαπξνζδηνξηζκφο ηεο δεκφζηαο ηέρλεο, ζχκθσλα ηελ 

Deutsche, ζπληξίβεη θπξίαξρεο (mainstream) θαηεγνξηνπνηήζεηο ηεο δεκφζηαο ηέρλεο, 

δηφηη κε απηνχο ηνπο λένπο φξνπο ε δεκφζηα ηέρλε δελ ιακβάλεηαη σο έλα έξγν πνπ 

θαηαιακβάλεη ή ζρεδηάδεη θπζηθνχο ρψξνπο θαη απεπζχλεηαη ζε έλα πξνυπάξρνλ 

θνηλφ (ηεο ηέρλεο). Ζ δεκφζηα ηέρλε είλαη έλα εξγαιείν πνπ εγθαζηδξχεη έλα θνηλφ 

(public), εκπιέθνληαο αλζξψπνπο ζε πνιηηηθέο ζπδεηήζεηο ή εηζεξρφκελε ζε κηα 

πνιηηηθή δηαπάιε. Κάζε πεδίν έρεη ηε δπλαηφηεηα λα κεηακνξθσζεί ζε δεκφζην ρψξν. 

Ζ εηζρψξεζε ηνπ δεηήκαηνο ηεο δεκφζηαο ζθαίξαο θαζηζηά ηελ ηέρλε δεκφζηα, φρη 

γηαηί ιακβάλεη ρψξα ζε έλαλ πξνζβάζηκν, θνηλφρξεζην ρψξν αιιά γηαηί ε ηέρλε απηή 

ζπκκεηέρεη ζηε δεκηνπξγία δεκφζηαο ζθαίξαο θαη σο εθ ηνχηνπ πνιηηηθνπνηείηαη 

(Deutsche, 1998b: ρσξίο αξίζκεζε). πσο ην δηαηππψλεη ε Deutsche «ε ηέρλε πνπ 

είλαη „δεκφζηα‟ κεηέρεη ή δεκηνπξγεί έλαλ πνιηηηθφ ρψξν θαη είλαη θαζαπηή έλαο 

ρψξνο φπνπ αλαιακβάλνπκε πνιηηηθέο ηαπηφηεηεο» (Deutsche, 2008: 158). ηε 

δεκφζηα ηέρλε δηαθαίλεηαη ε πξννπηηθή πνπ δηαλνίγεηαη απφ έλαλ «αξρεηαθφ 

αληαγσληζκφ» (Bishop, 2008: 120).   

 

πσο είδακε πξνεγνπκέλσο, ε ζχγρξνλε ζεψξεζε ηεο δεκφζηαο ηέρλεο αλαθέξεηαη 

ζηηο ίδηεο ηηο δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο. Δμεηάδεη ηνλ ζεζκφ ηεο δεκνθξαηίαο σο 

ζεζκνπνίεζεο ηεο ζχγθξνπζεο θαη ηνλ ξφιν ησλ ππνθεηκέλσλ ζηελ αλάιεςε επζχλεο 

σο πξνο απηή ηε δηαδηθαζία. Ζ δεκφζηα ηέρλε, κε έλα ηξφπν, δελ αλαθέξεηαη ζην 

ζεζκίδεηλ σο γξαθεηνθξαηηθή ηεξαξρία. Γελ αλαθέξεηαη, επίζεο, ζηνπο ζεζκηζκέλνπο 

ρψξνπο κλήκεο (επίζεκα, θξαηηθά εζληθά κλεκεία) αιιά ζηελ νπζία κηαο έλλνκεο θαη 

ππεχζπλεο ζπγθξφηεζεο πνπ αθνξά ηελ εζηθή ζρέζε ηνπ ππνθεηκέλνπ κε ηνλ Άιινλ. 

ην θέληξν απηήο ηεο ζρέζεο βξίζθεηαη ην εξψηεκα ηεο Γηθαηνζχλεο θαη ηεο βίαο 

ζηελ θνηλσλία, θαζψο θαη ε ειπίδα γηα κηα θαιχηεξε θνηλσλία κεηά ηελ θαηάξξεπζε 
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ησλ πνιηηηθψλ νπηνπηψλ
139

. Ζ ζεζκνπνίεζε αλαθέξεηαη ζηε θαλεξή λνκηκνπνίεζε 

ηεο πνιηηηθήο δηακάρεο γχξσ απφ ην λφκηκν θαη ην κε λφκηκν. Ζ ζρέζε κε ηνλ λφκν 

θαη ηε ζέζκηζε δελ είλαη πξνλφκην ηεο λνκνζεηηθήο εμνπζίαο. Δίλαη κηα δνκηθή ζρέζε, 

φπσο έρνπκε πξνζπαζήζεη λα δείμνπκε κέρξη εδψ, πνπ αθνξά ηε ζπγθξφηεζε ησλ 

ίδησλ ησλ ππνθεηκέλσλ ζηε ζρέζε ηνπο θαη‟ αξράο κε ηνλ ζπκβνιηθφ Νφκν. Αθνξά, 

επίζεο ηε ζρέζε ηνπο κε ην λνκηθφ ζχζηεκα πνπ νθείιεη λα είλαη κηα ζρέζε 

ππεχζπλσλ σο πξνο απηφ πνιηηψλ, πνιηηψλ πνπ δηεθδηθνχλ έλα νξζφ, δίθαην θαη 

ιεηηνπξγηθφ λνκηθφ ζχζηεκα ην νπνίν ζα ππεξεηεί ην ζπκθέξνλ ησλ πνιιψλ έλαληη 

ησλ ιίγσλ
140

. Ζ πξφζεζε ηεο ζπγθξφηεζεο θαιιηηερληθψλ αξρείσλ αθνξά, φπσο έρεη 

αξρίζεη ήδε λα δηαθαίλεηαη θαη απφ ηηο πξνεγνχκελεο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο 

αλαθεξζήθακε, ζε αξρεία πνπ πξνζβιέπνπλ ζε λέεο θαη απξφζκελεο ζπλαξζξψζεηο 

εληφο θαη εθηφο ηνπ πεδίνπ ηεο ηέρλεο. Οη πξνζέζεηο απηψλ ησλ αξρείσλ γίλνληαη 

νινέλα θαη πην ζαθείο σο πξνο ηελ „εγεκφλεπζε‟ ελφο πεξηερνκέλνπ κε ηελ 

θαζήισζε ηνπ λνήκαηνο γχξσ απφ ζπγθεθξηκέλα θνκβηθά ζεκεία
141

.  

 

Ζ πξφζεζε ζπγθξφηεζεο, ζηαδηαθά ζπλδέεηαη κε ηηο δηαηππψζεηο πεξί ξηδνζπαζηηθήο 

δεκφζηαο ηέρλεο θαη γίλεηαη αθφκα πην ζαθέο φηη ν αληαγσληζκφο θαζίζηαηαη 

απαξαίηεην εξγαιείν πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζεί δσληαλφ ην Πνιηηηθφ. Ζ παξαγσγή 

ηνπ αξρείνπ επηθπξψλεη ηε δξάζε πνπ αλαιακβάλνπλ νη δεκηνπξγνί ηνπ. Οη 

δεκηνπξγνί ηνπ αξρείνπ αλαιακβάλνπλ λα θαζνξίζνπλ ηα φξηα πνπ παξάγνπλ ηελ 

αίζζεζε ελφο «εζσηεξηθνχ», ελφο ρψξνπ σο «θάηη γηα ην νπνίν γίλεηαη ρψξνο» 

(Deutsche, 1998b: ρσξίο αξίζκεζε). Απηή ε δηαδηθαζία ζπλδέεηαη κε ηελ ηδέα ηεο 

δεκνθξαηηθήο δεκφζηαο ηέρλεο θαη θάλεη αθφκα πην ζαθέο φηη ε ζχζηαζε ελφο 

αξρείνπ «παξάγεη ηνλ ρψξν» πνπ επηηξέπεη λα απνθνιιεζνχλ ηαπηφηεηεο, έλλνηεο, 

νκάδεο, απφ ζπγθεθξηκέλεο, θπζηθνπνηεκέλεο ηδενινγηθέο εηθφλεο. Ζ δηαδηθαζία απηή 

επηηξέπεη ζε επηκέξνπο νκάδεο λα δηεθδηθήζνπλ ην δηθαίσκά ηνπο ζηελ πφιε, ζηνλ 

δεκφζην ρψξν θαη ζηνπο ζεζκνχο∙ κε άιια ιφγηα ην δηθαίσκά ηνπο ζηελ πνιηηηθή.  

                                                 
139 βι. (Λίπνβαηο, 2001: 120) ζε απηφ αλαπηχζζεηαη ην δήηεκα ηεο ππεπζπλφηεηαο ηνπ ππνθεηκέλνπ, ε 

εζηθή ζρέζε ηνπ κε ηνλ Άιινλ θαη ε εθπιήξσζε ηεο επηζπκίαο ρσξίο λα είλαη εθκεηαιιεπηηθή θαη 

θαηαπηεζηηθή, πξνβιεκαηηζκφο πνπ αθνξά ηε δηεπθξίληζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ εζηθψλ θαη πνιηηηθψλ 

εξσηεκάησλ κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα.  
140  Ζ κειέηε, άιισζηε, θαη απηήο ηελ λνκηθήο επηζηήκεο δηαπεξλάηαη πξσηίζησο θαη θχξηα απφ 

θηινζνθηθά δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ εμνπζία, ηελ απηνλνκία, ηελ επζχλε, ηελ ίδηα ηε γιψζζα, ηηο 

θηινζνθηθέο θαηεγνξίεο ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ηνπ ππνθείκελνπ βι. ζρεηηθά (Coleman & Shapiro, 

2002). 
141 Ζ «εγεκφλεπζε» ελφο πεξηερνκέλνπ ηζνδπλακεί κε ηε κεξηθή θαζήισζε ηνπ λνήκαηνο γχξσ απφ 

έλα θνκβηθφ ζεκείν. Βι. ζρεηηθά (Laclau, 1997 [1990]: 90) 
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Οη πεξηπηψζεηο πνπ αλαδεηθλχνληαη ζην ηειεπηαίν κέξνο απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ 

εηζάγνπλ έλα είδνο «αξρεηαθνχ αληαγσληζκνχ». Πην ζπγθεθξηκέλα ζηηο πξαθηηθέο 

απηέο ην πεδίν ηεο ηέρλεο λνείηαη σο έλα πεδίν παξαγσγήο αληαγσληζηηθήο δεκφζηαο 

ζθαίξαο. Ζ εθθέλσζε ηεο θαηεγνξίαο ηνπ ρψξνπ απφ πξνεγνχκελεο νληηθέο 

ζεσξήζεηο θαίλεηαη φηη απνηειεί πξνυπφζεζε κηαο αξρεηαθήο πξαθηηθήο σο 

δεκνθξαηηθήο δεκφζηαο ηέρλεο. πσο ζα δείμνπκε ζηε ζπλέρεηα, ε ηδέα ηνπ 

αληαγσληζηηθνχ ρψξνπ δελ απνηειεί ηνλ κνλαδηθφ νξίδνληα κηαο ξηδνζπαζηηθήο 

δεκνθξαηηθήο δεκφζηαο ηέρλεο. 

 

4.4.1.   Παξέθβαζε. Αξρεηαθόο Αηθληδηαζκόο (Hans Haacke). 

Ο Hans Haacke αμηνπνίεζε ηελ αξρεηαθή έξεπλα θαηαλνψληαο, ζρνιηάδνληαο θαη 

αληηζηξέθνληαο ηελ εμνπζία πνπ απηή επηηειεί. Ζ αληηζηξνθή δελ εγγξάθεηαη κε 

«αθεξεκέλν […] ηξφπν, αιιά ηζηνξηθά θαη πνιηηηθά» κε πξαγκαηηθέο, ζπγθεθξηκέλεο 

(concrete) επηπηψζεηο πάλσ ζηνλ ίδην ηνλ θαιιηηέρλε θαη ηελ πνξεία απηνχ θαη φζσλ 

έδεημαλ αιιειεγγχε ζηηο „θξίζεηο‟ πνπ θάζε θνξά πξνθαινχζαλ νη «απνθαιχςεηο» 

ηνπ αξρεηαθνχ πιηθνχ πνπ εμέζεηε, φπσο ζεκεηψλεη, ν Walter Grasskamp (2004: 64). 

Θα κπνξνχζε λα πεη θαλείο, φηη νη πξαθηηθέο ηνπ Haacke, ζέηνπλ ηε βάζε ελφο 

αξρεηαθνχ αθηηβηζκνχ θαη αξρεηαθνχ αηθληδηαζκνχ βαζηζκέλνπ ζηελ ηδέα ηεο 

εκθχηεπζεο ζηνηρείσλ. Απηή, ζχκθσλα κε ηηο θνπθσηθέο δηαηππψζεηο, κπνξεί λα 

είλαη κηα ζεηηθά λννχκελε «δηαζηξνθηθή εκθχηεπζε» (perverse implantation) θαηά 

ηελ νπνία κηα λέα ζεηξά απφ ξεκαηηθέο πξαθηηθέο εκθαλίδεηαη γχξσ απφ έλα 

εκπεηξηθφ θαη θπζηθφ γλσζηηθφ αληηθείκελν [ζην Howarth, 2008 [2000]: 107 - 8)]. Ζ 

εκθχηεπζε  γίλεηαη έλα ζεκαληηθφ κέζν πξφζβαζεο ζηελ αιήζεηα ησλ αληηθεηκέλσλ, 

θαζίζηαηαη ην ζεκαίλνλ ηεο «ζέιεζεο γηα αιήζεηα» (νπ. 108). Θα κπνξνχζακε λα 

ζθεθηνχκε ην αξρείν ζρεηηθά κε ηηο βηνηερλνινγηθέο πξαθηηθέο πιηθψλ πνπ παξάγεη 

ην εξγαζηήξην ηεο ζπιινγηθφηεηαο Critical Art Ensemble, σο έλα είδνο „δηαζηξνθηθήο 

εκθχηεπζεο‟. Θπκίδνπκε, παξελζεηηθά, ην εξγαζηήξην ζπεξκαηνδσαξίσλ (Intelligent 

Sperm, 1999) θαη κεηαιιαγκέλσλ δηαγελεηηθψλ βαθηεξίσλ (GenTerra, 2001-3) πνπ 

δεκηνχξγεζε ε ζπιινγηθφηεηα. Οη δξάζεηο απηέο έγηλαλ θαηαλνεηέο ζηελ 

θπξηνιεθηηθή ηνπο εθδνρή σο βηνηξνκνθξαηία, κε απνηέιεζκα ν δεκηνπξγφο ηεο, 

Steve Kurtz, λα ζπξζεί ζε κηα καθξνρξφληα θαη πνιχθξνηε δίθε, απφ ηελ νπνία 

αζσψζεθε. Ζ πξαθηηθή απηή, κέξνο ηεο νπνίαο κπνξεί λα ζεσξεζεί θαη ε πξφθιεζε 

ηεο θπξηνιεθηηθήο αληίδξαζεο απφ ηελ πιεπξά ηεο επίζεκεο θξαηηθήο εμνπζίαο, 
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αλαδεηθλχεη πεξηζζφηεξν ηελ έιιεηςε ζπκβνιηθήο ηθαλφηεηαο ζηελ ίδηα ηελ επίζεκε 

εμνπζία παξά ζηνπο δεκηνπξγνχο απηνχ ηνπ αξρείνπ.  

 

Πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπκε ηελ έλλνηα ηνπ «αξρεηαθνχ αηθληδηαζκνχ» ζα 

θάλνπκε εδψ κηα παξέθβαζε. Ο Oliver Marchart ζε έλα θείκελφ ηνπ αθεγείηαη ηελ 

ηζηνξία ηνπ ηδηάδνληνο, πβξηδηθνχ θηλήκαηνο ηνπ Neoism. Πεξηγξάθεη κηα παξάμελε 

ζπλζήθε. ε κηα ζπλέληεπμε ηνπ Stuart Homes, ηδξπηή ηνπ θηλήκαηνο ηνπ Neoism, 

πξνο ηνλ Marchart, ν Homes παξαπέκπεη γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην 

έξγν ηνπ ζηα αξρεία ησλ κνπζείσλ Victoria & Albert Museum θαη ηεο Tate Modern. 

Ο Marchart πεξηγξάθεη, θάπσο κπζηζηνξεκαηηθά, ηε ζηηγκή θαηά ηελ νπνία 

πεγαίλνληαο λα βξεη απηά ηα αξρεία, βηψλεη κηα ηδηαίηεξε θαηάζηαζε ζχγρπζεο 

κεηαμχ πξαγκαηηθφηεηαο θαη θαληαζίαο. πλεηδεηνπνηεί φηη ζην κπζηζηφξεκα ηνπ 

Stuart Homes Slow Death ππάξρεη ε αλαθνξά ηεο «εκθχηεπζεο» αξρείσλ ζρεηηθά κε 

ην θίλεκα ηνπ Neoism ζηα αξρεία ηνπ κνπζείνπ Victoria & Albert. Σαπηφρξνλα απηή 

ε πιεξνθνξία ζπγρέεηαη ζην κπαιφ ηνπ Marchart κε ην γεγνλφο φηη ν Homes είρε 

κφιηο πξφζθαηα πνπιήζεη ην αξρείν ηνπ ζην Victoria & Albert. O ίδηνο ν Marchart 

είλαη πηαζκέλνο κέζα ζε κηα θαηάζηαζε αξρεηαθήο «πξναίζζεζεο» θαη αθήλεη λα 

ζρεκαηηζηεί ην εξψηεκα «fiction or fucking up?». ηε ζεηξά ησλ εξσηεκάησλ πνπ 

δηαηππψλεη ν Marchart, ππφ ηε ζθέπε απηνχ ηνπ γεληθνχ εξσηήκαηνο, θαηαιήγεη:  

 

«ε ηζηνξηνγξαθία θαηαζθεπάδεη ηα ππνθείκελά ηεο ζηνλ ίδην βαζκφ πνπ απηή ε 

θαηαζθεπή δηαξξεγλχεηαη απφ απηά ηα ίδηα ππνθείκελα, ψζηε λα κελ κπνξεί πιήξσο λα 

θαηαλνήζεη ή λα θαηαζθεπάζεη. […] ην απνηέιεζκα δελ είλαη κηα απζαηξεζία ησλ 

ηζηνξηθψλ „γεγνλφησλ‟, θαζψο, παξφηη ε νπζία απηψλ ησλ γεγνλφησλ είλαη 

ελδερνκεληθή, δελ είλαη απζαίξεηε» (Marchart, 1997: ρσξίο αξίζκεζε).  

 

Αο επηζηξέςνπκε ζηελ πεξίπησζε ηεο „εκθπηεπηηθήο‟ πξαθηηθήο ηνπ Haacke. O 

Haacke είλαη έλαο απφ ηνπο πξσηνπφξνπο ηεο ηέρλεο ζεζκηθήο θξηηηθήο, πξηλ 

ζρεκαηηζηεί ε ηέρλε αξρείνπ σο δηαθξηηή θαηεγνξία. πσο θαη ζηηο άιιεο θνκβηθέο 

πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο αλαθεξζήθακε ε πξαθηηθή ηνπ Haacke πξνζδηφξηζε κεξηθέο 

απφ ηηο „δηαθνξνπνηεηηθέο‟ παξακέηξνπο απηνχ ηνπ κέζνπ. Σα «εθζεζηαθά αξρεία» 

ηνπ θαιιηηέρλε, θαηαθέξνληαη ελάληηα ζηηο εθζεζηαθέο πξαθηηθέο θαη ηνπο ινηπνχο 

ηεξαξρηθνχο ζεζκνχο (ηεο ηέρλεο) πνπ αλαπαξάγνπλ ηηο θπξίαξρεο ηδενινγίεο κηαο 

θνηλσλίαο. Με ηελ κνξθή ελφο επηκειεκέλνπ εθζεζηαθνχ αξρείνπ, ηα θαδξαξηζκέλα, 
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αλαξηεκέλα θαη εθηεζεηκέλα έγγξαθα θαη εηθφλεο απαξηίδνπλ κηα απεηιεηηθή 

θαιιηηερληθή «ζχλζεζε», «έλα μέλν ζψκα πνπ εηζρψξεζε ζηνλ νξγαληζκφ ηνπ 

κνπζείνπ ηέρλεο» θαη πνπ, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, έπξεπε «λα απνκαθξπλζεί» 

(Grasskamp, 2004: 50). 

 

Απφ ηε δεθαεηία ηνπ ‟70, θαιιηηέρλεο φπσο ν Haacke −ζην πιαίζην ηεο 

„ηεθκεξησηηθήο ζηξνθήο‟, ζηελ νπνία αλαθεξζήθακε ζην πξψην θεθάιαην− ζα 

αμηνπνηήζνπλ ην αξρείν θαη ηνπο κεραληζκνχο γξαθεηνθξαηηθψλ κεζφδσλ θαη 

γεληθφηεξα ηηο εξεπλεηηθέο κεζφδνπο, δηεπξχλνληαο ηα φξηα ησλ παξαδνζηαθψλ 

θαιιηηερληθψλ κέζσλ. Οη πξαθηηθέο απηέο νξίδνπλ, ρσξίο επηζηξνθή, ηελ ηέρλε «φρη 

σο ειεχζεξν ρψξν πνπ ππάξρεη έμσ απφ ηελ ηδενινγία αιιά σο έλαλ εγγελψο 

δηεθδηθνχκελν (contested) θαη αθξηβψο γη‟ απηφ πνιηηηθφ πεδίν, θαζψο απηφ πνπ 

αληηιακβαλφκαζηε θαη απνδερφκαζηε σο ηέρλε είλαη πξνζδηνξηζκέλν απφ ηε ζεζκηθή 

εμνπζία» [Haacke, ζην (Grasskamp 2004: 105)]. 

 

Ο Haacke αθηεξψλεη ην έξγν ηνπ ζηε κειέηε ησλ „ζπζηεκάησλ‟. Δζηηάδεη ζην 

ζχζηεκα „αληαιιαγψλ‟ κεηαμχ ηδξπκάησλ ηέρλεο κε παλίζρπξνπο νηθνλνκηθνχο 

θνινζζνχο, εηαηξείεο θαη αλζξψπνπο. Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο εθζέηεη ηελ „εζηθή 

επειημία‟ κε ηελ νπνία επηηπγράλεηαη ε εχξεζε νηθνλνκηθψλ πφξσλ ζην πεδίν ηνπ 

πνιηηηζκνχ. Σνλ απαζρνιεί ε „αληαιιαγή θεθαιαίνπ‟ θαη ε εμνκνίσζε ηνπ 

νηθνλνκηθνχ κε ην ζπκβνιηθφ θεθάιαην. Ζ θξηηηθή ηνπ, εκπνηηζκέλε απφ ηηο ηδέεο ηνπ 

θνηλσληνιφγνπ Pierre Bourdieu, θάλεη νξαηή (visible) ζηνπο ζεαηέο ηελ κεηαηξνπή 

ηνπ θαιιηηερληθνχ θεθαιαίνπ, κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ ρνξεγηψλ, ζε πιηθά νθέιε 

γηα ην εηαηξηθφ θαπηηαιηζηηθφ ζχζηεκα.  Σν 1970, ν Haacke δήηεζε απφ ηνπο 

επηζθέπηεο ηεο έθζεζεο Information λα απαληήζνπλ ζε έλα εξψηεκα ηεο πνιηηηθήο 

επηθαηξφηεηαο ηεο επνρήο, ξίρλνληαο ηελ ςήθν ηνπο ζε δχν δηαθαλείο θάιπεο, ησλ 

νπνίσλ ην πεξηερφκελν απηφκαηα θαηακεηξνχληαλ. Σν εξψηεκα ήηαλ ην εμήο: «Σν 

γεγνλφο φηη ν γεξνπζηαζηήο Rockefeller δελ απνδνθίκαζε ηελ πνιηηηθή ηνπ πξνέδξνπ 

Nixon γηα ηελ Ηλδνθίλα ζα απνηεινχζε ιφγν λα κελ ηνλ ςεθίζεηε ηνλ Ννέκβξην;» Ζ 

εξψηεζε αθνξνχζε άκεζα έλα κέινο ηνπ ζπκβνπιίνπ ηνπ Μνπζείνπ ζην νπνίν 

εθηηζφηαλ ην έξγν. Σν κνπζείν κέρξη ην άλνηγκα ηεο έθζεζεο δελ ήμεξε ην 

πεξηερφκελν ηεο εξψηεζεο. Με απηφ ηνλ ηξφπν ν θαιιηηέρλεο εηζήγαγε  φρη ηελ 

απνζηαζηνπνηεκέλε αλάγλσζε ησλ ηεθκεξίσλ αιιά ηελ έκπξαθηε ζπκκεηνρή ζηε 
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δηακφξθσζή ηνπο. Με ην παξάδεηγκα ηνπ Haacke ε ηεθκεξησηηθή πξαθηηθή 

εηζέξρεηαη ζηνλ ρψξν ηεο ζρεζηαθήο ηέρλεο.  

 

Απφ ηε δεθαεηία ηνπ ‟80 ν Haacke θαηαπηάζηεθε κε αληηζπκβαηηθά κλεκεία θαη 

ηζηνξηθά πξνβιεκαηηθέο πεξηνρέο άζθεζεο ηεο πνιηηηθήο ηεο κλήκεο (Grasskamp, 

2004: 71), επεθηείλνληαο ηε δξάζε ηνπ ζηε δεκφζηα ζθαίξα, θαζψο απηά ηα έξγα 

ππξνδφηεζαλ νιφζπκεο ηνπηθέο δεκφζηεο ζπδεηήζεηο θαη δηακάρεο. Σν 1988 φηαλ 

πξνζθιήζεθε ζην εηήζην θεζηηβάι ηεο πφιεο Graz ζηελ Απζηξία, εμεηάδνληαο ηελ 

ηνπηθή ηζηνξία βξήθε αξρεηαθέο θσηνγξαθίεο ελφο νβειίζθνπ ζε θεληξηθή πιαηεία 

θαιπκκέλνπ κε ην Ναδηζηηθφ ζχκβνιν σο έλδεημε παλεγπξηζκνχ ηεο ληθεθφξαο 

πνξείαο ησλ Ναδί ζηελ Απζηξία. Ο Haacke αλαβίσζε απηφ ην πεξηζηαηηθφ 

μαλαθαιχπηνληαο ηνλ νβειίζθν κφλν πνπ απηή ηε θνξά ην ζχκβνιν θαη νη 

πιεξνθνξίεο ήηαλ ηξνπνπνηεκέλα θαηαγξάθνληαο ηηο ρηιηάδεο αλζξψπσλ πνπ 

ζθφπηκα εμφλησζαλ νη Ναδί. Ζ ζθιεξή απηή ππελζχκηζε ηεο πξφζθαηεο ηζηνξίαο ηεο 

Απζηξίαο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο ηεο κε ηνπο Ναδί μεζήθσζε πιήζνο αληηδξάζεσλ θαη 

θαηάιεμε ζηνλ βαλδαιηζκφ ηνπ κλεκείνπ θαη ηελ θαηαζηξνθή ηνπ έξγνπ. ε έξγα ζαλ 

απηφ πνπ «νη αηζζεηηθέο θαη ζεκαηηθέο ηνπο παξάκεηξνη αληινχληαη άκεζα απφ ην 

ηνπηθφ πιαίζην» (νπ.:65) εθηίζεληαη φρη κφλν νη ζεζκνί αιιά θαη νη επξχηεξεο 

ζπκθχζεηο κηαο θνηλσληθήο παζνινγίαο. Ζ „εκθχηεπζε‟, ν „αξρεηαθφο αηθληδηαζκφο‟, 

ε „απνθάιπςε‟ αλαδχνληαη σο θεληξηθνί άμνλεο κηαο ζεηξάο αξρεηαθψλ πξαθηηθψλ 

„εκπινθήο‟. Σν αξρεηαθφ πιηθφ γίλεηαη ην ζεκείν δηαξξαθήο πνπ λνεκαηνδνηεί (εθ 

λένπ) ην ίδην ην πεδίν ηεο ηέρλεο θαη ηνπο δξψληεο κέζα ζε απηφ, αλάινγα κε ηε ζέζε 

πνπ παίξλνπλ ζηα πεδία δηακάρεο.     

 

Ζ πξαθηηθή ηεο θαιιηηερληθήο θνιεθηίβαο Continuous Group
142

, απνηειεί κηα 

ζχγρξνλε εθδνρή απηήο ηεο παξάδνζεο. Ζ νκάδα αμηνπνηεί εηθφλεο, θείκελα θαη 

αξρεηαθφ πιηθφ πξνθεηκέλνπ λα απνθαιχςεη θαη, παξάιιεια, λα ππνζθάςεη ηελ 

ζρέζε κεηαμχ ηέρλεο θαη ζέαζεο (spectatorship)». ηελ πεξίπησζή ηνπο, ν αξρεηαθφο 

αθηηβηζκφο επεθηείλεηαη ζε επηηειεζηηθέο δξάζεηο. Ζ δηάρπζε ηεο πιεξνθνξίαο κέζσ 

θαμ ζπλδπάδεηαη κε πεξθφξκαλο «ζθελνζεηεκέλσλ επαλαδξάζεσλ» (staged 

reenactments) ζπδεηήζεσλ θαη εξγαζηψλ ζηξνγγπιήο ηξάπεδαο κεηαμχ θαιιηηερλψλ, 

θξηηηθψλ θαη επηκειεηψλ. Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, κε αθφκα πην ζηνρεπκέλε 

                                                 
142 ε θνιεθηίβα απαξηίδεηαη απφ ηνπο Bettina Funcke, Wade Guyton, Joseph Logan and Seth Price.  
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πξφζεζε „θφξηηζεο‟, θηλείηαη ην πεξίθεκν έξγν The Battle of Orgreave (2001) (εηθ. 

22) κηα ζχιιεςε ηνπ Βξεηαλνχ θαιιηηέρλε Jeremy Deller. Πξφθεηηαη γηα έλα ζχλζεην 

έξγν πνπ θαηαιήγεη ζην νκψλπκν αξρείν. Σν έξγν είλαη κηα «επαλάδξαζε» 

(reenactment) −γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο νπνίαο ην αξρείν παίδεη θαζνξηζηηθφ 

ξφιν− ηεο πεξίθεκεο ζχξξαμεο ησλ απεξγψλ αλζξαθσξχρσλ κε ηελ αζηπλνκία ζηε 

ζαηζεξηθή Αγγιία ηνλ Ηνχλην ηνπ 1984. χκθσλα κε ηνλ θαιιηηέρλε ε κλήκε ηεο 

δξακαηηθήο ζπκπινθήο παξακέλεη ζήκεξα, ζε κεγάιν βαζκφ, αλελεξγή θαη αζχλδεηε 

κε ηε ζεκεξηλή ζπλζήθε (Barson, 2006). ηηο ζχγρξνλεο παγθνζκηνπνηεκέλεο 

θνηλσλίεο, φπνπ νη αιιαγέο εμαπιψλνληαη ηαρχηαηα θαη ελνπνηεηηθά ρσξίο 

δπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο ζηα επηκέξνπο πνιηηηζηηθά ζπκθξαδφκελα, ηέηνηα γεγνλφηα 

απνζπλδένληαη γξήγνξα απφ ηελ ηζηνξία πνπ ηα πξνθάιεζε θαη ράλνπλ ην ζχγρξνλν 

λφεκα ηνπο. Αληίζεηα, ε νξγάλσζε ηνπ αξρείνπ θαη ε επαλάδξαζε σο έθθξαζε 

απηνχ, ζα γίλεη ε αθνξκή γηα λα αλαθαιέζνπκε θαη λα επαλεμεηάζνπκε αγψλεο, ην 

λφεκα ησλ νπνίσλ δελ είλαη νχηε καθξηλφ νχηε αζχλδεην κε ηε ζεκεξηλή θαηάζηαζε. 

Σν αξρείν καο ππελζπκίδεη ηελ „εγγχηεηα‟ θάπνησλ αγψλσλ αθφκα θαη αλ κεηαμχ ηνπο 

έρεη κεζνιαβήζεη αξθεηφο ρξφλνο. Μαο ππελζπκίδεη φηη αθφκα θαη αλ θάπνηεο κάρεο 

έρνπλ δνζεί, ν αγψλαο δελ έρεη νινθιεξσζεί. Σν αξρείν γίλεηαη ην ζεκείν ζπξξαθήο 

αλνινθιήξσησλ αηηεκάησλ. Οη θσλέο ησλ ηφηε απεξγψλ ελψλνληαη κε ηηο θσλέο ησλ 

ζεκεξηλψλ απνξγαλσκέλσλ εξγαζηαθψλ ππνθεηκέλσλ θαη ην αξρείν ελεξγνπνηεί ηε 

δπλαηφηεηα, ηελ „potentia‟ ηεο ζπλάξζξσζεο. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο πξνθξίλεηαη κηα 

έκπξαθηε, πην θπξηνιεθηηθή ζπκκεηνρηθή επηηειεζηηθή ρεηξνλνκία. Θα κπνξνχζακε 

λα θαηαλνήζνπκε απηή ηελ επηηειεζηηθή θπξηνιεμία σο κηα πξαθηηθή πνπ ζηξαηεγηθά 

ζηνρεχεη ζηελ αλαηξνπή ηεο επίκνλεο, παξά ηηο ληεξηληηαλέο θαη θνπθσηθέο 

ελλνηνινγήζεηο, ηδέαο φηη ην αξρείν είλαη έλα αληηθείκελν −ην νπνίν ν ζεαηήο 

θαηαλαιψλεη παζεηηθά− φπσο είδακε θαηά πεξηπηψζεηο πξνεγνπκέλσο. Θα 

επεθηαζνχκε ιίγν πεξηζζφηεξν ζε απηή ηελ ηδέα ησλ πξαθηηθψλ „εκπινθήο‟, 

πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπκε ηη πξνζέθεξε ζηε δηεχξπλζε ηεο αξρεηαθήο πξαθηηθήο. 

 

4.4.2. Thomas Hirschhorn. Αξρεηαθόο Αληαγσληζκόο. 

Ο Διβεηφο θαιιηηέρλεο Thomas Hirschhorn ππήξμε κηα απφ ηηο θπξίαξρεο θηγνχξεο 

ελφο ζρεζηαθνχ αληαγσληζκνχ ζηε δεθαεηία ηνπ ‟90. Σα έξγα ηνπ έζεζαλ ζην 

επίθεληξν ηνπο αλζξψπνπο πνπ δνπλ ζηηο παξπθέο ηεο θνηλσλίαο θαη επηδίσμαλ λα 

απνθαιχςνπλ ηνπο κεραληζκνχο πνπ ξπζκίδνπλ θνηλσληθέο ζπκπεξηθνξέο θαη 
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ζπλεηδήζεηο. Σα έξγα ηνπ θαιιηηέρλε ραξαθηεξίδνληαη απφ κηα πιεζσξηθφηεηα 

πιηθψλ πνπ έρνπλ βξεζεί θαη αλαθπθισζεί. Απηά παξνπζηάδνληαη ζε έλα εληξνπηθφ 

ράνο σο πεξηβάιινληα φπνπ ν ζεαηήο ζρεδφλ σο ξαθνζπιιέθηεο αλαδεηά 

ελαιιαθηηθέο κνξθέο γλψζεο γηα ηελ θνηλσλία θαη ην πεξηβάιινλ πνπ δεη. Σα έξγα 

ηνπ Hirschhorn πξνηείλνπλ κηα αληηζηξακκέλε κλεκεηαθφηεηα. Ο θαιιηηέρλεο 

ζηφρεπζε ηελ θξηηηθή ηνπ ζην θαπηηαιηζηηθφ κνληέιν ηνπ δπηηθνχ πνιηηηζκνχ θαη 

ζηνπο κεραληζκνχο ζρεκαηηζκνχ ηαπηνηήησλ, κέξνο ησλ νπνίσλ είλαη θαη ηα ίδηα ηα 

κλεκεία θαη ηα αξρεία. Ο Hirschhorn άζθεζε ηελ θξηηηθή ηνπ ζηνπο ζεζκνχο ηεο 

ηέρλεο θαη από θαη πξνο ηα ππνθείκελά ηεο αμηνπνηψληαο ζπρλά ηνλ αξρεηαθφ 

κεραληζκφ. Ζ ελαζρφιεζε ηνπ Hirschhorn κε ηνλ αξρεηαθφ κεραληζκφ βξίζθεηαη ζηε 

ζπλέρεηα ηεο παξάδνζεο ησλ πξαθηηθψλ πνπ πξναλαθέξακε νη νπνίεο ζηξέθνληαη 

απνδνκεηηθά πξνο ηα κνληέια γλψζεο πνπ θαλνληθνπνηνχλ ηηο ηαπηφηεηεο ηεο 

δπηηθήο, θαπηηαιηζηηθήο θνηλσλίαο. 

 

Ο Hal Foster, πεξηέγξαςε ηελ πξαθηηθή ηνπ Hirschhorn κε ηνπο φξνπο ηεο αξρεηαθήο 

παξφξκεζεο. Ο ηζηνξηθφο παξαιιειίδεη ηελ αξρεηαθή πξαθηηθή ηνπ Hirschhorn κε 

δηαθιάδσζε ξηδσκαηηθνχ ηχπνπ πνπ θαλεξψλεη ηηο «κεηαβαιιφκελεο ζπλδέζεηο θαη 

απνζπλδέζεηο» πάλσ ζηηο νπνίεο αλαπηχζζεηαη θάζε αξρείν. χκθσλα κε ηνλ Foster, 

ζηελ πεξίπησζε απηψλ ησλ αξρεηαθψλ δεκφζησλ παξεκβάζεσλ πνπ νξγαλψλεη ν 

Hirschhorn, παξνπζηάδνληαη «ελαιιαθηηθά αξρεία» πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ εκπινθή 

(involvement) ηνπ ζεαηή κέζσ ηνπ «ζπκηθνχ» (ηεο κέξηκλαο) (affect) (Foster, 2004: 

7). Απηέο νη αξρεηαθέο δεκφζηεο παξεκβάζεηο είλαη, θαηά ηνλ ζπγγξαθέα, «αληη-

αξρεία», πνπ αξζξψλνπλ ηηο δηαθνξέο θαη δελ ζπλδένπλ ηε κλήκε−θαη ηα εθθέξνληα 

ηεο− κε κνλνζήκαληεο δνκέο πνπ ζπζθνηίδνπλ ηνπο αληαγσληζκνχο (νπ: 9). Ζ ζέζε 

ηνπ Foster καο παξαπέκπεη ζην αληη-αξρείν ηνπ Sekula θαη ζηνλ «ζρεζηαθφ 

αληαγσληζκφ» ηεο Bishop.  

 

χκθσλα, κε ηε Bishop ην αξρεηαθφ πιηθφ πνπ παξνπζηάδεη ζηα «εθζέκαηά» (display) 

ηνπ ν Hirschhorn ζηνρεχεη ζε κηα «απνξξχζκηζε» (Bishop: 127) παγησκέλσλ ζέζεσλ 

γηα ηελ ηαπηφηεηα ηεο θνηλφηεηαο, ηα κλεκεία θαη ηελ ίδηα ηελ ηέρλε. Ζ αξρεηαθή 

πξαθηηθή ηνπ Hirschhorn είλαη έλα «έθζεκα» ή, αλ κηινχζακε ζηε γξαθεηνθξαηηθή 

γιψζζα ηεο αξρεηαθήο πεηζαξρίαο, έλα ηεθκήξην ελφο „μέλνπ ζψκαηνο πνπ εηζρψξεζε 

ζηνλ νξγαληζκφ ηνπ πεδίνπ ηεο θνηλφηεηαο‟. Απηφ πνπ δηαθαίλεηαη εδψ είλαη φηη ν 

θαιιηηέρλεο δηαγξάθεη κηα πνξεία πνπ ζα κπνξνχζε λα εθθηλεί απφ ηνλ Haacke θαη λα 
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εθηείλεηαη πέξα απφ ην πεδίν ηεο ηέρλεο. Ζ θίλεζε πνπ δηαγξάθεη ην έξγν ηνπ 

Hirschhorn, βαζίδεηαη, πεξηζζφηεξν, ζε κηα παιίλδξνκε ζρέζε „αλάκεζα‟ ζηα πεδία 

θαη φρη ζε κηα γξακκηθή ζρέζε κε θαηεχζπλζε „απφ-πξνο‟ ην πεδίν ηεο ηέρλεο. Σν ίδην 

ην πεξηβάιινλ γηα ην νπνίν πξννξίδεηαη απηφ ην έθζεκα γίλεηαη κε ηε ζεηξά ηνπ «έλα 

μέλν ζψκα πνπ εηζρσξεί ζηνλ νξγαληζκφ ηνπ πεδίνπ ηέρλεο» (Grasskamp, 2004: 50). 

Άιισζηε, ην „πεξηζψξην‟ (πεξηζσξηνπνηεκέλνη άλζξσπνη, πεξηβάιινληα, πεξηζσξηαθή 

γλψζε θ.ι.π), πνπ απνηειεί επίθεληξν ησλ έξγσλ ηνπ Hirschhorn, είλαη έλα πεδίν ην 

νπνίν ζχκθσλα κε ηνλ θαιιηηέρλε, εμαθνινπζεί λα απνθιείεηαη ή λα απνκαθξχλεηαη 

απφ ην πεδίν ηεο ηέρλεο σο μέλν ζψκα.  

 

Γηα παξάδεηγκα, ζην Bataille Monument (εηθ. 23, 24) πνπ ν θαιιηηέρλεο δεκηνπξγεί 

γηα ηελ 11
ε
 Documenta, ην έξγν ηνπνζεηείηαη ζε έλα πξνάζηην ηνπ νπνίν ε θπιεηηθή 

πξνέιεπζε θαη νηθνλνκηθή ζέζε (status) ησλ θαηνίθσλ ην δηαθνξνπνηεί απφ ην 

πξνθαλέο θνηλφ ηεο δηνξγάλσζεο. Ο Hirschhorn πξνθαιεί κηα αλαγθαζηηθή 

ζπλεχξεζε. Σν Bataille Monument είλαη έλα ηδηφξξπζκν κλεκείν-αξρείν
143

. Με 

πξφρεηξν ηξφπν ν θαιιηηέρλεο θαηαζθεπάδεη έλαλ ρψξν. Αινπκηλφραξηα, ραξηφληα, 

ζεινηέηπ, είλαη ηα πιηθά πνπ ζα γίλνπλ ζήκα θαηαηεζέλ ησλ ηδηφηππσλ ρψξσλ ηνπ 

θαιιηηέρλε. ε απηνχο ηνπ ρψξνπο ν Hirschhorn εθζέηεη ηνπο ζεαηέο ζε έλα άλαξρν 

θαη αλνξγάλσην αξρεηαθφ πιηθφ πνπ πεξηιακβάλεη βίληεν, θσηνηππίεο, βηβιία, 

εηθφλεο. ην ζπγθεθξηκέλν έξγν ην πιηθφ αθνξά ηνλ αηξεηηθφ Γάιιν θηιφζνθν 

George Bataille. ηε ζπλέρεηα ν θαιιηηέρλεο ελνξρεζηξψλεη κηα δξάζε. Οη 

επηζθέπηεο ηεο Documenta πξέπεη λα επηβηβαζηνχλ ζην κηζζσκέλν απφ ηνλ 

θαιιηηέρλε ηαμί γηα λα επηζθεθηνχλ απηή ηελ θάπσο απνκαθξπζκέλε πεξηνρή, ζηελ 

                                                 
143 Έλα ηέηνην ηδηφξξπζκν κλεκείν-αξρείν είλαη ην Κηηζηό Σπκβάλ, αλίζρπξα κλεκεία ζην νπνίν 

αλαθεξζήθακε θαη λσξίηεξα θαη φπσο καξηπξεί θαη ν ηίηινο ηνπ, ζε κηα αληίζηξνθε θίλεζε 

απνδηνξγαλψλεη ηε ζεκαζία ηνπ ξφινπ θαη ηεο ζέζεο ησλ θπξίαξρσλ κλεκείσλ. πσο ζεκεηψλεη έλαο 

εθ ησλ δεκηνπξγψλ ηνπ ζα κπνξνχζακε λα νλνκάδνπκε «αζζελή» ή αλίζρπξα» κλεκεία» κεξηθά απφ 

ηα ππνιείκκαηα ηδηφηππσλ ζηηγκψλ [βι. Αληνλάο ζην (Aληνλάο et al., 2009a: 58) ζπγθεθξηκέλα θελή 

1]. «ηα κλεκεία απηά κπνξνχκε λα βξνχκε μαλά ηελ αλεζπρεηηθή δχλακε ηεο ππνιεηπφκελεο 

ελέξγεηαο φζσλ ηξνκεξψλ επεηζνδίσλ γίλνληαη ή έγηλαλ. Ζ βεβαηφηεηα φηη ε εγθαηάζηαζε θακίαο απφ 

ηηο εξκελείεο δε ζα απνθαηαζηήζεη ηελ ηάμε θακίαο νπδεηεξφηεηαο είλαη αζηηθή θαηάθηεζε θαη απφ 

απηή ηελ άπνςε ε καηαηφηεηα ηεο εξκελείαο απνηειεί ίζσο ηε ζεκαληηθή ζηηγκή […]» (νπ.). ηελ 

πεξίπησζε ηνπ Κηηζηνύ Σπκβάληνο ε αλνξζφδνμε κλεκεηνπνίεζε ηνπ θφλνπ απνθηά κηα εηδηθή θαη 

παξαδεηγκαηηθή ζεκαζία (νπ.: 46). Ζ αλαθαηαζθεπή ηεο πφιεο απφ θφλνπο απνθαιχπηεη έλα κνληέιν 

βάξβαξνπ εθζπγρξνληζκνχ: ην πέξαζκα ηεο πφιεο πξνο ηε ζχγρξνλε αζηηθφηεηα άθεζε ηα ίρλε ηνπ ζε 

αξρεία θαη απηά ηα αξρεία είλαη ελίνηε ηεθκήξηα εγθιεκάησλ, φπσο ζεκεηψλεη ν Αληνλάο. Αληίζεηα κε 

ηηο «ζηξαηεγηθέο ιήζεο» πνπ επηδηψθεη ε αζηηθή επηαμία, σο πξνο ηε θαηαζηαηηθφηεηα ηνπ βίαηνπ 

ζπκβάληνο, ε δηάζσζε ηνπ  βίαηνπ ζπκβάληνο πξηλ ην μεράζνπκε, φπσο επηζεκαίλεη ν δεκηνπξγφο ηνπ 

αλνξζφδνμνπ αξρείνπ, «κπνξεί λα απνδεηρηεί παξαδεηγκαηηθήο ηδηνηππίαο» (νπ. 48). 
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νπνία βξίζθεηαη ην αξρεηαθφ κλεκείν. Οη επηζθέπηεο πξέπεη λα παξακείλνπλ 

αλαγθαζηηθά ζηε γεηηνληά κέρξη λα επηζηξέςεη άδεην ην ηαμί λα ηνπο παξαιάβεη. Απηή 

ε νξγαλσκέλε δξάζε ζηνρεχεη ζε κηα δηπιή έθζεζε κε αξλεηηθά θαη ζεηηθά 

ζπκθξαδφκελα. Οη θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο, γηα ην δηάζηεκα ηεο δηνξγάλσζεο, 

ππνκέλνπλ απηέο ηηο νξγαλσκέλεο επηζθέςεηο θαη εθηίζεληαη ζην βιέκκα ησλ 

επηζθεπηψλ ηεο ηέρλεο. Σαπηφρξνλα, εμαηηίαο απηνχ ηνπ ηδηφηππνπ κλεκείνπ, νη 

θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο, εθηίζεληαη ζην έξγν ελφο θηινζφθνπ, ηνλ νπνίν νη 

πεξηζζφηεξνη αγλννχλ. Σν «εθέ ηνπ δσνινγηθνχ θήπνπ» (Bishop, 2008: 127), φπσο ην 

ραξαθηεξίδεη ν θαιιηηέρλεο, πξνθαιεί, ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή αλάγλσζε ηεο Bishop, 

πηζαλψο, έλα αίζζεκα πνιηηηζηηθνχ εηζβνιέα ζηνπο επηζθέπηεο απφ ηε κηα, θαη απφ 

ηελ άιιε ζηνπο ληφπηνπο ίζσο δεκηνπξγεί –ζηε ζεηηθή ηνπ εθδνρή– ηε ζπλείδεζε ηεο 

δηαθνξάο. 

 

Ζ Bishop επηζεκαίλεη έλα επηπιένλ ζηνηρείν ζρεηηθά κε ην έξγν ηνπ Hirschhorn. ην 

έξγν ηνπ δηεθδηθείηαη κηα απηνλνκία, ε νπνία θαη‟ επέθηαζε εμαζθαιίδεη θαη κηα 

απηφλνκε ζέζε γηα ηνλ ζεαηή. Ζ επαλαθνξά ηεο ηδέαο ηεο απηνλνκίαο δελ ηαπηίδεηαη 

κε θαληηαλέο ηδέεο πεξί απηνλνκίαο ηνπ έξγνπ αιιά κε έλαλ ηδηαίηεξν, πηζηεχνπκε, 

ηξφπν ππνγξακκίδεη ηελ „επηζηξνθή ηνπ δεκηνπξγνχ‟. Ζ απηνλνκία αλαθέξεηαη ζηηο 

δηαθξηηέο θαη ππεχζπλεο ζέζεηο πνπ, φπσο έρνπκε επηζεκάλεη επαλεηιεκκέλα ζηε 

κειέηε καο, πξέπεη λα αλαιάβεη ην θάζε εκπιεθφκελν κέξνο, δειαδή ν ζεαηήο θαη ν 

δεκηνπξγφο. Ζ ζεσξεηηθφο εληνπίδεη κηα «ζέζε αλεμαξηεζίαο» απφ ηελ πιεπξά ηνπ 

θαιιηηέρλε. Σα έξγα παξάγνληαη ζπλεξγαηηθά αιιά είλαη ην πξντφλ ηνπ νξάκαηνο 

ελφο κεκνλσκέλνπ θαιιηηέρλε. Ζ ζέζε απηή, ζχκθσλα κε ηελ ηζηνξηθφ, δηαζθαιίδεη 

ηελ απηνλνκία ησλ εκπιεθφκελσλ κεξψλ, ηνπ θαιιηηέρλε αιιά θαη ηνπ ζεαηή. Ο 

ζεαηήο ζην έξγν ηνπ Hirschhorn δελ θαιείηαη λα ηθαλνπνηήζεη ηηο ζπκκεηνρηθέο 

αμηψζεηο ηνπ εθάζηνηε θαιιηηέρλε θαη λα αλαιάβεη «θπξηνιεθηηθά έλαλ ζπκκεηνρηθφ 

ξφιν» (νπ.:127), αιιά λα αλαιάβεη ην ξφιν ελφο «ζθεπηφκελνπ θαη αλαζηνραζηηθνχ» 

επηζθέπηε. Απηή ε πξνζέγγηζε δελ απνπνηείηαη ηε ζεκαζία ηεο ζπκκεηνρήο. Σν 

δήηεκα ηεο ζπκκεηνρήο παξακέλεη θαίξην. Πξννηθνλνκείηαη, φκσο, ε πξφθξηζε κηα 

πην δηεπξπκέλεο, νληνινγηθήο ηδέαο ηεο ζπκκεηνρήο πνπ δελ αθνξά ηελ θαηαλφεζή 

ηεο κφλν σο κηαο αλαγθαζηηθήο ππνρξέσζεο ησλ αηφκσλ γηα δξάζε. Γελ αλαθέξεηαη 

επίζεο ζηε ζπκκεηνρή σο ζπκκεηνρή ζηηο απνγνεηεχζεηο θαη ζηελ παξαδνρή φηη ε 

εμνπζία αλήθεη ζε άιια ρέξηα. Αλαθέξεηαη ζηελ αλάιεςε επζπλψλ απέλαληη ζηελ 
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θνηλσλία θαη ζηελ εηνηκφηεηα ησλ ππνθεηκέλσλ λα ππεξαζπηζηνχλ κηα ζπγθεθξηκέλε 

ηδέα ηεο δηθαηνζχλεο (Λίπνβαηο, 1988: 289-90), φπσο ζεκεηψζακε λσξίηεξα. 

  

Ζ ζπκκεηνρή ζην έξγν ηνπ Hirschhorn ζα κπνξνχζε λα πξνζεγγηζηεί ζηε βάζε ηεο 

«αλεμάξηεηεο ζεζηιεςίαο» (independent stance) (Bishop, 2008: 127) ησλ 

εκπιεθφκελσλ κεξψλ, πνπ δηεθδηθνχλ ηελ απηνλνκία ζε έλα αληαγσληζηηθφ κνληέιν 

ην νπνίν καο θέξλεη αληηκέησπνπο κε ηελ «εζηθή ηεο δεκνθξαηίαο» (Mouffe, 2004 

[2000]: 247). Αθνξά ηελ αλάγθε, δειαδή, «λα ηεζνχλ φξηα ζηνλ πινπξαιηζκφ [ζηε 

βάζε ηεο αλαγλψξηζεο] ηεο εγεκνληθήο θχζεο θάζε δπλαηήο ζπλαίλεζεο θαη ηεο 

αλεμάιεηπηεο βίαο πνπ απηή εκπεξηέρεη» (νπ.:253). Οη δηαθξηηέο ζέζεηο αθνξνχλ 

αθξηβψο ηνλ ηξφπν πνπ ζα «αληηκεησπίζνπκε απηή ηε βία, [πνπ ζα] ρεηξηζηνχκε ηνλ 

αληαγσληζκφ» (νπ.: 260). Αθνξνχλ, δειαδή, ηα εζηθά δεηήκαηα κε ηα νπνία 

αλακεηξψληαη απηέο νη πξαθηηθέο θαη ζηα νπνία «δελ κπνξεί λα δνζεί νξηζηηθή ιχζε» 

(νπ.). Απηή ε δηαπίζησζε επαλαθέξεη ην δήηεκα ηεο εγθαζίδξπζεο, ηεο ζπγθξφηεζεο, 

πνπ εκπεξηέρεη ηε ζπκκεηνρή ζηελ θαηαλνκή ηεο εμνπζίαο θαη επηζθξαγίδεη ηε δνκηθή 

ζρέζε ηνπ αξρείνπ κε ην δεκφζην σο ηελ αλάιεςε εμνπζίαο/δχλακεο.  

 

πσο ζεκεηψλεη ν Marchart ζην θείκελφ ηνπ Staging the Political, «ε ζηηγκή ηεο 

αξρηθήο εγθαζίδξπζεο […] είλαη ην ζεκείν ζην νπνίν απνθαιχπηεηαη ε 

ελδερνκεληθφηεηά, θαζψο απηή ε εγθαζίδξπζε είλαη δπλαηή κφλν κέζσ ηεο 

θαηαζηνιήο ησλ ελαιιαθηηθψλ πνπ ήηαλ εμίζνπ αλνηρηέο» (Marchart, 2004: ρσξίο 

αξίζκεζε). Ζ έλλνηα ηεο απνθάιπςεο –ηεο αλάδπζεο ζα κπνξνχζακε λα πνχκε κε 

θνπθσηθνχο φξνπο– αθνξά ηηο «ζρέζεηο εμνπζίαο δηακέζνπ ησλ νπνίσλ ε πξάμε ηεο 

εγθαζίδξπζεο ιακβάλεη ρψξα» (νπ.). πσο ζεκεηψλεη ε Mouffe, νη δηαθξηηέο ζέζεηο 

ζεκαίλνπλ παξαδνρή φηη ην πεδίν απαηηεί πάληα απνθάζεηο πνπ ζπλδένληαη κε απηή 

ηε βία. χκθσλα κε ηε ζεσξεηηθφ, απηφ πνπ είλαη απαξαίηεην είλαη λα ηεζνχλ φξηα σο 

πξνο ην είδνο ηεο αληηπαξάζεζεο πνπ ζεσξείηαη λφκηκν ζηε δεκφζηα ζθαίξα. Θα 

πξέπεη φκσο λα αλαγλσξίδεηαη ε πνιηηηθή θχζε ησλ νξίσλ θαη λα κελ παξνπζηάδνληαη 

σο επηηαγέο εζηθήο ή νξζνινγηθφηεηαο (Mouffe, 2004 [2000]: 177). Απηφ καο 

επαλαθέξεη ζην δήηεκα ηεο ζεκαζίαο ηεο ζεζκίδνπζαο δηάζηαζεο πνπ ζα 

πξνζδηνξίζεη πψο ζα δηακνξθσζεί έλα ζχλνιν πξαθηηθψλ πνπ ζα επηηξέςεη ηε 

ζπγθξφηεζε θξηηηθψλ ζεαηψλ, πνπ ζα πξνζδηνξίζεη ηνπο φξνπο ζπκκεηνρήο ησλ 

ππνθεηκέλσλ, γηα λα παξαθξάζνπκε ηα ιφγηα ηεο ζεσξεηηθνχ.  
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Ζ έλλνηα αληη-εγεκνληθφ αξρείν κπνξεί λα αλαθέξεηαη πεξηζζφηεξν ζην ζέκα ηεο 

αληίζεζεο ή ηεο ελαληίσζεο θαη φρη ζηε θαληαζίσζε ηεο εμάιεηςεο ηεο εγεκνλίαο πνπ 

θάζε αξρείν εκπεξηέρεη. Κάζε αξρείν θέξεη ηα ίρλε ησλ πξάμεσλ εμνπζίαο πνπ ην 

ζπγθξνηνχλ. Σν αξρείν αλαδεηθλχεη θαη δελ παξαβιέπεη ην δήηεκα ηνπ εμνπζηαζκνχ 

θαη ησλ κεραληζκψλ απνθιεηζκνχ πνπ δηέπνπλ ηε ζπγθξφηεζή ηνπ. Ζ εμνπζία δελ 

αθνξά κηα «εμσηεξηθή ζρέζε κεηαμχ δχν πξνδηακνξθσκέλσλ ηαπηνηήησλ, αιιά είλαη 

ν παξάγνληαο εθείλνο πνπ δηακνξθψλεη ηηο ίδηεο ηηο ηαπηφηεηεο» (νπ.: 184).  

 

Αο ζηαζνχκε γηα άιιε κηα θνξά ζην δήηεκα ηνπ κέζνπ, σο „δηαθνξνπνηεηηθνχ 

κεραληζκνχ‟ θαη ζην παξάδεηγκα ηνπ Hirschhorn. Σν αξρεηαθφ πιηθφ, ζηελ πεξίπησζή 

ηνπ είλαη έλα έθζεκα πνπ παίξλεη ηε ζέζε ελφο γιππηνχ ή ελφο κλεκείνπ. Σα 

αξρεηαθά-κλεκεία, φκσο, ηνπ Hirschhorn ζηνρεχνπλ άκεζα ζηελ δηαηάξαμε ησλ 

νξίσλ ησλ κέζσλ απφ ηα νπνία εθθηλεί ε πξαθηηθή ηνπ. Σα έξγα ηνπ απνβιέπνπλ ζηελ 

απνδηάξζξσζε παξαδνζηαθψλ ρεηξηζκψλ ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ θαη δεζπνδνπζψλ 

ζεκαζηψλ ηεο θπξίαξρεο πνιηηηθήο ηεο κλήκεο. Σα κλεκεία πνπ θαηαζθεπάδεη 

θαίλνληαη αξρηθά πεξηζζφηεξν σο επηηίκεζε απηνχ πνπ παλεγπξίδνπλ. Πξφθεηηαη γηα 

εθήκεξεο θαηαζθεπέο αθηεξσκέλεο ζε θηιφζνθνπο,  γηα πξνρεηξνθηηαγκέλα 

αθηεξψκαηα, ηάκαηα ζε ζπγγξαθείο θαη θαιιηηέρλεο θαζψο θαη γηα απηνζρέδηα 

πεξίπηεξα ζηα νπνία εθηίζεληαη θάζε ινγηψλ αληηθείκελα θαη πιεξνθνξηαθφ πιηθφ. 

ηελ νπηηθή απηή „παξαδξνκή‟, ειιείςεη ράξεο –ζηελ φςε–, ζηηβαξφηεηαο, 

απηνπεπνίζεζεο θαη νξγάλσζεο ζπλνςίδεηαη ε αληί-ζεζε ηνπ αξρείνπ ηνπ Hirschhorn 

θαη ε αλάθιεζε ηαπηφρξνλα ελφο εγεκνληθνχ ξφινπ. Θέηνληαο ηφζν θνξκαιηζηηθά 

φζν θαη ζεκαηηθά ην δήηεκα ηνπ δηαρσξηζκνχ ηεο ειίη απφ ην ιατθφ, ηνπ πνιηηηζκνχ 

ηεο ειίη απφ ηνλ ιατθφ πνιηηηζκφ, καο ππελζπκίδεη ηε δπλαηφηεηα πνπ καο πξνηείλεη ν 

θνηλσληνιφγνο Peter Burke. Ο Burke καο πξνηξέπεη λα αληηθαηαζηήζνπκε ηηο ιέμεηο 

απηέο κε ηνπο φξνπο «θπξίαξρνο θαη ππνηειήο πνιηηηζκφο πξνθεηκέλνπ λα 

αλαιχζνπκε ηε κεηαμχ ηνπο ζρέζε κε φξνπο θνηλσληθνχ ειέγρνπ θαη πνιηηηζηηθήο 

εγεκνλίαο» (Burke, 2002 [1992]: 142). Απηή ε ζρέζε αλαθέξεηαη ζε επηινγέο, φπσο 

απηέο ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ή ηεο αληίζηαζεο
144

 πνπ επηηξέπνπλ λα πξνζδηνξηζηνχλ 

                                                 

144 O Burke θάλεη έλαλ ελδηαθέξνλ ζρφιην γηα πξαθηηθέο ζπιινγήο αλακλεζηηθψλ ηεο ιατθήο 

θνπιηνχξαο. Σν ζρφιηφ ηνπ είλαη αξθεηά ελδηαθέξνλ γηα πξαθηηθέο φπσο ην Folk Archive: 

Contemporary Popular Art from the UK ηνπ Jeremy Deller, κηα πξνζσπηθή ζπιινγή αληηθεηκέλσλ, 

δξαζηεξηνηήησλ θαη πιεξνθνξηψλ γηα ηηο δεκηνπξγηθέο εθθξάζεηο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ηεο 

ζεκεξηλήο Βξεηαλίαο. Ο Burke ζεκεηψλεη φηη νξηζκέλνη κειεηεηέο ηνπ ιατθνχ πνιηηηζκνχ θαηαιήγνπλ 

λα ηνλ νξίζνπλ σο πνιηηηζκφ αληίζηαζεο ζηελ θπξηαξρία ηνπ επίζεκνπ πνιηηηζκνχ ή ηνπ πνιηηηζκνχ 
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ζέζεηο ζπιινγηθήο δξάζεο, λα αλαιπζνχλ φρη κφλν αηνκηθέο ή νκαδηθέο πξάμεηο αιιά 

θαη πνιηηηζκηθέο κνξθέο (νπ.: 147). Οη δνκέο νη ίδηεο, φπσο έρεη θαηαδείμεη ε ζεσξία, 

ππφθεηληαη ζε απηφ ηνλ δηαρσξηζκφ θπξηαξρίαο θαη ππνηέιεηαο −ραξαθηεξηζηηθφ 

παξάδεηγκα ηνπ νπνίνπ είλαη ην απνηθηαθφ αξρείν. 

 

Σν αξρείν αθνξά κηα πνιηηηθή ηάμε πξαγκάησλ ε νπνία ζε θάζε πεξίπησζε είλαη ε 

έθθξαζε κηαο εγεκνλίαο, «ελφο εηδηθνχ ζρήκαηνο ζρέζεσλ εμνπζίαο» (Mouffe, 2004 

[2000]: 184). Μηα ηέηνηα πξαθηηθή «δελ κπνξεί λα πεξηνξηζηεί ζηελ αληηπξνζψπεπζε 

πξνδηακνξθσκέλσλ ηαπηνηήησλ αιιά αμηψλεη λα δηακνξθψζεη ηηο ίδηεο ηηο ηαπηφηεηεο 

ζε έλα πεδίν πξφζθαηξσλ θαη πάληνηε ηξσηψλ ζρέζεσλ» (νπ.), πνπ ζε απηή ηελ 

πεξίπησζε εθηείλνληαη πέξα απφ ηα απζηεξά φξηα ηεο ηέρλεο. χκθσλα κε ηνλ 

Marchart κε ηηο πξαθηηθέο απηέο:  

 

«δελ έρνπκε πξφζβαζε ζηνλ αληαγσληζκφ κε ηελ απζηεξή νληνινγηθή έλλνηα, απηφ 

παξά φια απηά δε ζεκαίλεη φηη ε νληνινγηθή θαηεγνξία ηνπ ξηδνζπαζηηθνχ 

αληαγσληζκνχ είλαη πεξηηηή, νχηε ζεκαίλεη φηη ν ξηδνζπαζηηθφο αληαγσληζκφο δελ 

ππάξρεη. Ζ ζεσξεηηθή νληνινγηθή έλλνηα ηνπ αληαγσληζκνχ είλαη ρξήζηκε γηαηί καο 

παξέρεη κηα ηδέα νξίνπ πνπ δίλεη έκθαζε ζηηο ζπλζήθεο ηεο δπλαηφηεηαο θαη ηεο 

αδπλαηφηεηαο ησλ „πξαγκαηηθά ππαξθηψλ‟ αληαγσληζκψλ θαη δηακάρεο ζηνλ 

πιεζπληηθφ θαζψο θαη ησλ „δεκφζησλ ζθαηξψλ‟ ζηνλ πιεζπληηθφ» (Marchart, 2004). 

 

Οηθεηνπνηνχκελνη ην επηρείξεκα ηνπ ζεσξεηηθνχ, κπνξνχκε λα ζθεθηνχκε φηη ην 

αληαγσληζηηθφ αξρείν κάο παξέρεη κηα «αίζζεζε νξίνπ» ζρεηηθά κε απηέο ηηο 

ζπλζήθεο. Μπνξεί λα αλνίμεη κηα δίνδν πξνο: 

 

«ηε ζηηγκή ηνπ αληαγσληζκνχ, φπνπ ε αλαπνθάζηζηε θχζε ησλ ελαιιαθηηθψλ θαη ηεο 

απφθαζεο (resolution), δηα κέζνπ ησλ ζρέζεσλ εμνπζίαο γίλεηαη ηειείσο νξαηή, [απηφ] 

θαζηζηά ην πεδίν ηνπ „πνιηηηθνχ‟. […] απηή είλαη αθξηβψο ε ζηηγκή ζηελ νπνία ε 

δεκφζηα ζθαίξα δηαλνίγεηαη, πνπ θαζίζηαηαη νξαηή θαη θέξλεη ζην θσο πξάγκαηα πνπ 

δελ ήηαλ νξαηά πξηλ. Ζ „δεκφζηα ζθαίξα‟ είλαη ην φλνκα ηνπ ηφπνπ (locus) ζηνλ νπνίν 

                                                                                                                                             
ηεο ειίη. Ζ ζηξαηεγηθή πνπ πηνζεηείηαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε είλαη ακπληηθή, θαηάιιειε γηα 

αλζξψπνπο πνπ βξίζθνληαη ζε ζέζε ππνηέιεηαο. Δθθξάδεη, κάιινλ, ηελ ππνλφκεπζε παξά ηελ πξφζεζε 

ζχγθξνπζεο, ζε αληίζεζε κε ηαθηηθέο αληαξηνπφιεκνπ ή άιισλ εηδψλ αλνηρηψλ ερζξνπξαμηψλ. Παξφι‟ 

απηά, φπσο θαηαιήγεη ν Burke, δελ παχνπλ λα απνηεινχλ αληίζηαζε. Δληνχηνηο απηή ε ακπληηθή 

αληίζηαζε, ζχκθσλα κε ηελ πην εθιεπηπζκέλε πξνζέγγηζε ηνπ Paul Willis, ζηελ νπνία ζηξέθεη ηελ 

πξνζνρή καο ν Burke έρεη πνιιέο θνξέο ηελ αζέιεηε ζπλέπεηα ηεο αλαπαξαγσγήο ηεο αληζφηεηαο 

(Burke, 2002 [1992]: 147-8) 
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ε ελδερνκεληθφηεηα απνθαιχπηεηαη απφ ηνλ αληαγσληζκφ. […] απηφ πνπ 

„αλαπαξίζηαηαη‟ ζηελ πεξίπησζε ηεο επαλάζηαζεο δελ είλαη ε κηα ή ε άιιε 

ζπγθεθξηκέλε αμίσζε αιιά ε παληειψο θελή έλλνηα κηα λέαο ηάμεο ε νπνία αληηηίζεηαη 

ζηελ παιαηά, ζην παιαηό θαζεζηώο (ancient regime). […] ε ηέηνην βαζκφ, κάιηζηα 

ψζηε ε κειινληνινγηθή (futural) λέα ηάμε, ζηελ νπνία ε επαλάζηαζε απνζθνπεί, 

πξέπεη λα είλαη δηακεηξηθά αληίζεηε κε ηελ ππάξρνπζα θαη ηελ ηφζν γλσζηή παιαηά 

ηάμε, δελ κπνξεί (ηε ζηηγκή ηεο επαλάζηαζεο) λα έρεη θαλέλα πεξηερφκελν θαη θαλέλα 

αληηθείκελν». (νπ.). 

 

Τπφ απηή ηελ έλλνηα ην κειινληνινγηθφ αξρείν ιακβάλεη έλα λέν λφεκα. Σν 

ζεκαίλνλ, κειινληνινγηθφ αξρείν, ζηξέθεηαη εθηφο ηεο ζεκαζηνδφηεζεο 

(signification) θαη θαζίζηαηαη έλα «θελφ ζεκαίλνλ» [Laclau ζην (νπ.)]. Σα „εθζέκαηα‟ 

ηνπ Hirschhorn ηνπνζεηνχληαη ζθφπηκα ζηνλ δηάθελν ρψξν ησλ θαιιηηερληθψλ κέζσλ. 

Ζ δνκή δελ δηαζέηεη απφ κφλε ηεο ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηε δπλαηφηεηα 

αλαζπλάξζξσζεο, εθηφο ησλ ελδερνκεληθψλ κνξθψλ ζπλάξζξσζεο νη νπνίεο 

επηηξέπνπλ ζηελ φπνηα θξίζε λα δηεπζεηεζεί ζηηο πην απίζαλεο θαηεπζχλζεηο. Σα 

αξρεηαθά εθζέκαηα ηνπ Hirschhorn ηνπνζεηνχληαη ζηε ζέζε ησλ ελδερνκεληθψλ 

ζπλαξζξψζεσλ.   

  

Tν έξγν ηνπ Hirschhorn, ζπζηεκαηηθά επηρεηξεί λα θάλεη νξαηέο ηηο νκάδεο εθείλεο 

πνπ βξίζθνληαη ζηε ζθηά ηνπ ζχγρξνλνπ θαπηηαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο. Σαπηφρξνλα ν 

θαιιηηέρλεο ζηξέθεη ηελ θξηηηθή ηνπ ζηηο ίδηεο ηηο δηνξγαλψζεηο ηεο ηέρλεο (φπσο, 

απηή ηεο Documenta), νη νπνίεο αλαπαξάγνπλ ην ζχγρξνλν θαπηηαιηζηηθφ ζχζηεκα. Ο 

θαιιηηέρλεο ζην αίηεκα ηεο δηνξγάλσζεο λα νξγαλψζεη έλα έξγν πνπ ζα πξνσζνχζε 

ηηο ηδέεο ηεο „θνηλφηεηαο θαη ηεο „ζπλεξγαζίαο‟, έθαλε έλα έξγν πνπ κε έλαλ 

ελδηαθέξνληα ηξφπν θαζηζηνχζε απηή ηελ ίδηα ηελ θαιιηηερληθή θνηλφηεηα ηεο 

δηνξγάλσζεο έλα δηαθξηηφ έμσζελ ηεο θνηλφηεηαο ηελ νπνία ζπκπεξηέιαβε ν 

θαιιηηέρλεο ζην έξγν ηνπ. Με ηνλ ηξφπν απηφ ην έξγν ηνπ αληί λα παλεγπξίδεη, 

ζηέθεηαη επηθξηηηθά απέλαληη ζηελ ηδέα κηαο πιήξσο ζπκπεξηιεπηηθήο, ζπλαηλεηηθήο 

θνηλφηεηαο. Παξάιιεια, ηα κλεκεία ηνπ αμηνπνηνχλ δεκηνπξγηθά ηε δπλακηθή ηεο 

αξλεηηθφηεηαο. Υαξαθηεξίδνληαη απφ έλα «δηαθσηηζηηθφ» πλεχκα θαζψο αλαθαινχλ 

ην φξακα ηεο «δηαπαηδαγψγεζεο» ησλ θησρψλ θαη απνθιεηζκέλσλ θέξλνληάο ηνπο ζε 

επαθή κε φινπο εθείλνπο ηνπο δηαλννχκελνπο πνπ κίιεζαλ εμ νλφκαηφο ηνπο. Ζ 

δξάζε ηνπ Hirschhorn ελέρεη ηελ αλαγλψξηζε ηεο ζεκαζίαο ηεο «πιήζπλζεο ηνπ 

ζεζκηζηηθνχ γεγνλφηνο» (pluralization of instituting event), θαηά ηελ πξνζέγγηζε ηνπ  
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Raunig (2009a: 184). ζνη ζπγθεληξψλνληαη γχξσ απφ ηα ζπλαξζξσηηθά κλεκεία ηνπ 

Hirschhorn, σο κέξε ηνπ εθζέκαηνο ή σο ζεαηέο, νξγαλψλνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο εθ λένπ, 

σο κέιε κηαο δπλάκεη νκάδαο, «ζπλδεφκελνη ζπλερψο κε λένπο, ηνπηθνχο θαη 

παγθφζκηνπο αγψλεο» (νπ.: 185). Απφ απηφ ην ζεκείν ζα εθθηλήζνπκε ην επφκελν 

θεθάιαην, πνπ εζηηάδεη αθξηβψο ζηηο πξαθηηθέο πνπ ζέηνπλ ζην επίθεληξν ηε 

ξηδνζπαζηηθνπνίεζε ηεο θαιιηηερληθήο πξαθηηθήο πξνο λέεο, απξφζκελεο 

ζπλαξζξψζεηο. Πξφθεηηαη γηα κηα ηέρλε πνπ αλαδεηά λέα εξείζκαηα ζηελ επαλίδξπζε 

ζεζκψλ κε δίθαην θαη δεκηνπξγηθφ ηξφπν θαη πξνζβιέπεη ζηνλ κεηαζρεκαηηζκφ 

(transforming) ηφζν ηεο θαιιηηερληθήο φζν θαη ηεο ζεζκίδνπζαο πξαθηηθήο. Σα έξγα 

ηα νπνία ζα εμεηάζνπκε πξνθξίλνπλ ηε ζπκκεηνρή ζηηο ίδηεο ηηο δηαδηθαζίεο ηεο 

ζέζκηζεο θαη ζε πνιηηηθέο πξαθηηθέο πνπ δηαπεξλά (traverse) ηα πεδία, ηηο δνκέο, ηνπο 

ζεζκνχο. Σν θχξην δεηνχκελν, φπσο ζα πξνζπαζήζνπκε λα δείμνπκε είλαη ε εμέηαζε 

ησλ πξνυπνζέζεσλ κε ηηο νπνίεο ιακβάλεη ρψξα απηή ε κεηάβαζε. πσο επηζεκαίλεη 

ν ηαπξαθάθεο: 

 

 «[…]ζε κηα επνρή […] επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθά […] πεδία θαη 

ζεσξεηηθά ξεχκαηα, δειαδή ζε κηα επνρή αλνηρηφηεηαο […], ζα ήηαλ [κε παξαγσγηθφ] 

λα κέλνπκε θαζεισκέλνη ζε πξνθαζνξηζκέλεο δηαρσξηζηηθέο γξακκέο (θάηη ηέηνην 

δεκηνπξγεί αξρηθά κηα ακεραλία απέλαληη ζηελ ηδέα ησλ δηαθξηηψλ ζέζεσλ). Σν 

επηρείξεκα απηφ σζηφζν δελ λνκηκνπνηεί κηα ινγηθή ηνπ ηχπνπ „ηα πάληα 

επηηξέπνληαη‟. Θα πξέπεη λα νδεγήζεη ζηελ επαλαμηνιφγεζε θαη ηνλ επαλαθαζνξηζκφ 

ησλ δηαθξίζεσλ παξά ζε κηα „κεηα-κνληέξλα‟ θαηάξγεζε θάζε είδνπο δηαρσξηζηηθψλ 

γξακκψλ θαη νξίσλ. ε θάζε πεξίπησζε αθφκα θαη αλ θαληαζηψλνπκε φηη κπνξνχκε λα 

ηα θαηαξγήζνπκε, εθφζνλ ε ηάμε ηνπ ζπκβνιηθνχ παξακέλεη ν απψηεξνο νξίδνληαο 

καο, ην δηαθχβεπκα είλαη πάληνηε ν επαλαθαζνξηζκφο ησλ νξίσλ» (ηαπξαθάθεο, 2008 

[1999]: 37). 

 

Ζ πξαθηηθή ηνπ Hirschhorn πεξηγξάθεη ην είδνο αξρεηαθήο πξαθηηθήο πνπ 

ζεκαηνδνηεί ηελ απνθνξχθσζε ηνπ αξρεηαθνχ αληαγσληζκνχ. Ζ πξαθηηθή ηνπ 

βξέζεθε ζην επίθεληξν ζεσξήζεσλ, φπσο ηεο Bishop, πνπ κειέηεζαλ ηελ ηέρλε 

ζρεζηαθνχ αληαγσληζκνχ. ε απηφ ην θεθάιαην παξαθνινπζήζακε ηηο κεηαηνπίζεηο 

ζηελ αξρεηαθή πξαθηηθή πνπ παξνπζηάδνπλ ην αξρείν σο εγθαηάζηαζε. 

Αλαθεξζήθακε παξαδεηγκαηηθά ζε πεξηπηψζεηο πνπ θαζηζηνχλ ην αξρείν έλα ζηαηηθφ 

έθζεκα. ηαδηαθά δηαπηζηψλνπκε πεξηπηψζεηο πνπ πξνθαινχλ ηνλ ζεαηή ζε κηα 

θξηηηθή θαηαλάισζε ηνπ αξρείνπ σο κλεκεηαθνχ θαη άηνπνπ ηαπηφρξνλα. ε απηή ηελ 

πνξεία δηαθαίλεηαη ε πξφζεζε λα αλακεηξεζνχλ ηα αξρεία δπλακηθά κε ηηο θπξίαξρεο 
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εγεκνληθέο αλαπαξαζηάζεηο απνκαθξπλφκελα απφ γεληθήο ρξήζεο δηαηππψζεηο γηα ην 

αξρείν σο θπζηθφ ρψξν κλήκεο. ην επίθεληξν κηαο ηέηνηαο πξννπηηθήο βξίζθεηαη 

ηφζν ν «ζρεζηαθφο αληαγσληζκφο» ηεο Bishop φζν θαη ε «δηαιεθηηθή ζχγθξνπζε» 

ηνπ Ranciere. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο θαιιηηερληθψλ πξαθηηθψλ, νη νπνίεο αμηψλνπλ 

δεηήκαηα θαηαλνκήο ρψξσλ θαη αλαπεξηγξαθήο θαηαζηάζεσλ, δηαθεχγεη 

νπνηαδήπνηε ζεκαζία ή ζχγθξνπζε ζεκαζηψλ, φπσο ζεκεηψλεη ν θηιφζνθνο. Ζ 

ζπιινγή θαη ε πξφζθιεζε ζχκθσλα κε ην επηρείξεκα ηνπ ζεσξεηηθνχ, φπσο είπακε 

λσξίηεξα, δηακνξθψλνπλ έλα κνλνζέζην ηφπν πνπ πνιιέο θνξέο ζπζθνηίδεη ηνπο 

φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο παξαγσγήο „κηαο θνηλφηεηαο‟. Ζ ζπιινγηθή θαηάζηαζε 

αληηθεηκελνπνηείηαη θαη δελ ππάξρεη πεξηζψξην πεηξακαηηζκνχ πξνο λέεο ζρέζεηο πνπ 

δελ αληηιακβάλνληαη ηνλ θφζκν θαη ηελ θνηλφηεηα ζαλ θάηη δεδνκέλν. Αληίζεηα, 

ζχκθσλα κε ηηο ζεσξήζεηο πνπ εζηηάδνπλ ζηνλ αληαγσληζκφ, επηδεηείηαη έλαο 

πεηξακαηηζκφο, πνπ επηηξέπεη λα θαλεί φηη ε θνηλφηεηα είλαη θάηη πνπ αγσληζηηθά 

δηεθδηθείηαη κέζα ζε έλαλ δηαθηινληθνχκελν θφζκν.  

 

Πνιινί θαιιηηέρλεο εζηίαζαλ ηελ πξαθηηθή ηνπ ζε απηφ ην δήηεκα. Ο Santiago Sierra 

θαη ν Artur Zmijweski, γηα παξάδεηγκα, ησλ νπνίσλ ε πξαθηηθή ζπλδέζεθε κε ηνλ 

ζρεζηαθφ αληαγσληζκφ, είλαη θαιιηηέρλεο πνπ κε ηελ πξαθηηθή ηνπο κίιεζαλ γηα ηνπο 

ηδηαίηεξνπο απνθιεηζκνχο πνπ ζπγθξνηνχλ ηε ζχγρξνλε θνηλσλία θαη πεξηγξάθνπλ ηε 

ζεκεξηλή ζπλζήθε. ηηο αληηπαξαζέζεηο πνπ πξνθάιεζαλ, κε ην έξγν ηνπο, κέζα 

ζηνπο ίδηνπο ηνπο θφιπνπο ηεο θαιιηηερληθήο θνηλφηεηαο θαίλεηαη γηα άιιε κηα θνξά 

φηη ηα θεθηεκέλα ηνπ έξγνπ ηέρλεο, νη φξνη πνπ ηα πεξηγξάθνπλ θαη ην δήηεκα ηνπ 

δεκηνπξγνχ, είλαη ππφ ζπλερή δηαπξαγκάηεπζε. Σα ζέκαηά θαη νη φξνη παξαγσγήο 

ησλ έξγσλ ηνπο ζρεηίδνληαη κε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ παγθνζκηνπνίεζε θαη ηηο 

ζχγρξνλεο ζπλζήθεο εξγαζίαο. Δγείξνπλ δεηήκαηα πνπ πξνθαινχλ αλεζπρία, 

αγγίδνληαο ζέκαηα ηακπνχ θαη «μεζθεπάδνληαο ηελ παξνπζία ηνπ Άιινπ ζηελ 

θνηλσλία»
145

 . Ο Sierra, ζε έλα απφ ηα έξγα ηνπ, πιήξσζε λαξθνκαλείο πφξλεο απφ ηε 

Βξαδηιία κε λαξθσηηθά ηεο αξεζθείαο ηνπο πξνθεηκέλνπ λα ζρεκαηίζνπλ κηα γξακκή 

ρηππεκέλε κε ηαηνπάδ ζηελ πιάηε ηνπο. Σν 1997 έβαιε θσηηά ζε κηα γθαιεξί 

εθθξάδνληαο ηελ ερζξηθφηεηά ηνπ πξνο ηηο εκπνξηθέο δνκέο ηνπ θφζκνπ ηεο ηέρλεο. Ο 

Zmijweski ζην Them (2007), δήηεζε απφ κέιε ηεζζάξσλ νκάδσλ δηαθνξεηηθνχ 

ηδενινγηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ λα εθπξνζσπεζνχλ δσγξαθίδνληαο έλα παλφ. ηελ 

                                                 
145 http://www.culture.pl/en/culture/artykuly/os_zmijewski_artur 
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πνξεία απηήο ηεο θαηλνκεληθά αζψαο πξφθιεζεο ηα κέιε ησλ δηαθνξεηηθψλ νκάδσλ 

ζα αξρίζνπλ λα εμαπνιχνπλ κεηαμχ ηνπο ιεθηηθά θαη φρη κφλν ππξά. Τπήξμαλ πνιιέο 

δηαθσλίεο γηα ην αλ ε ππεξέθζεζε αδχλακσλ θαη επηζθαιψλ νκάδσλ γηα ηηο αλάγθεο 

ελφο θαιιηηερληθνχ πξφηδεθη είλαη ζεκηηή ή φρη. Ζ „ζπγθξνπζηαθφηεηα‟ απηψλ ησλ 

έξγσλ δελ αθνξά κφλν ηελ εζσηεξηθή ζπλζήθε πνπ πεξηγξάθεη ηα ίδηα ηα έξγα, ην 

ζέκα θαη ηνπο φξνπο παξαγσγήο ηνπο, αιιά αθνξά ην γεγνλφο φηη ηα έξγα πξνθαινχλ 

ζπγθξνπζηαθφηεηα. Ζ εζσηεξηθή ζπλζήθε „ζπγθξνπζηαθφηεηαο‟ θαζίζηαηαη θαη ε 

εμσηεξηθή ζπλζήθε απηνλνκίαο ηνπ έξγνπ ηέρλεο, πνπ ηειεί ζε ζπλερή δηεθδίθεζε, ζε 

ζρέζε φρη κφλν κε ηηο εζσηεξηθέο ππνζέζεηο ηνπ πεδίνπ ηεο ηέρλεο αιιά θαη κε ηηο 

ίδηεο ηηο θνηλσληθέο παξακέηξνπο. ηνλ θπληζκφ κε ηνλ νπνίν νη θαιιηηέρλεο 

εθθξάδνληαη ζρεηηθά κε ηα φξηα ηεο ίδηαο ηνπο ηεο πξαθηηθήο, επηβεβαηψλεηαη ην 

γεγνλφο ηεο ζπλερνχο δηεθδίθεζεο. Καηά ηνλ Sierra «ηα έξγα αθνξνχλ ηνπο ίδηνπο 

ηνπο θαιιηηέρλεο πνπ ζέινπλ λα παξνπζηάδνληαη σο νη θαιφθαξδνη, σο απηνί πνπ 

ζθέθηνληαη ηνπο άιινπο, μέξσ ηη είκαη, έλαο παξαγσγφο πνιπηειψλ πξντφλησλ. [Σν 

πξφβιεκα δελ είλαη ην έξγν]. Σν πξφβιεκα είλαη νη θνηλσληθέο ζπλζήθεο πνπ κνπ 

επηηξέπνπλ λα θάλσ απηά ηα έξγα»
146

. ηνλ αξρεηαθφ αθηηβηζκφ ησλ βηνηερλνινγηθψλ 

ελεξγεκάησλ ησλ Critical Art Ensemble, ζηνπο νπνίνπο αλαθεξζήθακε λσξίηεξα 

βξίζθνπκε ηηο ιεπηέο παξακέηξνπο ηέηνησλ ζπγθξνχζεσλ (βι. ζρεηηθά ππνζεκείσζε 

138) πνπ δείρλνπλ πνιιέο θνξέο ηελ αδπλακία ηεο ίδηαο ηεο θνηλσλίαο λα ζθεθηεί 

ψξηκα ζρεηηθά κε ηηο αηηίεο ησλ ζπγθξνχζεσλ θαη ηελ (α)δπλαηφηεηα επίιπζήο ηνπο. 

 

Ο αξρεηαθφο αληαγσληζκφο ηνπ Hirschhorn εληάζζεηαη ζην είδνο ησλ θαιιηηερληθψλ 

πξαθηηθψλ πνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα ζρεκάηηζαλ κηα κνξθή ηέρλεο πνπ ζεσξεί ηνλ 

αληαγσληζκφ ζπζηαηηθφ θνκκάηη ηεο ζρεζηαθήο ηέρλεο. Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο νη 

πξαθηηθέο απηέο απνθαιχπηνπλ ηελ άξλεζε ηεο θνηλσλίαο λα απνδερηεί ηνλ 

ζπγθξνπζηαθφ ηεο ππξήλα θαη ψξηκα λα αλαγλσξίζεη φηη ε ηειηθή ιχζε δελ είλαη ην 

δεηνχκελν. Ζ αδπλακία ηεο θνηλσλίαο λα αληαπνθξηζεί, απνηειεζκαηηθά ζηηο ίδηεο ηεο 

ηηο αληηθάζεηο, νδήγεζε, φπσο δείρλνπλ νη παξαπάλσ πξαθηηθέο ζε έλα είδνο 

θαιιηηερληθνχ αθηηβηζκνχ. Σν αξρείν θαηά πσο θαίλεηαη δελ βξίζθεηαη εθηφο απηήο 

ηεο θαηεχζπλζεο. Ο αξρεηαθφο αθηηβηζκφο έρεη πνηθίιεο θαη δηαθνξνπνηεκέλεο φςεηο. 

Θα ζηαζνχκε ζε κεξηθέο αθφκα.  

  

                                                 
146 http://www.artnews.com/issues/article.asp?art_id=1335 
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4.4.3.  Αξρεηαθή ‘πληαθηηθή Πξαθηηθή’
147

. 

Μηα ζεηξά πξαθηηθψλ, βαζηζκέλεο ζε κηα έκπξαθηε δξάζε πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ 

έλαλ „θπξηνιεθηηθφ ηξφπν‟, ζα επηζθξαγίζνπλ ηε ξήμε κε ην παζεηηθφ αξρείν 

ρσξηθνχ πξνζδηνξηζκνχ, κε ην αξρείν σο ζεζκηζκέλνπ ρψξνπ κλήκεο (κλεκείν). Σν 

θαιιηηερληθφ δίδπκν Urbonas
148

 (Nomeda and Gediminas) κειεηά ηηο αληηθάζεηο πνπ 

αθνξνχλ ηηο λέεο νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο ζπλζήθεο ησλ πξψελ 

νβηεηηθψλ ρσξψλ, ηνλ ηξφπν πνπ απηέο επηδξνχλ ζηελ θαζεκεξηλή δσή, ηε 

δηαρείξηζε ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ θαη ηελ ηδέα ηνπ έζλνπο. Κάζε πξφηδεθη 

αλαπηχζζεηαη σο επηκέξνπο απφζπαζκα κηαο δηαδηθαζίαο πνπ ζπκπεξηιακβάλεη ηε 

ζπλεξγαζία κε νκάδεο θαη εηδηθνχο απφ δηάθνξα πεδία φπσο είλαη ε κνπζηθή, ε 

αξρηηεθηνληθή, ε ςπρηαηξηθή. ην έξγν Pro-Test Lab Archive (2005) (Αξρείν ηνπ 

Δξγαζηεξίνπ Γηακαξηπξίαο) (εηθ. 25), αλαδεηνχληαη, ζπιιέγνληαη θαη αλαιχνληαη 

εθηθηέο θαη αλέθηθηεο θφξκεο δηακαξηπξίαο γηα ην θιείζηκν ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ 

Ληζνπαλία (Lietuva). Σν γισζζηθφ παηρλίδη ηνπ ηίηινπ ηνπ έξγνπ ζηελ ειιεληθή ηνπ 

απφδνζε δελ κπνξεί λα γίλεη εχθνια θαηαλνεηφ. εκαίλεη, εθηφο απφ δηακαξηπξία, 

„πξνο-δνθηκή‟ ή „ππέξ-ηεο-δνθηκήο‟. Γεκηνπξγηθά ζα κπνξνχζακε ζηα Διιεληθά λα 

θάλνπκε έλα παξεκθεξέο γισζζηθφ παηρλίδη νλνκάδνληάο ην Δξγαζηήξην Γηα-

Μαξηπξίαο. ηε ζχγθιηζή ηνπο απηά ηα γισζζηθά παηρλίδηα ζα κπνξνχζαλ λα 

αλαθέξνληαη ζηνλ δνθηκαζηηθφ θαη επέιηθην ραξαθηήξα ηεο καξηπξίαο πνπ 

αληηηίζεηαη ζηελ ηδέα ηεο αδηακθηζβήηεηεο αμίαο θαη απνδνρήο ηεο καξηπξίαο.  

 

Σν εξγαζηήξην πνπ νξγάλσζαλ νη θαιιηηέρλεο –ζην ηακείν ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ, 

ραξαθηεξηζηηθνχ δείγκαηνο θηηξίνπ ηνπ πξψελ αλαηνιηθνχ κπινθ– ραξηνγξαθεί έλα 

ζελάξην δπλαηψλ ηξφπσλ δηακαξηπξίαο. Αλάκεζα ζηηο „δνθηκέο‟ πνπ επηρεηξνχλ νη 

δεκηνπξγνί ηνπ αξρείνπ-εξγαζηεξίνπ δνθηκάδεηαη ν κεραληζκφο ησλ κίληηα γηα λα 

εμεηαζηεί ε δπλαηφηεηα θαη ε δπλακηθή ή ε αδπλαηφηεηα ησλ δηακαξηπξηψλ. Σν 

αξρείν απηφ, ζχκθσλα κε ηνπο δεκηνπξγνχο ηνπ, είλαη ζπκβνιηθά αθηεξσκέλν ζηα 

«εηηεκέλα πεδία ηεο ηδησηηθνπνίεζεο»
149

, θαζψο ε Ληζνπαλία είλαη θαηά ηνπο 

θαιιηηέρλεο κηα ραξαθηεξηζηηθή ηέηνηα πεξίπησζε –φπσο, άιισζηε, θαη ζην ζχλνιφ 

ηνπο ζα ζπκπιεξψλακε νη αλαηνιηθέο ρψξεο. Ζ εηηεκέλε πφιε ηνπ Βίιληνπ παξέδσζε 

                                                 
147 Ο φξνο ζπληαθηηθή πξαθηηθή είλαη δάλεην απφ ηελ αλάιπζε ηνπ Gerald Raunig ζρεηηθά κε ηηο 

πηζαλέο δπλαηφηεηεο εξκελείαο ηεο έλλνηαο ηνπ constituo, ηεο constituent θαη constituted power 

(Raunig, 2009a: 176). 
148 Απφ ην άξζξν Devices for Αction ηεο Adriana Soto, http://www.e-flux.com/shows/view/5350, 

ηειεπηαία επίζθεςε 06/08. 
149 http://www.nugu.lt/, ηειεπηαία επίζθεςε 01/11. 
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ηα θιεηδηά ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ ζηελ Benetton, ε νπνία χζηεξα απφ πιεηζηεξηαζκφ 

αγφξαζε ην θηίξην. Σν εξγαζηήξην δηακαξηπξίαο απεχζπλε ζηνπο πνιίηεο ην αίηεκα λα 

πξνηείλνπλ έλα πηζαλφ ζελάξην δηακαξηπξίαο. Ζ πξφζθιεζε γηα ην είδνο ηεο 

δηακαξηπξίαο είλαη αλνηρηή. Οη δηακαξηπξίεο ζε νπνηαδήπνηε κνξθή, ερνγξαθεκέλεο 

ή βηληενζθνπεκέλεο ζπλεληεχμεηο, θείκελα, ζρήκαηα, πφζηεξ, πεξθφξκαλο ή άιιεο 

πξνηάζεηο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ επηζπκίεο ησλ πνιηηψλ θαζψο επίζεο θαη 

πεξηζηαηηθά αδπλακίαο ηέηνησλ πηζαλψλ ζελαξίσλ, ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην αξρείν. 

Σν εξγαζηήξην δηακαξηπξίαο απεχζπλε ηελ πξφζθιεζε ηνπ ζε πνιηηηζηηθνχο 

παξαγσγνχο θαη ζεσξεηηθνχο γηα λα ζπδεηήζνπλ ηφζν ηελ απνπζία φζν θαη ηελ 

(πνιηηηθή) επηζπκία δηακαξηπξίαο αλαθνξηθά κε δηάθνξα δεηήκαηα δεκφζηνπ ρψξνπ 

φπσο ηα κλεκεία, ε αζηηθή αλάπηπμε σο θαηαλαισηηθφ πξντφλ θαη ε επηθξάηεζε ηεο 

εηηθέηαο/θίξκαο (label). ην εξγαζηήξην-πεξίπηεξν έιαβε ρψξα κηα δηαδηθαζία 

«θηλεκαηνγξαθηθήο θαηαγξαθήο» (recording device). Σν έξγν ζηαδηαθά κεηαηξάπεθε 

ζε έλαλ δηθαζηηθφ-πνιηηηθφ αγψλα θαζψο αζθήζεθαλ ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο 

δηθαζηηθέο αγσγέο ζηνπο δεκηνπξγνχο ηεο πξσηνβνπιίαο θαη ζε ζπλεξγάηεο ηνπο 

θαηεγνξψληαο ηνπο γηα ηελ παξεκπφδηζε νηθνλνκηθψλ επελδχζεσλ ζηελ πεξηνρή
150

 

χςνπο πνιιψλ εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ. Απηφ πξνθάιεζε έληνλεο δηακάρεο. Σν 

πεξίπηεξν, παξφι‟ απηά, εμαθνινχζεζε λα ιεηηνπξγεί. Δίλαη έλαο ρψξνο φπνπ νη 

ζπγθξνχζεηο κπνξνχλ λα γίλνπλ δηαρεηξίζηκεο δεκνθξαηηθά ζε κηα θνηλσλία ζηελ 

νπνία ε ηδέα ηεο δηακαξηπξίαο ζπλδεφηαλ κε θαηαζηνιή θαη ε έλλνηα ηεο αληίζηαζεο 

πξνο ηελ εμνπζία ήηαλ αδηαλφεηε.  

 

Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ Δξγαζηεξίνπ Γηα-Μαξηπξίαο απνηειείηαη θπξίσο απφ 

ηεθκεξησηηθφ πιηθφ πνπ ζπληζηά ην αξρείν ησλ δηαθνξεηηθψλ δξάζεσλ δηακαξηπξίαο 

πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί. Σν αξρείν ζε απηή ηελ πεξίπησζε κεηαηξέπεηαη ζε έλα 

ζπκκεηνρηθφ εξγαζηήξην θαηαγξαθήο ηεο επηζπκίαο. Πξφθεηηαη γηα κηα ρεηξνλνκία 

πνπ ππνγξακκίδεη ηνλ ξφιν θαη ηε ζεκαζία ηεο επηζπκίαο ζε δεηήκαηα ηνπ δεκφζηνπ 

βίνπ. πσο δειψλνπλ νη δεκηνπξγνί ηνπ πξφηδεθη, απηή ε έθβαζε αξρίδεη λα 

ακθηζβεηεί ηα φξηα ελφο θαιιηηερληθνχ πξφηδεθη θαη ηνπο πξφζθαηξνπο πεξηνξηζκνχο 

ζρεηηθά κε ην ηη γεληθά θαηαλνείηαη σο έξγν ηέρλεο. Αθνξά, δειαδή, ηελ 

παξαδνζηαθή πξνζέγγηζε πνπ αληηκεησπίδεη ην έξγν ηέρλεο σο ακηγψο 

πξνζδηνξηζκέλν θαη πεξηνξηζκέλν ζρεκαηηθά (gestalt) αληηθείκελν θαη σο δξάζε πνπ 

                                                 
150 Βι. http://www.evropskemesto.cz/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=635 ηειεπηαία  επίζθεςε  11/2010. 
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αζρνιείηαη κε ηνπο «αηζζεηηθνχο θνξείο» (aesthetic institutions)
151

. Σν έξγν ησλ 

Urbonas πξνζβιέπεη ζηελ θαηαλφεζε ηεο καξηπξίαο ζηε βάζε ηνπ „δηα-ζπλδεηηθνχ‟ 

ηεο ραξαθηήξα κεηαμχ ππνθεηκέλσλ απφ δηαθνξεηηθά πεδία θαη κεηαμχ πιεξνθνξηψλ 

πνπ ε αιιαγή ηνπ ζπγθεηκέλνπ ηνπο –νηθνλνκηθνχ, πνιηηηζηηθνχ, θαιιηηερληθνχ 

θ.ιπ.– παξάγεη λέα λνήκαηα. 

 

Σν πξφηδεθη βξίζθεηαη ζηα ίρλε ελφο άιινπ πξνγελέζηεξνπ αξρείνπ επηζπκηψλ, ηνπ 

Park Fiction (εηθ. 26), ην νπνίν μεθίλεζε ην 1994 ελάληηα ζηνλ εμεπγεληζκφ θαη ηελ 

αλνηθνδφκεζε κηαο πεξηνρήο ζην ιηκάλη ηνπ Ακβνχξγνπ. Σν πξφηδεθη εκπφδηζε ηελ 

αλνηθνδφκεζε θαηνηθηψλ θαη γξαθείσλ ζε κηα θεληξηθή πεξηνρή ηνπ ιηκαληνχ θαη ζηε 

ζέζε ηνπο πξνηάζεθε ε αλέγεξζε ελφο δεκφζηνπ πάξθνπ. Ο θαιιηηέρλεο Christoph 

Schäfer θαη νη θηλεκαηνγξαθίζηξηεο Margit Czenki θαη Ellen Schmeisser κεηαμχ 

άιισλ, αλέιαβαλ ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηνπο επίζεκνπο θνξείο ηεο πνιηηείαο. Σν 

αξρείν απνηέιεζε κηα απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πξφηδεθη πνπ νξγαλψζεθαλ 

πξνθεηκέλνπ λα θάλνπλ πξνζβάζηκε ηελ πξσηνβνπιία ζε φζν ην δπλαηφλ 

πεξηζζφηεξνπο πνιίηεο. Αλάκεζα ζε απηέο ηηο ηερληθέο ππήξρε θαη έλα απηνθηλνχκελν 

φρεκα ην νπνίν πεξηφδεπε ζε γεηηνληέο ζπιιέγνληαο ηηο επηζπκίεο ησλ θαηνίθσλ. Σν 

θηικ Desire will Leave the House and Take to the Streets πνπ εηνίκαζε ε Margit 

Czenki θαη ν ζρεδηαζκφο ελφο νκαδηθνχ παηρληδηνχ πνπ αλαθεξφηαλ ζηνπο ξφινπο θαη 

ηηο ζηξαηεγηθέο ζρεηηθά κε ηνλ ζρεδηαζκφ (planning) επηρεηξνχζαλ λα θάλνπλ 

δηαθαλή ηε γξαθεηνθξαηηθή δηαδηθαζία. Μηα ζεηξά θηλήζεσλ πνπ εμαζθάιηδαλ ζην 

πξφηδεθη ζέαζε (visibility) θαη πξνζβαζηκφηεηα ζθφπεπαλ λα δπζθνιέςνπλ ηηο αξρέο 

λα ζηακαηήζνπλ ην πξφηδεθη. Σν πάξθν πινπνηήζεθε ην 2005
152

. Σν αξρείν 

κεηαηξάπεθε ην ίδην ζε κηα ηερληθή ζέαζεο θαη πξνζβαζηκφηεηαο. Ζ ηερληθή απηή δελ 

πξέπεη λα θαηαλνεζεί κφλν ζηηο πξαθηηθέο άιια ζηηο πνιηηηθέο ηεο δηαζηάζεηο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηνπο ίδηνπο ηνπο κεραληζκνχο ηεο δηαδηθαζίαο ζεζκνπνίεζεο. 

Μηα ηέηνηα ζεψξεζε δίλεη κηα επηπιένλ ψζεζε ζηνλ αξρεηαθφ αληαγσληζκφ. Σν Park 

Fiction, φπσο ζεκεηψλεη ν Gerald Raunig, αλέπηπμε έλα «αξρείν πνπ εθξήγλπηαη». 

Γεκηνχξγεζε κηα ιεσθφξν κε γιππηά ησλ κε πξαγκαησκέλσλ επηζπκηψλ −έλαλ 

θπζηθφ ρψξν− θαη πξφζθεξε ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζην πιηθφ ηνπ αξρείνπ, 

                                                 
151 http://www.evropskemesto.cz/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=635 ηειεπηαία  επίζθεςε  11/2010. 
152 Βι. http://www.spatialagency.net/database/park.fiction, ηειεπηαία επίζθεςε 11/2010. 
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δεκηνπξγψληαο έλαλ ηζηφηνπν, έλαλ εηθνληθφ ρψξν ζπλάληεζεο. Σν Park Fiction 

ρξεζηκνπνηεί ηνλ φξν «ζπληαθηηθή πξαθηηθή» (Raunig, 2009a: 184) σο 

απηνραξαθηεξηζκφ. Ο ραξαθηήξαο ηνπ, έηζη, γίλεηαη θαηαλνεηφο σο «ζεζκίδνπζα 

πξαθηηθή». ε απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά ν ζεσξεηηθφο εληνπίδεη σο βαζηθά ηελ:  

 

«έλδεημε κηαο ηζρπξφηεξεο ζπκκεηνρήο ζηε ζέζκηζε, ηελ πιεζπληηθνπνίεζε ηνπ 

ζπκβάληνο ηεο ζέζκηζεο: εηδηθά ε αιιεινπρία ηφζσλ πνιιψλ ελ εμειίμεη θαη κε 

δηαθνξεηηθή ζχλζεζε ζεζκίζεσλ ιεηηνπξγεί σο πξφζθνκκα απέλαληη ζε έλαλ 

απηαξρηθφ ηξφπν ζέζκηζεο θαη ηαπηνρξφλσο ελαληηψλεηαη ζην θιείζηκν ηνπ ζεζκνχ θαη 

εληφο ηνπ ζεζκνχ» (νπ.: 15).  

 

Σν αξρείν επηζπκίαο θαη ν ξφινο ηνπ ζηε δηακφξθσζε ελφο δεκφζηνπ πάξθνπ φπσο 

ζηελ πεξίπησζε ηνπ Park Fiction, θαηνρπξψλεη ηελ αξρεηαθή πξαθηηθή σο κηα 

πξαθηηθή δξάζεο, σο έλα είδνο αθηηβηζκνχ πνπ βξίζθεηαη κέζα ζηα φξηα ηεο 

ζπκβνιηθήο ηάμεο. Ζ ίδηα ε παξαγσγή ελφο αξρείνπ απνηειεί κηα δηθιείδα αζθαιείαο. 

Ζ παξαγσγή αξρείνπ επηηξέπεη ηε δηακεζνιάβεζε παξνξκεηηθψλ θαη βίαησλ πξάμεσλ 

πνπ αληί λα εθηεινχληαη, εγγξάθνληαη ζην αξρείν ην νπνίν εθθέξεη ηελ επηζπκία γηα 

κηα δηαθνξεηηθή νξγάλσζε ησλ πξαγκάησλ απφ ηελ ππάξρνπζα ε νπνία δεκηνπξγεί 

ην αίζζεκα ηεο αδηθίαο ή ηεο απνηπρίαο. ε ζηηγκέο πνπ ην ππνθείκελν έρεη 

ζπκπηεζηεί, φπνπ αηζζάλεηαη φηη νη ζπλζήθεο δελ ηνπ αθήλνπλ πεξηζψξην δηαθπγήο, 

ελδέρεηαη κηα βίαηε ηδέα ή πξφζεζε λα εθδεισζεί ζηελ αληίζηνηρε πξάμε σο ε έζραηε 

δηέμνδνο ελάληηα ζην άγρνο. Ζ δεκηνπξγία ηνπ αξρείνπ απνηειεί ην ζεκείν 

ζπγθξάηεζεο κέζα ζην ζπκβνιηθφ δίθηπν πνπ δελ επηηξέπεη ηε δηάιπζε ηνπ 

θνηλσληθνχ δεζκνχ ή αθφκα πεξηζζφηεξν ηε δηάιπζε ηνπ ππνθεηκέλνπ θαηά ην 

„πέξαζκα ζηε πξάμε‟. Σν πέξαζκα άιισζηε απφ ηε ζεσξία ζηελ πνιηηηθή, απφ ηνλ 

ζηνραζκφ ζηε δξάζε δελ είλαη κηα εχθνιε ππφζεζε, γη‟ απηφ ε πξφθιεζε δελ 

βξίζθεηαη ζε κηα βίαηε «εθδξακάηηζε» (acting out) αιιά ζηελ «επαλελεξγνπνίεζε» 

(re-activation), ζα ιέγακε παξαθξάδνληαο ηνλ ηαπξαθάθε (2007: 103, 267-8)
153

. 

                                                 
153 Ζ Arendt ζην θείκελν ηεο κε ηίηιν Δμαθνινπζεί ε Πνιηηηθή λα Έρεη Κάπνην Νόεκα; ζεκεηψλεη: 

«νπζηαζηηθά δηαζρίδνπκε έλα πεδίν βίαηεο εκπεηξίαο πνπ καο σζεί λα εμηζψζνπκε ηελ πνιηηηθή κε ηε 

βία. Ζ εμίζσζε απηή κπνξεί λα απνδεηρηεί νιέζξηα, επεηδή θάησ απφ ηηο παξνχζεο ζπλζήθεο ην 

κνλαδηθφ πηζαλφ επαθφινπζν είλαη ε πνιηηηθή πξάμε λα ράζεη νπνηνδήπνηε λφεκα [Arendt ζηελ 

αλζνινγία πνπ επηκειήζεθε ν Kohn κε θείκελα πνπ ε θηιφζνθνο έγξαςε ηε δεθαεηία ηνπ 1950 (Kohn, 

2009 [2005]: 259]. Ζ δηαπίζησζε απηή ηεο θηινζφθνπ, εμαθνινπζεί λα είλαη ηδηαίηεξα επίθαηξε 

ζρεηηθά κε ηελ απνξία πνπ καο δεκηνπξγνχλ νη ζεκεξηλέο ζπλζήθεο δσήο πνπ καο θέξλνπλ κε 
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πσο, επηζεκάλακε ζηελ αξρή ηνπ θεθαιαίνπ θάλνληαο ιφγν γηα ηελ επηζπκία 

ζέζκηζεο κειεηάκε ην πέξαζκα ζην επέθεηλα ηνπ Πνιηηηθνχ δίλνληαο βαξχηεηα ζηελ 

έλλνηα ηεο Γηαθνξάο θαη φρη κφλν ζε απηή ηνπ αληαγσληζκνχ (Λίπνβαηο, 2001: 52). Ζ 

ζεψξεζε απηή ππνγξακκίδεη ην ελδηαθέξνλ γηα ην είδνο ησλ ζηφρσλ, ησλ κέζσλ 

επίηεπμεο θαη ησλ αγψλσλ δηεθδίθεζεο ηνπο. Πεξηγξάθεη ην πέξαζκα απφ ηε ζεζκηθή 

θξηηηθή ζηε ζεζκίδνπζα πξαθηηθή. Ζ ζεζκίδνπζα πξαθηηθή αλαθφπηεη ηελ αέλαε 

ζέιεζε γηα «θαζαξέο» θηλεηνπνηήζεηο πνπ γίλνληαη απηνζθνπφο. ε απηή ηελ 

πεξίπησζε ε επηζπκία ηνπ ππνθεηκέλνπ απαηηεί ηε κεξηθή θαζήισζε ζε νξηζκέλνπο 

κε ηπραίνπο ζηφρνπο, ηνπο νπνίνπο ην ππνθείκελν πξέπεη λα πάξεη ζηα ζνβαξά (νπ.: 

55). Γηα ηα δξψληα ππνθείκελα ζεκαζία έρνπλ νη κεξηθέο θαζειψζεηο θαη 

πξαγκαηψζεηο ηεο επηζπκίαο, ηφζν ηεο δηθήο ηνπο φζν θαη ησλ πξνεγνχκελσλ γελεψλ 

πνπ εγγξάθνληαη ζηε κλήκε. Ζ έλλνηα ηνπ επηζπκείλ γίλεηαη θνκβηθήο ζεκαζίαο, 

αλαγλσξίδεη, φκσο, ηε ζπλζήθε χπαξμεο ηεο θαζνιηθφηεηαο ηνπ νξζνχ Λφγνπ θαη ηνπ 

εζηθνχ Νφκνπ. ηελ αλαγλψξηζε απηή ην ππνθείκελν απνθηά κηα ειάρηζηε 

ζπκβνιηθή ζπλεθηηθφηεηα απέλαληη ζηηο πεξηπέηεηεο ηνπ επηζπκείλ θαη ζηηο δηεμφδνπο 

κεηνπζίσζήο ηνπ. Ηδηαίηεξε ζεκαζία απνθηά ε εζηθή έγθιεζε πνπ εθπνξεχεηαη απφ 

ηε ζέζε ηνπ Άιινπ πξνο ην ππνθείκελν, πνπ είλαη ε ζέζε ηεο Αιήζεηαο, ηεο έιιεηςεο, 

ηεο αζπλείδεηεο επηζπκίαο. ε απηά βξίζθεηαη ε ζεκαζία ηεο δηαηήξεζεο ζην παηρλίδη 

ηεο έλλνηαο ηεο ζπκβνιηθήο Γηαθνξάο, θαζψο ν ζεβαζκφο πξνο απηή ζεκαίλεη φηη ηα 

ππνθείκελα κπνξνχλ λα δηαρεηξηζηνχλ ηηο δηαθνξέο ηνπο κε έλαλ κε βίαην ηξφπν κέζσ 

θαλφλσλ θαη δελ απνθιείνληαη ακνηβαία (νπ). ε απηφ ζα επηθεληξσζνχκε ζηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ εμεηάδνπκε ζην επφκελν θεθάιαην.  

 

4.5. ύλνςε 

Σν θεθάιαην απηφ επηθεληξψζεθε ζηελ παξαγσγηθή ζρέζε ηνπ αξρείνπ κε ην δεκφζην 

ρψξν. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ εμεηάζακε είδακε φηη ε ζπδήηεζε γηα ην δεκφζηνπ „ρψξν‟ 

ηνπ αξρείνπ αθνξά ην δίπνιν κεηαμχ ζπλαίλεζεο θαη αληαγσληζκνχ. ρεηίδεηαη κε ην 

πέξαζκα απφ ηνλ νληηθφ ζηνλ νληνινγηθφ ρψξν θαη ζηνρεχεη ζην „πνιηηηθφ ζψκα‟ ησλ 

ππνθεηκέλσλ ηνπ αξρείνπ (φπσο έδεημε ε πεξίπησζε ηνπ Alan Sekula). Σα 

παξαδείγκαηα πνπ παξνπζηάζακε ζην πξψην κέξνο  ηνπ θεθαιαίνπ (Boltanski, 

Kabakov) θαη ηα παξαδείγκαηα ηνπ δεχηεξνπ κέξνπο (Haacke, Hirschhorn, Urbonas) 

                                                                                                                                             
επηηαθηηθφ ηξφπν αληηκέησπνπο κε ην δίιεκκα κηαο βίαηεο αληίδξαζεο ζε απηέο. Ζ βία πνιιέο θνξέο 

ηαπηίδεηαη κε ελεξγφ δξάζε θαη λνείηαη σο ιχζε ζηελ απνιηηηθή απάζεηα.  
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πεξηγξάθνπλ ην πέξαζκα απφ ηελ αξρεηαθή ζπλαίλεζε ζηνλ αξρεηαθφ αληαγσληζκφ.  

ηελ επαλαδηαηχπσζε ηεο θαηεγνξίαο ηεο δεκφζηαο ηέρλεο, ν ρψξνο λνείηαη σο ε 

παξαγσγή αληαγσληζηηθψλ δεκφζησλ ζθαηξψλ. Μέζα ζε απηή ηε δηαδηθαζία ην 

αξρείν αλαιακβάλεη έλαλ πνιχ δπλακηθφ ξφιν. ε έλα „ζρήκα θαηάρξεζεο‟ ζα 

κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ην αξρείν είλαη ε „ζέζκηζε‟ ηνπ αληαγσληζκνχ.  Ζ ζχζηαζε 

ηνπ αξρείνπ, σο ηέηνηα, καο πξνζηαηεχεη απφ ηελ ηαχηηζε κε ηελ σκή βία, απφ ην 

„πέξαζκα ζηελ πξάμε‟ θαη δηαζθαιίδεη κηα δεκνθξαηηθή πξννπηηθή. Καηά ην 

„δεκνθξαηηθφ παξάδνμν‟ ν „αξρεηαθφο αληαγσληζκφο‟ καο επηηξέπεη λα πεξάζνπκε 

απφ κηα θάζε (αξρεηαθήο) αληίξξεζεο ζε κηα θάζε (αξρεηαθήο) θαηάθαζεο. Σν 

δήηεκα ηεο εγεκνλίαο σο „ελδηάκεζεο δψλεο‟ καο επηηξέπεη λα ζηξαθνχκε ζηηο 

δηαξξαθέο κηαο ακηγψο αξλεηηθήο θξηηηθήο ησλ ζεζκψλ απφ ηε κία θαη κηαο άλεπ 

φξσλ ζπλζεθνιφγεζεο απφ ηελ άιιε. Μαο επηηξέπεη, δειαδή, ην πέξαζκα απφ κηα 

„αξλεηηθή‟ θάζε πνπ πεξηνξίδεηαη ζηελ θξηηηθή ησλ ζεζκψλ, ζηελ νηθνδφκεζε κηαο 

θαηαθαηηθήο ελαιιαθηηθήο πξφηαζεο. Πξφθεηηαη, φκσο, γηα κηα θαηάθαζε πνπ 

παξαδέρεηαη, δεκηνπξγηθά ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο αξλεηηθφηεηαο γηα ηελ επίηεπμε πην 

ξηδνζπαζηηθψλ δεκνθξαηηθψλ ζεζκψλ. Οη αληαγσληζκνί πνπ παξάγεη ν Haacke, ε 

πξφηαζε γηα έλα ελαιιαθηηθφ κλεκείν, ζηελ πεξίπησζε ηνπ Hirschhorn, ην αξρείν 

Γηα-Μαξηπξίαο ησλ Urbonas είλαη δεισηηθέο κηαο ελέξγεηαο πνπ δηαγξάθεη ηε 

δηαδξνκή απφ ηελ απνθαζήισζε (ησλ ππαξρφλησλ κλεκείσλ θαη ζεζκψλ) ζηελ 

„αλέγεξζε‟, ζηελ επαλίδξπζε ζεζκψλ κε πην δεκηνπξγηθφ θαη δίθαην ηξφπν. πσο 

θάλεθε απφ ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο ε κεηαηφπηζε απφ ηε ζεζκηθή θξηηηθή ζηε 

ζεζκίδνπζα πξαθηηθή αθνξά θπξίσο ηηο πεξηνρέο αιιεινεπηθάιπςεο ηέρλεο θαη 

πνιηηηθήο. Αθνξά κεηαζρεκαηηζκνχο πνπ πξνυπνζέηνπλ κηα εγθάξζηα (transversal) 

ηνκή ε νπνία εθηείλεηαη πέξα απφ ηα φξηα ελφο ζπγθεθξηκέλνπ πεδίνπ, ζχκθσλα κε ηε 

ζεψξεζε ηνπ Rauning. ηα παξαδείγκαηα πνπ ζα εμεηάζνπκε ζην επφκελν θεθάιαην 

ηα δεηήκαηα ηνπ ηδησηηθνχ θαη ηνπ δεκφζηνπ, ηεο ζχγθιηζεο κεηαμχ αθηηβηζηηθψλ θαη 

ηεθκεξησηηθψλ κεζφδσλ θαη ηεο ζπιινγηθφηεηαο παίξλνπλ πην ξηδνζπαζηηθή κνξθή 

πνπ επηβεβαηψλεη ηε ζρέζε ηνπ θαιιηηερληθνχ αξρείνπ κε ηνλ λφκν.  
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Κεθάιαην 5. 

 

Σν αξρείν σο δεκόζηα ηέρλε. Μηα ζεζκίδνπζα πξαθηηθή. Ζ απνθαηάζηαζε ηνπ 

Νόκνπ. 

 

«νη ρψξνη ηεο θνηλσληθήο δξαζηεξηφηεηαο δελ είλαη αιεζηλά δηαρσξίζηκνη […] 

παξά ινγηθώο θαη θελώο. […] ηίπνηα, ζηελ θιεξνλνκεκέλε ζθέςε, δε καο 

επηηξέπεη λα πνχκε ηη απηνί νη ρψξνη είλαη θαη κε ηη ηξφπν είλαη σο ηδηαίηεξεο 

νληφηεηεο. Γελ πξφθεηηαη, βέβαηα, γηα αθεξεκέλεο φςεηο, ζχζηνηρεο ηνπ ηφπνπ πνπ 

επηιέγνπκε γηα λα παξαηεξήζνπκε ην αληηθείκελν ή ησλ θαηεγνξηψλ πνπ 

θηλεηνπνηνχκε γηα λα ην ζπιιάβνπκε· θαη απηφ ήδε γηα ηνλ εμήο ιφγν, φηη απηνί νη 

ηφπνη θαη απηέο νη θαηεγνξίεο δελ ππάξρνπλ παξά σο απφξξνηα θαη ζε ζπλάξηεζε 

κηαο ηδηαίηεξεο θαη θαζφινπ πξνλνκηνχρνπ, θνηλσληθν-ηζηνξηθήο ζέζκηζεο, πνπ 

ηνπο έθηηαμε κέζα ζε κηα ηδηαίηεξε θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα θαη κέζσ απηήο» 

(Καζηνξηάδεο, 1985 [1975]: 264). 

 

 «Ενχκε ζε κηα δπτζηηθή ζπλζήθε πνπ απαηηεί ηαπηφρξνλα έλαλ αλαιπηηθφ ηξφπν 

θαη κηα επηηαγή παξαγσγήο λέσλ ππνθεηκεληθνηήησλ πνπ αλαγλσξίδνπλ φηη 

είκαζηε απηφ πνπ ε Hannah Arendt απνθάιεζε „ζπκπάζρνληεο‟ (fellow sufferers) 

ηεο ίδηαο ζπλζήθεο ηελ νπνία θξηηηθά εμεηάδνπκε». (Rogoff, 2008: 147). 

 

5.1. Δηζαγσγή  

Οη πξαθηηθέο πνπ παξνπζηάδνληαη ζην θαηαιεθηηθφ θεθάιαην ηεο δηαηξηβήο, 

επηιέρηεθαλ σο δείγκαηα αξρεηαθήο ζεζκίδνπζαο πξαθηηθήο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζε 

ζπλέρεηα ησλ πξαθηηθψλ πνπ παξνπζηάζακε ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα, ηηο 

εμεηάδνπκε σο έλα ηδηαίηεξν είδνο δεκφζηαο ηέρλεο, ηνπ νπνίνπ ν δεκφζηνο 

ραξαθηήξαο δελ πεξηνξίδεηαη ζε αθεξεκέλα ζρήκαηα πνπ αθνξνχλ ηε ζεκαηηθή ηνπ. 

Οη πξαθηηθέο ζηηο νπνίεο ζα αλαθεξζνχκε, δνθηκάδνπλ λα δηεπξχλνπλ αθφκα 

πεξηζζφηεξν ηα φξηα ηεο θαιιηηερληθήο πξαθηηθήο θαη ηε ζχλδεζε δηαθνξεηηθψλ, 

ιηγφηεξν δνθηκαζκέλσλ, κνξθψλ ηέρλεο. Ο δεκφζηνο ραξαθηήξαο ηνπο αθνξά ηελ 

εκθάληζή ηνπο ζηνλ δεκφζηνπ ρψξν θαη αθφκα πεξηζζφηεξν ηελ αλαδήηεζε θαη ηε 

δνθηκή ζεκείσλ επαθήο κε ην δεκφζην πνπ πξνυπνζέηεη σο πεδίν αλαθνξάο ην 

επξχηεξν θνηλσληθφ ζπγθείκελν
154

. Απηά ηα ζεκεία επαθήο εκθαλίδνληαη ζηνπο 

ηξφπνπο δηάζεζεο ηνπ αξρείνπ, ζηηο „δνθηκαζηηθέο‟ πξαθηηθέο έθζεζεο πνπ 

εθαξκφδνπλ ζε θπζηθφ θαη εηθνληθφ πεξηβάιινλ, ζηε δπλάκεη αμηνπνίεζε ησλ 

κεραληζκψλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο, ζηε δηάρπζε ζηα κέζα καδηθήο πιεξνθφξεζεο 

                                                 
154 Υξήζηκε ε ζρεηηθή ζπδήηεζε ζην (ηαπξαθάθεο & ηαθπιάθεο, 2008: 41).  
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θαη ζε άιιεο παξφκνηεο πξαθηηθέο πνπ ελεξγνπνηνχληαη σο ζηξαηεγηθέο 

ζπλάξζξσζεο. Ο δεκφζηνο ραξαθηήξαο ησλ αξρείσλ πνπ παξνπζηάδνπκε ζε απηφ ην 

θεθάιαην (ησλ Atlas Group, Temporary Services, Decolonizing Architecture) 

βξίζθεηαη ζηελ θαηαζηαηηθή γηα ηε δεκνθξαηία ηδέα ηεο ζπκκεηνρήο θαη ζηελ 

αλάδεημε ηεο ζεκαζίαο ηεο αλάιεςεο εμνπζίαο σο δεκφζηαο δχλακεο. Χο ζπκκεηνρή 

λνείηαη πξσηίζησο ε αλάιεςε επζπλψλ απέλαληη ζηελ θνηλσλία, φπσο είπακε ζην 

πξνεγνχκελν θεθάιαην. Αθνξά, δειαδή, πεξηζζφηεξν ηελ εηνηκφηεηα ησλ 

ππνθεηκέλσλ λα ππεξαζπηζηνχλ κηα ζπγθεθξηκέλε ηδέα ηεο δηθαηνζχλεο (Λίπνβαηο 

1988: 289-90). Με απηή ηελ έλλνηα, ε παξνχζα πξνζέγγηζε ζρεηηθά κε ην 

θαιιηηερληθφ αξρείν θαη ηνλ δεκφζην ρψξν δίλεη πξνβάδηζκα ζε κηα έλλνκε, 

ζεζκίδνπζα πξαθηηθή σο άζθεζε, σο κηα πνιηηηθή, δεκνθξαηηθή άζθεζε. Σα 

δεηήκαηα απηά εμεηάδνληαη ππφ ην πξίζκα κηα ζπδήηεζεο πνπ δηαηξέρεη ην παξφλ 

θεθάιαην, ε νπνία αθνξά ηε ζρέζε κεηαμχ ζεσξίαο θαη πξάμεο. Σα ζπγθεθξηκέλα 

έξγα θαίλεηαη φηη πξνηείλνπλ κηα ελαιιαθηηθή ζην θιαζηθφ δηρνηνκηθφ εξψηεκα, 

ζεσξία ή πξάμε. Ο ζρεκαηηζκφο ελφο αξρείνπ είλαη κηα έκπξαθηε ζπγθξφηεζε κηαο 

αλαγθαίαο ειάρηζηεο δνκήο. πληζηά κηα επαλαδηαξζξσηηθή πξάμε θαη δελ είλαη 

ιηγφηεξν δεκφζηνο ή πεξηζζφηεξν παζεηηθφο απφ άιιεο πξαθηηθέο πνπ δίλνπλ 

πξνβάδηζκα ζε έκπξαθηεο ελέξγεηεο ζηνλ θπζηθφ δεκφζην ρψξν, φπσο δηαδειψζεηο, 

θαηαιήςεηο, δεκηνπξγία πάξθσλ. ηεθφκαζηε ζην γεγνλφο φηη ζε απηέο ηηο 

πεξηπηψζεηο ε ζχζηαζε ελφο αξρείνπ ππνγξακκίδεη φηη ε αλάιεςε ηεο απφθαζεο γηα 

ηελ ίδξπζε κηαο δνκήο πνπ ζα „πεξη-νξίδεη‟ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο νκάδαο, ηεο 

ζπιινγηθφηεηαο εμαζθαιίδεη ηε „δχλακε‟, ηελ „potentia‟, ζχκθσλα κε ηε ζεψξεζε 

ηεο Hannah Arendt (1986 [1958]: 274), ηε δπλεηηθή δχλακε πνπ εκθαλίδεηαη κεηαμχ 

ησλ αλζξψπσλ πνπ ζπκπξάηηνπλ θαη ε νπνία ράλεηαη, φηαλ απηνί δηαζθνξπίδνληαη. 

Σα δεηήκαηα απηά ηα παξνπζηάδνπκε ζην πξψην κέξνο ηνπ θεθαιαίνπ. Αθφκα, ζα 

ζηαζνχκε ζην δήηεκα ηεο νπηνπίαο, γηα λα δηαθνξνπνηεζνχκε σο πξνο απηή ηελ 

αλάγλσζε ηνπ αξρείνπ, πξνθξίλνληαο έλαλ δεκνθξαηηθφ θαη φρη έλαλ νπηνπηθφ 

νξίδνληα γηα ην αξρείν, φπσο έρνπκε ήδε πξνκελχζεη απφ ηελ αξρή απηήο ηεο 

κειέηεο. Θα επηρεηξήζνπκε λα δείμνπκε φηη ην κειινληηθφ αξρείν –ησλ ελ δπλάκεη 

ζπλαξζξψζεσλ πνπ ζηεξίδεη– δελ πξέπεη λα ιακβάλεηαη νχηε ζηελ θπξηνιεθηηθή αιιά 

νχηε θαη ζηελ νπηνπηθή ηνπ δηάζηαζε. Απηή ε ζπδήηεζε ιακβάλεη έλα ηδηαίηεξν 

(εζηθφ) λφεκα ζηε ζρέζε ηνπ αξρείνπ κε ην Νφκν. Αλαθέξεηαη ζηελ αμίσζε γηα έλαλ 

θαζνιηθφ θαη δίθαην Νφκν. Πεξηγξάθεη κηα δέζκεπζε γηα ην κέιινλ, πνπ παξακέλεη 

αλνηρηή ζηελ έγθιεζε ηνπ Άιινπ, ε νπνία ιακβάλεη ρψξα ζην εδψ θαη ηψξα. Με 
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απηή ηελ έλλνηα ην αξρείν δελ είλαη κηα θαληαζία αιιά κηα πξάμε, κηα „πνιηηηθή 

επηηέιεζε‟
155

 θαη δελ βξίζθεηαη ζηνλ νξίδνληα ελφο λφκνπ πνπ είκαζηε 

θαηαδηθαζκέλνη λα ππαθνχκε, αιιά ζην «γίγλεζζαη ελ είδεη λφκνπ» (become law-like) 

(Loxley, 2007: 124).  

 

5.2.  Σν πνη-σ-ηηθό αξρείν. Ζ ζεζκίδνπζα πξννπηηθή. 

Ζ απγή ηνπ 21
νχ

 αηψλα ζπλδέζεθε κε ηηο επελέξγεηεο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, ηεο 

θαηάξξεπζεο ηνπ θνκνπληζκνχ ζηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε, ηηο κεηαβνιέο θαη ηελ 

πξφζθαηα εθδεισκέλε θξίζε ζηελ νξγάλσζε ηεο παγθφζκηαο θαπηηαιηζηηθήο 

νηθνλνκηθήο ηάμεο, ηηο αιιαγέο ζην ζχγρξνλν πνιηηηζκφ –ζρεηηθά κε ηε δηακφξθσζε 

ηεο ηαπηφηεηαο θαη ηηο πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδεη ην εζληθφ θξάηνο θαη ε 

δεκνθξαηία. ηελ πην δξακαηηθή εθδνρή πνπ πεξηγξάθεη απηέο ηηο ζπλζήθεο, θαηά ηελ 

νπνία ε δσή απεηιείηαη ζε ηέηνην βαζκφ, πνπ κνηάδεη λα είλαη εθηφο ηνπ ειέγρνπ ηνπ 

αηφκνπ (Butler, 2006), (Butler, 2009), νη δσέο πνιιψλ αλζξψπσλ θαζνξίδνληαη απφ 

κηα λέα θαηάζηαζε επηζθάιεηαο, ζπζηήλνληαο ην επνλνκαδφκελν, θάπσο 

πξνεηδνπνηεηηθά, θάπσο ζαξθαζηηθά, λέν precariat
156

 (Neilson & Rossiter, 2008: 65). 

ηε κεηά-ην ηείρνο επνρή ην άγρνο θαη ε αβεβαηφηεηα δηαπεξλνχλ ηηο ζρέζεηο ησλ 

ππνθεηκέλσλ. Σα ππνθείκελα έξρνληαη αληηκέησπα κε ηηο δξακαηηθέο επηπηψζεηο ηεο 

ηξνκαθηηθήο εμάπισζεο ελφο αλεμέιεγθηνπ θαπηηαιηζκνχ, κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα 

ηεο δηακφξθσζεο λεν-απνηθηνθξαηηθψλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζηα ηζρπξά νηθνλνκηθά 

θέληξα κε ηηο απμαλφκελεο θαη ηαπηφρξνλα εμαξζξσκέλεο πεξηθέξεηεο, αθφκα θαη κε 

                                                 
155 ρεδίαζκα απφ ην ηνλ ηίηιν ηνπ θεθαιαίνπ Politics and Performativity (Loxley, 2007: 123) 
156 Ζ αλαγλψξηζε ησλ επηζθαιψλ ππνθεηκέλσλ σο θξίζηκεο θαηεγνξίαο πνπ πξνζδηνξίδεη ην πεδίν ηεο 

πνιηηηθήο έρεη ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο απνδεηρηεί ηδηαίηεξα ζεκαληηθή. Σν ελδηαθέξνλ απηφ βξίζθεη 

δηέμνδν ζε κειέηεο φπσο είλαη ε έθδνζε πνπ αλαθέξεηαη ζην EuroMayDay Movement (Surhone, 

Tennoe, & Henssonow (2010), αθφκα ην Nice Work if You Can Get it: Life and Labour in Precarious 

Times (Ross, 2009), ην Precarious Work, Women and the New Economy: The Challenge to Legal 

Norms (Fudge & Owens, 2006). Σν ελδηαθέξνλ γηα ην δήηεκα ηεο επηζθάιεηαο έρεη ην αληίθξηζκά ηνπ 

ζε εθθξάζεηο ζην πεδίν ηεο ηέρλεο ζηηο νπνίεο επηρεηξείηαη λα δηεξεπλεζεί θαη λα δηεπξπλζεί ν 

δπλακηθφο ξφινο απηήο ηεο ππεξπξνζδηνξηζκέλεο θαηεγνξίαο. ην Ηntersections. At the Crossroads of 

the Production of Knowledge, Precarity, Subjuctation and the Reconstruction of History, Display and 

De-Linking (Dokuzonvic et al., 2009) κειεηάηαη εθ λένπ ην δήηεκα ησλ ζρέζεσλ εμνπζίαο θαη ηαμηθήο 

πάιεο ζηελ εθπαηδεπηηθή, θαιιηηερληθή θαη πνιηηηζηηθή παξαγσγή ακθηζβεηψληαο ηηο παγησκέλεο 

αληηιήςεηο πεξί επηζθάιεηαο, θνξληηζκνχ θαη ηεο (α)ζεκαληφηεηαο ηνπο ζηελ δηαδηθαζία ηεο γλψζεο. 

Αθφκα, ν Raunig ζην Art and Revolution: Transversal Activism in the Long Twentieth Century (Raunig, 

2007) επαλαθέξεη ηελ ηδέα ηεο ληειεδηαλήο κεραλήο αλαγλσξίδνληαο ηελ πνιηηηθή δπλαηφηεηα ηνπ 

Euromayday Movement πνπ επηθεληξψλεηαη αθξηβψο ζηελ επηζθαιή θχζε ηεο εξγαζίαο θαη ηεο δσήο. 

Δπηζεκαίλεη ηε ζεκαζία ηεο ζπζπείξσζεο γχξσ απφ επηκέξνπο αηηήκαηα δηαθνξεηηθψλ νκάδσλ θαη ηεο 

ζχδεπμε δηαθνξεηηθψλ αγψλσλ. Γελ είλαη ηπραίν φηη ε επηζεψξεζε Open, πνπ επηθεληξψλεηαη ζε 

ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην δεκφζην πεδίν, αθηέξσζε ην 17o ηεχρνο ηεο ζην δήηεκα ηεο επηζθάιεηαο 

(Seijdel & Melis, 2009). 
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ηηο ζπλέπεηεο ηεο ππνρψξεζεο ηνπ θξάηνπο-έζλνπο σο απνηειεζκαηηθήο δνκήο θαη 

αζθαινχο πιαηζίνπ. Απνηέιεζκα φισλ απηψλ είλαη ε κεηέσξε αλάδπζε θαη ε 

ζπλάξζξσζε λέσλ, αληαγσληζηηθψλ θαη ελαληησκαηηθψλ, σο πξνο ηηο πξνεγνχκελεο, 

ηαπηνηήησλ. Σν χζηεξν-λεσηεξηθφ ππνθείκελν θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη ηηο 

„απαηηήζεηο‟ απηήο ηεο λέαο ζπλζήθεο. Ζ κεγαιχηεξε πξφθιεζε είλαη λα μεπεξάζεη 

ην θφβν ηνπ θαη ηελ απνξία ηνπ αλαδεηψληαο παξαγσγηθνχο −θαη φρη αληηδξαζηηθνχο 

ηξφπνπο− „εμφδνπ‟, φπσο ζα έιεγε ν Rauning, εληφο ηνπ πιαηζίνπ ηεο 

θπβεξλεζηκφηεηαο. Καιείηαη λα αλαδεηήζεη ηξφπνπο, πνπ ζα επηηξέπνπλ κηα 

ακεξφιεπηε θαη πξννδεπηηθή ζεψξεζε ησλ πξαγκάησλ, κηα ζεψξεζε πνπ ζα 

βαζίδεηαη ζηελ θξηηηθή ηνπ νξζνχ ιφγνπ, ρσξίο φκσο λα πξνζθεχγεη ζε πιήξε 

εγθαηάιεηςή ηνπ, κηα ζεψξεζε πνπ δελ ζα απαμηψλεη ηε ζεκαζία ηεο ειπίδαο θαη ησλ 

εζηθψλ αηηεκάησλ πνπ εγείξεη ε ζεκεξηλή ζθιεξή ζπγθπξία. 

 

πλδένληαο ηα παξαπάλσ κε ηηο πεξηπηψζεηο αξρεηαθήο πξαθηηθήο πνπ ζα 

παξνπζηάζνπκε ζε απηφ ην θεθάιαην, δελ ελλννχκε φηη νη θαιιηηερληθέο πξαθηηθέο 

απνηεινχλ έλα είδνο ζρεκαηνπνίεζεο, πεξηγξαθήο απηήο ηεο θαηάζηαζεο. Σν 

αληίζεην, ζέινπκε λα δείμνπκε φηη απηέο νη πξαθηηθέο επηθεληξψλνληαη ζηελ „πνιηηηθή 

ηεο αηζζεηηθήο‟, φπσο ζα έιεγε ν Ranciere. Ζ ζπδήηεζε γηα ηε δεκνθξαηία θαη γηα ηηο 

δηαδηθαζίεο ηεο, πνπ θαίλεηαη λα ζπγθεληξψλνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπ πεδίνπ ηεο 

ηέρλεο, ελζσκάησζε ην ελδηαθέξνλ ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟80 γηα ηα δεηήκαηα θχινπ θαη 

ζεμνπαιηθήο δηαθνξάο. Ζ „δεκνθξαηηθή ζηξνθή‟ ζπκπεξηέιαβε ην ελδηαθέξνλ γηα ηελ 

απνηθηαθή, θπιεηηθή θαη πνιηηηζηηθή δηαθνξά ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟90, ε νπνία 

αληηιήθζεθε ηελ „γεσγξαθία‟ θαη ην ρψξν σο ζψκα γλψζεο κε πνιηηηθέο επηπηψζεηο, 

φπσο δείμακε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην. Απηέο νη ζπδεχμεηο νδήγεζαλ ζηαδηαθά ζε 

έλα ζψκα αξρεηαθψλ πξαθηηθψλ πνπ απνδεηθλχνληαη πνιχ δπλακηθέο ζηε δηεχξπλζε 

ησλ νξίσλ ηεο ίδηαο ηεο θαιιηηερληθήο πξαθηηθήο θαη γεληθφηεξα ηεο έλλνηαο ηνπ 

αξρείνπ. Ζ ζηξνθή απηή ζα ιέγακε ζπλνπηηθά, πεξηγξάθεη κε έλα ηξφπν θαη ην 

επηρείξεκά καο. Πξνθξίλεη δεηήκαηα ελδερνκεληθφηεηαο, εγεκνλίαο θαη θξηηηθήο 

νηθνπκεληθφηεηαο, δίλνληαο βαξχηεηα ζηε ζεκαζία ηνπ ζεζκίδεηλ έλαληη ηνπ 

ζεζκηζκέλνπ, δεηήκαηα ηα νπνία βξίζθνπλ δπλακηθφ ηξφπν έθθξαζεο ζηελ ηέρλε 

αξρείνπ.  

 

Απηφ πνπ αξρίδεη λα δηαθαίλεηαη θαζαξφηεξα είλαη φηη νη πξαθηηθέο απηέο πξνηείλνπλ 

κηα ελαιιαθηηθή ζην θιαζηθφ δηρνηνκηθφ εξψηεκα ζεσξία ή πξάμε. Σν δήηεκα απηφ 
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δηαπεξλά ην παξφλ θεθάιαην. Ζ Judith Butler ζηνλ δηάινγν ηεο κε ηνπο Laclau θαη 

Mouffe αλαθέξεηαη ζην γλσζηφ απφ ηνλ Αξηζηνηέιε δήηεκα ηεο «ζνθίαο» (πνπ 

αθνξά ηε ζεσξεηηθή ζνθία) θαη ηεο «θξφλεζεο» (πνπ αλαθέξεηαη ζηελ πξαθηηθή 

ζνθία). Ζ ίδηα, φπσο θαη νη ζπλνκηιεηέο ηεο, αλαξσηηέηαη γηα ηα κε ηα φξηα απηψλ ησλ 

θαηεγνξηψλ θαη ηε κε-ρξεζηκφηεηα ηνπο (ζρεηηθά κε ηελ πνιηηηθή). Απεπζχλνληαο ην 

κήλπκά ηεο πξνο ηνπο αθηηβηζηέο πνπ θάζε άιιν παξά ακθηζβεηεί ηε ζεκαζία ηνπο 

γηα ηελ επίηεπμε πνιηηηθψλ ζηφρσλ, ππελζπκίδεη φηη «είλαη νπζηψδεο γηα ηελ πξαθηηθή 

λα παξακέλεη, κνλίκσο θαηά θάπνην ηξφπν, απξαγκαηνπνίεηε» (Butler et al., 2000: 

268). Με απηή ηελ έλλνηα ην αξρείν δελ είλαη έλαο παζεηηθφο δείθηεο ηεο άξλεζεο γηα 

πξάμε, δελ είλαη παξάδεηγκα αλαρσξεηηζκνχ. Σν αξρείν δελ είλαη κηα φςε θνηλσληθήο 

επαλάπαπζεο, αιιά πξνθαιεί κηα ζεηξά πνιηηηθψλ επαθφινπζσλ (consequential), ζα 

ιέγακε παξαθξάδνληαο ηελ Butler (νπ.: 270). Ζ δηακάρε ζρεηηθά κε ηνλ ελεξγεηηθφ ή 

παζεηηθφ ραξαθηήξα ηεο αξρεηαθήο ηέρλεο δεκηνπξγεί κηα αλψθειε θαη πεξηνξηζηηθή 

ζπλζήθε. Πξέπεη λα θαηαλνήζνπκε απηή ηε δηακάρε θαηά ηελ νπνία ην a priori 

ηίζεηαη ζπλερψο ζε αληίζηημε κε ην a posteriori σο έλα ζχκπησκα πνπ αθνξά ηελ 

θαηάζρεζε, ηε ρξενθνπία (foreclosure) ηνπ ελλνηνινγηθνχ πεδίνπ θαη ηνλ πεξηνξηζκφ 

ηνπ ζε εμαληιεκέλεο δηρνηνκηθέο πξνζεγγίζεηο, φπσο επηζεκαίλεη ε ζεσξεηηθφο. Ζ 

ρξενθνπία απηή ππνγξακκίδεη ηελ ίδηα ζηηγκή φηη πιένλ πξέπεη λα ζηξαθνχκε πξνο 

λέα αλνίγκαηα πνπ ζα μεπεξλνχλ ηε δηρνηνκηθή αληίζηημε (νπ.: 274). ε κεξηθά απφ 

απηά ηα αλνίγκαηα πξνζπαζήζακε λα επηθεληξσζνχκε ζηε δηθή καο κειέηε. 

 

Σν θαιιηηερληθφ αξρείν εθθηλεί απφ ηελ αμίσζε φηη ην «απειεπζεξσκέλν αξρείν ηνπ 

κέιινληνο», ην ειεπζφκελν αξρείν
157

, ζα πξέπεη λα επηηξέπεη ζηνπο αλζξψπνπο λα 

ζπγθξνηνχλ πην ζπλεηδεηά θαη αλνηρηά ηηο θνηλσληθέο ηνπο δηεπζεηήζεηο, 

επζπγξακκίδνληάο ηεο πεξηζζφηεξν κε ηα δηθά ηνπο νξάκαηα θαη αλάγθεο. Ζ ηέρλε 

αξρείνπ είλαη κηα θξηηηθή θαιιηηερληθή πξαθηηθή, πνπ δελ πεξηνξίδεηαη ζηελ 

απνρψξεζε απφ ηνπο ππάξρνληεο ζεζκνχο, ζηελ απνρή απφ ηε δηαδηθαζία ηεο 

ζέζκηζεο. Δκπιέθεηαη ζε απηέο ηηο δηαδηθαζίεο κε ζθνπφ λα εμαξζξψζεη κελ ηνλ 

ππάξρνληα ιφγν θαη ηηο πξαθηηθέο κε ηηο νπνίεο ε ηξέρνπζα εγεκνλία θαηαξηίδεηαη θαη 

αλαπαξάγεηαη, γηα λα ζπληάμεη, φκσο, κηα δηαθνξεηηθή. Σα θαιιηηερληθά αξρεία 

ηνπνζεηνχληαη ζηνλ νξίδνληα κηαο κε νπηνπηθήο, δεκνθξαηηθήο πξννπηηθήο θαη 

                                                 
157 Καηά ηελ ειεπζφκελε δεκνθξαηία (démocratie à venire) ηνπ Derrida [αληιείηαη απφ (ηαπξαθάθεο, 

2008: 270)], ε νπνία δελ απνθιείεη ηε ζεκαζία ηεο ππφζρεζεο, ηε ζεκαζία ησλ αλζξψπηλσλ 

ππνζέζεσλ ηεο ειπίδαο θαη ηεο πίζηεο.   
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ζπληζηνχλ κηα πξάμε „πνιηηηθήο επηηέιεζεο‟. Γελ ηαπηίδνληαη κε ηνλ λφκν, αιιά 

θαζίζηαληαη „ελ είδεη λφκνπ‟. Σν „γίγλεζζαη ελ είδεη λφκνπ‟ είλαη κηα επέθηαζε ηεο 

ηδέαο ηεο Butler ζρεηηθά κε ηηο λφξκεο νη νπνίεο γίλνληαη „ελ είδεη λφκνπ‟, κέζσ ηεο 

επαλάιεςεο θαη ηεο „επαλάδξαζεο‟ (reenactment). Άιισζηε, ζα κπνξνχζακε λα 

πνχκε, ε θαιιηηερληθή πξαθηηθή ηεο επαλάδξαζεο, ζηελ νπνία έρνπκε αλαθεξζεί 

λσξίηεξα, βαζίδεηαη ζε απηή ηελ ηδέα. χκθσλα κε ηε Butler ε δπλαηφηεηα γηα 

πνιηηηθή παξέκβαζε νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ε ηαπηφηεηα, ην θχιν, ε ίδηα ε χπαξμε 

είλαη επάισηεο ζηελ «επαλαιεςηκφηεηα» θαη ηελ «παξαζεηηθφηεηα» (iterrability, 

citationality, φξνη πνπ αληινχληαη απφ ηνλ Derrida). Ζ πνιηηηθή παξέκβαζε απαηηεί 

κηα «δηαδηθαζία πξνζπνίεζεο» (dissimulatory process), κέζσ ηεο νπνίαο ηα 

ππνθείκελα πνπ απαγγέιινπλ επηηειεζηηθά ηελ ηαπηφηεηα ηνπο −ηνλ Νφκν ζα 

ιέγακε− πξνο ζηηγκή ηελ παξάγνπλ, δεκηνπξγνχλ, δειαδή, ην απαξαίηεην ζεκείν 

κπζηθήο (fictive) πξνέιεπζεο, φπσο έρνπκε δεη ζε αξθεηέο πξαθηηθέο πνπ έρνπκε 

αλαιχζεη ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα. Απηή ε δηαδηθαζία εθζέηεη ηηο ίδηεο ηηο 

δηεξγαζίεο κε ηηο νπνίεο λνκηκνπνηνχληαη νξηζκέλεο ηαπηφηεηεο, ηξφπνη χπαξμεο, 

απνθαιχπηνληαο ηαπηφρξνλα ηηο ζηξεβιέο επηηειέζεηο πνπ νη θαζηεξσκέλεο φςεηο ηεο 

χπαξμήο καο απνηπγράλνπλ λα δνπλ θαη ηηο ηνπνζεηνχλ εθ λένπ ζε πξννπηηθή 

(Loxley, 2007: 124-5). Σα παξαπάλσ ζα ελεξγνπνηεζνχλ ζπζηεκαηηθά σο 

ζηξαηεγηθέο απφ ηα θαιιηηερληθά αξρεία πνπ ζα εμεηάζνπκε ζε απηή ηελ ελφηεηα. Ζ 

θιήηεπζε, ε επαλαιεςηκφηεηα, ε πξνζπνίεζε ζα παγησζνχλ σο φςεηο ηεο 

θαιιηηερληθήο πξαθηηθήο αξρείνπ. 

 

Σν θξίζηκν ζε απηή ηε δηαδηθαζία είλαη ε επαλα-δηάξζξσζε (Mouffe, 2008: ρσξίο 

αξίζκεζε). Σα αξρεία αξζξψλνπλ, πξνηείλνπλ ηε δηθή ηνπο «θνηλή ινγηθή» (common 

sense) κέζσ ηεο νπνίαο εγθαζηδξχεηαη κηα δεδνκέλε ζχιιεςε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. 

Έηζη, δελ πξφθεηηαη γηα «αληηζεηηθνχο» (oppositional) αιιά γηα «επαλαξζξσηηθνχο» 

ζρεκαηηζκνχο (νπ.). ηελ πεξίπησζε απηψλ ησλ αξρεηαθψλ πξαθηηθψλ, πνπ ζα 

παξνπζηάζνπκε σο παξαδείγκαηα, αληρλεχεηαη ε δπλαηφηεηα γηα κηα ιηγφηεξν 

θαιιηθή, βίαηε, αληαγσληζηηθή πξαθηηθή. Απηή ε πξννπηηθή αλαδεηάηαη ζηε 

δπλαηφηεηα χπαξμεο κηαο ζρέζεο αλάκεζα ζην επηζπκείλ θαη ηε βία επέθεηλα ησλ 

παξηηθνπιαξηζκψλ ζε κηα (κειινληνινγηθή) θίλεζε ηεο Γηθαηνζχλεο πνπ αλαθέξεηαη 

ζηελ θίλεζε ηνπ Νφκνπ πξνο έλα θαζνιηθφ δίθαην Νφκν, πνπ εμσηεξηθεχεηαη σο 

πξάμε, σο θξηηηθή θαη σο απηνθξηηηθή. (Λίπνβαηο, 2001: 125-26).  
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Δλ θαηαθιείδη, φπσο πξννδεπηηθά πξνζπαζήζακε λα δείμνπκε κε ηηο πεξηπηψζεηο πνπ 

κειεηήζακε, νη παξάκεηξνη πνπ πεξηγξάθνπλ κηα ξηδνζπαζηηθή αξρεηαθή πξαθηηθή 

ζρεηίδνληαη κε ηελ εζηίαζε ζηνλ εγθιεηηθφ θαη επηηειεζηηθφ ραξαθηήξα ηνπ αξρείνπ 

θαη ζηε „ζεζκίδνπζα ζειεκαηηθφηεηα‟. Ζ ζέιεζε γηα ζέζκηζε ζηνρεχεη πέξα απφ ηελ 

εμάξζξσζε ζε λέεο ζπλαξζξσηηθέο δπλαηφηεηεο. Ζ ζεζκίδνπζα (θαιιηηερληθή) 

πξαθηηθή δελ ηαπηίδεηαη κε ηελ νπηνπία ησλ αξρψλ ηνπ 20
νχ

 αηψλα (ηαπηηζκέλε κε ηελ 

ηδέα ηεο νιφηεηαο θαη ηεο πιεξφηεηαο) κε ηελ νπνία ηαπηίδνληαη ζπρλά ηα 

αθεγεκαηηθά εγρεηξήκαηα θαη νη αθεξεκέλεο, δπλεηηθέο δνκέο. Δθηείλεηαη πέξαλ 

απηήο, σο κηα άζθεζε ζρεηηθά κε ηε κνξθή δσήο πνπ απηέο νη ζπλαξζξψζεηο κπνξνχλ 

λα παξάγνπλ. Ζ άζθεζε απηή ζέηεη ηα ππνθείκελα αληηκέησπα κε εξσηήκαηα ζρεηηθά 

κε ηε δσή ππφ ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθέο αξρέο έλαληη άιισλ. Σα εξσηήκαηα 

αλαθέξνληαη ζην ηη δηαθπβεχεηαη θάζε θνξά κε ηελ επηινγή κηαο ζεσξίαο ή κηαο 

θξίζεο έλαληη κηαο άιιεο (Nussbaum, 2006: 353).  

 

Ζ ζέιεζε γηα ζέζκηζε βαζίδεηαη ζηελ αλαγλψξηζε ηεο ζεκαζίαο κηαο πην 

νξγαλσκέλεο ζηφρεπζεο, απφθαζεο θαη επζχλεο. Σαπηφρξνλα, φκσο ε ζεζκηθή δνκή, 

ε νπνία παξάγεηαη απφ απηή ηε δηαδηθαζία, παξακέλεη «ιεπηή θαη απνθεληξσκέλε». 

Αλαγλσξίδεη, δειαδή, φηη απνηειεί κφλν κέξνο πνηθίισλ ζεζκηθψλ εθθξάζεσλ 

(νηθνλνκηθψλ, εζληθψλ, πνπ αθνξνχλ ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, ηελ εξγαζία, ην 

πεξηβάιινλ) θαη ηεο δηαπινθήο ηνπο σο απνηέιεζκα ελφο ζπλδπαζκνχ ηζηνξηθψλ 

παξακέηξσλ. Οη ζεζκηθέο εθθξάζεηο δελ είλαη γπκλέο πξνζέζεηο θαλνληζηηθψλ 

αλαδηπιψζεσλ θαη ζπιινγηζκψλ (deliberate normative reflection). Ζ ζεζκηθή δνκή, 

παξακέλεη πξνζσξηλή, ππφθεηηαη ζε αιιαγέο θαη επαλεμέηαζε (νπ.: 314-15), είλαη 

ελδερνκεληθή
158

. Πάλσ απφ φια ε ζχγρξνλε ηέρλε αξρείνπ επελδχεη ζηε 

ζπιινγηθφηεηα, θαηά ηελ νπνία ηφζν ην θαιιηηερληθφ ππνθείκελν, φζν θαη ε ίδηα ε 

θαιιηηερληθή πξάμε είλαη κηα ζπιινγηθή δξαζηεξηφηεηα.  

 

                                                 
158 Ζ άζθεζε ηεο ζέζκηζεο καο εμαζθαιίδεη ζπκκεηνρή ζε έλαλ εζηθά αμηνπξεπή θφζκν. 

Αλαγλσξίδνληαο φπσο ζεκεηψλεη ε Martha Nussbaum (Nussbaum, 2006), φηη είκαζηε πνιίηεο ελφο 

αιιεινεμαξηψκελνπ θφζκνπ, πνπ καο ζπλδέεη ε ακνηβαία ζπλαδειθηθφηεηα, ε δηεθδίθεζε ακνηβαίσλ 

ζπκθεξφλησλ, ζπλαηζζήκαηα ζπκπφληαο αιιά θαη πξνζσπηθνχ ζπκθέξνληνο, ε δηεθδίθεζε ηεο 

αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο αθφκα θαη αλ δελ ππάξρεη ηίπνηα λα θεξδίζνπκε απφ ηε ζπλεξγαζία καο κε 

άιινπο αλζξψπνπο. ε απηή ηε βάζε κπνξνχκε λα θαηαλνήζνπκε αθφκα πεξηζζφηεξν φηη ε άζθεζε 

ηεο ζέζκηζεο πξνυπνζέηεη ηε ραξαθηεξηζηηθή θίλεζε πνπ πξνηείλεη ε Mouffe ζην δεκνθξαηηθφ 

παξάδνμν. Αθνξά, δειαδή, ηελ ηαχηηζε κε ην δεκνθξαηηθφ ήζνο, πνπ αλαγλσξίδεη φηη ζην πιαίζην 

απηνχ ηνπ αιιεινεμαξηψκελνπ θφζκνπ, ε δηεθδίθεζε ιακβάλεη ρψξα κεηαμχ „θίισλ ερζξψλ‟. 

(Mouffe, 2004: 83). 



 294 

Ζ έκθαζε ζην δήηεκα ηεο ζπιινγηθφηεηαο αθνξά θαη κηα δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ 

εμάξζξσζε πνπ έιαβε ρψξα ζην πνιηηηζηηθφ πεδίν ζην πιαίζην ησλ ππνζπλφισλ πνπ 

αλέδεημε ν κεηακνληεξληζκφο. Ο πινπξαιηζκφο ησλ θνηλσληθψλ ππνθεηκέλσλ καο 

έθεξε αληηκέησπνπο κε έλα φιν θαη κεγαιχηεξν θαηαθεξκαηηζκφ ηνπ ππνθεηκέλνπ. Οη 

γπλαίθεο, νη καχξνη, νη νκνθπιφθηινη άξρηζαλ λα δηαηξνχληαη ζε φιν θαη πην 

επηθεληξσκέλα ππνζχλνια, ψζπνπ «ε „δηαθνξά‟ ηεο θνηλσληθήο εκπεηξίαο 

κεηαθξάζηεθε ζηελ αδπλαηφηεηα έθθξαζεο κηαο ζπλεθηηθήο πνιηηηθήο δξάζεο» 

ζπλδξάκνληαο ζηελ άλνδν κεηα-ηδενινγεκάησλ (Γεκεηξαθάθε, 2009: 40). Ζ 

εμαξζξσηηθή ζχγρξνλε ζπλζήθε θαζηζηά φιν θαη πην επίθαηξε ηελ αλάγθε 

ζπζπείξσζεο θαη ηεο δηαηχπσζεο μαλά αηηεκάησλ κε θαζνιηθφ ραξαθηήξα, πέξα απφ 

θνηλνηηζηηθά θαη νπηνπηθά ηδεψδε. ηελ αληεγθιεηηθή απηή δηαπινθή δηακνξθψλεηαη 

ν ξηδνζπαζηηθφο νξίδνληαο αξρεηαθήο πξαθηηθήο πνπ παξνπζηάδνπκε ζην παξφλ 

θεθάιαην.  

 

Hannah Arendt. Ζ ζεκαζία ηεο πξάμεο. 

Γηα ηελ πξνζέγγηζή καο έρεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ην αξρείν ζηελ „πνηεηηθή‟ ηνπ 

δηάζηαζε, σο κηα (ζεζκίδνπζα) πξάμε πνπ ελέρεη ηελ εζσηεξηθή ινγηθή ηεο 

ρεηξαθέηεζεο ε νπνία θαζηζηά ηελ πνιηηηθή δξάζε δπλαηή θαη βξίζθεη έλαλ ηξφπν λα 

ηελ αθεγεζεί. Σν δήηεκα ηεο „πξάμεο‟ ζηελ αξρεηαθή πξαθηηθή βξίζθεη ηελ ηδηαίηεξε 

δηάζηαζε ηνπ σο «ε πξσηνβνπιία πνπ ελππάξρεη [ζηελ] αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα, 

[… σο] ε θαηεμνρήλ πνιηηηθή δξαζηεξηφηεηα», θεληξηθφ ζηνηρείν ηεο νπνίαο είλαη ε 

«γελλεζηκφηεηα» θαηά ηελ Arendt (1986 [1958]: 21). 

 

Ζ Hannah Arendt, ζηελ νπνία νθείινπλ πνιιά νη δηαλνεηέο πνπ ελεξγνπνίεζαλ ηε 

ζπδήηεζε γηα ην Πνιηηηθφ ζηελ νληνινγηθή ηνπ δηάζηαζε, αθηεξψλεη ην ηξίην κέξνο 

ηνπ έξγνπ ηεο Ζ Αλζξώπηλε Καηάζηαζε (νπ.) ζηελ έλλνηα ηεο πξάμεο. ηε ζεκεξηλή 

ζπλζήθε ην έξγν ηεο Arendt θαίλεηαη ηδηαίηεξα επίθαηξν
159

. Μειεηψληαο κε δηνξαηηθφ 

                                                 
159 ηελ Arendt, κπνξεί θαλείο πξάγκαηη λα αλαγλσξίζεη ηνλ ειηηηζκφ θαη κηα «εξσηθή φςε» ηεο 

πνιηηηθήο (Passerin d' Entreves, 1994: 98) πρλά νη επηθξηηέο ηεο πξνζάπηνπλ ηελ πξφζεζε ηεο 

«επαλαθνξάο ησλ θιαζηθψλ πνιηηηθψλ θαηεγνξηψλ» [έθθξ. (Καββαζάο, 2005: ρσξίο αξίζκεζε)]. 

Μπνξεί θαλείο λα απνδερηεί ζε έλα βαζκφ φηη ν απφιπηνο δηαρσξηζκφο κεηαμχ πνίεζεο, πξάμεο θαη 

ζεσξίαο δελ ζπκβάιινπλ ζην λα θαηαλνήζνπκε θαη λα αμηνινγήζνπκε ηε ζηξαηεγηθήο ζεκαζία ηνπ 

ζπλδπαζκνχ ηνπο γηα ηε ζεζκηθή δηάζηαζε ηεο πνιηηηθήο (νπ. 99). Ζ αλάπηπμε, φκσο, απηήο ηεο 

ζπδήηεζεο είλαη πέξαλ ησλ πξνζέζεσλ θαη ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ απηήο εδψ ηεο έξεπλαο. Αληίζεηα, ην 

ελδηαθέξνλ ηεο θηινζφθνπ, γηα ηελ πξάμε ζε έλα νληνινγηθφ επίπεδν κπνξεί λα καο εληζρχζεη ηελ 

επηζπκία γηα ζπκκεηνρή σο αληίζηαζε ζηελ αδξαλνπνηεηηθή απνξία κε ηελ νπνία καο θέξλεη 

αληηκέησπνπο ε ζεκεξηλή ζπλζήθε. ηελ αξραηφηεηα ηα άηνκα κπνξνχζαλ, έζησ θαη ζχληνκα, λα 
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ηξφπν ηε ζρέζε κεηαμχ κφρζνπ, εξγαζίαο θαη πξάμεο […], ρσξίο λα μερλάεη ηη νθείιεη 

ζηελ ηζηνξηθή ζπλέρεηα, καο ππελζπκίδεη φηη πξέπεη θαλείο λα επαλέξρεηαη ζε απηέο 

ηηο θαηεγνξίεο κε πξνβιεκαηηζκέλν ηξφπν (Λίπνβαηο, 1991: 126) πνπ καο επηηξέπεη 

λα θαηαλνήζνπκε ηελ ησξηλή θαηάζηαζε. Ζ θξηηηθή ηεο πξνο ηε κεηαπνιεκηθή 

ζπλζήθε θαη ηα αδηέμνδά ηεο δελ ηελ νδεγεί ζε κηα κεδεληζηηθή ζηάζε, αιιά αληίζεηα 

ζηελ απνθαηάζηαζε ηνπ Πνιηηηθνχ.  

 

χκθσλα κε ηελ Arendt ππάξρνπλ ηξεηο ζεκειηψδεηο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο: ν 

κφρζνο, ε εξγαζία
160

 θαη ε πξάμε. Ο κφρζνο αληαπνθξίλεηαη ζην αλζξψπηλν ζψκα θαη 

ηηο δσηηθέο αλάγθεο θαη ε εξγαζία ζε κηα παξά θχζε, ζην «κε-θπζηθφ ραξαθηήξα» 

ηεο αλζξψπηλεο χπαξμεο (Arendt, 1986 [1958]: 19). Ζ πξάμε απφ ηελ άιιε είλαη ε 

κφλε δξαζηεξηφηεηα πνπ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηνλ άλζξσπν ρσξίο ηε κεζηηεία ησλ 

πξαγκάησλ ή ηεο χιεο θαη αληαπνθξίλεηαη ζηελ αλζξψπηλε ζπλζήθε ηεο 

πνιιαπιφηεηαο. Κπξίσο είλαη ε δξαζηεξηφηεηα πνπ επηηξέπεη ηελ είζνδν ζηε δεκφζηα 

ζθαίξα. Ζ θηιφζνθνο δηεπθξηλίδεη φηη ε πξάμε έρεη ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

ηε δηαρσξίδνπλ απφ άιιεο δξαζηεξηφηεηεο, δελ πεξηιακβάλεη φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

νχηε φια ηα «νκηιηαθά ελεξγήκαηα» (speech acts). Αλαδεηψληαο ηε ξίδα πνπ ζα 

επηηξέςεη ηελ θαηαλφεζε απηνχ ηνπ δηαρσξηζκνχ, αλαηξέρεη ζηηο θηινζνθηθέο 

ζεσξήζεηο ηεο αξραηφηεηαο πξνηείλνληαο ηηο δηθέο ηεο „λεσηεξηθέο κεηαηνπίζεηο‟. ηε 

κειέηε ηεο θαζίζηαηαη ζαθέο φηη, πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπκε ηα „ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά‟ ηεο πξάμεο ζηε λεσηεξηθφηεηα, νθείινπκε λα ηα ζπλδέζνπκε κε ηα 

δεηήκαηα ηνπ ηδησηηθνχ θαη ηνπ δεκφζηνπ, ηνπ νίθνπ θαη ηεο αγνξάο.  

 

χκθσλα κε ηελ Arendt, ε δξάζε, Hardlung, κπνξεί λα ιεθζεί σο ε εζσηεξηθή 

ινγηθή ηεο ρεηξαθέηεζεο, θαζψο θαζηζηά ηελ πνιηηηθή δξάζε δπλαηή θαη βξίζθεη έλαλ 

                                                                                                                                             
απνιαχζνπλ ηηο ραξέο ηνπ δεκφζηνπ βίνπ θαη λα εγθαζηδξχζνπλ έλα ρψξν πνιηηηθήο ειεπζεξίαο θαη 

αιιειεγγχεο (φπ.: 97), έλα δεκφζην ρψξν. Ζ αλαθνξά ζε απηή ηε ζπλζήθε κπνξεί λα καο θάλεη λα 

ζθεθηνχκε ζηηο ησξηλέο ζπλζήθεο ηε ζχλδεζε ησλ ελλνηψλ ηεο εξγαζίαο θαη κφρζνπ κε ηελ πνιηηηθή 

πξάμε. Σαπηφρξνλα, ε εθ κέξνπο ηεο ζχλδεζε ηεο πξάμεο κε ηε δχλακε ηεο ππφζρεζεο δίλεη έλα αθφκα 

έλαπζκα γηα ηε ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηελ ειπίδα θαη ηε ζχλδεζε ή ηελ απνζχλδεζε ηεο απφ 

παξαδνζηαθά νπηνπηθά ζρήκαηα.  
160 Ζ ηδηαίηεξε ελφηεηα πνπ αθηεξψλεη ε Arendt ζην δήηεκα ηεο εξγαζίαο ζε κηα θηινζνθηθή κειέηε 

πνπ πξσηίζησο αλαδεηθλχεη ην δήηεκα ηεο ζρέζεο ηεο ζεσξίαο θαη ηεο πξάμεο, βξίζθεη ηδηαίηεξν λφεκα 

ζηε ζχγρξνλε ζπλζήθε ηνπ εμεπηειηζκνχ ηνπ αλζξψπηλνπ κφρζνπ θαη εξγαζίαο θαη ηεο απνπζίαο ζηα 

ζχγρξνλα εμαξζξσκέλα θαη επηζθαιή ππνθείκελα ηνπ ζπιινγηζκνχ ζρεηηθά κε ηηο ζπλζήθεο χπαξμήο 

ηνπο. Σν ελδηαθέξνλ γηα ηελ εξγαζία, φπσο έρεη θαλεί θαη απφ παξαδείγκαηα φπσο ηνπ Sekula, ζην 

νπνίν αλαθεξζήθακε ζην 4ν θεθάιαην, αξρίδνπλ λα γλσξίδνπλ κηα πχθλσζε ζην ηέινο ηνπ 20νχ θαη ζηηο 

αξρέο ηνπ 21νπ αηψλα, ζην πεδίν ηεο ηέρλεο. Ζ ζπζηεκαηηθή κειέηε απηήο ηεο θαηεγνξίαο ζε ζρέζε κε 

ην δήηεκα ηνπ αξρείνπ απνηειεί κηα κειινληηθή πξφθιεζε πξνέθηαζεο απηήο εδψ ηεο έξεπλαο. 
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ηξφπν λα ηελ αθεγεζεί. Δδψ κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε θάηη απφ ην ππφβαζξν ησλ 

ζεσξήζεσλ δηαλνεηψλ φπσο ν Laclau θαη ε Mouffe ζρεηηθά κε ηνπο ηξφπνπο πνπ 

κπνξεί θαλείο λα αλαιάβεη δξάζε ζηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο, αλαθηψληαο ηελ αηρκή 

ησλ ξεκαηηθψλ θαη εμσ-ξεκαηηθψλ ζρεκαηηζκψλ ζηε βάζε νξζνινγηθά απνδεθηψλ 

αληαγσληζκψλ. ηε ζεκεξηλή ζπλζήθε θαίλεηαη φηη επαλέξρεηαη σο θεληξηθφ ην 

δήηεκα ησλ λέσλ δπλαηνηήησλ γηα δξάζε, ησλ λέσλ ηξφπσλ παξέκβαζεο 

(intervention) πξνθεηκέλνπ λα δηαθνπνχλ νη ηξέρνπζεο δηαδηθαζίεο −βαζηζκέλεο ζηε 

ζπλαίλεζε –πνπ νδεγνχλ ζε κηα κεηα-πνιηηηθή, θαη κεηα-ζεσξεηηθή ζηάζε «ίζεο 

απφζηαζεο» απφ δηάθνξεο έλλνηεο ηνπ Πνιηηηθνχ (Λίπνβαηο, 2001: 95)
 161

.  

 

ην θεθάιαην πνπ αθηεξψλεη ε Arendt ζηελ πξάμε, βξίζθνπκε κηα εηπκνινγηθή 

εξκελεία πνπ καο επαλαθέξεη ζην αξρείν. ηελ ππνελφηεηα πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ 

δηαδηθαζηαθφ ραξαθηήξα ηεο πξάμεο, θάλεη αλαθνξά ζηνλ πιαησληθφ δηαρσξηζκφ 

κεηαμχ ηνπ άξρεηλ θαη ηνπ πξάηηεηλ. χκθσλα κε ηε θηιφζνθν απηφο ν δηαρσξηζκφο, 

δηαζηξεβιψζεθε ζε κηα ζεηξά αληηθάζεηο θαη πεξηπινθέο πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηελ 

«εξγαιεηνπνίεζε ηεο πξάμεο», ηνλ «ππνβηβαζκφ ηεο πνιηηηθήο ζε κέζν γηα θάηη 

άιιν» (Arendt, 1986 [1958]: 313). Με αθνξκή απηή ηελ ζπδήηεζε ε πξνζνρή καο 

ζηξέθεηαη γηα άιιε κηα θνξά ζηε ζρέζε αξρήο θαη επηηέιεζεο, ζθέςεο θαη πξάμεο, 

εμάιεηςεο ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ ζην φλνκα κηαο κφληκεο ηάμεο πνπ επηηξέπεη ζηνλ 

άξρνληα (θαη ζην αξρείν, αλ ζπκεζνχκε ηνλ Derrida, πνπ νξίδεη ην αξρείν σο ηνλ ηφπν 

θαηνηθίαο ησλ αξρφλησλ) «λα εμαιείςεη απφ ηνλ δεκφζην ρψξν ηνπο πάληεο εθηφο απφ 

ηνλ εαπηφ ηνπ» (νπ.: 305).   

 

Σν αξρείν έρεη δηαδξακαηίζεη απνθαζηζηηθφ ξφιν ζηελ νξγάλσζε ησλ θνηλψλ, 

γεγνλφο πνπ ην ζπλδέεη κφληκα κε ηελ πνιηηηθή. ηελ εηπκνινγηθή ζχδεπμε ηεο αξρήο 

θαη ηεο δηαθπβέξλεζεο (άξρεηλ) ηίζεηαη εμ αξρήο ε πην «ζηνηρεηψδεο θαη ε πην 

απζεληηθή αληίιεςε ηεο αλζξψπηλεο ειεπζεξίαο», ζηε γισζζνινγηθή 

πξνθαζνξηζκέλε ηαπηφηεηα ηεο απαξρήο σο λνκηκνπνίεζεο ηεο εμνπζίαο (Arendt, 

1986 [1958]: 306). ηελ αλάιπζε ηεο ζεσξεηηθνχ ζρεηηθά κε ηνλ δηαρσξηζκφ ηνπ 

γλσξίδεηλ θαη ηνπ πξάηηεηλ, πνπ επαλαθέξεη ην ελδηαθέξνλ ζηελ θαζεκεξηλή εκπεηξία 

                                                 
161 Απηφο ν πξνβιεκαηηζκφο, φπσο έρνπκε ήδε δείμεη θαη ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα, απνηειεί ην 

επίθεληξν πξφζθαησλ θαιιηηερληθψλ θαη επηκειεηηθψλ εγρεηξεκάησλ πέξαλ ηνπ αξρείνπ. ε απηά 

ζπγθαηαιέγεηαη γηα παξάδεηγκα θαη ε πξφζθαηε κπηελάιε ηνπ Βνπθνπξεζηίνπ (2010), ην πιαίζην ηεο 

νπνίαο βαζίζηεθε αθξηβψο ζε φζα εθζέηνπκε θαη ζηε δηθή καο κειέηε ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά ηεο 

Arendt ζρεηηθά κε ηηο θαηεγνξίεο ηεο πξάμεο θαη ηεο δεκφζηαο ζθαίξαο.  
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ηεο θαηαζθεπήο, (μαλα)βξίζθνπκε ζην αξρείν κηα κε-δηαρσξηζκέλε «[…] ζχιιεςε 

ηεο εηθφλαο ή ηεο κνξθήο (ηνπ είδνπο) ηνπ ππφ παξαγσγή πξντφληνο» (νπ.).  

 

H Arendt επηζεκαίλεη ηνλ ξφιν πνπ έπαημε ε πιαησληθή επηζπκία ζηελ αληηθαηάζηαζε 

ηεο πξάμεο κε ηελ θαηαζθεπή (νπ.: 307). ηξεβιά ε έλλνηα ηεο πξάμεο εξκελεχηεθε 

σο θαηαζθεπή. Ζ εξκελεία απηή ζπλφςηζε ηελ άπνςε «νιφθιεξεο ηεο λεφηεξεο 

επνρήο» φηη ε ηζηνξία «θαηαζθεπάδεηαη» απφ ηνπο αλζξψπνπο φπσο ε θχζε 

«θαηαζθεπάδεηαη» απφ ηνλ ζεφ (νπ.: 311). χκθσλα κε ηελ Arendt ε εξγαιεηνπνίεζε 

ηεο πξάμεο θαη ν ππνβηβαζκφο ηεο πνιηηηθήο ζε κέζν, γηα λα επηηεπρζνχλ θάπνηνη 

ζθνπνί, δελ εκπφδηζε ηελ πξάμε λα απνηειεί κηα απφ ηηο πην απνθαζηζηηθέο 

αλζξψπηλεο εκπεηξίεο (νπ.: 313). Ζ πξάμε δελ ηαπηίδεηαη κε θάπνηα ζεσξεηηθή 

ηθαλφηεηα, δελ είλαη νχηε ελαηέληζε νχηε ν Λφγνο. πσο επηζεκαίλεη ε θηιφζνθνο, 

«[…] φπνηα θαη αλ είλαη ε απαξαίηεηε γηα ην μεθίλεκα [θάζε ζπζηήκαηνο, ηεο 

επηζηήκεο θνθ] λνεηηθή δχλακε, ε πξαγκαηηθή […] ηθαλφηεηα πνπ βξίζθεηαη ζηε 

βάζε ηνπο […] αληηζηνηρεί ζηελ αλζξψπηλε ηθαλφηεηα γηα πξάμε −γηα έλαξμε λέσλ, 

ρσξίο πξνεγνχκελν δηαδηθαζηψλ, πνπ ην απνηέιεζκα ηνπο παξακέλεη αβέβαην θαη 

απξφβιεπην» (νπ.: 315). Παξαθξάδνληαο ηε ζθέςε ηεο ζεσξεηηθνχ, ην αξρείν δελ 

είλαη κηα δηαδηθαζία, «δπλεηηθά κε αλαζηξέςηκσλ θαη κε επαλνξζψζηκσλ»,  

«αλεπίζηξνθσλ δηαδηθαζηψλ». Δίλαη κηα δηαδηθαζία πνπ ζπκκεηέρεη ζηε δηεξεχλεζε 

ησλ αλζξψπηλσλ ηθαλνηήησλ θαη εθθξάδεη ηελ επηζπκία γηα λέα εγρεηξήκαηα κε 

απξφβιεπηε έθβαζε, έηζη ψζηε «θαζνξηζηηθφ γλψξηζκα ησλ αλζξψπηλσλ ππνζέζεσλ 

λα γίλεηαη ε αβεβαηφηεηα παξά ε εππάζεηα» (νπ.). Γελ κπνξνχκε πνηέ κε βεβαηφηεηα 

λα πξνθαζνξίζνπκε ηελ έθβαζε κηαο πξάμεο, ππφ απηή ηελ έλλνηα ε πξάμε δελ έρεη 

ηέινο (νπ.: 317). 

 

Ζ λεσηεξηθφηεηα πξνζδηνξίζηεθε απφ θξίζεηο. Σν θαιιηηερληθφ αξρείν, φπσο είλαη 

θαηαθαλέο θαη ζηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία, έιαβε κηα ηδηαίηεξε ζέζε κέζα ζε απηέο 

πνπ ζπρλά ην ζπλέδεζαλ κε ηε δηάιπζε θαη ηελ αλνκία. Ζ αλνκία, φκσο, θαη ε 

δηάιπζε, «ε αηειείσηε ζπδήηεζε θαη ε αληθαλφηεηα ιήςεο απνθάζεσλ» νδεγνχλ ζε 

ζχγρπζε, ζε απειπηζία θαη παξαθκή. ε ηνχηε εδψ ηε λέα θξίζε πνπ δηαλχνπκε –

θνξπθή ηεο νπνίαο απνηειεί κηα εθδεισκέλε βαζηά νηθνλνκηθή θξίζε, ε βάζε ηεο 

νπνίαο, φκσο, αγγίδεη, γηα άιιε κηα θνξά φιν ην εχξνο ησλ ζεκειησδψλ αμηψλ, φπσο 

ηηο γλσξίδνπκε– ην αξρείν δελ πξνζεγγίδεηαη ππφ ην πξίζκα ηεο δηάιπζεο, αιιά ππφ 

ην πξίζκα κηαο «πξάμεο» ρσξίο ηέινο (νπ.: 317). Αθνξά κηα πξάμε πνπ αλαδεηά ηελ 
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εζσηεξηθή ζπγγέλεηα ηεο «ζεσξίαο θαη ηεο πνίεζεο» (νπ.: 407), πνπ αλαγλσξίδεη ηε 

ζεκαζία κηαο «ζπκβνιηθήο Απζεληίαο, ην αλαγθαίν «απηαξρηθφ» ζηνηρείν θάζε λφκνπ 

(Λίπνβαηο, 2001: 141), πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα ππάξρεη πξνο φθεινο ηεο 

βεβαηφηεηαο γηα ηνλ θφζκν θαη ηνπο αλζξψπνπο. Ζ βεβαηφηεηα δελ πξέπεη λα 

ζηεξίδεηαη κφλν ζηελ θιίκαθα ησλ ππνθεηκεληθψλ ζπγθηλήζεσλ θαη ησλ πξνζσπηθψλ 

αηζζεκάησλ, θαηά ηελ Arendt (1986 [1958]: 75). Τπφ απηή ηελ έλλνηα ην αξρείν είλαη 

κηα πνηεηηθή πξάμε, είλαη πνη-σ-ηηθφ (γηα λα θάλνπκε έλα ινγνπαίγλην κε κηα 

έθθξαζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά αμηνινγηθά αλαθνξηθά κε έξγα ηέρλεο θαη ε 

νπνία έθθξαζε ζπλήζσο είλαη ηφζν γεληθφινγε πνπ εθιακβάλεηαη πεξηζζφηεξν 

εηξσληθά παξά ζεηηθά. Aο αμηνπνηήζνπκε απηφ ην ιεθηηθφ παηρλίδη δηαθνξεηηθά γηα ηε 

δηθή καο πεξίπησζε). ε απηή ηελ πνη-σ-ηηθή πξάμε ηίζεηαη πάληα ην δήηεκα ηνπ 

δεκφζηνπ ραξαθηήξα ηνπ αξρείνπ, πνπ αθνξά εθείλα ηα πξάγκαηα πνπ κπνξνχλ λα 

αλαδχνληαη θαη λα αμηνπνηνχληαη πέξα απφ «ην ζθνηάδη κηαο πξνθπιαγκέλεο 

χπαξμεο» (νπ. 76). Απηή ε δηάζηαζε ηνπ αξρείνπ ζπγθεληξψλεη θαη ζπλδέεη ηνπο 

αλζξψπνπο πέξα απφ ηελ ηξέρνπζα γεληά (νπ.: 81). Αθνξά ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ησλ 

(πξνζσπηθψλ) ζέζεσλ κε ηηο ζπλαθφινπζεο φςεηο θαη πξννπηηθέο ηνπο (νπ.: 84) εθεί 

φπνπ «είλαη δπλαηφ λα αληηθξίδνληαη ηα πξάγκαηα απφ ηνπο πνιινχο, ζηελ πνηθηιία 

ησλ φςεψλ ηνπο ρσξίο λα κεηαβάιινπλ ηελ ηαπηφηεηα θαη φζνη ζπγθεληξψλνληαη 

γχξσ ηνπο λα μέξνπλ πσο βιέπνπλ ηελ ηαπηφηεηα ζηελ απφιπηε δηαθνξά» (νπ.: 85). Ζ 

πνη-σ-ηηθή αξρεηαθή πξάμε δελ παξαδίδεηαη ζηνλ αέλαν θχθιν ηνπ γίγλεζζαη. 

Πξνυπνζέηεη ηελ ηθαλφηεηα λα ειέγρνπκε, ελ κέξεη ηνπιάρηζηνλ θαη λα αλαηξνχκε, 

ρσξίο λα παξαδηλφκαζηε ζηελ αλαγθαηφηεηα ακεηάθιεησλ λφκσλ (νπ.: 323). Ζ 

(αλα)ζεψξεζε ηεο πξάμεο απφ ηελ Arendt ζα απνηειέζεη νδεγφ γηα ηε δηθή καο 

αλάιπζε. Θα επαλέιζνπκε ζε απηφ ην δήηεκα κέζα απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ 

παξνπζηάδνπκε ζηε ζπλέρεηα. 

 

Κιείλνληαο ην πξψην κέξνο απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ ζα ζηαζνχκε, ζχληνκα, ζε δχν 

αθφκα ζεκεία πνπ απνδεηθλχνληαη θξίζηκα γηα ηα έξγα πνπ παξνπζηάδνληαη. Σν έλα 

αθνξά ην δήηεκα ηεο ζπιινγηθφηεηαο, ζην νπνίν αλαθεξζήθακε θαη λσξίηεξα θαη ην 

δεχηεξν ην δήηεκα ηεο κεηνπζίσζεο. Σα δχν απηά ζηνηρεία είλαη θεληξηθά ζηελ 

εμέιημε ηεο ηέρλεο αξρείνπ. 

 

Σα αξρεηαθά θαιιηηερληθά εγρεηξήκαηα ελδηαθέξνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν γηα ηελ 

παξαγσγή δεκφζηαο ζθαίξαο, ε νπνία, κεηαμχ άιισλ ζπκπεξηιακβάλεη ηελ νξγάλσζε 
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κηαο ζχγθξνπζεο. Ζ νξγάλσζε ελφο ηέηνηνπ ρψξνπ δελ είλαη εχθνιε ππφζεζε. Έρεη 

γίλεη ήδε ζαθέο φηη ε ζχγθξνπζε δελ πεξηζηξέθεηαη απνθιεηζηηθά γχξσ απφ 

θαιιηηερληθά δεηήκαηα, δελ πεξηνξίδεηαη ζηηο παξακέηξνπο ηεο ηέρλεο. Σν αίηεκα, 

άιισζηε, γηα „εμσζηξέθεηα‟ απφ ηελ πιεπξά ηεο ηέρλεο βξίζθεη ηηο ξίδεο ηνπ ζηνπο 

πξνθαηφρνπο απηψλ ησλ πξαθηηθψλ. Δληνπίδεηαη ζηηο πξαθηηθέο θαη ηηο δξάζεηο ησλ 

θαιιηηερλψλ ηεο ηζηνξηθήο πξσηνπνξίαο θαη ζηα αηηήκαηα πνπ ζπλδέζεθαλ κε ηνλ 

Μάε ηνπ ‟68. Ζ ηέρλε ζέηεη πξνθιήζεηο αλάινγεο κε απηέο ηεο πνιηηηθήο. Ζ 

πξαγκαηηθή ηεο πξφθιεζε θαη δπλαηφηεηα βξίζθεηαη ζηελ θαηαζθεπή ηεο 

(αληί)ζέζεο, ζηελ θαηαζθεπή κηαο (αληη)εγεκνλίαο. πσο επηζεκαίλεη ν ζεσξεηηθφο 

Oliver Marchart (2008), απηφ πνπ ζπγθξνηείηαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε είλαη κηα άιιε 

ζέζε απφ ηελ θπξίαξρε ζέζε. Μηα ζέζε πνπ έρεη ζπλέπεηεο ζηελ θαιιηηερληθή 

ιεηηνπξγία, ηε ιεηηνπξγία ησλ εθζέζεσλ θαη ησλ θαιιηηερληθψλ ζεζκψλ. Ο 

ζεσξεηηθφο επηθαιείηαη ηνλ ξφιν ησλ «νξγαληθψλ δηαλννχκελσλ» ηνπ Gramsci, 

πξνθεηκέλνπ λα δηαζαθελίζεη ηνλ ηξφπν πνπ ιεηηνπξγεί ην  θαιιηηερληθφ ππνθείκελν. 

Οη νξγαληθνί δηαλννχκελνη ιεηηνπξγνχλ σο «νξγαλσηέο ηεο εγεκνλίαο» (νπ: 256), ε 

νπνία ζπλδέεηαη κε κηα παξαηεηακέλε δηακφξθσζε ηεο «θνπηψδνπο νξγάλσζεο» (νπ.) 

κηαο (αληη)εγεκνλίαο ζηελ θαζεκεξηλή δσή. Ζ ζέζε ηνπ θαιιηηερληθνχ ππνθεηκέλνπ 

βξίζθεηαη ζε ζπγθείκελα πνπ εθηείλνληαη πέξα απφ εθείλα ηνπ πεδίνπ ηεο ηέρλεο. Τπφ 

απηή ηελ έλλνηα ε ηέρλε είλαη κηα ιεηηνπξγία «ζπιινγηθή» (νπ.: 258). Ζ έλλνηα ηεο 

ζπιινγηθφηεηαο βξίζθεη ηδηαίηεξα εξείζκαηα ζηηο αξρεηαθέο πξαθηηθέο. Ζ 

ζπιινγηθφηεηα, φπσο είδακε ζε πξνγελέζηεξεο πεξηπηψζεηο, είρε αξρίζεη λα 

δηαθαίλεηαη σο έλαο κεραληζκφο ηεο ηέρλεο. ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ιακβάλεη έλαλ 

θπξηνιεθηηθφ ηξφπν „ζπκκεηνρήο‟ (θαηαγξαθή ησλ ρηχπσλ ηεο θαξδηάο ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ Boltanski, απάληεζε εξσηεκαηνινγίσλ ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

Kabakov). Άιινηε παίξλεη κηα πην ζχλζεηε κνξθή, φπνπ ν δεκηνπξγφο „επηζηξέθεη‟ 

σο πνιιαπιή πεξζφλα (φπσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ Broodthaers) ή σο πιεζπληηθή 

θσλή (φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο Green).  

 

Ζ „επηζηξνθή ηνπ ζπγγξαθέα‟ κπνξεί λα ζπλδεζεί κε ηα παξαπάλσ σο εμήο. Καλείο 

δελ κπνξεί λα εγθαζηδξχζεη κηα ζέζε, κηα εγεκνλία απφ κφλνο ηνπ, γηαηί απηή ε ηδέα 

βαζίδεηαη ζηελ ςεπδαίζζεζε ηνπ «παξαδνζηαθνχ (κεγάινπ) δηαλννχκελνπ», φπσο 

ζεκεηψλεη ν Marchart (2008: 257), ηνπ κεγάινπ θαιιηηέρλε, ζα ζπκπιεξψλακε. Έλαο 

«νξγαληθφο δηαλννχκελνο» δελ εκθαλίδεηαη κφλνο ηνπ. Παξφι‟ απηά ν ίδηνο εθ-

ηίζεηαη, αλαιακβάλεη κηα ζέζε λα δηαθφςεη ξπζκηζκέλεο δηαδηθαζίεο, ππεπζπλφηεηεο 
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θαη ηεξαξρίεο. ην ζεκείν απηφ ζα δηαθνξνπνηεζνχκε απφ ηνλ ζεσξεηηθφ. Μηα ηέηνηα 

ελέξγεηα εμνπδεηεξψλεη ηε ινγηθή ηνπ ηδξχκαηνο θαη απνθηά κηα «απνζεζκνπνηεηηθή 

επίδξαζε» (νπ.: 259). Ζ ελέξγεηα απηή, φκσο, πξνθεηκέλνπ λα αλαιάβεη ηελ επζχλε 

ηεο ζέζεο ηεο, παγηψλεηαη μαλά ζε κεζφδνπο θαη δηαδηθαζίεο πνπ πξνο ζηηγκή 

απνζνβνχλ ηηο ζπγθξνχζεηο ζην λέν ζρήκα πνπ παξάγνπλ. Πξνθεηκέλνπ, άιισζηε, λα 

ζρεκαηίζνπλ λέεο κνξθέο αιιειεγγχεο –ζηηο νπνίεο ν ίδηνο αλαθέξεηαη– κέζα θαη 

έμσ απφ ην ίδξπκα, νθείινπλ λα αλαδηνξγαλψλνληαη, δειαδή, λα απνθηνχλ, 

παξάιιεια κηα ζεζκνπνηεηηθή επίδξαζε. Σα παξαπάλσ καο ιέλε ην εμήο: ζε αληίζεζε 

κε ηνλ απνδνκηζηηθφ ζάλαην ηνπ ζπγγξαθέα, ν ζπγγξαθέαο (ε αξρή) επηζηξέθεη σο 

ζπιινγηθφηεηα (σο αιιειεγγχε κεηαμχ φισλ φζσλ ελψλνληαη απέλαληη ζε έλαλ θνηλφ 

αληηκαρφκελν) (νπ.: 259). Ο δεκηνπξγφο «ελεξγνπνηείηαη […] εληφο θνηλσληθψλ θαη 

πνιηηηθψλ ζπγθείκελσλ πέξα απφ ηνλ θαιιηηερληθφ ζεζκφ θαη ζπλδέεη ηα ζπγθείκελα 

απηά κε ην πεδίν ηεο ηέρλεο» (νπ.: 257). Απηφ πνπ παξακέλεη πάληα αλνηρηφ είλαη, 

«πνηφλ αθέληε –δειαδή– πνηνλ εγεκνληθφ ζρεκαηηζκφ» (νπ.) ππεξεηεί ν δεκηνπξγφο.  

 

Ζ ζχλδεζε κε ηα θνηλσληθά θαη πνιηηηθά ζπγθείκελα πέξα απφ ηνλ θαιιηηερληθφ 

ζεζκφ πξνθαινχλ ζπρλά κηα άιιε απνξία απφ ηελ πιεπξά ησλ ζεαηψλ ζρεηηθά κε ην 

ίδην ην αληηθείκελν ηεο ηέρλεο. Ζ ηέρλε ζα ζπγρσλεπζεί κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα. 

Πνιινί πξνζιακβάλνπλ θάηη ηέηνην σο ηαχηηζε κε ην Πξαγκαηηθφ, κηα 

πξαγκαηνπνίεζε ηεο ηαχηηζεο ηνπ Πξαγκαηηθνχ κε ην Αιεζηλφ. Αληίζεηα, νη 

πεξηπηψζεηο πνπ κειεηάκε πξνηείλνληαη σο θαηεμνρήλ κνξθέο κεηνπζίσζεο θαη σο 

ηέηνηεο «δεκηνπξγνχλ έλα δεκφζην ρψξν» (ηαπξαθάθεο, 2008 [1999]: 258), έλα 

ελνπνηεηηθφ πεδίν. Ζ κεηνπζίσζε ζπλδέεηαη κε ηελ πξνζπάζεηα λα πεξηραξαθσζεί 

έλαο ρψξνο γηα ην κε αλαπαξαζηάζηκν κέζα ζηελ ίδηα ηελ αλαπαξάζηαζε. Έηζη ε 

ηέρλε κπνξεί λα αξζξψζεη, λα δείμεη κηα «αδπλαηφηεηα». Καηά ηε δηαηχπσζε ηνπ 

ηαπξαθάθε: 

 

«Ζ κεηνπζίσζε δελ παξέρεη ηελ νιηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ ρακέλνπ πξάγκαηνο, ηνπ 

αδχλαηνπ πξαγκαηηθνχ∙ αλαδεκηνπξγεί απιψο „ην θελφ πνπ αθήλεη απηή ε απψιεηα, 

ε νπνία είλαη δνκηθά κε αλαπαξαζηάζηκε γηα εκάο‟. Αλαγλσξίδεη ηελ έιιεηςε θαη 

ηελ θεληξηθφηεηα ηνπ πξαγκαηηθνχ αληί λα επηδηψθεη ηελ „αδχλαηε‟ εμάιεηςε ηνπ 

φπσο ζπκβαίλεη ζηελ ηαχηηζε κε ην ηδαληθφ. Ζ ίδηα ε έιιεηςε ιεηηνπξγεί σο 

νξγαλσηηθή αξρή ηνπ δεκφζηνπ, θνηλνχ ρψξνπ πνπ παξάγεη ε κεηνπζίσζε» (νπ. 

258).  
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ηηο πξαθηηθέο πνπ αθνινπζνχλ, επηρεηξνχκε λα δηαπηζηψζνπκε ηνλ ηξφπν πνπ 

ιακβάλεη ρψξα ε ζέζκηζε σο πξσηφηππε δηαδηθαζία πνπ αθνξά κηα ελνξρεζηξσκέλε 

νξγάλσζε θνξέσλ, γισζζηθψλ παηγλίσλ, ζεσξίαο θαη πξάμεο, επηηέιεζεο, 

αθηηβηζκνχ, ηεθκεξίσζεο θαη επαλάδξαζεο. ε απηή ηε δηαδηθαζία νη ηδησηηθέο 

πεξηπέηεηεο γίλνληαη έγλνηα θαη θξνληίδα γηα ηηο δεκφζηεο ππνζέζεηο θαη ην αηνκηθφ 

άρζνο γίλεηαη ζπιινγηθή ελέξγεηα, ε νπνία απαηηείηαη, πξνθεηκέλνπ λα ζπκβεί κηα 

παξαγσγηθή επαλεγγξαθή ηνπ λφκνπ, κηα πνη-σ-ηηθή πξάμε. 

 

5.3. Σν Αξρείν Atlas Group. Έλαο επαλαξζξσηηθόο ζρεκαηηζκόο. Από ηε 

δπλαηόηεηα ζηε ‘δπλακηθή’. 

Σν αξρείν ηνπ Atlas Group ζπζηήζεθε ην 1999. Απνηειεί ην ηειηθφ απνηέιεζκα κηαο 

έξεπλαο πνπ ν δεκηνπξγφο ηεο είρε μεθηλήζεη απφ ην 1989 θαη επηθεληξψλεηαη ζηε 

κειέηε ηεο πξφζθαηεο ηζηνξίαο ηνπ Ληβάλνπ, ηδηαίηεξα ζηνπο πνιέκνπο ηεο πεξηφδνπ 

1975-1991. Σν αξρείν απνηειεί, θαηά ηα θαηλφκελα ην έξγν κηαο ζπιινγηθφηεηαο, 

είλαη, φκσο, ην πφλεκα ελφο θαη κφλν θαιιηηέρλε ηνπ Walid Raad. Ζ βάζε ηνπ 

αξρείνπ είλαη „απνθεληξσκέλε‟. Έρεη πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο εθθξάζεηο, παίξλεη ηε 

κνξθή ηερλνπξγεκάησλ, εθζέζεσλ, εθδφζεσλ. Παξάιιεια, φκσο, κηα δηαδηθηπαθή 

πιαηθφξκα ελνπνηεί απηή ηελ απνθεληξσκέλε δξαζηεξηφηεηα. ην ειεθηξνληθφ 

αξρείν (εηθ. 27) κπνξεί θαλείο λα έρεη πξφζβαζε ζε έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ 

ζπλνιηθνχ αξρείνπ. Μπνξεί λα πινεγεζεί ζηνπο θαθέινπο πνπ πεξηέρεη θαη λα δεη 

επίζεο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ην αξρείν εθηίζεηαη θαη δεκνζηνπνηείηαη. Ζ „δεκφζηα 

εκθάληζε‟ ηνπ αξρείνπ πεξηιακβάλεη εγθαηαζηάζεηο, πξνβνιέο, νπηηθά θαη θεηκεληθά 

δνθίκηα θαη δηαιέμεηο/πεξθφξκαλο. Σν αξρείν θηλείηαη αδηαθξίησο κεηαμχ 

δηαθνξεηηθψλ κέζσλ, ηξφπσλ επηκέιεηαο θαη παξνπζίαζεο θαη νξγαλψλεηαη ζε έλα 

πνιπθάλαιν έξγν. Σα δηαθνξεηηθά έξγα, ηα νπνία παξνπζηάδνληαη ζε κηα πνηθηιία 

θαιιηηερληθψλ κέζσλ −βίληεν, ηαηλίεο, εγθαηαζηάζεηο− απνηεινχλ ηα ηεθκήξηά ηνπ 

αξρείνπ.  

 

χκθσλα κε ηνλ δεκηνπξγφ ηνπ, ην αξρείν απνηειείηαη απφ «δεθάδεο ληνθνπκέληα 

πνπ πεξηιακβάλνπλ ηαηλίεο, βηληενθαζέηεο, θσηνγξαθίεο, ζεκεησκαηάξηα θαη άιια 

αληηθείκελα»
162

. Δίλαη μεθάζαξν εμ αξρήο, ζχκθσλα κε ηηο ηαμηλνκεηηθέο 

πιεξνθνξίεο πνπ παίξλνπκε, φηη ην αξρείν απνηειείηαη θπξίσο απφ «θαηαζθεπαζκέλν 

                                                 
162 http://www.theatlasgroup.org/index.html 
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πιηθφ» πνπ έρεη παξαρζεί ή παξαρσξεζεί απφ θαληαζηηθά ή αλψλπκα πξφζσπα θαη 

απφ ην ίδην ην Atlas Group. Δίλαη επίζεο ζαθέο φηη ε παξαγσγή θαη ε θαηαρψξεζε 

ηνπ πιηθνχ −κπζνπιαζηηθνχ (fictional) θαη γλήζηνπ (real)− είλαη απζηεξά ειεγρφκελε, 

γεγνλφο πνπ θαζηζηά ην δήηεκα ηεο „θαηαζθεπήο‟
163

  θαη ηεο επζχλεο ηνπ δεκηνπξγνχ 

ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο. Γηα θάζε ηεθκήξην δειψλεηαη πνηνη θαη πφηε 

«ζηξαηνινγήζεθαλ» γηα ηελ παξαγσγή ηνπ, κε πνηνπο ζπλεξγάζηεθε ε 

ζπιινγηθφηεηα. ε θάζε, φκσο, πεξίπησζε κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο, αθήλεηαη λα 

ελλνεζεί φηη ην Atlas Group είλαη πίζσ απφ θάζε θαηαζθεπή. Ζ ζχγρπζε πνπ 

πξνθαιείηαη γηα ηελ αμηνπηζηία ησλ πεγψλ, ε ακθηζβήηεζε ησλ νξίσλ κεηαμχ 

αιήζεηαο θαη ςεχδνπο αθνξνχλ ηελ παξαγσγή ελφο δηαθνξεηηθνχ ηζηνξηθνχ αξρείνπ. 

Παξά φια απηά ε ξεπζηφηεηα ηνπ αξρείνπ βξίζθεηαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ. Απηφ 

επηθεληξψλεηαη μεθάζαξα ζηε ζπιινγή πιηθνχ πνπ αθνξά ηελ «έξεπλα θαη ηελ 

θαηαγξαθή» ηεο ζχγρξνλεο ηζηνξίαο ηνπ πνιχπαζνπ Ληβάλνπ.  

 

Σν αξρείν ηνπ Atlas Group αθνξά ηνλ „ζάλαην‟ αιιά θπξίσο ηελ „επηζηξνθή‟ ηνπ 

ζπγγξαθέα σο ζπιινγηθφηεηαο. Με δηάθνξνπο ηξφπνπο νη δεκηνπξγνί ηνπ αξρείνπ 

θάλνπλ ζαθέο πνηνο έρεη ηνλ έιεγρν ηνπ πιηθνχ. Γηα παξάδεηγκα, ζην βίληεν πνπ 

αθνξά ηελ νκεξία ηνπ Souheil Bachar (2000), πιεξνθνξνχκαζηε φηη ππάξρνπλ 53 

θαζέηεο (εηθ. 28, 29). Ο δεκηνπξγφο ηνπο επηηξέπεη κφλν ηελ πξνβνιή δχν εμ απηψλ 

εθηφο Ληβάλνπ. Ζ ππφινηπε αιήζεηα είλαη Ληβαλέδηθε ππφζεζε. Σν Atlas Group θάλεη 

ζαθέο φηη είλαη ππεχζπλν γηα ηελ θαηαζθεπή θαη δηαρείξηζε ηνπ πιηθνχ θαη 

αλαιακβάλεη ηελ επζχλε ησλ πξνζέζεσλ θαη ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ηνπ αξρείνπ. 

ηαλ ν Souheil Bachar δηεγείηαη ηελ ηζηνξία ηεο δεθάρξνλεο νκεξίαο ηνπ, αλαθέξεη 

φηη ζρεηηθά κε απηή ηελ νκεξία γξάθηεθαλ 5 δηαθνξεηηθά βηβιία. Γηαηί Γηφηη θάζε 

ηζηνξία δελ είλαη ε ίδηα θαη θαζεκηά ζέιεη λα εηζαθνπζηεί. Σν Atlas Group παξάγεη ην 

δηθφ ηνπ αξρείν ζρεηηθά κε ηε ζχγρξνλε ηζηνξία ηνπ Ληβάλνπ θαη απηφ ην αξρείν 

παίξλεη ζέζε (positioned), πνπ είλαη θξηηηθή θαη φρη επηθξηηηθή. Γελ αθνξά κηα γεληθή, 

αληηθεηκεληθή αιήζεηα, αιιά κηα εηδηθή αιήζεηα πνπ ζπλαξζξψλεηαη γχξσ απφ έλαλ 

κχζν, ηνλ νπνίν αλαιακβάλεη λα εθθέξεη. Σν αξρείν καο εγθαιεί κε ηελ αξαβηθή 

                                                 
163 Ζ Nussbaum αλαθέξεη ηε ζεκαζία ηεο αθεγεκαηηθήο κπζνπιαζίαο ζε απηή ηε δηαδηθαζία 

[ππνζεκείσζε 27, (Nussbaum, 2006: 353)]. Δλδηαθέξνπζα είλαη θαη ε πξννπηηθή πνπ δίλεη ζην δήηεκα 

ηεο αθήγεζεο γηα ηνλ εαπηφ ε Butler. Ζ αθεγεκαηηθή ηθαλφηεηα απνηειεί ηελ πξνυπφζεζε ηεο 

δπλαηφηεηαο λα ινγνδνηνχκε γηα ηνλ εαπηφ καο, λα αλαιακβάλνπκε ηελ επζχλε γηα ηηο πξάμεηο καο 

(2009 [2005]: 26). 
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θσλή, κε ηνλ ήρν ηεο νπνίαο, εκείο νη ζεαηέο εμνηθεησλφκαζηε κέζα απφ ηα 

δηαθνξεηηθά έξγα.  

 

Ζ κάρε ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο εθθξάδεηαη απφ ηνλ Bachar ζαξξαιέα θαη αγσληζηηθά. 

ε κηα ζπλέληεπμε πνπ ζθελνζεηεί ν Walid Raad κε ηνλ Bachar (Raad, 2007), o 

Bachar εθθξάδεη ηελ θξηηηθή ηνπ γηα ηνλ ηξφπν πνπ δηαρεηξίζηεθαλ, δεκνζίεπζαλ θαη 

εθκεηαιιεπηήθαλ ηελ εκπεηξία ηεο νκεξίαο ηνπο νη δπηηθνί ζπγθξαηνχκελνη ηνπ. Ο 

Bachar θαηαιήγεη ζηελ αθνπιηζηηθή δηαπίζησζε: «ε πην ζεκαληηθή θαη παξαγσγηθή 

πιεπξά ηεο θξάηεζεο είλαη φηη νη δπηηθνί εκθαλίζηεθαλ δεκφζηα κε κηα θαζαξφηεξε 

θαη θαιχηεξε αίζζεζε ηνπ εαπηνχ» (νπ.: 63) Ο Bachar θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

ζπδήηεζεο καο θαηεπζχλεη λα ζθεθηνχκε ηνπο κεραληζκνχο ηεο δπηηθήο θπξίαξρεο 

θνπιηνχξαο ε νπνία κεηαηξέπεη θάζε εκπεηξία ζε έλα αθφκα εξγαιείν ηζρπξνπνίεζεο 

ηεο παγησκέλεο αληίιεςεο γηα ηελ εξσηθή, αλψηεξε θχζε ηνπ δπηηθνχ ππνθεηκέλνπ. 

Ζ „ξχζκηζε‟ απηή απφ ηε δπηηθή πιεπξά, αξλείηαη αθφκα θαη ππφ ηελ πίεζε ησλ πην 

ηξαπκαηηθψλ εκπεηξηψλ λα αλαδηπισζεί πξνο κηα πην αλαζηνραζηηθή, θξηηηθή ζηάζε 

απέλαληη ζηνλ εαπηφ, απέλαληη ζηνλ νπζηνθξαηηθφ θαη θπζηθνπνηεκέλν πξνζδηνξηζκφ 

ηνπ εαπηνχ σο πξνο έλα θαηψηεξν, βάξβαξν Άιιν. Ο Bachar θαηαιήγεη: είκαη 

πεπεηζκέλνο φηη νη Ακεξηθάλνη απέηπραλ νηθηξά λα δηεγεζνχλ, λα θαηαγξάςνπλ, λα 

αλαπαξαζηήζνπλ ηελ εκπεηξία ηεο νκεξίαο ηνπο. Δίλαη άμην απνξίαο γηαηί απφ φινπο 

ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ζα κπνξνχζαλ λα γξαθηνχλ νη ηζηνξίεο νκεξίαο, 

γξάθηεθαλ κε απηφλ ηνλ ηξφπν (νπ.: 136). 

 

Ζ ζηφρεπζε πξνο „θπζηθνπνηεκέλεο ζηηγκέο‟ πνπ αθνξνχλ ηνλ αξαβηθφ θφζκν είλαη 

δηαξθψο παξνχζα. Απηφ καο εμνηθεηψλεη ζρεηηθά κε ηνλ „πξνζεθηηθφ‟ ηξφπν πνπ 

νθείινπκε λα θαηαλαιψλνπκε ην αξρείν. ην βίληεν, φπνπ ν Souheil Bachar 

αθεγείηαη ηελ νκεξία ηνπ, ε θσλή ηνπ εθθσλεηή (speakage) δηαθφπηεη ηε ξνή ηεο 

ζπλέληεπμεο, γηα λα καο δψζεη νξηζκέλεο θαηαηνπηζηηθέο πιεξνθνξίεο. Μαο 

πιεξνθνξεί γηα ηελ ηαπηφηεηα ησλ ππφινηπσλ νκήξσλ. ινη ηνπο είλαη Ακεξηθάλνη, 

εγγξάκκαηνη θαη κνξθσκέλνη, εθπξφζσπνη κε ηνλ ηξφπν ηνπο ηνπ δπηηθνχ 

πνιηηηζκνχ: έλαο ηεξαπφζηνινο, έλαο πνιηηηθφο αθφινπζνο, ν επηθεθαιήο ηχπνπ ηνπ 

Associate Press, έλαο παλεπηζηεκηαθφο, έλαο δηνηθεηηθφο ππάιιεινο ηνπ 

παλεπηζηεκηαθνχ λνζνθνκείνπ. Δμαίξεζε απνηειεί ν ληφπηνο φκεξνο, έλαο ρακειήο 

βαζκίδαο ππάιιεινο ηεο πξεζβείαο, ν νπνίνο είλαη θαη ν αθεγεηήο ηνπ βίληεν. 

Δξρφκαζηε, άξαγε, εδψ αληηκέησπνη κε ηελ αλαπαξαγσγή ηνπ ζθφπηκνπ δηαρσξηζκνχ 
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ηνπ δπηηθνχ απφ ηνλ ππφινηπν θφζκν ζε πνιηηηζκέλν θαη κε Δπηρεηξείηαη, ίζσο, απφ 

ηνπο παξαγσγνχο ηνπ ληνθνπκέληνπ, λα καο σζήζνπλ λα αλαινγηζηνχκε ηε δπηηθή 

εμνπζία πνπ αλαπαξάγεηαη κέζσ απηψλ ησλ „εθπξνζψπσλ‟ ζηε Μέζε Αλαηνιή: 

αλζξψπσλ ππεξάλσ θάζε ππνςίαο, θιεξηθψλ, παλεπηζηεκηαθψλ, εθπξφζσπσλ ηνπ 

ηχπνπ. Μηα ηέηνηα εξκελεία ίζσο είλαη ππεξβνιηθή. Βξίζθεη φκσο κηα βάζε ζηελ 

έγεξζε ηεο θαρππνςίαο πνπ καο πξνθαιεί έλαο ηέηνηνο δηαρσξηζκφο. Καη εδψ 

κπνξνχκε λα ππνζέζνπκε κηα ελδηαθέξνπζα αληηζηξνθή∙ ε θαρππνςία, άιιν έλα 

ραξαθηεξηζηηθφ πνπ απνδίδεηαη ζπρλά ζηνπο „άιινπο‟ ιανχο, θαηαιακβάλεη θαη εκάο 

ηνπο δπηηθνχο ζεαηέο κέζα απφ ηελ ακθηζεκία ησλ ηεθκεξίσλ ηνπ αξρείνπ.  

 

ηε καξηπξία ηνπ Ληβαλέδνπ απνθαιχπηεηαη ε ζνθαξηζηηθή πιεξνθνξία φηη νη 

Ακεξηθάλνη ήζειαλ λα ηνπο «βηάδεη» ηφζν ν ίδηνο φζν θαη νη απαγσγείο ηνπο, 

πξνθαηαιακβάλνληαο, κε έλαλ δηεζηξακκέλν ηξφπν, ηνλ θφβν, φπσο καο ιέεη ν 

Souheil, ηνπ ελδερφκελνπ βηαζκνχ ηνπο απφ ηνπο απαγσγείο. χκθσλα κε ηελ 

αθήγεζή ηνπ, νη Ακεξηθάλνη ζπγθξαηνχκελνί ηνπ θαληαζηψλνληαλ φηη ν βηαζκφο 

ήηαλ θάηη πνπ ζπλέβαηλε ζην δηπιαλφ δσκάηην, πεπεηζκέλνη φηη κπνξνχζαλ λα 

αθνχζνπλ ην γεγνλφο. Ο αθεγεηήο ακθηζβεηεί αλ απηφ ήηαλ πξάγκαηη πνπ άθνπγαλ 

απφ ην δηπιαλφ δσκάηην. Παξνπζηάδεηαη, έηζη, σο ν πην ςχρξαηκνο ζρεηηθά κε ηνπο 

απαγσγείο ηνπ αιιά θαη ν κνλαδηθφο πνπ ηνπο δείρλεη ελφο είδνπο εκπηζηνζχλεο, 

ππνλνψληαο ίζσο φηη ε πεπνίζεζε ησλ θξαηνπκέλσλ αθνξνχζε κηα δηθή ηνπο 

πξνβνιή. ε κηα αλαπάληερε αληηζηξνθή ν ίδηνο νκνινγεί φηη θακηά θνξά ζα ήζειε 

λα βξίζθεηαη ζηε ζέζε ησλ Ακεξηθάλσλ. Ζ πιεξνθνξία γηα ηε ζηξεβιή, ππφ νκεξία 

ζεμνπαιηθφηεηα πνπ αλαπηπζζφηαλ αλάκεζα ζηνπο νκήξνπο, πξνθαιεί πνιηηηθέο 

ζπλδειψζεηο (connotations/ζπκπαξαδειψζεηο). ην βίληεν εκβφιηκα εκθαλίδνληαη 

ηειενπηηθέο αληαπνθξίζεηο, ππνζέηνπκε, ζρεηηθά κε ην ζπκβάλ, παξαπέκπνληάο καο 

ζε νπηηθά απνζπάζκαηα κε ην νκηινχλ πξφζσπν ηνπ Ρήγθαλ θαη θσηνγξαθίεο 

απνθνκκάησλ εθεκεξίδσλ πνπ θαιχπηνπλ ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο κεηαμχ Ηξάλ θαη 

Ακεξηθήο. Ζ αθήγεζε ζρεηηθά κε απηή ηελ πιεπξά ηεο νκεξίαο θαηαιήγεη ζε κηα 

ζαθή δηαπίζησζε απφ ηελ πιεπξά ηνπ Ληβαλέδνπ: νη Ακεξηθάλνη ζηραίλνληαλ ην 

ζψκα ηνπ, εληνχηνηο ην άγγηδαλ. Άξαγε, απηφ αθνξά κηα ςπραλαγθαζηηθή δηαδηθαζία 

πξνθεηκέλνπ λα μεπεξάζνπλ ηελ απνζηξνθή ηνπο, αλαξσηηέηαη ν ζεαηήο. Ο Ληβαλέδνο 

κηιάεη γηα ηελ αλνκνιφγεηε απφιαπζε πνπ ηνπ πξνθαινχζε ε ελαιιαγή ζεμνπαιηθήο 

επηζπκίαο θαη βίαο. ηελ πεξηγξαθή ηνπ ζρεηηθά κε ην εθνχζην παηρλίδη εμαπάηεζεο 

πνπ δηακείβεηαη κεηαμχ ησλ απαγσγέσλ θαη ησλ νκήξσλ ζθεθηφκαζηε θαη‟ αλαινγία 
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ηηο δηνιηζζήζεηο ηεο δηπισκαηίαο θαη ησλ πνιηηηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ. Σν παηρλίδη 

ακθηβνιίαο επεθηείλεηαη πξνο εκάο ηνπο ζεαηέο, σο κνριφο θηλεηνπνίεζεο. Με ηελ 

αβεβαηφηεηα πνπ πξνθαιείηαη απφ ηελ ακθηζεκία ησλ ηεθκεξίσλ, „εγθαινχκαζηε‟  ζε 

ζεαηέο κε επίγλσζε σο πξνο ηελ θαηαλάισζε ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ησλ κελπκάησλ 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αξρείνπ. 

  

Σν αξρείν ζε απηή ηελ πεξίπησζε δελ απνπνηείηαη ηνλ ξφιν ηνπ σο ξπζκηζηηθφο θαη 

ζεζκίδσλ κεραληζκφο. Οχηε πξνζπεξλά ην δήηεκα ηεο έγθιεζεο. Ζ έγθιεζε, φκσο, 

δελ αθνξά κηα a priori απνδνρή, φπνπ ηα ππνθείκελα απνδέρνληαη παζεηηθά ηηο 

ππνθεηκεληθέο ζέζεηο πνπ ηνπο απνδίδνληαη, ρσξίο λα ππάξρεη δπλαηφηεηα 

αληίζηαζεο. Σν αξρείν ηνπ Atlas Group ζέηεη ζπγθεθξηκέλα φξηα σο πξνο ηελ επζχλε 

ηνπ ρξήζηε πνπ πξέπεη λα θάλεη ηηο θαηάιιειεο επηινγέο, αλαγλσξίδνληαο φηη ε 

ζπκπαξάηαμή ηνπ κε έλαλ ζπγθεθξηκέλν κχζν έλαληη ελφο άιινπ ελεξγνπνηεί αθξηβψο 

ηε δπλαηφηεηα αληίζηαζεο θαη δξάζεο. Ζ θαηνρχξσζε απηνχ ηνπ κχζνπ κε ηνλ 

ζρεκαηηζκφ ηνπ αξρείνπ, θαζηζηά ηα ζέκαηα γχξσ απφ ηα νπνία επηθεληξψλεηαη 

θνηλσληθά δεηήκαηα θαη φρη απιά πξνζσπηθέο ππνζέζεηο. Πξφθεηηαη γηα δεηήκαηα ηνπ 

δεκφζηνπ θαη φρη ηνπ ηδησηηθνχ ρψξνπ. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ηα ππνθείκελα 

δελ ζπκβηβάδνληαη κε ηνπο θπξίαξρνπο εηδηθνχο ηδενινγηθνχο κεραληζκνχο, φπσο ηα 

δπηηθά ΜΜΔ. Ο ηξφπνο πνπ ζπζηήλεηαη ην ζπγθεθξηκέλν αξρείν δελ επηηξέπεη ηνλ 

«πιήξε εγθηβσηηζκφ» ηνπ λνήκαηνο ζε ζπγθεθξηκέλα «θείκελα» ηα νπνία νη δέθηεο 

θαηαλαιψλνπλ κε παζεηηθφ ηξφπν. Σν αξρείν ππάξρεη σο δεισηηθφ ηεο ξσγκήο ζηελ 

«θπξίαξρε ηδενινγία» (Phillips & Jorgensen, 2009 [2002]: 44), ή αθφκα σο 

επηβεβαίσζε ηεο θνπθσηθήο ζέζεο φηη ε ηδενινγία θαζίζηαηαη πεξηηηή (νπ.: 47). 

Δπηζηξέθνπκε, δειαδή, εδψ ζηε ζεσξία ηεο εγεκνλίαο πνπ αλαγλσξίδεη ζε θάζε 

θνηλσληθή νκάδα ηε δπλαηφηεηα λα ζπκκεηέρεη θαη λα επεξεάδεη ηε δηακφξθσζε ηνπ 

λνήκαηνο (νπ.). Με ηε ζχζηαζε ηνπ αξρείνπ ν δεκηνπξγφο ηνπ αλαιακβάλεη ηελ 

επζχλε σο πξνο κηα ζπγθεθξηκέλε δηακφξθσζε ηνπ λνήκαηνο. Σν ζπγθεθξηκέλν 

αξρείν ζηξέθεη ηελ πξνζνρή καο, φρη ηφζν ζην πεξηερφκελν, αιιά θπξίσο ζηελ 

θσδηθνπνίεζε θαη ηελ απνθσδηθνπνίεζε ηνπ κελχκαηνο (νπ.).     

 

Γηα παξάδεηγκα, ην βίληεν The Thin Neck ηνπ νκψλπκνπ θαθέινπ, αλήθεη ζηα 

ηεθκήξηα «Φάθεινη Σχπνπ AGP», θάθεινη, δειαδή, πνπ έρνπλ παξαρζεί απφ ην Atlas 

Group. Σν ζπγθεθξηκέλν ηεθκήξην θαηά ηα θαηλφκελα είλαη απνηέιεζκα κηαο αθφκα 

ζπλεξγαζίαο. Αθνξά ηε ζπλεξγαζία κε ηνπο Yussef Bitar, δηεπζπληή ηεο θξαηηθήο 
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ππεξεζίαο εξεπλψλ θαη George Semerdjian, «αηξφκεηνπ θσηνξεπφξηεξ, ν νπνίνο 

έραζε κε δξακαηηθφ ηξφπν ηε δσή ηνπ ην 1990» θαη «αθνχξαζηα» θαηέγξαςε ηνπο 

Ληβαλέδηθνπο πφιεκνπο ηξηψλ δεθαεηηψλ. Αθφκα αθνξά ηε ζπλεξγαζία κε ηε Nahia 

Hassan, ηνπνγξάθνπ ηεο Γηεχζπλζεο Γεσγξαθηθψλ ππνζέζεσλ ηνπ Ληβαλέδηθνπ 

ηξαηνχ, φπσο πιεξνθνξνχκαζηε απφ ηα ζηνηρεία ηνπ αξρείνπ. Σα ηεθκήξηα πνπ 

έρνπλ θαηαηεζεί, παξαρζεί γηα απηφλ ηνλ θάθειν −αληίζηνηρα κε ηα ηεθκήξηα ησλ 

ινηπψλ θαθέισλ− παξφηη ζα κπνξνχζαλ λα ζεσξεζνχλ ηππηθά δείγκαηα πιηθνχ ελφο 

ηζηνξηθνχ αξρείνπ, απνηεινχλ ηαπηφρξνλα ραξαθηεξηζηηθά δείγκαηα θαιιηηερληθψλ 

κέζσλ. Πξφθεηηαη γηα ηερλνπξγήκαηα πνπ αλήθνπλ ζηε ζθαίξα ησλ εηθαζηηθψλ 

ηερλψλ. Δίλαη έξγα κεηθηήο ηερληθήο (mixed media), βίληεν ηέρλεο, ζρέδηα, 

θσηνγξαθίεο. Απηή ε ζχκπησζε δελ είλαη θαζφινπ ηπραία, θαζψο απνδηνξγαλψλεη ηα 

φξηα κεηαμχ ησλ κέζσλ πνπ „ρξεζηκνπνηεί‟ ην αξρείν ή ηνπ πιηθνχ πνπ απνδέρεηαη σο 

αμηφπηζην ηεθκήξην. Ζ απνδηνξγάλσζε ησλ νξίσλ απνηειεί δηαθξηηφ ραξαθηεξηζηηθφ 

ηεο θαιιηηερληθήο αξρεηαθήο πξαθηηθήο θαη πξνλφκην (φρη βέβαηα απνθιεηζηηθφ θαη 

κνλαδηθφ έλαληη άιισλ ζπγγελψλ θαιιηηερληθψλ θαηεγνξηψλ) ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ κέζνπ. 

 

Σν βίληεν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θαθέινπ είλαη ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ζέζεο ζηελ νπνία 

καο (εγ)θαιεί ην ελ ιφγσ αξρείν. Ζ απξνζδηνξηζηία απηνχ πνπ βιέπνπκε θαη αθνχκε, 

ε αλεζπρία πνπ πξνθαιεί ε κεηάβαζε απφ ηελ εξεκία ζηελ έληαζε θαη ηέινο ε 

απνδνρή ηεο απξνζδηνξηζηίαο σο αλαγθαίαο θαη ηθαλήο ζπλζήθεο θαηαλφεζεο ηνπ 

πιηθνχ κνηάδνπλ λα πξνηείλνπλ κηα αιπζίδα ηζνδχλακσλ κε ηε ζπλζήθε δσήο ζην 

Λίβαλν. Αθφκα, ν ππφηηηινο ελφο άιινπ ηεθκεξίνπ κηθηήο ηερληθήο, Γηα κηα ζηηγκή 

θαηαιήθζεθα από ηνλ παληθό ηεο ζθέςεο όηη κπνξεί λα είραλ δίθην (I Was Overcome 

By A Momentary Panic At The Thought That They Were Right), απνηειεί κηα πνιχ 

ηζρπξή έλδεημε γηα ηε ζεκαζία ηνπ δηθνξνχκελνπ θαη ηελ παξαγσγηθή αμηνπνίεζή 

ηνπ. Πνηνη είλαη απηνί νη „άιινη‟ πνπ κπνξεί λα είραλ δίθην; Ο παληθφο πνπ πξνθάιεζε 

απηή ε ζθέςε πξνέθπςε, ίζσο, απφ ην γεγνλφο φηη „απηνί νη άιινη‟ είραλ πξάγκαηη 

δίθην∙ ζθέςε ηελ νπνία ην ζπγθεθξηκέλν ππνθείκελν απψζεζε. Σν εχινγν εξψηεκα 

πνπ αησξείηαη είλαη: ζηελ πεξίπησζε πνπ απηνί νη άιινη είραλ δίθην, γηαηί απηφ ζα 

ζήκαηλε θάηη ηφζν ζπληαξαθηηθφ γηα ην ελ ιφγσ ππνθείκελν πνπ ζα δηθαηνινγνχζε 

ηελ απψζεζε απηήο ηεο παξαδνρήο θαη ηνλ παληθφ ζηελ αλάθιεζε ηεο; Ο παληθφο 

είλαη δεισηηθφο ηεο ζχγρπζεο πνπ πξνθαιείηαη ζηα ππνθείκελα, φηαλ βξίζθνληαη ζε 

θαηάζηαζε „εθηάθηνπ αλάγθεο‟, είηε απηή αθνξά ηελ πξνζσπηθή νκεξία αηφκσλ, είηε 



 307 

ηελ „νκεξία‟ κηαο ρψξαο (ηνπ Ληβάλνπ) πνπ βξίζθεηαη ζε δηαξθή εκπφιεκε 

θαηάζηαζε. ε θάζε πεξίπησζε ε αίζζεζε ηεο απνπζίαο ειέγρνπ ηεο δσήο ηνπο 

απνδηνξγαλψλεη ξηδηθά ηα ππνθείκελα.  

 

Ζ ακθηβνιία πνπ αησξείηαη σο πξνο ην λφεκα ησλ ηεθκεξίσλ, ηεο θαηαινγξάθεζεο 

θαη θαηεγνξηνπνίεζήο ηνπο απνηειεί δνκηθφ ζηνηρείν ηνπ αξρείνπ. Ζ ακθηβνιία 

ελεξγνπνηείηαη σο έλαο κεραληζκφο ελδπλάκσζεο ηεο αλάκεημεο ηνπ ζεαηή, ζηελ 

απνθσδηθνπνίεζε θαη εξκελεία ησλ ηεθκεξίσλ. ηελ αξρή ηνπ βίληεν, πνπ 

πξναλαθέξακε, παξαθνινπζνχκε κηα ιεπηή γξακκή πνπ αξρηθά θηλείηαη αλεζπρεηηθά 

ρσξίο λα απνθαιχπηεη ηίπνηα παξαπάλσ απφ ηελ επζεία ηεο. ηαδηαθά ε γξακκή 

ζρεκαηίδεη κηα δψλε κέζα απφ ηελ νπνία βιέπνπκε κηα παλνξακηθή ζέα ηεο πφιεο. Ο 

αξρηθφο ήρνο, ν παθιαζκφο ηεο ζάιαζζαο αλακεηγλχεηαη κε ηε βνή ηνπ αέξα 

δεκηνπξγψληαο έλα ερεηηθφ πεξηβάιινλ (ambience) αβεβαηφηεηαο θαη αλεζπρίαο, 

θαζψο ην ζθνηάδη ηεο εηθφλαο δελ καο επηηξέπεη λα εμνηθεησζνχκε κε ην πεξηβάιινλ. 

Μεηαηξέπεηαη ζηνλ ήρν ηεο πφιεο, ζηε βνή αξαβηθψλ νκηιηψλ πνπ ζηαδηαθά 

δπλακψλνπλ γηα λα αλακεηρζνχλ κε ζεηξήλεο, ήρνπο πηζαλά απφ ππξνβνιηζκνχο θαη 

θσλέο ηξφκνπ. Ζ εηθφλα ζηαδηαθά καπξίδεη, γηα λα δψζεη ηε ζέζε ηεο ζε ζηαηηθέο 

καπξφαζπξεο εηθφλεο αξρείνπ απφ εθξήμεηο βνκβψλ εγθισβηζκέλσλ ζηε κεραλή 

απηνθίλεησλ. Παξελζεηηθά λα ζεκεηψζνπκε, νη εηθφλεο απηέο καο παξαπέκπνπλ ζην 

επξεηήξην απηψλ ησλ απηνθηλήησλ πνπ ππάξρεη ζε άιιν ζεκείν ηνπ αξρείνπ ζε κνξθή 

«ζεκεησκαηάξηνπ». Σα ζεκεία επαθήο, επηθνηλσλίαο ησλ κεξψλ ηνπ αξρείνπ, 

ππνγξακκίδνπλ ηνλ ζπλδεηηθφ ηξφπν κε ηνλ νπνίν θαλείο νθείιεη λα μεδηπιψζεη ηελ 

ηζηνξία πνπ αθεγείηαη ην αξρείν.  

 

πλερίδνληαο κε ην βίληεν, ζε απηέο ηηο ζηαηηθέο εηθφλεο αξρείνπ, παίξλνπκε 

εκβφιηκα πιεξνθνξίεο γηα ηνλ δεκηνπξγφ ηνπ. Βιέπνπκε ην πξφζσπφ ηνπ θαη θάπνηα 

ζηνηρεία ηαπηφηεηαο πνπ ηνλ αθνξνχλ δηέξρνληαη γξήγνξα απφ ηα κάηηα καο, γηα λα 

μαλααθεζνχκε ζηελ θίλεζε κηαο αθεξεκέλεο δψλεο (ελδερνκέλσο πξφθεηηαη γηα ηε 

ζέα απφ έλα κεραλνθίλεην πνπ θηλείηαη κε ηαρχηεηα). Ζ καχξε δψλε πεξλά κπξνζηά 

απφ ηα κάηηα καο, ελψ αθνχκε ηνλ ήρν κηαο κεραλήο (ίζσο ηξέλνπ) πνπ θηλείηαη 

γξήγνξα θαη ξπζκηθά. Ζ εηθφλα απηή δίλεη ηε ζέζε ηεο ζε πνιχ αξγά ελαιιαζζφκελεο 

εηθφλεο ηεο Βεξπηνχ ππφ ηνλ ήρν, γηα άιιε κηα θνξά ηεο πφιεο. Δθηφο απφ ηε βνή 

ηνπ δξφκνπ, απηή ηε θνξά αθνχκε επδηάθξηηα ην ηηηίβηζκα πνπιηψλ. Ζ εηθφλα αιιάδεη 

γηα άιιε κηα θνξά. ηαδηαθά θαηαιήγεη ζε κηα κπιε δψλε, ελψ πάιη αθνχκε ήρνπο 
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κηαο απξνζδηφξηζηεο δξαζηεξηφηεηαο. Ζ εηθφλα δίλεη ηε ζέζε ηεο ζε καπξφαζπξα 

ζηηγκηφηππα επηθαλεηψλ θαη αλζξψπσλ –έλαο λεθξφο ζηνλ δξφκν, ην αξλεηηθφ ηεο 

θσηνγξαθίαο ελφο άλδξα θαη άιιεο καπξφαζπξεο θσηνγξαθίεο πξνζψπσλ θαη ηεο 

πφιεο. Δηθφλεο θαηαζηξνθήο δηαδέρνληαη παλνξακηθέο φςεηο ηεο πφιεο. Ζ ζησπή πνπ 

ηηο ζπλνδεχεη, δίλεη πάιη ζηαδηαθά ηε ζέζε ηεο ζηνλ ήρν ηεο πφιεο θαη νη εηθφλεο 

γίλνληαη γηα άιιε κηα θνξά έγρξσκεο φςεηο ηεο. Ζ ππλσηηθή αξγή ελαιιαγή ησλ 

εηθφλσλ ζπλερίδεηαη. ην ηέινο πιεξνθνξνχκαζηε φηη ε θηλεκαηνγξάθεζε έγηλε απφ 

ην Atlas Group, πιεξνθνξία πνπ επαλαθέξεη ην δήηεκα ηεο απζεληίαο (authorship), 

ηνπ δεκηνπξγνχ (author) θαη ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο ησλ ηεθκεξίσλ.  

 

ηνλ νξίδνληα ηεο εγεκνλίαο, ε νπνία θηλείηαη αλάκεζα ζηελ „αληηθεηκεληθφηεηα‟ θαη 

ην „πνιηηηθφ‟, βιέπνπκε ηελ πξννπηηθή απηνχ ηνπ έξγνπ. Ο βαζηθφο, θαηά ηα 

θαηλφκελα, δεκηνπξγφο ηνπ βίληεν είλαη έλα «επίζεκν» ζηέιερνο ηνπ θξαηηθνχ 

κεραληζκνχ. Δίλαη ν ππεχζπλνο εξεπλψλ γηα ηηο βφκβεο-απηνθίλεηα (εηθ. 30) πνπ 

εθξήγλπληαη αλεμέιεγθηα ζηνπο δξφκνπο ηεο Βεξπηνχ θξαηψληαο ηνπο ππεχζπλνπο ζε 

εγξήγνξζε ππφ ην βάξνο κηαο δηαξθνχο απεηιήο. Σν πιηθφ πνπ καο παξέρεη ν 

ζπγθεθξηκέλνο «επίζεκνο» θνξέαο είλαη άξαγε αληηθεηκεληθφ Σν αληηθεηκεληθφ 

κπνξεί λα γίλεη μαλά Πνιηηηθφ. Ζ πνηεηηθφηεηα πνπ ραξαθηεξίδεη ην πιηθφ 

ππνγξακκίδεη αθξηβψο απηφ. Οη ζπγθξνχζεηο ελδέρεηαη λα ππνρσξήζνπλ κέζα ζην 

ρξφλν θαη λα δψζνπλ ηε ζέζε ηνπο ζε κηα λέα «αληηθεηκεληθφηεηα» σο απνηέιεζκα 

ηεο «θπζηθνπνίεζεο κηαο νξηζκέλεο νπηηθήο θαη ηεο δηακφξθσζεο θνηλσληθήο 

ζπλαίλεζεο γχξσ απφ απηή» (Phillips & Jorgensen, 2009 [2002]: 78). Τπφ απηή ηελ 

έλλνηα ην αξρείν γίλεηαη «αληηθεηκελν(η)θφ» θαη ζηε ζπλέρεηα «ρσξνπνηείηαη» γηα λα 

απνηχρεη ζην κέιινλ. Σν αξρείν, απφ αληηθεηκεληθφ, εληαίν, γλήζην ηεθκήξην αιήζεηαο 

θαη γλψζεο απνδηαξζξψλεηαη. Καη ζε απηή ηελ (νξζνγξαθηθή) απνδηνξγάλσζε 

ζπκππθλψλεηαη ε δηαδξνκή ηνπ απφ έλα αληηθεηκεληθφ ηεθκήξην ζε αληη-θείκελν. 

Αθνξά ηελ απνδφκεζή ηνπ αξρείνπ απφ θπζηθφ ληνθνπκέλην, ρψξν, αξρεηνζήθε, 

βηβιηνζήθε ζε θείκελν, ζε αληηθείκελν πξνο εμέηαζε, κέζα ζηνλ ηδηφξξπζκν ηξφπν 

χπαξμεο ηνπ σο απφθαλζεο [νχηε γλήζηα γισζζηθφ, νχηε απνθιεηζηηθά πιηθφ]. ε 

απηή ηελ απνδφκεζε ην αξρείν κεηαζρεκαηίδεηαη ζε κέζν αλάιπζεο, ζε εμνπζηαζηηθφ 

κεραληζκφ, ζε αληαγσληζηηθή θαηαζθεπή πνπ δελ ζηέθεηαη κφλν ζηελ εμάξζξσζε, 

αιιά ζηνρεχεη ζε λέεο δηακνξθψζεηο, φπσο δείμακε ζην δεχηεξν θεθάιαην. Ζ ζπλερήο 

ελαιιαγή ηνπ βίληεν κπνξεί λα δηαβαζηεί θαη κεηαθνξηθά, σο κηα αιιεγνξία απηήο 

ηεο δηαδηθαζίαο. 
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Πνηα είλαη ε ζπλζήθε κε ηελ νπνία επηρεηξεί λα καο „ζπληνλίζεη‟ ν δεκηνπξγφο ηνπ 

αξρείνπ Οη πιεξνθνξίεο πνπ καο δίλεη ην ηεθκήξην δελ αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλνπο 

αλζξψπνπο, ηφπνπο, ψξα θαη κέξα. Άξα ηππηθά είλαη έλα άρξεζην ηζηνξηθφ ηεθκήξην 

ζρεηηθά κε ηα ζπκβάληα πνπ έιαβαλ ρψξα ηελ πεξίνδν ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ην 

αξρείν. Γηαηί άξαγε πεξηιακβάλεηαη απηφ ην ηεθκήξην ζην αξρείν θαη γηαηί νη 

ζπλδεκηνπξγνί ηνπ είλαη έλαο εθπξφζσπνο ηεο θξαηηθήο κεραλήο θαη έλαο ζαξξαιένο 

ήξσαο ησλ ηνπηθψλ ΜΜΔ, έλαο αηξφκεηνο θσηνξεπφξηεξ, ν νπνίνο έραζε ηε δσή ηνπ 

κε ηξαγηθφ ηξφπν ην 1990 ηε βάζε ηεο ηδηφηεηαο ησλ δεκηνπξγψλ ηνπ βίληεν, 

θαινχκαζηε λα απνθξππηνγξαθήζνπκε ην λφεκα απηνχ ηνπ αθαηξεηηθνχ βίληεν, πνπ 

πεξηγξάςακε πξνεγνπκέλσο. Μέζα ζηελ ελαιιαγή ησλ εηθφλσλ ππνζέηνπκε φηη 

θξχβεηαη κηα πνιχηηκε πιεξνθνξία «επίζεκε» θαη «έγθπξε». Ζ „θαηαρψξεζε‟ ηεο 

ζην αξρείν ηελ θαζηζηά «ζεζκνπνηεκέλε θαη θνηλσληθά θαζνξηζκέλε» (Βι. ζρεηηθά 

νπ.: 48). Σν βίληεν πεξηγξάθεη κηα αλαγθαία θαη ηθαλή ζπλζήθε επηβίσζεο. ηηο 

θσηνγξαθίεο πνπ αθνξνχλ ηελ θαηαγξαθή απηνθηλήησλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο 

βφκβεο ζε βνκβηζηηθέο επηζέζεηο ε θξίζηκε παξάκεηξνο ηεο ηζηνξηθήο εκπεηξίαο γηα 

ηνλ Walid Raad δελ είλαη ε ζηηγκή ηεο έθξεμεο, αιιά ην δηαξθέο άγρνο φηη κηα βφκβα 

κπνξνχζε λα εθξαγεί αλά πάζα ζηηγκή ρσξίο πξνεηδνπνίεζε. Οη θήκεο πνπ 

εμαπιψλνληαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ φηη ζπγθεθξηκέλα ρξψκαηα θαη κάξθεο 

απηνθηλήησλ ρξεζηκνπνηνχληαλ πην ζπρλά γηα βφκβεο επεξέαδε ηελ θαζεκεξηλή δσή 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ. Σαπηφρξνλα, είλαη δεισηηθή ηνπ παξαινγηζκνχ πνπ 

εγείξνπλ νη θαηαζηάζεηο εθηάθηνπ αλάγθεο. 

 

ε έλαλ άιιν θάθειν ηνπ αξρείνπ, πνπ απνδίδεηαη ζηνλ ηζηνξηθφ Fadl Fakhouri (κηα 

αθφκα θαηαζθεπαζκέλε δηαζχλδεζε ηνπ αξρείνπ) ππάξρεη ην εκεησκαηάξην Νν 38. 

Απηφ πεξηιακβάλεη ζηνηρεία απηνθηλήησλ-βνκβψλ: ρξψκα, κνληέιν θαζψο θαη 

πξαγκαηνινγηθά ζηνηρεία ησλ απσιεηψλ ησλ βνκβηζηηθψλ επηζέζεσλ πνπ ιάκβαλαλ 

ρψξα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πνιέκσλ. Σν αζχλδεην ηνπ ηχπνπ ησλ απηνθηλήησλ, ε 

ρσξίο λφεκα πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ηε κάξθα θαη ηα ινηπά ζηνηρεία ησλ 

απηνθηλήησλ, ε αδπλαηφηεηα εμαγσγήο κηαο ρξήζηκεο πιεξνθνξίαο ε νπνία ζα 

βνεζνχζε ηελ πξφιεςε ηέηνησλ πεξηζηαηηθψλ ζε ζρέζε κε ην είδνο ησλ απηνθηλήησλ, 

ππνγξακκίδεη ηνλ ελδερνκεληθφ θαη αλαθξηβή ηξφπν ησλ ζηφρσλ θαη ησλ 

δνινθνληθψλ απνπεηξψλ. Ζ πεγή ηνπ άγρνπο εληνπίδεηαη ζηνλ ηπραίν θαη απξφβιεπην 

ραξαθηήξα ησλ επηζέζεσλ. Σν θξίζηκν ζε απηή ηελ πεξίπησζε είλαη ε παξαδνρή φηη, 
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γηα λα επηβηψζεη θαλείο, πξέπεη λα είλαη αλζεθηηθφο. Απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο θνηλσλίαο κεηαθέξεη φρη απιά κηα πιεξνθνξία, αιιά έλα πνιηηηθφ 

κήλπκα.  

 

Μηα αθφκα ιεπηνκέξεηα δηαηαξάζζεη ηελ „θπζηθνπνηεκέλε‟ ηάμε πξαγκάησλ. Σν 

φλνκα ηνπ ηζηνξηθνχ  πνπ είλαη ππεχζπλνο γηα απηφλ ην ππνθάθειν ηνπ αξρείνπ είλαη 

κηα κεηαθνξά ηνπ εζσηεξηθνχ δηραζκνχ ηεο ίδηαο ηεο θνηλσλίαο ζηελ νπνία 

αλαθέξεηαη. Σν φλνκά Fadl Fakhouri απηή ηε ζπγθεθξηκέλε ηζηνξηθή ζηηγκή είλαη 

αδχλαην. Έλα ηέηνην φλνκα δελ ζπλεζίδεηαη ζηελ παξάδνζε ηνπ Ληβάλνπ. 

Δλδερνκέλσο απηή ε δηαπίζησζε δεκηνπξγεί ακθηβνιία γηα ηε δπλαηφηεηα χπαξμεο 

ελφο ηέηνηνπ πξνζψπνπ θαη θαη‟ επέθηαζε ησλ ηεθκεξίσλ πνπ παξάγεη. Ζ λνεκαηηθή 

απηναλαίξεζε πνπ δεκηνπξγεί απηή ε ζχκβαζε πξνθαιεί ζθφπηκα κηα παξαγσγηθή 

ζχγρπζε, ηελ νπνία ν ρξήζηεο πξέπεη λα εθκεηαιιεπηεί δεκηνπξγηθά γηα λα 

μεδηπιψζεη φζα ηα αξρείν ζθφπηκα „απνθξχπηεη‟. Ζ δηαδηθαζία απηή καο παξαπέκπεη 

ζην „ζθηψδεο‟ αξρείν ηνπ Sekula. Πξφθεηηαη γηα ην ζπλδπαζκφ ελφο ρξηζηηαληθνχ θαη 

ελφο κνπζνπικαληθνχ νλφκαηνο. Γειψλεη ηηο εζσηεξηθέο ζπγθξνχζεηο πνπ αθνξνχλ 

ηελ ηαπηφηεηα ηνπ ελ ιφγσ ππνθεηκέλνπ. ηα Αξαβηθά ην δεχηεξν φλνκα ζεκαίλεη 

πεξήθαλνο, θαπρεζηάξεο (bragging), ελψ ην πξψην ζεκαίλεη επηθπιαθηηθφο –κπνξεί 

επίζεο λα ζεκαίλεη αλψηεξνο, θαιφο θαη θηιηθφο. χκθσλα κε ηελ εξκελεία ηνπ Dag 

Peterson, ην φλνκα ηνπ ηζηνξηθνχ απνθαιχπηεη φηη πξφθεηηαη γηα έλαλ «θαπρεζηάξε 

αθεγεηή», θάπνηνλ πνπ δελ δεζκεχεηαη ζηελ «αληηθεηκεληθή ηζηνξία φπσο 

πξαγκαηηθά έγηλε», δειψλεη φκσο ηαπηφρξνλα φηη ν αληηκαρφκελνο ρψξνο κεηαμχ 

εκπεηξίαο θαη ηεθκεξίνπ δελ είλαη θελφο (Peterson, March 2004: 46). Σν φλνκα κε 

πεξηγξαθηθφ ηξφπν αλαθέξεηαη ζηνλ δηραζκφ ζηνλ νπνίν θάζε ππνθείκελν είλαη 

θαηαδηθαζκέλν θαη αλαγθαζκέλν, έλαλ δηραζκφ ν νπνίνο δελ είλαη δπλαηφλ λα 

επνπισζεί, θαζψο δελ ππάξρεη θακία πηζαλφηεηα ζχλζεζεο. Άιισζηε, γηα λα θάλνπκε 

έλα αθφκα δηαλνεηηθφ άικα, ε ζρέζε ηνπ αξρείνπ θαη ηνπ ηζηνξηθνχ αθνξνχλ ηε 

ζρέζε αλάκεζα ζηελ αιήζεηα θαη ηε γλψζε (πνπ είλαη άιισζηε απηφ ην ίδην 

δηραζκέλν ππνθείκελν).  

 

Οη θαηαζθεπέο ηνπ Atlas Group ππνγξακκίδνπλ φηη ε ακθηβνιία θαη ην αβέβαην είλαη 

βαζηθά ζηνηρεία δσήο θαη επηβίσζεο. ε απηή ηε βάζε πξνζβιέπνπλ ζε κηα „άιιε 

λεσηεξηθφηεηα‟, πνπ εκπεξηέρεη σο δνκηθά απηά ηα ζηνηρεία. Οη „θαηαζθεπέο‟ 

πξνζψπσλ, ηεθκεξίσλ, θαηαζηάζεσλ αλνίγνπλ κηα ζεηξά απφ λέεο δπλαηφηεηεο γηα ην 
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ππνθείκελν, θαζψο ην θέξλνπλ αληηκέησπν κε ηα φξηα ηνπ αλζξψπηλνπ πξάηηεηλ, αιιά 

ηαπηφρξνλα ην απειεπζεξψλνπλ απφ ππεξπξνζδηνξηζκνχο ηνπ παξειζφληνο. Ζ 

ακθηβνιία θαη ην αβέβαην, φκσο, δελ ζπλεπάγεηαη έιιεηςε ζέζεο ηνπ ππνθεηκέλνπ. Ζ 

θξηηηθφο Kara L. Rooney (2009: ρσξίο αξίζκεζε), ζπληάζζεηαη κε ηελ επηθξαηέζηεξε 

αλάγλσζε ηνπ έξγνπ ηνπ Raad ζρεηηθά κε ηηο κάηαηεο ερζξνπξαμίεο θαη ηελ 

ππεξβνιηθή νηθνλνκηθή πφισζε. χκθσλα κε ηε αλάγλσζή ηεο, ην ελδηαθέξνλ ηνπ 

αξρείνπ ηνπ Atlas Group βξίζθεηαη αθξηβψο ζην γεγνλφο φηη ν θαιιηηέρλεο «αξλείηαη 

λα δηαιέμεη ζηξαηφπεδν». χκθσλα κε ηελ θξηηηθφ ην έξγν είλαη πξνζηαηεπκέλν κέζα 

ζηε δηαξθή ακθηζεκία πνπ πξνθαιεί (θαζψο πξφθεηηαη γηα «θαιιηηερληθή πξαθηηθή 

πνπ παξνπζηάδεηαη σο αξρεηαθφ ληνθνπκέλην καζθαξεκέλν ζε πνιηηηθή ηζηνξία») θαη 

«αξλείηαη λα θαηαπηαζηεί κε ηε κνηξαζηά ηεο αιήζεηαο θαη ηεο κπζνπιαζίαο, 

πξνηηκψληαο λα ελψζεη ηε γξακκή κεηαμχ ηνπ πξαγκαηηθά αιεζηλνχ θαη ηνπ 

απφθξπθα θαληαζηηθνχ» (νπ.). Πξάγκαηη, φπσο δείμακε θαη ζην πξνεγνχκελν 

θεθάιαην, απηή είλαη κηα γεληθνχ ηχπνπ αλάγλσζε γηα ηηο θαιιηηερληθέο πξαθηηθέο 

αξρείνπ∙ ε δηαηάξαμε, δειαδή, ησλ νξίσλ κεηαμχ αιήζεηαο θαη θαηαζθεπήο θαη ε 

θαηά ηα θαηλφκελα ακεξνιεςία ησλ δεκηνπξγψλ απηήο ηεο θαηαζθεπήο. Απηή, φκσο, 

ε πξνζέγγηζε δελ δηαθσηίδεη νχηε ηα φξηα αιιά νχηε θαη ηηο πξννπηηθέο απηήο ηεο 

πξαθηηθήο. Ζ αλάδξαζε ηεο ζεξαπεπηηθήο δηαδηθαζίαο, ηεο νηθεηνπνίεζεο θαη ηεο 

αιιεγνξίαο, δελ επαξθνχλ, γηα λα θαηαλνήζνπκε ηελ αηρκή ησλ αξρεηαθψλ 

πξαθηηθψλ, φπσο επηζεκαίλεη ν Hal Foster (Καινθαίξη 1996). Δπηπιένλ, κηα 

πξνζέγγηζε ζαλ ηεο Rooney δελ δηαθπιάζζεη ην αξρείν απφ ην ιφγν ηεο πζηεξίαο, 

φηαλ απηφ εγθαηαιείπεηαη ζε κηα δηαξθή κεησλπκηθή κεηάζεζε ησλ ζεκαηλφλησλ, 

φπνπ ε επηζπκία γηα κεξηθή θαζήισζε ζε νξηζκέλνπο κε ηπραίνπο ζηφρνπο 

πξνζπεξλάηαη βηαζηηθά θαη αιφγηζηα.  

 

Πξάγκαηη ν Raad δελ θάλεη κηα ζπκβαηηθή πνιηηηθή, αιιά ην έξγν ηνπ κπνξεί λα 

ζεσξεζεί πνιηηηθή ηέρλε. Σν αξρείν ηνπ Atlas Group αλαδεηθλχεη ηα ζεκεία 

ζπξξαθήο ηνπ λνήκαηνο κε ηηο λέεο ζπλδέζεηο πνπ παξάγεη θαη είλαη ππνθείκελν θαη 

αληηθείκελν θξηηηθήο θαη (απην)θξηηηθήο. Kάζε αξρείν είλαη ζπγθεθξηκέλν, σο πξνο ην 

πεξηερφκελν ηνπ αιιά ηαπηφρξνλα είλαη θαη έλα γεληθφ «ζρήκα πνπ επηηξέπεη κηα 

ραξηνγξάθεζε ησλ ιφγσλ πνπ θπθινθνξνχλ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή ή 

ζε έλα ηδηαίηεξν θνηλσληθφ ηνκέα» (Phillips & Jorgensen, 2009 [2002]: 50). Σν 

ζπγθεθξηκέλν αξρείν καο ππελζπκίδεη θάηη αθφκα: ππάξρνπλ Δβξαίνη, Υξηζηηαλνί, 

Ηλδνπηζηέο, Μνπζνπικάλνη, Βνπδηζηέο πνπ φινη κνηξάδνληαη κηα θνηλή ζεσξεηηθή 
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απφξξηςε ηεο δπηηθήο λεσηεξηθφηεηαο θαη ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ήζνπο. Ζ βάζε ηεο 

εθηεηακέλεο ιατθήο ζηήξημεο απηψλ ησλ θηλεκάησλ βαζίδεηαη ζηε καηαίσζε πνπ 

έλησζαλ απφ ηα αληηζπζηεκηθά θηλήκαηα θαη ηηο θξαηηθέο ηνπο δνκέο, φπσο ζεκεηψλεη 

ν Wallerstein (2007 [1998]: 76). Ζ δηαπίζησζε απηή αθνξά κηα αθφκε θξίζηκε 

παξάπιεπξε ζπδήηεζε ε νπνία κπνξεί λα αλαπηπρζεί κε ηε κειέηε αξρείσλ, φπσο 

απηφ ηνπ Atlas Group. 

 

Ζ παξαγσγή ηέηνησλ αξρείσλ γίλεηαη θαηαλνεηή κέζα ζε έλα θνηλσληθν-ηζηνξηθφ 

πιαίζην. ην άξζξν Identity and Victimhood (Enns, 2007) πιεξνθνξνχκαζηε φηη απφ 

ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟90 επηζηήκνλεο θαη εηδηθνί ζην ζέκα «πάιεο θαη 

ζπγθξνχζεσλ» θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ρξεηάδνληαη λένη ηξφπνη θαη λέα 

παξαδείγκαηα επίιπζεο θαη δηαρείξηζεο ηεο εμάξζξσζεο ησλ βεβαηνηήησλ καο, 

εμαηηίαο ηεο αιιαγήο πνπ ζεκεηψλεηαη ζην είδνο ησλ ζπγθξνχζεσλ πνπ αλαδχνληαη 

κε ην ηέινο ηεο ςπρξνπνιεκηθήο πεξηφδνπ. Μηα ηάζε πνπ επηζεκαίλνπλ κε αξθεηή 

επθξίλεηα είλαη φηη νη ζπγθξνχζεηο έρνπλ γίλεη θαηά θχξην ιφγν ελδνθξαηηθέο 

(intrastate) θαη εζλνθεληξηθέο. Σν λέν ηνπίν απαηηεί λέεο πξνζεγγίζεηο. Σν 1992 

θαηακεηξήζεθαλ 81 εηξεληθέο θαη βίαηεο δηεζλείο θαη εκθχιηεο δηακάρεο ζηελ Αθξηθή, 

ζηελ Δπξψπε θαη ζηε Μέζε Αλαηνιή (νπ: 8). ην ίδην άξζξν εμεηάδνληαη σο 

παξαδείγκαηα ε πεξίπησζε ηεο Ρνπάληα θαη ε πεξίπησζε ηεο Μέζεο Αλαηνιήο 

ζρεηηθά κε ηηο επελέξγεηεο ηνπ ζχγρξνλνπ ηξφπνπ ησλ ζπγθξνχζεσλ θαη ηεο 

δηαρείξηζήο ηνπο. ηε κειέηε απηψλ ησλ πεξηπηψζεσλ δηαπηζηψλεηαη φηη ηέηνηνπ 

ηχπνπ θξίζεηο αιιά θαη θξίζεηο φπσο απηή ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο, ηζρπξνπνηνχλ εθ 

λένπ ηα αηηήκαηα ηνπ εζληθνχ πξνζδηνξηζκνχ θαη πνιχ πεξηζζφηεξν ηα δεηήκαηα ηεο 

ηαπηφηεηαο. Ζ επηηαθηηθφηαηα ηνπ «αλήθεηλ» (belonging) γίλεηαη απφιπηε θαη 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε δηάζεζε απνθιεηζκνχ (exclusionary), φηαλ ε ηαπηφηεηα 

απεηιείηαη απφ εμσγελείο δπλάκεηο. ε απηή ηελ πεξίπησζε, νη κέζνδνη απνθιεηζκνχ, 

κέζσ δηαθξηηηθψλ πξαθηηθψλ πνπ θαζηζηνχλ ζαθέο ην πνχ αλήθεη θάπνηνο, 

ζεσξνχληαη πξάμεηο αληίζηαζεο (νπ.:9).  

 

Οη πεξηπηψζεηο θξαηψλ πνπ βηψλνπλ ηέηνηεο καθξνρξφληεο βίαηεο ζπγθξνχζεηο ζηηο 

νπνίεο αλαθέξεηαη ην άξζξν, φπσο θαίλεηαη απφ ην αξρείν ηνπ Atlas Group αιιά θαη 

φπσο δείρλνπλ άιιεο πεξηπηψζεηο αξρεηαθήο ηέρλεο, δελ άθεζαλ αλεπεξέαζην ην 

πεδίν ηεο ηέρλεο. ρεηηθά κε ηελ ηξαγηθή πεξίπησζε ηεο γελνθηνλίαο ηεο Ρνπάληα, ν 

θαιιηηέρλεο Alfredo Jaar επηδίδεηαη ζε κηα θαιιηηερληθή έξεπλα δηαξθείαο έμη ρξφλσλ. 
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ηε δηάξθεηα απηή, φπσο θαηαζέηεη ν ίδηνο έθαλε είθνζη έλα δηαθνξεηηθά έξγα, 

απφπεηξεο λα αλαπαξαζηήζεη ηελ εκπεηξία ηνπ θαη «φιεο απέηπραλ»
164

. Με έλαλ 

ηξφπν ην ζπλνιηθφ πξφηδεθη κηιά γηα ηελ απνηπρία ηεο αλαπαξάζηαζεο. Σν αξρείν 

θσηνγξαθηψλ πνπ δεκηνπξγεί, πξνθαιεί κηα αλζξσπηζηηθή ζπγθίλεζε. Απηφ, φκσο, 

δελ αξθεί, γηα λα μεδηπισζεί ην ζχλνιν ηεο εκπεηξίαο. Δκείο νη ζεαηέο νθείινπκε λα 

αλαζχξνπκε πιεξνθνξίεο πνπ ηείλνπκε λα παξαβιέπνπκε, γηα ηηο νπνίεο 

εζεινηπθινχκε, πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ άζιηα ππφζεζε ηεο καχξεο επείξνπ θαη 

ησλ πξψελ απνηθηψλ. Σν πξφηδεθη κηιά, θπξίσο, γηα ηελ επζχλε ησλ δπηηθψλ 

ππνθεηκέλσλ, ηνπ θαζελφο καο, απέλαληη ζηελ εγθιεκαηηθή αδηαθνξία ηεο δηεζλνχο 

θνηλφηεηαο, φηαλ δελ ππάξρεη άκεζν νηθνλνκηθφ φθεινο. Καηαδεηθλχεη, αθφκα, ηελ 

απνηπρία ησλ κέζσλ καδηθήο επηθνηλσλίαο λα κεηαθέξνπλ ηηο πξαγκαηηθέο 

πιεξνθνξίεο πνπ θξχβνληαη πίζσ απφ ηα γεγνλφηα. Ο Jaar δελ παξάγεη έξγα πνπ είλαη 

άκεζα θαηαγγειηηθά. Αμηνπνηεί ηηο ηερληθέο ηεο ηεθκεξησηηθήο ηέρλεο ζηελ παξάδνζε 

ησλ θαιιηηερληθψλ εξεπλεηηθψλ πξφηδεθη επηιέγνληαο, φκσο, κηα πνηεηηθή γιψζζα, 

κεηαηξέπνληαο ηα πνξίζκαηα ησλ εξεπλψλ ηνπ ζε κλεκεία γηα ηνπο αλζξψπνπο ηεο 

Ρνπάληα. Καηά θάπνην ηξφπν ε ηέρλε ηνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε ιπξηθφηεηα ηεο 

αλζξσπηζηηθήο θαιιηηερληθήο παξάδνζεο. ε αληίζεζε, φκσο, κε άιιεο 

„νπκαληζηηθέο‟ πξνζεγγίζεηο, ε δηθή ηνπ πξνζέγγηζε δηαθαηέρεηαη ηαπηφρξνλα απφ 

κηα δηαξθή ακθηβνιία ζρεηηθά κε ηα φξηα ηεο αλαπαξάζηαζεο, ηελ πιάλε ηνπ 

ζεάκαηνο, γεγνλφο πνπ καξηπξνχλ νη πνιπάξηζκεο εθδνρέο ηνπ πξφηδεθη σο έλδεημε 

απνηπρίαο. 

 

Σν αξρείν ηνπ Atlas Group καο εμνηθεηψλεη κε ηελ ηζηνξία ηνπ Ληβάλνπ. Ο ζεαηήο 

έξρεηαη αληηκέησπνο κε κηα επζχλε. Αλαιακβάλεη πξνο ζηηγκή ηε ζέζε ηνπ αλαιπηή, 

θαιείηαη λα αλαθαιχςεη επξχηεξεο δνκέο, λα ζθεθηεί ηηο ζπλέπεηεο ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ παξαζηάζεσλ πνπ παξάγεη ην αξρείν. Καζέλαο νθείιεη λα αλαιάβεη 

ηε „δηπιή δηαλνεηηθή δηαδηθαζία‟ γηα ηελ νπνία έρνπκε θάλεη ιφγν: πξψηα λα 

απνζαθελίζεη ηε ζέζε ηνπ δξψληνο ζε ζρέζε κε απηή ηελ πξάμε (ζχζηαζεο ηνπ 

αξρείνπ) θαη ζηε ζπλέρεηα λα αλαιάβεη ν ίδηνο κηα ζέζε, λα έξζεη αληηκέησπνο κε ηηο 

δηθέο ηνπ αληηθαηηθέο θαη άξξεηεο επηζπκίεο, ηηο ξήμεηο, ηηο ξσγκέο ησλ απνηπρηψλ θαη 

ησλ αληηθάζεσλ ζηε δηθή ηνπ δσή θαη ησλ ινηπψλ ππνθεηκέλσλ. Μέζσ ηνπ αξρεηαθνχ 

                                                 
164 http://www.pbs.org/art21/artists/jaar/clip1.html , ηειεπηαία επίζθεςε 5/2011. 
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κεραληζκνχ
165

 θαιείηαη λα θξαηήζεη ηελ απφζηαζή ηνπ απφ φζα λνήκαηα ζεσξεί σο 

δεδνκέλα (Phillips & Jorgensen, 2009 [2002]: 54). Ζ δηαδηθαζία απηή δελ 

παξαιείπεηαη νχηε ζηελ πεξίπησζε ελφο αξρείνπ θαηαζθεπαζκέλσλ ληνθνπκέλησλ. 

ην αξρείν θαη ζηα ηεθκήξηα ππάξρεη ε πξφζεζε ηεο εθδίπισζεο ελφο «πνιχπηπρνπ 

ζπλφινπ πξαθηηθψλ, ιφγσλ θαη γισζζηθψλ παηγλίσλ» (Mouffe, 2004 [2000]: 149), 

πνπ δελ «αλαδεηνχλ βεβαηφηεηεο, αιιά δηεξεπλνχλ ηηο επζχλεο καο». Πξνθεηκέλνπ 

«λα θαηαλνήζνπκε ηη ζεκαίλεη επζχλε, πξέπεη λα παξαηηεζνχκε απφ ην φλεηξν ηνπ 

απφιπηνπ ειέγρνπ» (νπ.: 158). Έηζη, ε ακθηζεκία ησλ ληνθνπκέλησλ ηνπ Walid Raad 

αιιά θαη ησλ ίδησλ ησλ ραξαθηήξσλ πνπ θαηαζθεπάδεη, ζηξέθεη ηελ πξνζνρή καο 

πεξηζζφηεξν ζηελ επζχλε θαη φρη ζηελ απνπνίεζή ηεο κε ηελ άξλεζε ηεο ιήςεο 

ζέζεο. Αληίζεηα, ε ζεζηιεςία (positioning) είλαη ην δεηνχκελν. 

 

πσο ζεκεηψλεη ν Dag Peterson ζην Archiving the Potentialities of Events (Peterson, 

March 2004), ηππηθά ηα αξρεία δεκηνπξγνχληαη, γηα λα δηεπθνιχλνπλ ηελ θνπηψδε 

δηαδηθαζία ηεο ηαπηνπνίεζεο γεγνλφησλ κέζσ ησλ αλαπαξαζηαηηθψλ αλαιχζεσλ. 

Αληηιακβαλφκαζηε ηα αξρεία σο ην ζεκέιην ηεο ηζηνξηθήο έξεπλαο. Σα αξρεία 

νξγαλψλνληαη, γηα λα βνεζνχλ ηελ αληηπξνζσπεπηηθή αλαγλψξηζε γεγνλφησλ. Ζ 

νξγάλσζε ελφο αξρείνπ αθνξά ηελ ηνπνζέηεζε αληηθεηκέλσλ ζε κηα ξνή. Κάζε είδνο 

ηαμηλφκεζεο έρεη σο θχξην ζηφρν ηεο λα ηνπνζεηεί ηα πξάγκαηα ζε γξακκηθέο 

δηεπζεηήζεηο. Σν ζχζηεκα ηαμηλφκεζεο δεκηνπξγεί θαη δηαηεξεί ηε γξακκηθή 

ζπλάθεηα ελφο απμαλφκελνπ θαη ππφ δηαξθή αιιαγή θαηαιφγνπ. Οη ξνέο πνπ 

δεκηνπξγνχληαη επηηξέπνπλ ζηελ αληηπξνζσπεπηηθή (representational) αλάιπζε λα 

αλαθαιχςεη θαη λα ζπγθξίλεη ηηο αιιαγέο πνπ δηαζψδνληαη θαη έηζη λα αλαγλσξίζεη 

έλα θαζαπηφ ηζηνξηθφ γεγνλφο. Οη αλαθαιχςεηο, νη ζπγθξίζεηο θαη νη αλαιχζεηο πνπ 

έλα αξρείν κπνξεί λα επηηξέςεη, δχλαληαη λα αληρλεχζνπλ έλα είδνο πξαγκαηηθήο 

αιιαγήο. Μφλν νη αιιαγέο πνπ δηαζψδνληαη κπνξνχλ λα νκαδνπνηεζνχλ θαη λα 

ηαμηλνκεζνχλ ζε έλα αξρείν. Σα κφλα γεγνλφηα πνπ κπνξνχλ λα αλαγλσξηζηνχλ ζε 

έλα αξρείν είλαη εθείλα πνπ κπνξνχλ λα αλαζπζηαζνχλ κέζσ ηεο αλαπαξάζηαζεο. 

Απηφ αθνξά ηελ „δπλακηθή‟ ηνπ αξρείνπ
166

. Καηά ηνλ Peterson, ε δπλακηθή είλαη ε 

                                                 
165 ν Giorgio Agamben, ζην What is an Apparatus ζεκεηψλεη: apparatus είλαη νηηδήπνηε έρεη ηε 

δπλαηφηεηα κε θάπνην ηξφπν λα ζπιιακβάλεη, λα πξνζαλαηνιίδεη, λα θαζνξίδεη, λα αλαραηηίδεη, λα 

δηαπιάζεη, λα ειέγρεη, λα εμαζθαιίδεη ηηο ρεηξνλνκίεο, ηηο ζπκπεξηθνξέο, ηηο απφςεηο θαη ηνπο ιφγνπο 

ησλ δσληαλψλ φλησλ (Agamben, 2009 [2006]). 
166 Ο ζπγγξαθέαο εδψ κεηαθξάδεη ηελ αξηζηνηειηθή έλλνηα δπλακηθή σο potentiality θαη ηελ έλλνηα 

ελέξγεηα σο actuality (πξαγκαηηθφηεηα) (Peterson, March 2004: 40). 
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εκκέλεηα ελφο πξάγκαηνο ζηελ εηζέηη αφξηζηε κεηαβνιή πνπ βξίζθεηαη θαζ‟ νδφλ 

(νπ.: 45). Ζ δπλακηθή, θαηά ηνλ ζπγγξαθέα (ν νπνίνο παξαπέκπεη ζηνλ Deleuze), 

είλαη εμίζνπ αιεζηλή φζν θαη ε ίδηα ε πξαγκαηηθφηεηα (νπ.: 42). Ο ρψξνο ηεο 

δπλακηθήο κεηαμχ κηαο εκπεηξίαο θαη ελφο ληνθνπκέληνπ είλαη ηθαλφο ν ίδηνο λα 

παξάγεη ηζηνξία (νπ.). 

 

χκθσλα κε ηνλ Peterson ζε απηή ηε δπλακηθή βξίζθεηαη ε πξννπηηθή ηνπ αξρείνπ 

ηνπ Atlas Group. Ζ ζπιινγή δπλαηνηήησλ (potentialities) αληηθξνχεη θαη ακθηζβεηεί 

ηελ παξαδνζηαθή έλλνηα ηνπ αξρείνπ, θαζψο νη δπλαηφηεηεο δελ θαζνξίδνληαη κε 

φξνπο αλαπαξάζηαζεο. Σα ηερλνχξγεκαηα (artefacts), ηα νπνία ζπκπεξηιακβάλνληαη 

ζην αξρείν σο ηεθκήξηα, δελ αλαπαξηζηνχλ γεγνλφηα φπσο αθξηβψο ζπλέβεζαλ. 

Πεξηζζφηεξν απνθαιχπηνπλ αιιαγέο ηζηνξηθήο δπλαηφηεηαο θαη απηέο νη αιιαγέο 

ζπληζηνχλ έλαλ αξηζκφ «εκκελψλ» (immanent) γεγνλφησλ ηα νπνία ν Walid Raad 

θαηφξζσζε λα αλαδείμεη. χκθσλα κε ηνλ Peterson, ζηα παξαδνζηαθά αξρεία δελ 

βξίζθνληαη ζηελ επηθάλεηα νη θαλφλεο θαηαζθεπήο πνπ ηα δηέπνπλ. Αληίζεηα, ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ Atlas Group, απηφ αλαδεηθλχεηαη σο ζεκαληηθή παξάκεηξφο ηνπ. 

πσο αλαθέξεη ν δεκηνπξγφο ηνπ, ζθνπφο ηνπ αξρείνπ δελ είλαη κφλν λα εληνπίζεη, λα 

δηαηεξήζεη θαη λα κειεηήζεη δηαθνξεηηθά ηζηνξηθά επξήκαηα αιιά επίζεο λα ηα 

παξάγεη. Σν εξψηεκα πνπ παξακέλεη αλνηρηφ είλαη: ζηελ πεξίπησζε πνπ πξάγκαηη, 

απηφ ην αλνξζφδνμν αξρείν παξάγεη ηζηνξία, πξνο πνηα θαηεχζπλζε θηλείηαη ε 

πξφζεζε απηήο ηεο παξαγσγήο, ηη είδνπο αγσληζηηθφ ιφγν νξγαλψλεη θαη πνηα επζχλε 

αλαιακβάλεη ν δεκηνπξγφο ηνπ; Ζ ηζηνξία δελ ηειεηψλεη κε κηα απιή ηειεηνπξγηθή 

αλαθνξά ζηελ απνθέληξσζε θαη απνδφκεζε ηεο δνκήο. Αθνξά ηελ ίδηα ηελ πξαθηηθή 

ηεο απνθέληξσζεο θαη ηεο απνδφκεζεο
167

. Ο δεκηνπξγφο κηαο δνκήο, ελφο αξρείνπ 

έρεη επζχλε απέλαληη ζε απηή ηε δηαδηθαζία. 

 

Σα „θαηαζθεπαζκέλα‟ ληνθνπκέληα ππφθεηληαη ζηελ αξρή ηεο ελδερνκεληθφηεηαο. Σν 

αξρείν αθνξά έλα κεξηθφ θιείζηκν. Ζ δηαηήξεζε ηεο αβεβαηφηεηαο γηα ηε ζχλδεζε 

κεηαμχ ησλ ληνθνπκέλησλ θαη ηεο ηζηνξηθήο εκπεηξίαο, ε ζπλερήο αλαθνξά ζηηο 

„πηζαλφηεηεο‟, δελ θιείλνπλ ηνλ θχθιν, ζχκθσλα κε ηνλ Peterson, αιιά ηνλ αλνίγνπλ 

ζε κηα πεξηζηξνθηθή θίλεζε. Τπάξρεη έλαο πνιχ ζαθήο ιφγνο γηα απηή ηε 

ζηξαηεγηθή. Αθνξά ηελ επηζπκία θαη ηελ πξφζεζε λα κελ πεξηνξηζηεί ε εκπεηξία ηνπ 

                                                 
167 Βι θαη ζρεηηθή ζπδήηεζε ζην (Marchart, 1999: ρσξίο αξίζκεζε). 
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ηξαπκαηηθνχ πνιέκνπ ζε ιεθηηθά ή νπηηθά θιηζέ. Απηή ε δηαπίζησζε ππνγξακκίδεη 

φηη ην αξρείν ηνπ Atlas Group δελ είλαη κηα «εξγαιεηνπνίεζε» (instrumentalise) ησλ 

παζψλ ησλ Ληβαλέδσλ. Ο δεκηνπξγφο ηνπ αξρείνπ αλαιακβάλεη ηελ επζχλε λα 

πξνθπιάμεη ηνλ ρξήζηε ηνπ αξρείνπ απφ ηελ πνιηηηθή παξαπιάλεζε πνπ βαζίδεηαη 

ζηελ επηκνλή ζηε ζέζε ηνπ ζχκαηνο. Μηα ηέηνηα ζπλζήθε, ζχκθσλα κε ηνλ Lolle 

Nauta θξαηά ην άιγνο δηαξθψο δσληαλφ, θάλνληαο «ηελ ηζηνξία θάηη δηαξθέο, έλα 

άζεηζην εκπφδην ζην κέιινλ» (Nauta, 2001: 340). 

 

ρεηηθά κε ην δχζθνιν ηξφπν λα κηιήζεη θαλείο θαζαξά γηα ζπιινγηθά ηξαχκαηα 

−φπσο ηα ζηξαηφπεδα ζπγθέληξσζεο, νη γελνθηνλίεο ζηελ πξψελ Γηνπγθνζιαβία, ζηε 

Ρνπάληα, ζηελ Κακπφηδε ή ην θαζεζηψο ηνπ απαξηράηλη− ρσξίο λα ππνλνκεχεη ηηο 

θξηθαιεφηεηεο ζε „επίζεκεο‟ εθδνρέο (formal jargon), έρνπλ απνθαλζεί δηαλνεηέο 

φπσο νη Derrida, Libskid, Ronell, Keenan, επηρεηξψληαο ζηα πιαίζηα ηνπ χζηεξνπ 

απνδνκηζκνχ λα βξνπλ ηξφπνπο λα ππεξβνχλ απηφ ην εκπφδην (Peterson, March 

2004). Δξσηήκαηα επζχλεο είλαη ζεκειηψδε ζε απηέο ηηο πξνζεγγίζεηο. Σν πξφηδεθη 

ηνπ Walid Raad, ελφο «αξρείνπ πηζαλνηήησλ» αθνξά κηα ηέηνηα „δηαθνξνπνηεκέλε‟ 

πξνζέγγηζε απφ πξνζεγγίζεηο φπσο απηή ηεο Rooney πεξί „άξλεζεο επηινγήο 

ζηξαηνπέδνπ‟. Καηά ηελ Caroline A. Jones (2005: ρσξίο αξίζκεζε), ε ακθηβνιία 

κπνξεί λα έρεη βαζηέο θνηλσληθέο επηπηψζεηο. Σα ζηνηρεία, ζηελ πξνθεηκέλε 

πεξίπησζε κπνξνχλ λα αθνξνχλ κηα ρεηξηζηηθή δηαρείξηζε ηνπ θφβνπ νδεγψληαο ζε 

ζχγρπζε θαη ζηνλ ζπλαζπηζκφ κε αληηδξαζηηθέο δπλάκεηο ή κηα παξαγσγηθή 

δηαρείξηζε ηνπ θφβνπ. Ζ Jones ζπκίδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα ζηνηρεία ηνπ θφβνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ ηελ θπβέξλεζε Bush πξνθεηκέλνπ λα λνκηκνπνηήζεη ηελ 

εηζβνιή ηεο ζην Ηξάθ, θάλνληαο κε ηνλ θαηάιιειν ρεηξηζκφ ησλ ζηνηρείσλ 

«θαινπξναίξεηνπο πνιίηεο λα ππνζηεξίμνπλ ηελ νξκή ηνπ πνιέκνπ» (νπ).  

 

Ζ δπλαηφηεηα, φκσο, δελ παξακέλεη αφξηζηε νχηε αζηφρεπηε. Ο Peterson, 

αλαθεξφκελνο ζηα ληνθνπκέληα ηνπ ηζηνξηθνχ Fakhouri ζρεηηθά κε ηα παγηδεπκέλα 

απηνθίλεηα, ζεκεηψλεη φηη νη εηθφλεο απηέο είλαη θνκκέλεο κε πξφρεηξν ηξφπν, 

θνιιεκέλεο ζε έλα θνκκάηη ραξηί, παξαπέκπνληαο ζηελ αλαθξίβεηα (θαη ζηελ 

ηπραηφηεηα) κε ηελ νπνία ζπλέβαηλε ε ζηφρεπζε θαη ε επαθφινπζε δνινθνλία κηαο 

βνκβηζηηθήο επίζεζεο. Καηά ηνλ ζπγγξαθέα, ε θαλνληζηηθή απφζηαζε ελφο αξρείνπ 

κεηαμχ θαηαιφγνπ θαη θεηκέλνπ έρεη θαηαξξεχζεη, ζαλ ηελ απέιπηδε πξνζπάζεηα 

πξνζδηνξηζκνχ ησλ απηνθηλήησλ πνπ είλαη πην πηζαλφ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο 
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βφκβεο. πσο δείμακε λσξίηεξα, ην πεξηερφκελν απηνχ ηνπ θαηαιφγνπ απηνθηλήησλ 

δείρλεη θάηη παξαπάλσ απφ ηελ αιιεγνξία ηεο θαηάξξεπζεο ηεο παξαδνζηαθήο 

ζρέζεο ηνπ αξρείνπ κε ηνλ θαλνληζηηθφ ηνπ πξννξηζκφ. Παξακέλεη έηζη κεηέσξν ην 

εξψηεκα ζρεηηθά κε ηε δπλαηφηεηα ηνπ αξρείνπ λα δεκηνπξγεί κχζν, λα παξάγεη αμία 

ζπλδένληαο ηνλ ζπγθεθξηκέλν κχζν κε άιιεο γλσζηέο θαη ήδε παγησκέλεο ηζηνξίεο κε 

αλαγλσξηζκέλε αμία (Peterson, March 2004: 48). Γελ αξθεί νη θάθεινη απιά λα 

«αλαδηπιψλνληαη ζπλερψο», ζθνπφο είλαη ε αλάδεημε ησλ ζεκείσλ δηαξξαθήο. ε 

απηφ έγθεηηαη ε „δπλακηθή‟ ηνπ αξρείνπ. Μπνξεί πξάγκαηη «ηα δπλάκεη γεγνλφηα λα 

δηαηεξνχληαη ζηε ζθαίξα ησλ αμηψλ» (νπ.: 49). κσο, απηά απφ δπλάκεη γίλνληαη 

δπλακηθά ζηνλ πξνζδηνξηζκφ απηψλ ησλ αμηψλ θαη ησλ κεηαβιεηψλ πνπ θαζηζηνχλ ην 

αξρείν έλα «πνιηηηθφ πεδίν επαλφξζσζεο» (Marchart, 1999: ρσξίο αξίζκεζε). Ζ 

δπλακηθή δελ αθνξά ηε ζπλερή αλαδίπισζε, αιιά ηελ αλάθιεζε κηαο παξαγσγηθήο 

εηδνπνηεηηθήο πξάμεο, πνπ απνθαζηζηά ηε δηαξξπζκηζηηθή δπλαηφηεηα ηνπ αξρείνπ 

πξνο κηα άιιε θαηεχζπλζε. ηελ πεξίπησζε ηνπ αξρείνπ ηνπ Atlas Group, ηα 

ππνθείκελα (εγ)θαινχληαη λα ζπλαξζξσζνχλ γχξσ απφ έλαλ άιιν „κχζν‟ πνπ 

ζπλδέεηαη κε ηελ αιήζεηα ελφο „άθνβνπ‟ θαη ηαπηφρξνλα ακθίβνινπ (κε-δπηηθνχ, 

αιιά κε-εμσηηθνχ) ππνθεηκέλνπ. Σν „άιιν‟ ππνθείκελν δελ είλαη εζσζηξεθέο θαη 

αλνξζνινγηθφ, φπσο ην ζέιεη ν δπηηθφο „κχζνο‟. Έρεη ζηξακκέλν ην βιέκκα ηνπ πξνο 

ηεο Γχζε θαη ζπκβνιηθά θσηνγξαθίδεηαη κπξνζηά απφ κλεκεία ηνπ δπηηθνχ, 

νξζνινγηθνχ πνιηηηζκνχ.  

 

Μηα ζεηξά απφ θσηνγξαθίεο δείρλνπλ ηνλ ηζηνξηθφ Fadl Fakhouri σο έλαλ σξαίν θαη 

θνκςφ λεαξφ λα πνδάξεη κπξνζηά απφ κλεκεία ζην ηαμίδη πνπ έθαλε, ηε δεθαεηία ηνπ 

‟20, ζε λεαξή ειηθία ζην Παξίζη. Απηέο νη εηθφλεο είλαη δηαζέζηκεο ζηνλ ηζηφηνπν ηεο 

γθαιεξί πνπ εθπξνζσπεί ηνλ Walid Raad ζηε Γεξκαλία (ηελ Galerie Sfeir-Semler) θαη 

φρη ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ Atlas Group (Peterson, March 2004: 44). Ζ δηαδηθαζία 

αλαδήηεζεο ησλ ηρλψλ ηνπ ζπλφινπ ησλ ηεθκεξίσλ δεκηνπξγεί κηα ζθφπηκε 

δπζθνιία. Ο ελδηαθεξφκελνο γηα ηελ ππφζεζε πξέπεη λα θαηαθχγεη ζε πεξηζζφηεξεο 

θηλήζεηο πξνθεηκέλνπ λα ζπγθεληξψζεη θαη λα ζπλζέζεη ηα επηκέξνπο θνκκάηηα ηνπ 

αξρείνπ πνπ ζα ηνπ επηηξέςνπλ ηελ θαηά ηα θαηλφκελα πην αζθαιή αλάγλσζε ηεο 

ηζηνξίαο. 

 

Σν λέν αξρείν, φπσο θαη θάζε λέν αξρείν, δελ κπνξεί λα αξθείηαη ζηελ εμάξζξσζε 

ελφο ζπζηήκαηνο ζεκαζίαο. Ζ εμάξζξσζε είλαη ην απνηέιεζκα ηεο ζχγθξνπζεο 
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κεηαμχ δηαθφξσλ δπλάκεσλ γηα ην λφεκα απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο, κηα έθθιεζε γηα 

ηελ εθθίλεζε λέσλ πξνζπαζεηψλ γηα ηε δεκηνπξγία λνήκαηνο. Σν αξρείν ζπλδέεηαη κε 

ηελ θαηαζθεπή ζπγθεθξηκέλσλ θέληξσλ λνήκαηνο. Απηά βαζίδνληαη φρη κφλν ζην 

ηπραίν αιιά θαη ζε νξηζκέλνπο κε ηπραίνπο ζηφρνπο ηνπο νπνίνπο ηα ππνθείκελα 

πξέπεη λα ιάβνπλ ζνβαξά ππφςε δίλνληαο πξνβάδηζκα ζηελ «αξζξσηηθή βνχιεζε» 

(articulatory will) (Marchart, 1999: ρσξίο αξίζκεζε). Ζ παξφηξπλζε γηα ηε ζχλδεζε 

ησλ ζηνηρείσλ ηνπ αξρείνπ απνηειεί έλα είδνο ρεηξνλνκίαο, θαηάθαζεο πξνο ηελ 

„αξζξσηηθή βνχιεζε‟. 

  

Τπάξρνπλ ηξία ζηνηρεία πνπ θαίλεηαη ζηαδηαθά λα πξνζδηνξίδνπλ φιν θαη 

εκθαλέζηεξα ην κέζν ηνπ θαιιηηερληθνχ αξρείνπ. Απηά αθνξνχλ ηελ πνιππξηζκαηηθή 

πηνζέηεζε ηεο παξνπζίαζεο θαη επηκέιεηάο ηνπ (εγθαηάζηαζε, βίληεν πξνβνιέο, 

παξαδνζηαθή έθζεζε θαδξαξηζκέλσλ εηθφλσλ αλαξηεκέλσλ ζηνλ ηνίρν), ηελ 

αμηνπνίεζε ηεο επηηειεζηηθφηεηαο θαη ηέινο ην ζηνηρείν ηεο ζπιινγηθφηεηαο πνπ 

κνηάδεη λα θεξδίδεη ζπλερψο έδαθνο ζε απηέο ηηο πξαθηηθέο, φπσο ζεκεηψζακε ζηελ 

αξρή απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ. ηελ πεξίπησζε ηνπ Atlas Group, ηφζν ην δήηεκα ηεο 

παξνπζίαζεο ηνπ, φζν θαη ην ζέκα ηεο ζπιινγηθφηεηαο, παξακέλεη ζηα φξηα ηεο 

θαιιηηερληθήο πξαθηηθήο. Ζ ζπιινγηθφηεηα θαη νη ζπλεξγαζίεο ηνπ παξνπζηάδνληαη 

σο κηα επηλφεζε, κηα θαηαζθεπή ζηα πξφηππα ηεο θαιιηηερληθήο πεξζφλαο ή αθφκα 

ζαλ ηα εηεξψλπκα ηνπ Pessoa. Δίλαη κηα θαιιηηερληθή θαηαζθεπή πνπ αθνξά  ηε 

δηαπινθή ησλ θαιιηηερληθψλ ππνθεηκέλσλ κε απηά ησλ ΜΜΔ, ηεο εμνπζίαο θ.ν.θ., 

θαη ηε δηαπινθή ηνπ θαιιηηερληθνχ πεδίνπ κε άιια πεδία. Ζ πξαθηηθή ηνπ Atlas 

Group είλαη νηνλεί ζπιινγηθφηεηα, κηα „παξαδνζηαθή‟ θαιιηηερληθή πξαθηηθή πνπ 

ζπλαξζξψλεη ππνθείκελα έλαληη ελφο θνηλνχ ζηφρνπ. Πξνζβιέπνληαο ζηε 

ζπιινγηθφηεηα −αθφκα θαη αλ απηή είλαη θαηαζθεπαζκέλε− πξαγκαηνπνηεί ην βήκα 

πέξα ηεο παξαδνζηαθήο θαιιηηερληθήο πξαθηηθήο. ε απηή ηε βάζε κπνξεί λα 

ζεσξεζεί κηα ξηδνζπαζηηθή ζεζκίδνπζα πξαθηηθή. Σν αξρείν απηφ είλαη έλαο νηνλεί 

ζεζκφο. πσο έρνπκε πεη πξνεγνπκέλσο, δελ κπνξνχκε λα ηνλ ηαπηίζνπκε κε ηνπο 

ζεζκνχο, αιιά θαηά έλα κεγάιν κέξνο είλαη ζεζκφο εθεί φπνπ ην „ηδησηηθφ θάληαζκα‟ 

(ηνπ Walid Raad) έξρεηαη λα θαιχςεη ζηελ θαηάιιειε ζηηγκή ην άλνηγκα πνπ ππάξρεη 

ζην αζπλείδεην ησλ άιισλ θαη ην νπνίν (δπλάκεη) θαηέρεη κηα ζε ηθαλφ βαζκφ 

ιεηηνπξγηθή θαη νξζνινγηθή ζπλνρή. 
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πσο είδακε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, ε ζεζκίδνπζα πξαθηηθή σζεί ηελ ηέρλε λα 

αλακεηξεζεί κε ηα ίδηα ηεο ηα φξηα. Ζ ζεζκίδνπζα θαιιηηερληθή πξαθηηθή ζηνρεχεη 

ζηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο ίδηαο ηεο ηέρλεο ηεο θπβεξλεζηκφηεηαο, φρη κφλν ζε ζρέζε 

κε ηνπο ζεζκνχο ηνπ πεδίνπ ηεο ηέρλεο αιιά σο ζπκκεηνρή ζηελ ίδηα ηε δηαδηθαζία 

ηεο ζέζκηζεο θαη ζε πνιηηηθέο πξαθηηθέο πνπ δηαζρίδνπλ εγθάξζηα ηα πεδία, ηηο δνκέο 

θαη ηνπο ζεζκνχο. Ζ αιιαγή ζέζεο ζηελ ηνπνζέηεζε ηεο ζρέζεο αξρείν-ηέρλε −σο 

πξνο ηα γξαθεηνθξαηηθά, ξπζκηζηηθά, θαηαζηαιηηθά θαη παξαγσγηθά ζπκθξαδφκελα− 

νδεγεί ζε πνηθίιεο δηεπξχλζεηο. Απηέο πεξηιακβάλνπλ ηνλ ελαγθαιηζκφ δεκηνπξγηθψλ 

δηαδηθαζηψλ έξεπλαο θαη ζηξαηεγηθψλ φπσο ε απην-παξαηήξεζε, ε ζπλεξγαζία, ε 

θεηκεληθή θξηηηθή. Ζ δηεχξπλζε αλαθέξεηαη, θπξίσο, ζε κηα πνιεκηθή δηαηνκεαθφηεηα 

πνπ ζηνρεχεη ζε κηα πην εγθάξζηα ηνκή ηεο δηαδηθαζίαο ζέζκηζεο. Σν Atlas Group 

παξάγεη έλα (αγσληζηηθφ) αξρείν θαη επηθαιείηαη ηνλ «ηδενινγηθφ κεραληζκφ 

(apparatus) ηεο ηζηνξίαο ηεο ηέρλεο, ηεο αθαδεκίαο, ησλ κνπζείσλ, ηεο θξηηηθήο 

ηέρλεο, ησλ εθδφζεσλ, ηεο αγνξάο, γηα λα δηαδψζεη ηηο ηδέεο ηνπ» (Jones, 2005: ρσξίο 

αξίζκεζε). Τπφ απηφ ην πξίζκα, ε έλλνηα ηεο ζπιινγηθφηεηαο αιιά θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ 

αξρείνπ ππνγξακκίδνπλ ην ελδηαθέξνλ γηα ηνλ δεκφζην ραξαθηήξα ηνπ. Άιισζηε, 

ελέξγεηεο αξρείνπ ρσξίο λα είλαη δεκφζηα νξαηέο δελ ππάξρνπλ: «φηαλ νη άλζξσπνη ζε 

λέεο δεκνθξαηηθέο ζπλζήθεο έξρνληαη αληηκέησπνη κε ην παξειζφλ [θαη κε ηελ 

πξφθιεζε ηνπ κέιινληνο] κηα ηέηνηα αλακέηξεζε πξέπεη λα βξεη ηελ πνιηηηζηηθή ηεο 

έθθξαζε», φπσο επηζεκαίλεη ν Nauta (2001: 340) θαη απηνχ ηνπ είδνπο ηα αξρεία 

είλαη έλα εθ ησλ εθθεξφλησλ απηψλ ησλ πνιηηηζηηθψλ εθθξάζεσλ. «Οη […] γιψζζεο 

είλαη πξαθηηθά εξγαιεία πνπ δηακνξθψλνληαη απφ φισλ ησλ εηδψλ ηηο εκπεηξίεο». 

Κάζε αξρείν «παξάγεη λέεο θαη δηαλνίγεη [ιεθηηθέο] ζεκαζίεο θαη θφζκνπο πνπ ήηαλ 

πξνεγνπκέλσο άγλσζηνη ζε εκάο» (νπ.).  

 

Σν Atlas Group είλαη κηα „ειεπζφκελε‟ ζπιινγηθφηεηα. Αληηιακβαλφκαζηε ηε ζέζε 

πνπ αλαιακβάλεη ν Walid Raad λα πξνηείλεη ηνλ εαπηφ ηνπ σο κέξνο κηαο 

ζπιινγηθφηεηαο σο κηα θίλεζε ζηξαηεγηθήο. Ζ πξαθηηθή ηνπ δηαθνξνπνηείηαη απφ 

παξαδνζηαθέο νξηνζεηήζεηο ηνπ έξγνπ ηέρλεο θαη ηεο πξφζιεςήο ηνπ, φπσο δείμακε 

θαη ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα θαη αλαδηπιψλεηαη πξνο λέεο, απξφζκελεο 

ζπλαξζξψζεηο. Ζ επηινγή ηεο ζπιινγηθφηεηαο είλαη κηα θίλεζε πξνο απηή ηελ 

θαηεχζπλζε. Αθφκα θαη αλ ζηελ πεξίπησζε ηνπ Atlas Group, νη ζπλεξγαζίεο ηνπ 

Walid Raad αθνξνχλ θαληαζηηθέο ζπλαξζξψζεηο κε δεκνζηνγξάθνπο, αξρηηέθηνλεο, 

ππαιιήινπο θξαηηθψλ ππεξεζηψλ, επηζηήκνλεο θαη ηζηνξηθνχο, νη ζπλαξζξψζεηο 
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απηέο πξννηθνλνκνχλ ηελ εμαζθάιηζε ηέηνησλ κειινληηθψλ ζπλεξγαζηψλ. Απηέο νη 

ζπιινγηθφηεηεο δελ εθθξάδνπλ νηθνπκεληθά, παλαλζξψπηλα ππνθείκελα (φπσο ζηελ 

πεξίπησζε γηα παξάδεηγκα ηνπ Boltanski). Δίλαη ζπιινγηθφηεηεο πνπ πξσηίζησο 

ζηεξίδνληαη ζε ππνθείκελα πνπ είλαη „κεξηθά‟ θαη ε ηαπηφηεηα ηνπο πξνζδηνξίδεηαη 

κέζα ζε ζπγθξνπζηαθά ζρήκαηα, ζπλεηδεηά, φκσο, σο πξνο ην θαηαζηαηηθφ έμσζελ 

ηεο ζπιινγηθφηεηαο. Καηά ηε ινγηθή ηνπ „νξγαληθνχ δηαλννχκελνπ‟, ε 

ζπιινγηθφηεηα ιεηηνπξγεί σο «νξγαλσηήο ηεο εγεκνλίαο» (βι. ζρεηηθά Marchart, 

2008: 256), ζπλδέεηαη κε κηα δηαξθή δηακφξθσζε ηεο απαηηεηηθήο νξγάλσζεο κηαο 

(αληη)εγεκνλίαο ζηελ θαζεκεξηλή δσή. Δλεξγνπνηείηαη κέζα ζηα θνηλσληθά θαη 

πνιηηηθά ζπγθείκελά πέξα απφ ηνπο θαιιηηερληθνχο ζεζκνχο, ζπλδένληαο ηα 

ζπγθείκελα απηά κε ην πεδίν ηεο ηέρλεο. 

 

5.4.   Temporary Services. Σέρλε, Δξγαζία θαη Πνιηηηθή. Έλα αξρείν επέιηθησλ 

δνκώλ.  

 

«πψο νλνκάδνπκε εθείλνπο πνπ δελ είλαη θαη δελ κπνξνχλ λα εκθαληζηνχλ σο „ππνθείκελα‟ 

εληφο ελφο εγεκνληθνχ ιφγνπ;» (Butler, 2009: iii)  

 

Σν αξρείν πνπ παξνπζηάδεηαη ζηε ζπλέρεηα δελ είλαη έλα αξρείν. Ή φπσο αλαθέξεη 

έλαο εθ ησλ δεκηνπξγψλ ηεο νκάδαο Temporary Services, ζηελ νπνία ζα 

επηθεληξσζνχκε ζε απηή ηελ ελφηεηα, ε ζηξνθή πξνο αξρεηαθέο πξαθηηθέο δελ είλαη 

κηα θίλεζε απνκάθξπλζεο ηεο νκάδαο πξνο απνθιεηζηηθά, ηεθκεξησηηθέο πξαθηηθέο. 

Οη δηάθνξεο πξαθηηθέο ηεο νκάδαο νξγαλψλνληαη ζε έλα αξρείν. ηελ παξνπζίαζε 

καο εζηηάδνπκε ζηελ αξρεηαθή „δπλακηθή‟ ηνπ αξρείνπ ησλ Temporary Services. Ζ 

δπλακηθή ζηελ πεξίπησζε ησλ Temporary Services πεξηγξάθεηαη σο κέξνο 

ζπλαξζξσηηθψλ αζθήζεσλ ηέρλεο, εξγαζίαο θαη πνιηηηθήο. πσο επηζεκαίλνπλ νη 

ίδηνη δηα ηεο νκψλπκεο έθδνζήο ηνπο, Art Work: Art, Labor and Economics 

(Ννέκβξηνο 2009), «ηίπνηα δελ αιιάδεη αλ νη άλζξσπνη δελ εκπιαθνχλ ζηε καθξά θαη 

δχζθνιε εξγαζία ηεο νηθνδφκεζεο ελφο πνηθίινπ (diverse) θαη πνιπ-πνιηηηζκηθνχ 

εξγαηηθνχ θηλήκαηνο»
168

. Ζ έθδνζε γηα ηελ Σέρλε, ηελ Δξγαζία θαη ηα Οηθνλνκηθά 

είλαη –φπσο δειψλεηαη απφ ην φλνκα ηνπ ηίηινπ ηεο– έλα «Έξγν Σέρλεο». Δδψ 

γίλεηαη ζαθέο απηφ πνπ επηζεκάλακε θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ Atlas Group, φηη, 

                                                 
168 http://www.artandwork.us/. Ζ έθδνζε βξίζθεηαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζηνλ ηζηφηνπν ησλ 

Temporary Services. 
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δειαδή, ε ζχκπησζε δηαθνξεηηθψλ κέζσλ −ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε κηαο 

εθεκεξίδαο, κηαο εκπεξηζηαησκέλεο ζεσξεηηθήο κειέηεο γηα ηελ νηθνλνκία, ηελ ηέρλε 

θαη ηελ εξγαζία θαη ελφο έξγνπ ηέρλεο− απνδηνξγαλψλεη ηα ίδηα ηα κέζα πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ην θάζε πεδίν, κε ζθνπφ λα ηα επαλελεξγνπνηήζεη, δηεπξχλνληαο, φκσο, 

ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηα πεδία εθαξκνγήο ηνπ θαζελφο απφ απηά. 

 

Σν Αξρείν ησλ Κηλεηώλ (ή επέιηθησλ) Γνκώλ (Archive of Mobile Structures)
169

 είλαη 

κηα ηέηνηα ζπλαξζξσηηθή πξαθηηθή γχξσ απφ ηελ πξνζσξηλή, επηζθαιή εξγαζία θαη 

ζπλζήθε δηαβίσζεο. Σα ιφγηα ησλ ζπληαθηψλ ηνπ πεξηνδηθνχ Art Journal Aesthetics, 

πνπ θηινμελείηαη ζηνλ ηζηφηνπν ησλ Temporary Services, πεξηγξάθνπλ ην πλεχκα ηνπ 

αξρείνπ:  

«είλαη ζεκαληηθφ λα θηηάμνπκε κηα ιίζηα απφ ηα πξάγκαηα γηα ηα νπνία είκαζηε 

θαρχπνπηνη θαη επηθπιαθηηθνί απηή ηε ζηηγκή. Σν ηξέρνλ ζχζηεκα ηεο επηζθαινχο 

εξγαζίαο (εξγαζία επί ζπκβάζεη, δεκηνπξγηθή εξγαζία, πξνζσξηλή εξγαζία)  

βξσκάεη (sucks) θαη ελ κέξεη είκαζηε ππεχζπλνη γηα απηφ. Ζ ηέρλε ζπρλά 

ρξεζηκνπνηήζεθε σο εμεπγεληζηήο (gentrifier) θαη ζπρλά ππξνδνηεί κεγαιχηεξε 

αληζφηεηα παξά αληίζηαζε»170.  

 

ηελ πξνζέγγηζή καο εθθηλνχκε απφ απηή ηε δηαηχπσζε, ηελ νπνία ζα κπνξνχζακε 

λα εθιάβνπκε σο έλαλ ελαιιαθηηθφ νξηζκφ γηα ην αξρείν, πνπ δεκηνπξγνχλ νη 

Temporary Services. Δπηρεηξνχκε ηαπηφρξνλα λα αληρλεχζνπκε ζην Αξρείν ησλ 

Κηλεηώλ Γνκώλ κηα πξννπηηθή πνπ βξίζθεηαη πέξα απφ ηε δεκηνπξγία κηαο ιίζηαο∙ 

ηεο δηαηχπσζεο, δειαδή, ησλ θαθψο θείκελσλ. ηεθφκαζηε, (επη)θξηηηθά απέλαληη ζε 

θαληαζηψζεηο πνπ δηαηξέρνπλ, ζε δηάθνξα ζεκεία ηελ πξνζέγγηζε ησλ T.S., φηη νη 

«άλζξσπνη ζα εμειηρζνχλ ζε κηα κε-αληαγσληζηηθή, κε-εθκεηαιιεπηηθή, έρνπζα 

κέξηκλα γεληά» (Jeskey, 2010: ρσξίο αξίζκεζε). Γελ ζέινπκε λα ηε δηαβάζνπκε σο 

                                                 
169 Ζ αγγιηθή ιέμε structure κπνξεί λα απνδνζεί ζηα Διιεληθά σο δνκή, δηάξζξσζε, θαηαζθεπή. ιεο 

νη εθδνρέο ηεο ζπγθιίλνπλ ζην δήηεκα ηνπ εηδνπνηεηηθνχ ηεο ραξαθηήξα. Γηα ηελ πεξίπησζε απηή, 

ρξεζηκνπνηνχκε αδηάθξηηα ηηο δηαθνξεηηθέο απνδφζεηο, αλάινγα κε απηή πνπ δηεπθνιχλεη ην λφεκα 

ζηελ θάζε πεξίπησζε. Γνθηκάδνπκε απηή ηελ πξαθηηθή, εθθηλψληαο απφ ηελ ππφζεζε φηη ε ιέμε 

structure αλαθέξεηαη ζε κηα θνλζηξνπμηνληζηηθή ζεψξεζε ησλ πξαγκάησλ. πλδέεηαη, δειαδή, κε έλαλ 

πην αθεξεκέλν ηξφπν κε ην δήηεκα ησλ (θνηλσληθψλ) θαηαζθεπψλ πέξα απφ ηελ θπξηνιεθηηθή 

παξαγσγή ζπγθεθξηκέλσλ αληηθεηκέλσλ θηλεηψλ κνλάδσλ.   
170 http://www.joaap.org/index.htm, ηειεπηαία επίζθεςε 5/10. 
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αθεξεκέλνη ηδεαιηζηέο. Μπνξνχκε λα δνχκε απηή ηε δηαηχπσζε σο κηα πξφθιεζε 

θαη λα ζθεθηνχκε φηη ζε κηα ηέηνηα πξνζδνθία ελδέρεηαη θάπνηνο λα δηαγλψζεη ηνλ 

«βαζχηεξν εθείλν δηραζκφ, πνπ ζα ήζειε λα θξαηήζεη ην άλνηγκα γηα έλα άιιν 

κέιινλ, [πνπ ζα] θξαηήζεη δσληαλή ηελ επηζπκία, λα κελ απνιηζσζεί αηψληα ν 

ζεκεξηλφο, αλαγθαζηηθφο δηραζκφο αλάκεζα ζε πνιιέο δηαθνξεηηθέο εζηθέο, αιιά λα 

μεπεξαζηεί ζην κέιινλ» (Λίπνβαηο, 2001). Ζ επηζπκία απηή αλαθέξεηαη ζε κηα 

θίλεζε ηνπ Νφκνπ πξνο έλαλ θαζνιηθφ, δίθαην Νφκν.  

 

ην Αξρείν Κηλεηώλ Γνκώλ, ζχκθσλα κε ηνπο δεκηνπξγνχο ηνπ, πεξηιακβάλνληαη 

φινη νη ηξφπνη θαηά ηνπο νπνίνπο νη άλζξσπνη κεηαηξέπνπλ ζηαηηθέο, ζηαζεξέο 

δξαζηεξηφηεηεο ζε θηλεηέο (εηθ. 31). Σν αξρείν πεξηιακβάλεη απφ θηλεηά ζηλεκά θαη 

νίθνπο αλνρήο κέρξη εξγαζηήξηα ζηείξσζεο. Μεηαμχ άιισλ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε 

θηλεηή θιηληθή εθηξψζεσλ Women On Waves (εηθ. 32).  

 

Ζ νξγάλσζε Women on Waves είλαη έλαο νιιαλδηθφο κε θεξδνζθνπηθφο νξγαληζκφο 

πνπ αζρνιείηαη κε ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ησλ γπλαηθψλ. Απνζηνιή ηνπ είλαη λα 

αληηκεησπίζεη πξνιεπηηθά αλεπηζχκεηεο εγθπκνζχλεο θαη κε αζθαιείο εθηξψζεηο ζε 

φιν ηνλ θφζκν. Ζ πην γλσζηή εθζηξαηεία ηνπο είλαη ηα ζαιάζζηα ηαμίδηα ζε ρψξεο 

φπνπ νη εθηξψζεηο είλαη παξάλνκεο. Παξάιιεια κε απηφ ε νξγάλσζε αλαιακβάλεη 

θαιιηηερληθά πξφηδεθη, φπσο νη ίδηνη ηα νλνκάδνπλ θαη παξέρεη πιήζνο ππεξεζηψλ, 

κεηαμχ ησλ νπνίσλ καζήκαηα ζεμνπαιηθήο δηαπαηδαγψγεζεο, εξγαζηήξηα ηαηξηθψλ 

γλψζεσλ θαη βνήζεηα ζε γπλαίθεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ηεο έθηξσζεο κέζσ ηνπ 

δηαδηθηχνπ. Ο ζρεδηαζκφο ηεο θηλεηήο απηήο κνλάδαο αλαηέζεθε ζην Atelier Van 

Lieshout. Ζ θαιιηηερληθή νκάδα ηνπ Atelier κειέηεζε θαη ζρεδίαζε ην θηλεηφ 

λνζνθνκείν ακβιψζεσλ, ην νπνίν πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζε φζεο γπλαίθεο 

επηζπκνχλ λα θάλνπλ έθηξσζε αιιά δελ έρνπλ ηα κέζα θαη θπξίσο ηε λνκηθή θάιπςε 

γηα λα ην θάλνπλ. ε ζαιάζζηα πεξηνρή –ζε αζθαιή απφζηαζε απφ ηελ ηζρχ ηνπ 

λφκνπ– ιακβάλεη ρψξα, θαηά ζπξξνή, κηα πξάμε πνπ βξίζθεηαη ζηα φξηα ηνπ λφκνπ.  

 

Σν Atelier, πνπ ζπλεξγάζηεθε κε ην Women on Wave, ηδξχζεθε απφ ηνλ θαιιηηέρλε 

Joep van Lieshout ην 1995. Πξφθεηηαη γηα κηα «πνιπηνκεαθή» (multidisciplinary) 

θαιιηηερληθή πξαθηηθή πνπ πεξηιακβάλεη εγθαηαζηάζεηο, ληηδάηλ θαη αξρηηεθηνληθή. 
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χκθσλα κε ηνλ δεκηνπξγφ ηνπ, ην ζρήκα θαη ην φλνκα ηνπ Atelier Van Lieshout 

ππνγξακκίδεη ην γεγνλφο φηη «ηα έξγα ηέρλεο δελ είλαη ην απνθχεκα ηνπ δεκηνπξγηθνχ 

κπαινχ ηνπ ηδξπηή ηνπ, αιιά παξάγνληαη απφ κηα δεκηνπξγηθή νκάδα θαιιηηερλψλ, 

ζρεδηαζηψλ θαη αξρηηεθηφλσλ». Σν έξγν ηνπ Atelier ζπλνςίδεηαη ζε πξφηδεθη πνπ 

επαλέξρνληαη δηαξθψο γχξσ απφ ηα δεηήκαηα ηεο «απηαξρίαο, ηεο εμνπζίαο, ηεο 

πνιηηηθήο θαη ηνπ θχινπ»
171

.  

 

Σα παξαπάλσ είλαη έλα απφ ηα πεξηερφκελα ηνπ αξρείνπ ησλ Temporary Services. Ζ 

πεξίπησζε ηεο θηλεηήο νκάδαο εθηξψζεσλ πνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην αξρείν, 

παξαπέκπεη ζηε ζπλεξγαζία κε ηελ θαιιηηερληθή νκάδα ηνπ Atelier Van Lieshout θαη 

έηζη δεκηνπξγείηαη έλα δίθηπν κεηαμχ Temporary Services, Women on Wabe θαη 

Atelier Van Lieshout. Έλα ξίδσκα θαιιηηερληθψλ θαη κε-θαιιηηερληθψλ δξάζεσλ, 

ζπιινγηθνηήησλ, ζπλεξγαζηψλ θαη δηθηχσζεο. Σέηνηα δίθηπα παξνπζηάδνληαη 

ζπλερψο ζην αξρείν ησλ T.S. Οη δξάζεηο ησλ εκπιεθφκελσλ κεξψλ, νη νπνίεο 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην αξρείν, αθνξνχλ ζπιινγηθφηεηεο πνπ ζπλαξζξψλνληαη γχξσ 

απφ θαιιηηερληθέο πξαθηηθέο –έξγα ηέρλεο, εγθαηαζηάζεηο θ.ιπ.– αιιά εθηείλνληαη 

πέξαλ απηψλ, ζε έλα είδνο «θνηλσληθν-θαιιηηερληθψλ παξεθθιίζεσλ»
172

.  

 

Δπηιέμακε λα μεθηλήζνπκε ηελ παξνπζίαζε ηνπ θαιιηηερληθνχ αξρείνπ κε κηα απφ ηηο 

πην επίκαρεο θηλεηέο κνλάδεο πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζε απηφ, γηαηί πηζηεχνπκε φηη 

νη ζπληζηψζεο πνπ πεξηγξάθνπλ απηή ηε κνλάδα απνθαιχπηνπλ ελδηαθέξνληα 

ζηνηρεία γηα ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ ίδηνπ ηνπ αξρείνπ. ην αξρείν δελ 

πεξηιακβάλνληαη κφλν θαλεξά ακθηιεγφκελεο πξνηάζεηο νη νπνίεο πξνθαινχλ 

εληάζεηο θαη δηράδνπλ ηελ θνηλή γλψκε, φπσο ζπκβαίλεη κε ηελ θνξεηή θιηληθή 

εθηξψζεσλ. Σαμηλνκνχληαη, δεκνζηνπνηνχληαη θαη ελ κέξεη νξγαλψλνληαη, κε έλαλ 

θαηλνκεληθά νπδέηεξν ηξφπν, δηαθνξεηηθέο θαη παληφο είδνπο πξσηνβνπιίεο θηλεηήο 

παξνρήο ππεξεζηψλ θαη βνήζεηαο. Απηέο αθνξνχλ πνηθίιεο πεξηπηψζεηο, απφ θηλεηέο 

βηβιηνζήθεο, «εκπνξηθέο εθαξκνγέο» φπσο ην Siegal Office of Mobile Design, κέρξη 

θηλεηέο κνλάδεο βνήζεηαο πξνο πιεγείζεο πεξηνρέο απφ θπζηθέο θαηαζηξνθέο, 

ζεηζκνχο, πιεκκχξεο, αθφκα θαη «ζηξαηησηηθέο εθαξκνγέο» φπσο ην Mobile Bomb 

Detection Solution. Σν εχινγν εξψηεκα πνπ πξνθαιεί ε ζχζηαζε ελφο ηέηνηνπ 

                                                 
171  http://www.ateliervanlieshout.com/, ηειεπηαία επίζθεςε 4/10. 
172 ξνο ηεο Tanja Lesničar-Pučko ζην (Milohnich, 2005). 
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αξρείνπ αθνξά ηνπο φξνπο ζχλδεζεο απηψλ ησλ ηφζν δηαθνξεηηθψλ πεξηπηψζεσλ 

θηλεηψλ κνλάδσλ.  

 Οη Temporary Services είλαη κηα νκάδα ηξηψλ θαιιηηερλψλ (Brett Bloom, Salem 

Collo-Julin θαη Marc Fischer) νη νπνίνη ζπλεξγάδνληαη απφ ην 1998. Σν επίθεληξν ηνπ 

ελδηαθέξνληφο ηνπο είλαη «ηέρλε πνπ ιακβάλεη ηε κνξθή δέζκεπζεο θαη ελδπλάκσζεο 

(engaging and empowering forms)»
173

. ε απηέο ηηο κνξθέο «ελδπλακσηηθήο ηέρλεο» 

ηνπνζεηνχκε ην αξρείν, ην νπνίν ε νκάδα αμηνπνηεί σο κεραληζκφ, σο κηα εμ απηψλ 

ησλ κνξθψλ −ελδπλακσηηθήο− ηέρλεο, σο κηα απφ ηηο εθδειψζεηο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο νκάδαο. Οη ππφινηπεο, πνπ ιεηηνπξγνχλ σο ζπγθνηλσλνχληα 

δνρεία, πεξηιακβάλνπλ εθδφζεηο, πξφηδεθη ζηνλ δεκφζην ρψξν, ζπδεηήζεηο θαη 

εθζέζεηο. Ολνκάδνπκε ηνπο T. S. νκάδα ελ κέξεη ράξηλ επθνιίαο, θαζψο φπσο εμεγνχλ 

νη ίδηνη δελ απνηεινχλ κηα νκάδα κε ηελ παξαδνζηαθή θαη ζηελή έλλνηα ηνπ φξνπ. 

Πξφθεηηαη γηα ηξεηο αλζξψπνπο θαζέλαο εθ ησλ νπνίσλ αλαιακβάλεη ηα δηθά ηνπ 

πξφηδεθη θαη παξάιιεια εξγάδνληαη ζπζηεκαηηθά κε απηφ ην  ζρήκα απνδίδνληαο 

ζηελ νκάδα κηα απηνθξηηηθή δηάζηαζε. Απηή ζπλδέεηαη κε ηελ πξννπηηθή ηεο 

απνζηαζεξνπνίεζεο έλαληη ηεο ζηαζεξφηεηαο θαη ηεο αζθάιεηαο, ραξαθηεξηζηηθά 

ζπλήζσο πνπ ζπλδένληαη κε ηε ζπκκεηνρή ζε κηα νκάδα. πσο, δειαδή, εμεγνχλ, ε 

κεηαμχ ηνπο ζπλεξγαζία θαη ε ζπλεξγαζία κε άιινπο ελδέρεηαη λα 

«απνζηαζεξνπνηήζεη ηνλ ηξφπν πνπ θαλείο θαηαιαβαίλεη ηε δνπιεηά ηνπο»
174

. Ζ 

ζχκπξαμή ηνπο δελ είλαη κηα αλψλπκε ζπιινγηθφηεηα, ηεο νπνίαο δελ γλσξίδνπκε 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Οη δεκηνπξγνί ηεο ζπιινγηθφηεηαο είλαη επψλπκνη, ππεχζπλνη 

γηα ηελ έθβαζε επηκέξνπο πξφηδεθη πνπ αλαιακβάλνπλ αηνκηθά θαη γηα ηηο ζέζεηο ηνπ 

αξρείνπ πνπ δεκηνπξγνχλ απφ θνηλνχ.  Ζ ζπλεξγαζία αθνξά ηνλ ηξφπν πξφζιεςεο 

ηέηνησλ πβξηδηθψλ πξαθηηθψλ ζε ζρέζε κε ηα φξηα, ηε δενληνινγία, ηελ αηζζεηηθή ηεο 

ζπιινγηθφηεηαο θαη ηνπο φξνπο ζπκπαξάηαμεο ησλ εκπιεθφκελσλ κεξψλ
175

.  

                                                 
173 http://www.temporaryservices.org/contact.html ηειεπηαία επίζθεςε 5/10.  
174 http://www.temporaryservices.org/contact.html ηειεπηαία επίζθεςε 5/10.  
175 Σν ελδηαθέξνλ γηα ην δήηεκα ηεο ζπιινγηθφηεηαο θαη ησλ νκάδσλ βξίζθεη, ζηελ πεξίπησζε ησλ 

T.S., δηάθνξεο δηφδνπο έθθξαζεο θαη δνθηκήο. Σν 2003 δεκηνπξγνχλ ην έξγν Aesthetic Analysis of 

Human Groupings, κηα «νπηηθή έξεπλα» (visual research) ζρεηηθά κε ηνπο πνηθίινπο ηξφπνπο κε ηνπο 

νπνίνπο νη άλζξσπνη νξγαλψλνληαη ζε νκάδεο. ε κηα κεγάιε επηηνίρηα ζχλζεζε εθηίζεληαη δηάθνξνη 

ζπλδπαζκνί θαη ηξφπνη ησλ αλζξψπηλσλ νκαδνπνηήζεσλ ζηηο νπνίεο, ζχκθσλα κε ηνπο δεκηνπξγνχο, ν 

θαζέλαο απφ εκάο ζπκκεηέρεη θαηά πεξίπησζε θαη ζε ζπλερή βάζε. Ζ επηηνίρηα απηή ζχλζεζε 

απνηειείηαη απφ ζηήιεο δηαθνξεηηθψλ αληηθεηκέλσλ ηεο καδηθήο θνπιηνχξαο: κπινπδάθηα κε ηππψκαηα 

ζπλζέηνπλ ηε κηα ζηήιε, θσηνγξαθίεο ηελ επφκελε, εμψθπιια δίζθσλ ηελ ηξίηε 

(http://www.temporaryservices.org/group_working.html). Ζ θαηά θάπνην ηξφπν πνπ νπηηθνπνίεζε ηεο 
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Ζ ζπιινγηθφηεηα ησλ T.S. καο ππελζπκίδεη εμίζνπ ηε ζεκαζία ησλ πξνζσξηλψλ 

ζπκκαρηψλ, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ επηκέξνπο ζηφρνη ελφο επξχηεξνπ αγψλα. Οη 

ζπκκαρίεο απηέο ελεξγνπνηνχληαη ζην πλεχκα ηνπ Παγθφζκηνπ Κηλήκαηνο 

Γηθαηνζχλεο (Global Justice Movement)
176

. Δθεί ζπλαληήζεθαλ θεκηληζηέο, 

πεξηβαιινληνιφγνη, αθηηβηζηέο, θαιιηηέρλεο, εξγάηεο, ελψλνληαο πξνζσξηλά ηηο 

δπλάκεηο ηνπο, σζνχκελνη απφ κηα θνηλή αληίδξαζε ζηηο λενθηιειεχζεξεο νηθνλνκηθέο 

πνιηηηθέο [βι. ζρεηηθά (Staggenborg, 2008)]. Οη πνιηηηθέο απηέο, νη νπνίεο επηζεηηθά 

νδήγεζαλ ζηε δεκηνπξγία κηαο νινέλα θαη κεγαιχηεξεο ηάμεο επηζθαιψλ 

ππνθεηκέλσλ, έθαλε επηηαθηηθή ηελ αλάγθε επαλαπξνζδηνξηζκνχ ηνπ δηαρσξηζκνχ 

κεηαμχ „πνιπηειψλ‟ επηζθαιψλ ππνθεηκέλσλ θαη κε πξνλνκηνχρσλ, ν νπνίνο ζπλέδεε 

ηα πξψηα κε ηε «δεκηνπξγηθή ηάμε» θαη ηα δεχηεξα κε ηνπο κεηαλάζηεο, ηνπο sans-

papiers θ.ιπ.  

 

Σν αξρείν, ζηελ πεξίπησζε ησλ Temporary Services, δελ είλαη ακηγψο θαιιηηερληθφ 

(φπσο ζηελ πεξίπησζε ησλ αξρείσλ πνπ έρνπκε δεη κέρξη ηψξα). Παξάγεη, φκσο, έλα 

έθδειν αηζζεηηθφ απνηέιεζκα. Οη δεκηνπξγνί ηνπ ελεξγνχλ κέζα ζηνλ ζεζκφ ηεο 

ηέρλεο (κε ηελ επξχηεξε έλλνηα), αιιά ηελ ίδηα ζηηγκή, φπσο δηαηείλνληαη ζηα θείκελά 

ηνπο, είλαη αδηάθνξνη απέλαληη ζε απηφλ θαη ε θαζαξφηεηα ησλ κέζσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ −αλ δειαδή, είλαη θαιιηηερληθά ή φρη− δελ ηνπο απαζρνιεί. Μεξηθνί 

απφ ηνπο δεκηνπξγνχο θαη ζπλεξγάηεο ηνπο ζπρλά πεξλνχλ απφ ην έλα πεδίν ζην 

άιιν. Σν θνηλφ, φκσο, ζεκείν πνπ αλαπηχζζεηαη γχξσ απφ ην αξρείν είλαη φηη νη 

δεκηνπξγνί ηνπ, νξγαλψλνληαο θαληαζηηθέο ελλνηνινγηθέο βάζεηο, ζηέιλνπλ «ηζρπξά, 

αηρκεξά θαη ηαξαρνπνηά ζήκαηα» (Milohnich, 2005: ρσξίο αξίζκεζε). Σν ίδην ην 

αξρείν ιεηηνπξγεί σο ν πξνζηαηεπηηθφο κεραληζκφο απφ ηνλ θαζαξφ αθηηβηζκφ, απφ 

ηελ ηαχηηζε ηεο ηέρλεο κε ηε δξάζε ζηελ νπνία αλαθέξεηαη. Σν αξρείν είλαη κηα κεηα-

δξάζε πνπ θαζειψλεη κεξηθψο ην λφεκα ησλ πξσηαξρηθψλ δξάζεσλ. Γειαδή, κηα 

δνκή πνπ δελ ηαπηίδεηαη κε ηηο εθδειψζεηο, αιιά πξνάγεη δπλεηηθέο ζπλαξζξσηηθέο 

πξάμεηο. ηηο παξάδνμεο θαη αθειείο ζπλδέζεηο πνπ πξνηείλνπλ νη T.S. ελεξγνπνηνχλ 

                                                                                                                                             
„αλζξψπηλεο νκαδηθφηεηαο‟ θαζηζηνχλ απηή ηελ αλάγθε κηα θνηλνηνπία, κε απηφ ηνλ ηξφπν εθηζηνχλ 

ηελ πξνζνρή καο ζηελ αλάγθε θξηηηθήο ζθέςεο ζρεηηθά κε ηηο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζηελ νκάδα.   

  
176 ρεηηθή κε ηα αθηηβηζηηθά ιατθά θηλήκαηα θαη ηελ επίδξαζε ηνπο ζηε ζχγρξνλε ζθελή αληίζηαζεο 

ζηελ παγθνζκηνπνηεκέλε ζπλζήθε είλαη ε έθδνζε γηα ηηο θηλεηνπνηήζεηο ζην Seattle ην 1999, ε νπνία 

πεξηιακβάλεη θαη ην ζρεηηθφ θσηνγξαθηθφ πξφηδεθη ηνπ θσηνγξάθνπ Allan Sekula (Cockbur, Jefferey 

& Sekula (2001). 
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ηνλ «αθειή ξεαιηζκφ», ζα ιέγακε δαλεηδφκελνη ηελ έθθξαζε ηνπ ηαπξαθάθε 

(ηαπξαθάθεο, 2008: 176), ρξεζηκνπνηψληαο ηελ θπξηνιεμία ελάληηα ζηελ 

θπξηνιεμία. Τπνζθάπηνπλ ηνλ ξεαιηζκφ εθ ησλ έζσ, παγηδεχνληαο ην Πξαγκαηηθφ θαη 

θαλεξψλνληάο ην κέζα απφ ηελ απνθάιπςε ηεο απφζηαζεο πνπ ην ρσξίδεη απφ ηελ 

αλαπαξάζηαζε. 

 

Με κηα έλλνηα, ην αξρείν ησλ T.S. ζπλαληηέηαη κε ην αξρείν ηνπ Atlas Group. πσο 

αλαθέξζεθε θαη λσξίηεξα, παξαδνζηαθά, ε νξγάλσζε ελφο αξρείνπ αθνξά ηελ 

ηνπνζέηεζε αληηθεηκέλσλ ζε κηα ξνή. ηνλ ρεηξηζκφ (manipulation), ζηελ 

ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ηεο παξαδνζηαθήο νξγάλσζεο ηνπ αξρείνπ, έγθεηηαη ε 

δηαθνξεηηθή δπλακηθή ησλ θαιιηηερληθψλ αξρείσλ φπσο ηνπ Atlas Group θαη ησλ T.S. 

Ζ ζπιινγή δπλαηνηήησλ (potentialities) αληηθξνχεη θαη ακθηζβεηεί ηελ παξαδνζηαθή 

έλλνηα ηνπ αξρείνπ, θαζψο νη δπλαηφηεηεο δελ θαζνξίδνληαη κε φξνπο 

αλαπαξάζηαζεο. Σα ηερλνπξγήκαηα (artefacts) πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην αξρείν δελ 

αθνξνχλ νχηε αλαπαξηζηνχλ γεγνλφηα φπσο αθξηβψο ζπλέβεζαλ νχηε απφ ηελ άιιε 

αλαπαξηζηνχλ αξρεία∙ είλαη ηα ίδηα αξρεία, φπσο είπακε λσξίηεξα. Απηά, 

αλαδεηθλχνπλ ή κάιινλ απνθαιχπηνπλ αιιαγέο ηζηνξηθήο δπλαηφηεηαο. Σν Αξρείν 

Κηλεηώλ Γνκώλ είλαη ην εθθέξνλ πηζαλψλ ζπλαξζξψζεσλ. Μέζα απφ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ επηκέξνπο πεξηπηψζεσλ „ζπκππθλψλνληαη‟ ε ηέρλε, ν 

αθηηβηζκφο, ε πνιηηηθή, ην θξάηνο, ν λφκνο θαη ε νηθνλνκία. Σν αξρείν ζε απηή ηελ 

πεξίπησζε επηηειεί κηα επηηάρπλζε ηεο ζπκπχθλσζεο θαη ηαπηφρξνλα πξνζθέξεη έλα 

πιαίζην αλαζηνραζκνχ ζρεηηθά κε ηε ζπκπχθλσζε, «αμηνπνηψληαο δεκηνπξγηθά ηε 

κεηαθνξηθή φςε ηεο γιψζζαο, ρσξίο λα θαηαζηξαηεγεί απηφ ην φξην» (Milohnich, 

2005: ρσξίο αξίζκεζε). Ζ ζπκπχθλσζε δελ απνβιέπεη ζηελ απνζηψπεζε ησλ 

επηκέξνπο αληζνηήησλ θαη δελ κεηψλεη ηε βαξχηεηα πνπ έρεη ε θάζε πεξίπησζε. Ζ 

ηδέα ηεο ζπκπχθλσζεο δελ αθνξά ηελ απνξξφθεζε ηνπ ελφο ιφγνπ κέζα ζηνλ άιιν 

πνπ ηνπο ηζνπεδψλεη θαη ηνπο θαζηζηά ηεηξηκκέλνπο (Λίπνβαηο, 2001: 96). Σν „αξρείν 

ζπκπχθλσζεο‟ καο θέξλεη αληηκέησπνπο κε ηα αδηέμνδα ελφο «αλψδπλνπ 

ζρεηηθηζκνχ» (νπ.: 95) θαη ηε ζέζε πνπ ιακβάλνπκε κέζα ζε απηφλ.  

 

ρεηηθά κε ηελ αλάδεημε ησλ επηκέξνπο αληζνηήησλ, αο δαλεηζηνχκε έλα παξάδεηγκα 

απφ ην πεδίν ηεο νηθνλνκίαο (πνιχ επίθαηξν ζηελ παξνχζα ζπγθπξία) ην νπνίν 

ρξεζηκνπνηεί ε Martha Nussbaum (Nussbaum, 2006). Ζ ηδέα ηνπ GNP (Αθαζάξηζην 

Δζληθφ Πξντφλ) βαζίδεηαη ζηελ ππνηηζέκελε πξνψζεζε ελφο εληαίνπ θνηλσληθνχ 
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θαινχ. Απηή ε ηδέα ζηεξίδεηαη ζηελ απνζηψπεζε ηνπ είδνπο ηεο ηζνξξνπίαο ζηελ 

νπνία απηφ απνζθνπεί, δειαδή ηνλ πινπηηζκφ θάπνησλ ζε βάξνο άιισλ. Ζ 

θαηλνκεληθά ελνπνηεηηθή δπλακηθή ηνπ αξρείνπ ησλ T.S. δελ πξέπεη λα 

πξνζιακβάλεηαη ακέξηκλα. ηε δηαπινθή ησλ επηκέξνπο πεδίσλ αλαδεηνχκε ηελ 

αλάδεημε ησλ αληζνξξνπηψλ πνπ ππνθξχπηνπλ. Ο ζεαηήο νθείιεη λα κελ επαλαπαπηεί 

θαη αθεζεί ζε κηα αλψθειε ζχγρπζε, ζε έλα νξγηαζηηθφ αλαθάηεκα, αιιά λα 

αλαιάβεη ηελ επζχλε λα ην αληηκεησπίζεη ν ίδηνο θξηηηθά. Γηαηί ζπρλά ε κεηα-

ζεσξεηηθή απφζηαζε ηείλεη λα γίλεη κηα γεληθεπκέλε, κεδεληζηηθή ζηάζε δσήο 

ηζνπεδψλνληαο ηηο δηάθνξεο έλλνηεο.  

 

Δληνπίδνπκε ηε ζεκαζία απηνχ ηνπ αξρείνπ ζηελ ηδέα ηνπ «ρεηξαθεηεκέλνπ (ζεαηή)» 

έλαληη ηνπ ζπκκεηέρνληα (ζεαηή). Παξφηη ζε πνιιά πξφηδεθη ησλ T.S πξνσζείηαη ε 

ηδέα ηεο ζπκκεηνρήο− ην θξίζηκν ζηνηρείν ζηελ αξρεηαθή ηνπο δξάζε δελ είλαη ε 

ζπκκεηνρή κε απηή ηελ έλλνηα. Σν θξίζηκν ζηνηρείν ηεο παξαγσγήο αξρείσλ είλαη ην 

„απξφβιεπην θαη ε δχλακε ηεο ππφζρεζεο‟
177

. Απηφ ζπλδέεηαη κε ηελ πνη-σ-ηηθή 

δχλακε ηεο πξνβνιήο ζην κέιινλ, απέλαληη ζηελ νπνία ν ζεαηήο, φρη σο ζπκκεηέρσλ 

ζηελ θαηαζθεπή αιιά σο ππεχζπλνο απέλαληη ζε απηή ηελ ππφζρεζε, πξέπεη λα ιάβεη 

κηα ζέζε, πέξα απφ νινθιεξσηηθέο θαληαζηψζεηο θαζνιηθήο απνθαηάζηαζεο θαη 

ελφηεηαο. Απηή δελ ζπλδέεηαη κε κειινληηθέο πξνβνιέο βαζηζκέλεο ζε θαληαζηψζεηο 

εγθαζίδξπζεο ελφο ηέιεηνπ θαη αξκνληθνχ θφζκνπ (ηαπξαθάθεο, 2008 [1999]: 214). 

Αθνξά κηα θίλεζε ζην κέιινλ ρσξίο θαλαηηζκφ, απηαπάηεο θαη βία, ρσξίο φκσο λα 

πηζηεχνπκε φηη απηφ είλαη πνηέ δπλαηφ λα γίλεη ρσξίο θαλαηηζκφ, απηαπάηεο, βία θαη 

απνγνεηεχζεηο (Λίπνβαηο, 2001: 126).  

 

ρεηηθά κε ην πεξηερφκελν ηνπ αξρείνπ, νη Temporary Services αμηνπνηνχλ ηελ 

θπξηνιεμία ελάληηα ζηελ θπξηνιεμία. Σν πεξηερφκελν γίλεηαη θαηαλνεηφ πέξαλ ηεο 

θπξηνιεθηηθήο θαηαλάισζεο ησλ ζρεκάησλ πνπ πξνηείλεη, ζηηο επξχηεξεο ζπλδέζεηο 

ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ησλ δεδνκέλσλ κε άιια ζρήκαηα. Ζ ζπλεξγαζία κε 

θαιιηηέρλεο, γηα ηελ παξαγσγή (θαιιηηερληθψλ κε ηελ επξχηεξε έλλνηα) πξντφλησλ 

                                                 
177 χκθσλα κε ηελ Arendt, ε εηδνπνηφο γηα ηνλ άλζξσπν ηθαλφηεηα ηεο ππφζρεζεο, ζπλδέεηαη κε ηηο 

αλζξψπηλεο ππνζέζεηο ηεο πίζηεο θαη ηεο ειπίδαο. Βαζίδεηαη ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ αλζξψπνπ γηα ηε 

(γέλλεζε) ηνπ θαηλνχξγηνπ. Βι. ζρεηηθά ην θεθάιαην ην Απξόβιεπην θαη ε Υπόζρεζε ζην (Arendt, 1986 

[1958]: 330-336). 
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πνπ εθηίζεληαη, ην γεγνλφο, αθφκα, φηη ην αξρείν απηφ θηινμελείηαη ζηελ ηζηνζειίδα 

κηαο θαιιηηερληθήο νκάδαο ε νπνία θέξεη «ηα απνηππψκαηα αλζξψπσλ πνπ έρνπλ 

εθπαηδεπηεί θαη εξγάδνληαη ζην πεδίν ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ησλ εηθαζηηθψλ ηερλψλ»
178

 

παξάγεη ήδε έλα φξην. Ο „θαιιηηερληθφο ραξαθηήξαο‟ ησλ T.S παξάγεη έλα 

πξνυπάξρνλ θίιηξν πξφζιεςεο ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζε απηφ ην 

αξρείν, πνπ δελ καο επηηξέπεη λα αξθεζηνχκε ζηελ θπξηνιεμία ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

παίξλνπκε γηα απηέο ηηο πεξηπηψζεηο.  

 

Αο αλαθέξνπκε έλα δηαθνξεηηθφ παξάδεηγκα πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. Ο Antoni 

Muntadas ζην πξφηδεθη ηνπ File Room (1994), νξγαλψλεη έλα αξρείν γηα ην δήηεκα 

ηεο ινγνθξηζίαο απφ ηελ αξραηφηεηα σο ηηο κέξεο καο. Απηφ βαζίδεηαη ζε κηα 

«εθηεηακέλε έξεπλα θαη ζπζζψξεπζε» (ινγνηερληθνχ) πιηθνχ. Ο δεκηνπξγφο ηνπ 

αλαθέξεη φηη ην αξρείν πνπ δεκηνπξγεί έρεη επηπξφζζεηεο επελέξγεηεο (effect) «φηαλ 

εγθαζίζηαηαη εληφο ησλ πνιηηηζηηθψλ ζεζκψλ [θαη εθηφο απηψλ]»
179

, ζηε δεκνηηθή 

βηβιηνζήθε θαη ζε άιινπο εμσθαιιηηερληθνχο δεκφζηνπο ρψξνπο. ηελ πεξίπησζε ηνπ 

Muntadas επαλεηζάγεηαη, δηα ηεο πιαγίαο νδνχ (κέζσ ελφο θαιιηηερληθνχ έξγνπ) 

ινγνθξηκέλν πιηθφ ζηνπο ρψξνπο (ζηε βηβιηνζήθε) απφ ηνπο νπνίνπο απηφ ην ίδην 

πιηθφ είρε αξρηθά απνθιεηζηεί. Σν έξγν ζε απηή ηελ πεξίπησζε αλαγθάδεη ηνπο 

ζεζκνχο λα πηνζεηήζνπλ κηα πην επέιηθηε πνιηηηθή.  

 

Γίλεηαη έηζη, ειπίδνπκε, ζαθέο φηη δελ θαηαλννχκε απηφ ην φξην ζρεηηθά κε ηελ 

θπξηνιεμία ησλ πιεξνθνξηψλ σο πεξηνξηζκφ ηεο ζεκαζίαο ή ηεο ζνβαξφηεηαο ησλ 

πξσηνβνπιηψλ, φπσο ην Women on Wave. Σν φξην απηφ καο πξνηξέπεη λα ζθεθηνχκε 

πξνεθηάζεηο αιιά θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζθνπψλ πνπ δελ ζα 

ππξνδνηνχληαλ απηφκαηα ή άκεζα ζε κηα άιιε ζπλζήθε. Οη ζπλδέζεηο απηέο πηζαλψο 

δελ ζα ελεξγνπνηνχληαλ, αλ, γηα παξάδεηγκα, πιεξνθνξνχκαζηαλ ηε δξάζε ηεο 

νξγάλσζεο απηήο φρη ζηελ ηζηνζειίδα ελφο θαιιηηερληθνχ πξφηδεθη, αιιά ζηε ζειίδα 

ελφο εηδεζενγξαθηθνχ πξαθηνξείνπ. Θα ζθεθηφκαζηαλ πηζαλψο ηελ νξγάλσζε ζην 

                                                 
178 Βι. ζρεηηθά ην πξνινγηθφ ζεκείσκα ησλ Λία Γπίνθα θαη σθξάηε Παπάδνγινπ ηνπ βηβιίνπ ησλ 

Critical Art Ensemble, Ζ Μεραλή ηεο Σάξθαο (Critical Art Ensemble, 2006 [1998]). Δπίζεο, 

http://www.temporaryservices.org/contact.html, ηειεπηαία επίζθεςε 11/10. 
179Βι. ζρεηηθά http://www.thefileroom.org/publication/kirshner.html 
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πιαίζην κφλν άιισλ αληίζηνηρσλ MKO νξγαλψζεσλ θαη φρη ζηε δηαπινθή ηνπ, 

παξαδείγκαηνο ράξηλ, κε ην Female Slave University
180

, έλα πξφηδεθη πνπ αθνξά ηε 

δεκηνπξγία ελφο Παλεπηζηεκίνπ εθπαίδεπζεο γπλαηθψλ ζθιάβσλ ην νπνίν βξίζθεηαη 

ζηε Slave City πνπ έρεη δηακνξθψζεη ην Atelier Van Lieshout. Αθφκα δελ ζα ην 

ζπλδέακε κε ηα βηνηερλνινγηθά θαιιηηερληθά πξφηδεθη ηεο θνιεθηίβαο Critical Art 

Ensemble, φπσο ην Intelligent Sperm, ην νπνίν παξνπζηάδεηαη ζε Παλεπηζηήκηα πνπ 

αζρνινχληαη κε ην ζέκα ηεο επγνληθήο. Οη CAE νξγαλψλνπλ πεξθφξκαλο θαηά ηηο 

νπνίεο αλαπαξάγνπλ ηνπο κεραληζκνχο πξνψζεζεο ηεο ζρεηηθήο βηνκεραλίαο, 

απνθαιχπηνληαο ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο παξακέηξνπο απηψλ ησλ εγρεηξεκάησλ
181

. 

Οη δξάζεηο απηέο ζεσξήζεθαλ, φπσο αλαθέξακε πξνεγνπκέλσο, ηφζν επηθίλδπλεο, 

ψζηε ν εκπλεπζηήο ηεο θνιεθηίβαο Steve Kurtz, κε αθνξκή έλα δξακαηηθφ γηα ηνλ 

ίδην ηξαγηθφ ζπκβάλ, ηνλ ζάλαην ηεο γπλαίθαο θαη ζπλεξγάηηδαο ηνπ, Hope ζην 

εξγαζηήξηφ ηνπο, νδεγήζεθε ζε κηα πνιχθξνηε θαη βαζαληζηηθή δηθαζηηθή πάιε. Με 

ηε ζπλδξνκή πνιιψλ αλζξψπσλ, νη νπνίν αλέιαβαλ κηα νξγαλσκέλε εθζηξαηεία 

γλσζηνπνίεζεο ηεο πεξίπησζεο ηνπ θαη ζπλέδξακαλ νηθνλνκηθά, ν Kurtz δηθαηψζεθε. 

Με έλαλ εηξσληθφ ηξφπν ε πεξηπέηεηά ηνπ είλαη ε „θπξηνιεθηηθή‟ ζπλάληεζε ηεο 

ηέρλεο κε ηε δσή. 

                                                 

180 Σν Female Slave University δεκηνπξγήζεθε απφ ην Atelier Van Lieshout ην 2006. χκθσλα κε ηε 

δηαηχπσζε ησλ δεκηνπξγψλ ηνπ πξφθεηηαη γηα έλα «κνληέιν θνκςά θαη απνηειεζκαηηθά ζρεδηαζκέλνπ 

θέληξνπ εθπαίδεπζεο πνπ βξίζθεηαη ζηελ Πφιε θιάβσλ (Slave City), έλαλ ζχγρξνλν θαηαπιηζκφ, 

θέληξν κφρζνπ (labor camp) πνπ έρεη επίζεο δεκηνπξγήζεη ην Atelier. Σν Παλεπηζηήκην απνηειείηαη 

απφ 12 αίζνπζεο δηαιέμεσλ. Τπάξρνπλ δχν παλεπηζηήκηα, έλα ζειέσλ θαη έλα αξξέλσλ. Οη θαζεγεηέο 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ είλαη νη κνλαδηθνί πνπ ιακβάλνπλ ακνηβή γηα ηελ εξγαζία ηνπο θαη έρνπλ ηελ έδξα 

ηνπο ζηελ „Αίζνπζα πλεδξηάζεσλ‟. Οη άιιεο αίζνπζεο πξννξίδνληαη γηα ηηο γπλαίθεο ζθιάβνπο πνπ 

εθπαηδεχνληαη λα είλαη ιεηηνπξγηθέο θαη απνηειεζκαηηθέο σο πξνο ηνπο ζηφρνπο ηεο Πφιεο θιάβσλ. 

Οη ζθιάβεο ιεηηνπξγνχλ ζε 7σξεο βάξδηεο (δειαδή 7 ψξεο κειέηε, 7 ψξεο εξγαζία ζην ίδην ην ίδξπκα 

ή ζε άιιεο ππνζηεξηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, 7 ψξεο μεθνχξαζε θαη 3 ψξεο πξνζσπηθή θξνληίδα πνπ 

πεξηιακβάλεη θαγεηφ, πιχζηκν θαη ραιάξσζε). Σν Παλεπηζηήκην πξνζθέξεη ζέζεηο γηα 1896 γπλαίθεο 

ζπνπδάζηξηεο θαη έρεη 632 ζέζεηο εξγαζίαο, 632 θαηαιχκαηα χπλνπ θαη 124 ηνπαιέηεο πνπ ζπλδένληαη 

κε κηα θηιηθή πξνο ην πεξηβάιινλ βηνινγηθή εγθαηάζηαζε,  http://www.ateliervanlieshout.com/.  

181 Οη Critical Art Ensemble ζρεκαηίζηεθαλ ην 1987. Σν έξγν ηνπο εζηηάδεη ζηελ δηεξεχλεζε ησλ 

ζπλδέζεσλ κεηαμχ ηέρλεο, θξηηηθήο ζεσξίαο, ηερλνινγίαο θαη πνιηηηθνχ αθηηβηζκνχ. Ζ νκάδα εθζέηεη 

θαη νξγαλψλεη πεξθφξκαλο θαη δξάζεηο ζε ελαιιαθηηθνχο ρψξνπο, δξφκνπο, κνπζεία θαη ζην 

δηαδίθηπν. Σν Intelligent Sperm (1999) είλαη κηα πεξθφξκαλο πνπ νξγαλψζεθε ζε παλεπηζηήκηα ηα 

νπνία έρνπλ κνλάδα αλαδήηεζεο ζπέξκαηνο γηα ηηο θιηληθέο γνληκφηεηαο. Ζ πεξθνξκαλο 

επηθεληξψλεηαη ζηελ αηζζεηηθή ηεο επγνληθήο. ε απηή ηε δξάζε έλα κέινο ησλ CAE παξνπζηάδεηαη 

σο Αληηπξφζσπνο ηεο θιηληθήο γνληκφηεηαο (BioCom). ε κηα νζφλε, κέζσ ηνπ Ίληεξλεη, ζπλδέεηαη 

δσληαλά (live) έλαο «πειάηεο» πνπ ελδηαθέξεηαη γηα ηελ εχξεζε δσξεηή ζπέξκαηνο. Ο Αληηπξφζσπνο 

εμεγεί θαη ππνζηεξίδεη κε δέζε (κέζσ ηεο γιψζζαο ηεο επγνληθήο) ηνπο ιφγνπο πνπ νη λεαξνί θνηηεηέο 

ηνπ παλεπηζηεκίνπ πξέπεη λα δσξίδνπλ ην ζπέξκα ηνπο ζηελ θιηληθή, επεμεγψληαο επίζεο πφζα 

ρξήκαηα κπνξνχλ λα εμαζθαιίζνπλ απφ απηή ηε δηαδηθαζία. ην θνηλφ ππάξρεη έλαο ζπλεξγάηεο ηεο 

νκάδαο, ν νπνίνο πξνζθέξεηαη λα θάλεη κηα δσξεά, δεκηνπξγψληαο ακεραλία θαη ζρεηηθή αλεζπρία ζην 

θνηλφ. Ζ πεξθφξκαλο νινθιεξψλεηαη θαζψο ν δσξεηήο θαηεπζχλεηαη πξνο ηνλ Αληηπξφζσπν 

πξνθεηκέλνπ λα ππνγξάςεη ην ζπκβφιαηφ ηνπ. http://www.critical-art.net/Biotech.html.  
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ρεηηθά κε ηηο „ζπλδέζεηο‟ πνπ παξάγεη ην αξρείν ησλ T.S., ζχκθσλα κε ηνπο 

δεκηνπξγνχο ηνπ ην αξρείν ππνδεηθλχεη αηειείσηεο αληηκεηαζέζεηο παξεκθεξψλ 

δνκψλ
182

. Σν είδνο ησλ θηλνχκελσλ κνλάδσλ θαη ησλ αληηκεηαζέζεσλ πνπ 

πξνηείλνληαη είλαη κάιινλ παηγληψδεο θαη σο έλα βαζκφ πξνθιεηηθφ. Έλα 

νδνληηαηξείν κπνξεί λα ζπλππάξμεη κε έλα θέληξν πηνζεζίαο δψσλ. Έλαο γηαηξφο 

εμππεξεηεί ηαπηφρξνλα δψα θαη αλζξψπνπο. Έλα θηλεηφ κλεκείν κπνξεί λα ζρεηίδεηαη 

κε κηα θηλεηή αίζνπζα πξνβνιψλ ή αθφκα κε έλα γπκλαζηήξην. Οη δεκηνπξγνί ηνπ 

αξρείνπ αλαδεηνχλ έλα αίζζεκα θνηλσληθήο αιιειεγγχεο θαη εγγχηεηαο 

(communality) πνπ μεθηλά απφ θνηλέο ζρεδηαζηηθέο βάζεηο ηέηνησλ δνκψλ. Σα „θνηλά‟ 

ζηνηρεία βξίζθνληαη αξρηθά ζηελ „αζψα‟ δηαπίζησζε ηεο ηππηθήο (generic) αηζζεηηθήο 

απηψλ ησλ θηλεηψλ κνλάδσλ θαη επεθηείλνληαη πην αλεζπρεηηθά ζηα θνηλά πνπ 

αθνξνχλ ηηο ίδηεο ηηο δνκέο θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπο, θπξίσο γηα λα καο πξνθαιέζνπλ 

σο πξνο απηέο ηηο νκνηφηεηεο, ηηο νπνίεο ηείλνπκε λα παξαβιέπνπκε. Μπνξνχκε, γηα 

παξάδεηγκα, λα ζθεθηνχκε θξηηηθά ηνπο παξαιιειηζκνχο ηεο „αηζζεηηθήο ηεο 

πηνζεζίαο‟ ζε δψα θαη αλζξψπνπο ζηηο ζχγρξνλεο δπηηθέο θνηλσλίεο ή αθφκα ηελ 

θαηαλάισζε ησλ κλεκείσλ σο κέξνο ηεο θνπιηνχξαο ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ (leisure 

culture), ζην πιαίζην, φπσο είπακε πξνεγνπκέλσο, κηαο ηζνπεδσηηθήο θαη 

κεδεληζηηθήο «ηζνδπλακίαο». Σα δψα θαη νη άλζξσπνη, φπσο ζα έιεγε ε Nussbaum 

ζηε δηαηχπσζή ηεο ζρεηηθά κε ηα φξηα ηεο δηθαηνζχλεο, πξάγκαηη επηδηψθνπλ κηα 

πνηθηιία θνηλψλ αγαζψλ: ηεο θηιίαο θαη ηεο ζπληξνθηθφηεηαο, ηεο ειεπζεξίαο απφ ηνλ 

πφλν, ηεο θηλεηηθφηεηαο θαη πνιιψλ άιισλ (Nussbaum, 2006: 344). Οη 

αληηκεηαζέζεηο καο πξνθαινχλ πεξηζζφηεξν λα ζθεθηνχκε ηηο άκπλέο καο ζε ζρέζε 

κε παγησκέλεο δνκέο θαη ηξφπνπο ιεηηνπξγίαο θαζψο θαη ηα φξηα ησλ αλαγσγψλ. Γελ 

αθνξνχλ ηελ πξαγκαηνπνηεκέλε, ησξηλή θαη ζεκηηή ζπλεχξεζε ηέηνησλ 

„θαηαζθεπψλ‟. Απφ ηελ άιιε ε ίδηα ε θπξηνιεμία ησλ πεξηπηψζεσλ απηνχ ηνπ 

αξρείνπ θαιιηεξγεί ηε ζπλάξζξσζε γχξσ απφ ζεκεία πνπ καο πξνηξέπνπλ λα ηελ 

ππεξβνχκε θαη λα θαηαλνήζνπκε απηέο ηηο θαηαζθεπέο κε ελλνηνινγηθνχο φξνπο 

(Milohnich, 2005: ρσξίο αξίζκεζε).  

 

Ζ αλάγλσζε ζρεηηθά κε ην ζπγθεθξηκέλν αξρείν βαζίδεηαη ζηηο δπλαηφηεηεο πνπ 

δηαλνίγνληαη γηα ηελ παξαγσγή ελαιιαθηηθψλ δνκψλ, ζπλαξζξψζεσλ θαη δηθηχσζεο. 

                                                 
182 http://www.temporaryservices.org/mobile_struct_rsrce.html 
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Σν Αξρείν Πξνζσξηλώλ Γνκώλ ζχκθσλα κε ηνπο δεκηνπξγνχο ηνπ, επηρεηξεί λα 

δηαιχζεη θάπνηνπο απφ ηνπο δηαρσξηζκνχο κεηαμχ ησλ πξαθηηθψλ πνπ ζπλδένληαη κε 

ηηο επηκέξνπο θηλεηέο κνλάδεο θαη ηηο πξνζσξηλέο θαηαζθεπέο. Δληνπίδνπκε ην 

ελδηαθέξνλ απηήο ηεο πξφζεζεο ζε κηα αθεξεκέλε, ζεσξεηηθή βάζε ζρεηηθά κε ην 

δήηεκα ησλ επέιηθησλ, ελαιιαθηηθψλ, πβξηδηθψλ δνκψλ πνπ είλαη δηαζέζηκεο ή 

απνδεθηέο ζηελ θνπιηνχξα καο θαη πνπ θηλνχληαη αλάκεζα ζηα φξηα νξηζκέλσλ 

πεξηνρψλ: ηέρλε, εξγαζία, πνιηηηθή θαη νηθνλνκία. Σν ελδηαθέξνλ γηα ηηο πξνζσξηλέο 

κνλάδεο θαη θπξίσο ε παξαγσγή ελφο αξρείνπ πνπ ζα ζπγθεληξψλεη εηεξφθιηηεο 

ηέηνηεο πξαθηηθέο πξνάγνπλ ηα θνκβηθά ζεκεία γχξσ απφ ηα νπνία λνεκαηνδνηνχληαη 

θαη δηαξζξψλνληαη ηα επηκέξνπο ζεκαίλνληα ζρεηηθά κε λέεο θαη απξφζκελεο 

ζπλαξζξψζεηο θαη „αλνξζφδνμεο‟ ζπιινγηθφηεηεο.  

 

Θα κπνξνχζακε λα εθιάβνπκε κεηαθνξηθά ηε δηαπίζησζε ησλ δεκηνπξγψλ ηνπ 

αξρείνπ φηη «θάζε ζηαηηθή δνκή έρεη ην επθίλεην (mobile) αλάινγφ ηεο», δίλνληαο 

πξνβάδηζκα ζηε κεηαθνξηθή, κεησλπκηθή ρξήζε ηεο γιψζζαο πνπ ελεξγνπνηείηαη 

κέζσ απηνχ ηνπ αξρείνπ. Απηή ε ρξήζε ηεο γιψζζαο βαζίδεηαη ζην παηρλίδη κε ηηο 

ίδηεο ηηο ιέμεηο πνπ πεξηγξάθνπλ απηέο ηηο κνλάδεο (νπ.). πσο επηζεκάλακε θαη 

λσξίηεξα ζε απηφ εδψ ην θεθάιαην, ηα ζπλψλπκα, ε κεησλπκία, ε κεηαθνξά ζε απηή 

ηελ πεξίπησζε, φπσο γίλεηαη ζαθέο απφ ηε ζεσξία ηνπ ιφγνπ
183

, δελ είλαη κνξθέο 

ζθέςεο πνπ πξνζζέηνπλ κηα δεπηεξεχνπζα αίζζεζε θαη γλψζε ζε κηα πξσηαξρηθή 

ζθελή. Οη ιεηηνπξγίεο απηέο είλαη κέξνο ελφο πξσηαξρηθνχ πεδίνπ (primary terrain) 

ζην νπνίν ζπγθξνηείηαη ην Κνηλσληθφ (Laclau & Mouffe, 2001: 109)  

 

Ζ «πξνζβαζηκφηεηα», ν «απνθιεηζκφο» θαη ε «θηλεηηθφηεηα» ιακβάλνπλ κηα 

ηδηαίηεξε ζεκαζία.  πσο ην δηαηππψλνπλ νη δεκηνπξγνί ηνπ αξρείνπ:  

                                                 
183 Ο θαιιηηερληθφο αθηηβηζκφο δελ είλαη αθηηβηζκφο αιιά «αξηηβηζκφο», φπσο ηνλ ρξεζηκνπνηεί o 

Milonhich ζην νκψλπκν άξζξν (νπ.) (απφ ηνλ αγγιηθφ λενινγηζκφ artivism ηεο ζχδεπμεο ησλ ιέμεσλ 

art θαη activism)∙ είλαη κηα δηαθνξεηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ αλαδεηθλχεη ηελ ηδέα ηεο θαηάξγεζεο 

ζθέςεο/πξαγκαηηθφηεηαο, βαζηζκέλε ζηελ ηδέα ηεο άξζεο ηεο ξεκαηηθήο/ εμσ-ξεκαηηθήο δηρνηφκεζεο, 

πνπ δηεπξχλεη ην πεδίν απηψλ ησλ θαηεγνξηψλ νη νπνίεο κπνξνχλ λα ζεκαζηνδνηήζνπλ ηηο θνηλσληθέο 

ζρέζεηο [βι. ζρεηηθά ην δήηεκα απηήο ηεο θαηάξγεζεο ζην (Laclau Mouffe, 2001: 110)]. Αλάινγνο 

είλαη θαη ν λενινγηζκφο Ar/ctitvism ηεο Marion Hamm (2003). 
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«πνιιέο απφ απηέο ηηο θηλεηέο κνλάδεο ππάξρνπλ είηε γηα λα ηθαλνπνηήζνπλ ηελ 

επηζπκία ή ηελ αλάγθε πξφζβαζεο ζε κεγαιχηεξε αθηίλα (perform outreach), είηε γηα 

λα παξέρνπλ πξφζβαζε εθεί πνπ ε εχθνιε πξφζβαζε είλαη ειιηπήο. […] Μηα θηλεηή 

ηαηξηθή κνλάδα παξέρεη εγρεηξήζεηο ζε αλζξψπνπο πνπ ζηεξνχληαη ηα λνζνθνκεία. Έλα 

θνηλφ ελδηαθέξνλ γηα ηελ θηλεηηθφηεηα ελψλεη ηηο πην δηαθνξεηηθέο πξαθηηθέο». […], 

«κπνξεί θαλείο λα θαληαζηεί φηη θέξλνληαο ζε επαθή φινπο απηνχο ηνπο θηλνύκελνπο 

επαγγεικαηίεο [ε έκθαζε δηθή καο], ζα έβξηζθαλ φηη έρνπλ πνιιά θνηλά λα ζπδεηήζνπλ 

κεηαμχ ηνπο»184. 

 

Οη έλλνηεο απηέο –κεηαμχ απηψλ θαη ε ηδέα ησλ θηλνχκελσλ επαγγεικαηηψλ, ε νπνία 

καο θέξλεη ζην λνπ κηα δηαθνξεηηθή ζπλζήθε θηλνχκελσλ επαγγεικαηηψλ, πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηε ζχγρξνλε θαη απεηιεηηθά απμαλφκελε πξαγκαηηθφηεηα ηεο 

επηζθαινχο εξγαζίαο – παίξλνπλ έλα δηαθνξεηηθφ λφεκα, αλ ηηο ζθεθηεί θαλείο κε 

φξνπο «θξπθψλ γεηηληάζεσλ». Γαλεηδφκαζηε ηελ ηδέα ησλ «θξπθψλ γεηηληάζεσλ» ησλ 

Deleuze θαη Guattari (1998) ζχκθσλα κε ηελ νπνία, νη θξπθέο γεηηληάζεηο 

παξνπζηάδνληαη σο έλαο κεραληζκφο πνπ δηαθσηίδεη κηα ζεηξά απφ θξπκκέλεο 

ζπλδέζεηο. ηελ πεξίπησζε ηνπ έξγνπ ηνπ Frantz Kafka, ζηελ αλάιπζε ηνπ νπνίνπ νη 

δχν δηαλνεηέο βαζίδνπλ απηή ηελ ηδέα, απηέο νη ζπλδέζεηο αθνξνχλ ην νηθνγελεηαθφ 

θαη ην γξαθεηνθξαηηθφ, ην δηθαζηηθφ θαη ην εξσηηθφ. Καη‟ αλαινγία ζηελ πεξίπησζε 

ησλ θηλεηψλ κνλάδσλ, νη «θξπθέο γεηηληάζεηο» κπνξνχλ λα ζπλδένπλ ην θπζηθά 

θηλνχκελν θαη ην πνιηηηθά θηλνχκελν, λα πεξηγξάθνπλ ηελ απφζηαζε πνπ ρσξίδεη θαη 

ελψλεη ηελ επηινγή θαη ηνλ θαηαλαγθαζκφ, ηελ ειεπζεξία θαη ηελ «αλαγθαζηηθή 

ειεπζεξία»
185

. Ζ ζπιινγή ηφζν πξνθιεηηθά δηαθνξεηηθψλ πεξηπηψζεσλ ζε έλα 

αξρείν, καο σζεί λα αλαγλσξίζνπκε ηα ζεκεία δηαξξαθήο απηψλ ησλ πεξηπηψζεσλ. 

                                                 
184 http://www.temporaryservices.org/mobile_struct_rsrce.html (ηειεπηαία επίζθεςε 5/2011.  

 
185 Ο θαζεγεηήο Κψζηαο Γνπδίλαο αλαθέξεηαη ζην παξάδεηγκα ηεο θνηλφηεηαο ησλ Άκηο. χκθσλα κε 

ηελ παξάδνζε απηήο ηεο θνηλφηεηαο ηα λεαξά ηεο κέιε, πνπ κέρξη ηελ ελειηθίσζε δνπλ απνκνλσκέλα 

θαη πξνζηαηεπκέλα κέζα ζηα απζηεξά φξηα ηεο θνηλφηεηαο, ζηέιλνληαη, πξηλ απνθαζίζνπλ σο ελήιηθεο 

αλ ζα παξακείλνπλ ζηελ θνηλφηεηα, λα γλσξίζνπλ ηνλ ακεξηθάληθν ηξφπν δσήο. χκθσλα κε ηνλ 

Γνπδίλα, ην 90% επηζηξέθεη θαζψο δελ έρεη ηα απαξαίηεηα εθφδηα λα αληηκεησπίζεη απηφλ ηνλ νιφηεια 

θαηλνχξγην, δηαθνξεηηθφ θφζκν. Σν δηθαίσκα επηινγήο ηνπ ηξφπνπ δσήο ζε απηή ηελ πεξίπησζε δελ 

είλαη κηα πξαγκαηηθή ειεπζεξία πνπ παξέρεηαη απιφρεξα θαη δίθαηα ζηα κέιε ηεο θνηλφηεηαο αιιά κηα 

«αλαγθαζηηθή» ειεπζεξία πνπ εθζέηεη ηα κέιε ηεο θνηλφηεηαο ζε έλαλ επηθίλδπλν κνλφδξνκν. (Απφ 

νκηιία ηνπ Γνπδίλα ζην Μνπζείν Μπελάθε ζην πιαίζην ηνπ εηήζηνπ ζπλεδξίνπ ηνπ IKT, Αζήλα, 2010). 

Απηφ ην παξάδεηγκα ην αλαθέξεη θαη ν Slavoj Zizek, νλνκάδνληαο ην «επηινγή αλειεπζεξίαο» (Zizek, 

2010 [2008-9]: 170). 
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Δληνπίδνληαο απηά ηα ζεκεία, ν ζεαηήο γίλεηαη θνξέαο «πξαγκαηηθψλ» γλψζεσλ θαη 

φρη απιά θαληαζηηθψλ δνθηκψλ.  

πσο ήδε αλαθέξακε ζην εηζαγσγηθφ θεθάιαην απηήο ηεο κειέηεο, ε λεσηεξηθφηεηα 

ζήκεξα ακθηζβεηεί ξηδηθά ηε ζηαζεξφηεηα ησλ κέρξη ηψξα ηζρπνπζψλ ζπιινγηθψλ 

ηαπηνηήησλ θαζψο θαη ησλ ηχπσλ ηεο θαζεκεξηλήο δσήο. Οη ζρεηηθά πξνβιέςηκεο 

ζεζκνπνηεκέλεο ζρέζεηο εξγαζίαο, ηα επαγγέικαηα θαη νη ζηαζεξέο ζρέζεηο πνπ 

αληηπξνζψπεπαλ, νη ζηαζεξέο ζρέζεηο νηθνγέλεηαο, φινη απηνί νη θνξείο ζπιινγηθψλ 

ηαπηνηήησλ θαη αμηψλ, απνζηαζεξνπνηνχληαη. ιν θαη πην πνιιά άηνκα δνπλ κε 

δηπιέο ή πνιιαπιέο, αζηαζείο ηαπηφηεηεο, γεγνλφο πνπ επλνεί κηα ζπζηεκαηηθή θαη 

απμαλφκελε εμαηνκίθεπζε. Απηή ε ηειεπηαία απαηηείηαη απφ ηηο φιν θαη πην επέιηθηεο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ηελ θνηλσληθή θαη γεσγξαθηθή θηλεηηθφηεηα. Σα άηνκα 

νδεγνχληαη ζε κηα «ρακαηιενληηθή πξνζαξκνζηηθφηεηα [φξνο ηνπ H.M Enzenberger 

ζην (Λίπνβαηο, 2001: 70)]. Ο Richard Sennett θάλεη ιφγν γηα ηνλ «ζπνλδπισηφ 

άλζξσπν», ελλνψληαο ηνλ «αζπφλδπιν» άλζξσπν πνπ πξνζαξκφδεηαη ζε φιεο ηηο 

θαηαζηάζεηο, ν νπνίνο εκθαλίδεηαη σο ε άιιε φςε ηεο «απηνπξαγκάησζεο». Δθεί δελ 

ππάξρεη θακία ππεπζπλφηεηα, θακία αλζξψπηλε ζρέζε κε δηάξθεηα θαη δέζκεπζε (ζην 

Λίπνβαηο, νπ.: 72). Απηφ πνπ παξαβιέπεηαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε, φπσο επηζεκαίλεη 

ν ζεσξεηηθφο, είλαη φηη θάζε ηαπηφηεηα ελφο ππνθεηκέλνπ ππφθεηηαη ζε αιιαγέο κέζα 

ζηνλ ρξφλν, πξνζαλαηνιίδεηαη, φκσο, αζπλείδεηα ζε νξηζκέλα ζπκβνιηθά ζεκεία 

αλαθνξάο, πνπ ηεο δίλνπλ ην απαξαίηεην „ειάρηζην‟ ζπλνρήο πξνθεηκέλνπ ην άηνκν 

λα κελ γίλεη ςπρσηηθφ ή αλνκηθφ. 

Σν λφεκα ηεο παξαγσγήο απηνχ ηνπ θαιιηηερληθνχ αξρείνπ γίλεηαη δηαπγέζηεξα 

θαηαλνεηφ ζηε ζπλαξζξσηηθή ηνπ δηάζηαζε θαη ηε ζεζκίδνπζα πξφζεζή ηνπ, ζηε 

λνκηθή θαη φρη ζηελ αλνκηθή ηνπ δηάζηαζε. πσο έρνπκε επηζεκάλεη λσξίηεξα, ην 

αξρείν κπνξεί λα είλαη κηα πνιηηηθή δηαδηθαζία πνπ παξάγεη ρψξν γηα θνηλσληθέο 

νκάδεο, ηαπηφηεηεο θαη έλλνηεο. Ζ δεκηνπξγία απηνχ ηνπ ρψξνπ δελ πθίζηαηαη πξηλ 

ζπγθξνηεζνχλ ζηνλ ιφγν νη νκάδεο, νη ηαπηφηεηεο, νη έλλνηεο. Απηφ, πξνυπνζέηεη ηελ 

χπαξμε ελφο θνξέα πνπ κηιάεη εμ νλφκαηφο ηνπο. Σν αξρείν, γηα παξάδεηγκα, κπνξεί 

λα αλαιάβεη απηφλ ηνλ ξφιν. Απνηειεί έλα θνξέα πνπ αξζξψλεη ιφγν εμ νλφκαηνο 

κηαο νκάδαο ή γχξσ απφ απηφλ ζπλαξζξψλεηαη κηα νκάδα. Σν αξρείν δελ είλαη ν 

αληηπξφζσπνο, κπνξεί λα απνηειέζεη, φκσο, «κηα ελδερνκεληθή θαηαζθεπή 

ηζνδπλακίαο αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθά ζηνηρεία» (Phillips & Jorgensen, 2009 [2002]: 
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93). Καζψο δελ ηζρχεη φηη ε νκάδα πξψηα δηακνξθψλεηαη θαη κεηά εθπξνζσπείηαη, 

έηζη θαη ν θνξέαο ή ην εθθέξνλ ηεο ζπγθξνηείηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία. 

Μηα νκάδα δελ πθίζηαηαη σο νκάδα, κέρξηο φηνπ θάπνηνο κηιήζεη γηα απηή ή εμ 

νλφκαηφο ηεο. Ζ ηδέα ηεο νκάδαο δελ πξέπεη, ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, λα 

πξνζιεθζεί κε ηελ παξηηθνπιαξίζηηθε έλλνηα αιιά αληίζεηα πξνζβιέπεη πέξαλ 

απηήο. ηελ παξάινγε ζχζηαζε −ιφγσ ηνπ αζχλδεηνπ ησλ εκπιεθφκελσλ κεξψλ θαη 

ησλ νλνξζφδνμσλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη νκαδνπνηήζεσλ− αληρλεχεη θαλείο κηα 

ζχδεπμε κεηαμχ ηεο ειπίδαο θαη ηνπ νξζνχ Λφγνπ. Αθνξά ηελ ειπίδα λα κελ 

δηαησληζηεί ν δηραζκφο αλάκεζα ζε πνιιέο εζηθέο αιιά λα βξεζεί έλαο δίθαηνο ηξφπνο 

λα μεπεξαζηεί ζην κέιινλ. Απηή ε επηζπκία κπνξεί λα γίλεη νξαηή κε ηελ θίλεζε πξνο 

έλαλ «θαζνιηθφ, δίθαην Νφκν» (Λίπνβαηο, 2001: 126). Ζ καμηκαιηζηηθή δηάζεζε σο 

πξνο ηελ πβξηδηθφηεηα πνπ ραξαθηεξίδεη ην ζρήκα ησλ T.S, θαζίζηαηαη ελδηαθέξνπζα 

ζηελ πξνζπάζεηα ησλ δεκηνπξγψλ ηνπο λα αλακεηξεζνχλ ζε απηή ηε βάζε κε ηα φξηα 

ηνπ δηθνχ ηνπο πεδίνπ, εθζέηνληάο ην ζε άιια πεδία, ρσξίο λα θαηαζηξαηεγνχλ ην 

δηαθξηηφ ηνπ θάζε πεδίνπ θαη ηελ επζχλε πνπ πξνυπνζέηεη ε κεηαθίλεζε απφ ην έλα 

ζην άιιν.   

Οη T.S ζρεδηάδνπλ ηηο δηθέο ηνπο ζπζθεπέο αξρεηαθήο θηλεηηθφηεηαο θαη επειημίαο. Σα 

Νηνζηέ Αξρεία (Binder Archives)
186

 είλαη θηλνχκελεο εθζέζεηο πνπ ζχκθσλα κε ηνπο 

εκπλεπζηέο θαη δεκηνπξγνχο ηνπο «είλαη ζρεδηαζκέλα λα ηαμηδεχνπλ κε ηε 

κεγαιχηεξε επθνιία». Καιιηηέρλεο, δηνξγαλσηέο εθζέζεσλ, αξρεηνζέηεο θαη άιιεο 

νκάδεο έρνπλ ζπλεηζθέξεη παξάγνληαο ηα δηθά ηνπο ληνζηέ. Κάζε ληνζηέ είλαη έλα 

αλεμάξηεην θαη πιήξεο (self-contained) αξρεηαθφ πξφηδεθη. Σα Νηνζηέ Αξρεία, 

μεπαθεηάξνληαη εχθνια θαη ζπκπεξηιακβάλνπλ κέζα ζε κηα πιαζηηθή ζαθνχια φια 

ηα απαξαίηεηα γηα ηελ έθζεζή ηνπο. Ζ ζήθε κεηαθνξάο ηνπο κπνξεί λα κεηαθέξεη 

δέθα κε δψδεθα ληνζηέ ηα νπνία κπνξνχλ λα απνζεθεχζνπλ πάλσ απφ εθαηφ αθίζεο, 

θπιιάδηα θαη κία κε δχν αλαδηπινχκελεο θαξέθιεο. χκθσλα κε ηνπο δεκηνπξγνχο 

ηεο ε ζπζθεπή είλαη «αλζεθηηθή ζηε θζνξά θαη ηε δηάβξσζε». Σν πιηθφ ηεο ζπζθεπήο 

κπνξεί λα αλαξηεζεί νπνπδήπνηε κε επθνιία. πσο ζεκεηψλνπλ νη ίδηνη ζην ηζηφηνπν 

ηνπο, «νη ηνίρνη είλαη κε αλαγθαίνη». Σα Νηνζηέ Αξρεία είλαη κηα ζηξαηεγηθή 

πξνθεηκέλνπ λα παξνπζηάζνπλ «κεγάια θαη νινθιεξσκέλα πξφηδεθη ζε δηαθνξεηηθφ 

                                                 
186 ια ηα παξαζέκαηα ζρεηηθά κε ηα Binder Archives αληινχληαη απφ ηελ αλάξηεζε πνπ αθνξά ηηο ελ 

ιφγσ ζπζθεπέο ζην http://www.temporaryservices.org/binder_archives_index.html, ηειεπηαία 

επίζθεςε 6/10. 
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θνηλφ κε έλαλ ελεξγφ ηξφπν». Ζ κέζνδνο επηηξέπεη ηελ εχξεζε νηθνλνκηθψλ ρψξσλ 

έθζεζεο ή ρψξσλ πνπ παξέρνληαη δσξεάλ, βαζίδεηαη ζε βξαρππξφζεζκεο ζπλεξγαζίεο 

κε άιινπο ζεζκνχο, ρξεζηκνπνηψληαο «δεκφζηα δηαθηλνχκελνπο ρψξνπο κε λένπο 

ηξφπνπο θαη βξίζθνληαο εθηθηνχο ηξφπνπο λα παξνπζηάδνπλ εθζέζεηο δηεζλψο». Σα 

Νηνζηέ είλαη θαη‟ αξράο έλα εζσηεξηθφ θαιιηηερληθφ ζρφιην πνπ αλαθέξεηαη ζην Boite 

En Valise, ην θηλεηφ κνπζείν πνπ ζρεδίαζε ν Marcel Duchamp. Σν Boite en Valise ζα 

κπνξνχζε λα ηδσζεί σο κηα θηλεηή κνλνγξαθία πνπ πεξηιάκβαλε εμεληαελλέα 

αλαπαξαγσγέο έξγσλ ηνπ θαιιηηέρλε. Σν έξγν ππήξμε εκβιεκαηηθφ ηεο θξηηηθήο ζην 

„απζεληηθφ‟ έξγν ηέρλεο θαη ζηνλ ξφιν ησλ ηδξπκάησλ ζηε λνκηκνπνίεζε ηεο „αμίαο‟ 

ησλ ηερλνπξγεκάησλ. Οη θξάζεηο πνπ πεξηγξάθνπλ ηα Νηνζηέ ησλ T.S 

ραξαθηεξίδνληαη απφ κηα απνζηαζηνπνηεκέλε, νπδέηεξε θπξηνιεμία. Θα κπνξνχζε, 

φκσο, λα ζθεθηεί θαλείο ηηο ιέμεηο πέξα απφ ηελ θπξηνιεθηηθή ηνπο ζεκαζία. Να 

ιάβεη, δειαδή, ππφςε ηηο επηπιένλ ζεκαζίεο ησλ ιέμεσλ. Γηα παξάδεηγκα κπνξεί 

θαλείο λα ζθεθηεί φηη νη ιέμεηο θζνξά θαη δηάβξσζε δελ αλαθέξνληαη κφλν ζηε 

θπζηθή θζνξά ησλ πιηθψλ, αιιά φηη απηέο νη θηλεηέο κνλάδεο ζε έλα άιιν επίπεδν 

κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο δηαβξσηηθέο ησλ ζηεγαλψλ ηνπ ππάξρνληνο 

ζπζηήκαηνο. Ζ αληνρή ηνπο επίζεο ζηε θζνξά θαη ζηε δηάβξσζε κπνξεί λα 

αλαθέξεηαη κεηαθνξηθά ζε κηα δηαθνξεηηθή θαηάζηαζε, ζε φινπο εθείλνπο ηνπο 

αλζξψπνπο πνπ δνπλ ζε δχζθνιεο ζπλζήθεο θαη νη νπνίνη  αλαγθαζηηθά απνθηνχλ ην 

πιενλέθηεκα ηεο αληνρήο, ηεο επηβίσζεο ζε απξφβιεπηεο αιιαγέο. Με ηνλ ίδην ηξφπν 

κπνξεί θαλείο λα ζθεθηεί φηη ε έθθξαζε „κεγαιχηεξε ηαμηδησηηθή επθνιία‟ ίζσο 

αλαθέξεηαη ζηελ αλαγθαζηηθή θηλεηηθφηεηα ησλ πξνζσξηλψλ εξγαηψλ, ελψ ε ιέμε 

„απηάξθεηα‟ (self-containment), κπνξεί λα έρεη αξλεηηθή θφξηηζε ελλνψληαο ηελ 

απνρψξεζε ζηνλ εαπηφ. Σέηνηνη γισζζηθνί πεηξακαηηζκνί καο σζνχλ λα 

θαηαλνήζνπκε φηη πίζσ απφ ηηο ιέμεηο πνπ ηα πεξηγξάθνπλ, ηα Νηνζηέ Αξρείνπ 

αλαθέξνληαη ζε θξίζηκα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηε ζχγρξνλε ζπλζήθε δσήο. 

 

Ζ δξαζηεξηφηεηα ησλ Temporary Services δνθηκάδεη ζπλερψο ηα φξηα θαη ηηο 

πνιηηηθέο ηεο (θαιιηηερληθήο) πξαθηηθήο ηεο. Θα κπνξνχζακε λα δψζνπκε ηνλ εμήο 

ππφηηηιν ζην εγρείξεκα ηνπο: „Απφ ην Αξρείν Κηλεηψλ Γνκψλ ζηε δεκηνπξγία κηαο 

Δπέιηθηεο Καιιηηερληθήο Γνκήο‟. 
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Οη T.S., απεπζπλφκελνη ζηνλ πνιηηηζηηθφ κεραληζκφ, παξαηεξνχλ: «θάπνηα κνπζεία 

έρνπλ θηλεηέο πεξηνδεχνπζεο εθδνρέο ηεο ζπιινγήο ηνπο, ελψ άιιεο δελ έρνπλ θακία 

ζηαζεξή ηνπνζεζία αιιά αληίζεηα βαζίδνληαη νιφηεια ζε ηξνπνπνηνχκελεο 

πιαηθφξκεο (mobile trucks)». Απηή ε πιεξνθνξία αθνξά πξάγκαηη κηα θπξηνιεθηηθή 

ζπλζήθε. Μεγάια κνπζεία πξνγξακκαηηθά „απνθεληξψλνληαη‟ κέζσ επέιηθησλ, 

πξνζσξηλψλ δνκψλ −κε πεξηθεξεηαθά παξαξηήκαηα, „θηινμελίεο‟ απφ ηνπηθνχο 

θνξείο θαη ηδξχκαηα− ζε απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο. Ζ δηθή ηνπο θηλεηηθφηεηα έρεη 

έλαλ δηαθνξεηηθφ ζηφρν. Σα κεγάια ηδξχκαηα αθνινπζνχλ ηελ πνιηηηθή ηεο 

απνθέληξσζεο επηηειψληαο ζηελ πεξηθέξεηα ηελ εμνπζία ηεο θπξίαξρεο θνπιηνχξαο. 

ε αληίινγν, ζπρλά δηακνξθψλνληαη επέιηθηεο δνκέο πνπ δηεθδηθνχλ ην δηθφ ηνπο 

κεξίδην ζην πνιηηηζηηθφ πεδίν, «πνπ παξέρνπλ ζε αλζξψπνπο ηα κέζα πξνθεηκέλνπ λα 

πξνβάιινπλ ηε δνπιεηά ηνπο θαη λα δηεπξχλνπλ ην θνηλφ πνπ ζα έξζεη ζε επαθή κε ηηο 

ηδέεο ηνπο»
187

.  

 

Οη T.S. πξνηείλνπλ νη ίδηνη κηα επέιηθηε δνκή πνπ δηεπθνιχλεη ηελ θαιιηηερληθή ηνπο 

δξαζηεξηφηεηα, ην Mess Hall. Πξφθεηηαη γηα ηνλ ρψξν πνπ δηαηεξνχλ νη ίδηνη ζηε 

πφιε ηνπ ηθάγν. Σν ζρήκα απηφ επηρεηξεί λα δνθηκάζεη ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηα φξηα 

ηεο «ηέρλεο θνηλσληθψλ ζρέζεσλ» κέζσ κηαο δηαξθνχο αλνηρηήο πξφζθιεζεο γηα ηελ 

παξαγσγή έξγσλ, εθζέζεσλ, νκηιηψλ, εθδφζεσλ θαη άιισλ εθδειψζεσλ θαη δξάζεσλ. 

χκθσλα κε ηνπο δεκηνπξγνχο ηνπ, ν ρψξνο απηφο θαη ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

πξνηίζεηαη λα „παξαβηάζεη‟ (breach), λα δηαθνξνπνηεζεί απφ ηνλ «θαπηηαιηζηηθφ 

νξηζκφ ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ». Σν Mess Hall, θαηά θάπνηνλ ηξφπν, ζα κπνξνχζε 

λα είλαη έλα εξγαζηήξην δνθηκψλ ελαιιαθηηθψλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ. πσο 

δηακελχνπλ νη ίδηνη, εθεί δνθηκάδνληαη δπλαηφηεηεο απνηειεζκαηηθήο ζπλεξγαζίαο 

δηαθνξεηηθέο απφ ηηο γξαθεηνθξαηηθέο δνκέο πνπ απαηηνχληαη απφ ηα αλάινγα 

θπβεξλεηηθά ζρήκαηα
188

. Θα κπνξνχζε θαλείο λα πξνεθηείλεη απηή ηε ζθέςε πξνο 

άιιεο δνκέο ηνπ γξαθεηνθξαηηθνχ κεραληζκνχ. 

 

                                                 
187 http://www.temporaryservices.org/binder_archives_index.html, ηειεπηαία επίζθεςε 6/10. 
188 Βι. αλαιπηηθά FAQ ζρεηηθά κε ην Mess Hall ζηελ ηζηνζειίδα http://www.messhall.org/faqs.html. 
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Δπηιέμακε λα πξνθξίλνπκε κηα αλάγλσζε πνπ επηρεηξεί λα κελ παξαζπξζεί άλεπ 

φξσλ απφ ηηο δηαηππψζεηο ζπλεξγαζίαο ησλ Temporary Services, νη νπνίεο 

πξνηξέπνπλ πξνο κηα θνηλνηηζηηθή πξφζιεςε ηέηνησλ δνκψλ. ε έλα πξψην επίπεδν 

θαίλεηαη φηη κηα ηέηνηα θνηλνηηζηηθή ζέζε, ππνζάιπεηαη απφ ην χθνο ησλ 

δηαηππψζεσλ ησλ T.S., νη νπνίεο σο επί ην πιείζηνλ δηαπλένληαη απφ κηα „ζεηηθή 

δηάζεζε‟ πνπ ζπλνςίδεηαη ζηελ «αλαθαηαλνκή» θαη ηηο «ζρέζεηο». Σα πξφηδεθη ησλ 

T.S βαζίδνληαη ζε ηδέεο φπσο «ζπλαδειθηθφηεηα, θαζνδήγεζε, εγγχηεηα» «δέζκεπζε, 

αθνζίσζε, πίζηε θαη ζπκπάζεηα». 

 

Σν δήηεκα ηεο ακνηβαηφηεηαο (reciprocity) εζηηάδεη ζηα ζπλαηζζήκαηα πνπ νδεγνχλ 

ηνπο αλζξψπνπο λα ζρεκαηίζνπλ πνιηηηθέο θνηλφηεηεο. Γελ ζα πξνζεγγίδακε ηηο 

δηαθεξχμεηο ζρεηηθά κε ην Mess Hall σο θαληαζηψζεηο νιφηεηαο θαη πιεξφηεηαο αιιά 

ζα ηηο εμεηάδακε σο επαλελεξγνπνίεζε ηεο ζπδήηεζεο γηα ηε «ζπκβνιαηαθή» 

(contractivist) ή αληηζπκβνιαηαθή βάζε ησλ δνκψλ, σο κηα, δειαδή, επηινγή ζε 

ζρέζε κε ηε ζεζκίδνπζα πξαθηηθή. Ζ εμνπζία (authority) ηεο ίδηαο ηεο δνκήο θαη ηνπ 

ζεζκνχ εγθαζηδξχεηαη σο πξνζηαζία ζηε κεηαηξνπή ηεο πνιηηηθήο θνηλσλίαο ζε κηα 

πιήξε θαηάζηαζε πνιέκνπ. Απηφ πνπ ππνγξακκίδεη ην Mess Hall, είλαη φηη νχηε νη 

ζπιινγηθφηεηεο φπσο νη T.S. απέρνπλ απφ ηελ ίδξπζε κηαο δνκήο πνπ ζα πεξη-νξίδεη 

ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο θαη ζα εμαζθαιίδεη ηε δύλακε
189

, ηε potentia ζηα Λαηηληθά, ηε 

δπλεηηθή δχλακε πνπ εκθαλίδεηαη κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ πνπ ζπκπξάηηνπλ θαη 

ράλεηαη φηαλ δηαζθνξπίδνληαη (Arendt, 1986: 274). Ζ δπλεηηθή δχλακε δελ είλαη κηα 

αλαιινίσηε κεηξήζηκε θαη ζηαζεξή ππφζηαζε. Δίλαη αλεμάξηεηε απφ πιηθνχο 

παξάγνληεο, αξηζκεηηθέο πνζφηεηεο ή κέζα. Πεξηγξάθεη φιεο ηηο δπλαηφηεηεο, φζεο 

αθφκα κπνξνχλ κφλν λα ελεξγνπνηνχληαη αιιά δελ κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ εληειψο 

(νπ.). H ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηηο παξακέηξνπο ηηο νπνίεο πξνθξίλεη θαλείο ζηνλ 

ζρεκαηηζκφ κηαο πνιηηηθήο θνηλφηεηαο −ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ− καο ελδηαθέξεη ζηνλ βαζκφ πνπ κπνξνχκε αμηνινγήζνπκε απηέο ηηο 

παξακέηξνπο ζε ζρέζε κε ηε δηαδηθαζία επαλαζέζκηζεο. Μαο σζεί δειαδή λα 

ζθεθηνχκε ηε ζεκαζία ηνπ ζπλαηζζήκαηνο θαη ηνλ ξφιν ηνπ ζηε δηαδηθαζία πνπ 

                                                 
189 χκθσλα κε ηελ Arendt ε δχλακε είλαη απηή πνπ ζπληεξεί ηε δεκφζηα ζθαίξα θαη ηνλ ρψξν ηεο 

δεκφζηαο εκθάληζεο θαη κε απηή ηελ ηδηφηεηα είλαη ην θέληξν ηνπ αλζξψπηλνπ νηθνδνκήκαηνο, «ην 

νπνίν, αλ δελ απνηειεί ηε ζθελή ηεο πξάμεο θαη ηεο νκηιίαο, ηνπ πιέγκαηνο ησλ αλζξψπηλσλ 

ππνζέζεσλ θαη ζρέζεσλ θαη φζσλ ηζηνξηψλ δεκηνπξγνχληαη απφ απηέο, ζηεξείηαη ηελ έζραηε ηνπ 

raison d’ etre. (Arendt, 1986 [1958]: 279). 
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πεξηγξάθεη ην πέξαζκα απφ ηελ εμάξζξσζε ζηηο δηαξζξσηηθέο θαη ζπλαξζξσηηθέο 

πξαθηηθέο. Απηέο επαλαθνξηίδνπλ ηελ πίζηε ζηε δχλακε −θαη ζπλεπψο ζηελ πνιηηηθή, 

φπσο ζεκεηψλεη ε Arendt (1986 [1958]: 280)− πνπ εμπςψλεη ηελ πξάμε ζηελ πξψηε 

ζέζε ηεο Vita Activa θαη εμαίξεη ηελ νκηιία, ε νπνία καδί κε ηελ πξάμε δίλεη ζηελ 

πνιηηηθή κηα αμία. 

 

Με έλαλ ηξφπν ηα παξαπάλσ καο ζπκίδνπλ ηελ έθηε ζέζε ηνπ καληθέζηνπ ηνπ 

Roberto Mangabeira Unger, πεξί κηαο «πξαγκαηνπνηεκέλεο δεκνθξαηίαο» 

(democracy realized) (Unger, 2000). πσο ζεκεηψλεη ν Unger, πξνθεηκέλνπ λα 

επηηχρνπκε κηα πξννδεπηηθή (progressive), ελαιιαθηηθή, δεκνθξαηία πξέπεη λα 

ζθεθηνχκε ηνπο «ελαιιαθηηθνχο νξγαληζκνχο» (εξγαζίαο, πγείαο, εθπαίδεπζεο). Ζ 

ηδέα ηεο πξννδεπηηθήο δεκνθξαηίαο δελ βαζίδεηαη κφλν ζηηο πνιηηηθέο ζπκκαρίεο 

αιιά θαη ζηηο θνηλσληθέο ζπκκαρίεο. Απηέο, φκσο, νη ζπκκαρίεο δελ πξέπεη λα 

ζρεκαηίδνπλ νξγαληζκνχο πνπ ιεηηνπξγνχλ απξνυπφζεηα. Αληίζεηα, ηα ππνθείκελά 

ηεο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα εμεηάδνπλ ην δεκφζην λνκηθφ ζχζηεκα, έηζη ψζηε λα 

ηθαλνπνηνχληαη δχν βαζηθέο πξνυπνζέζεηο. Πξψηνλ, πξέπεη λα πιεξείηαη κηα 

«απζηεξή ηζφηεηα» (rough equality) κεηαμχ ησλ κειψλ ησλ επηκέξνπο νκάδσλ. 

Γεχηεξνλ, ηα άηνκα δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηε δχλακε ηνπο πξνθεηκέλνπ λα 

δηαθεχγνπλ ζε έλα πεξηραξαθσκέλν νρπξφ, ζε κηα «πεξηθεξεηαθή ππεμνπζηφηεηα» 

(entrenched subordination) (νπ.: 270-1). Αληίζεηα, ηα άηνκα πξέπεη λα πξνζβιέπνπλ 

ζε πην ζπλνιηθέο αμηψζεηο, επαλεθεπξίζθνληαο ηνλ εαπηφ ηνπο θαη σζψληαο ηνλ 

δεκνθξαηηθφ πεηξακαηηζκφ αθφκα πην κπξνζηά (νπ. 277). 

 

Σα εγρεηξήκαηα ησλ T.S βξίζθνληαη ζην πιαίζην απηνχ ηνπ „πεηξακαηηζκνχ‟. Ζ 

„δχλακε‟ πνπ ελεξγνπνηείηαη κε ηελ πξάμε ηεο ζχζηαζεο ηνπ Αξρείνπ Κηλεηώλ 

Γνκώλ, (ηεο Δπέιηθηεο Καιιηηερληθήο Γνκήο ηνπ Mess Hall), πξνζαλαηνιίδεηαη ζηα 

επηζθαιή ππνθείκελα ηεο ζχγρξνλεο ζπλζήθεο. ην πλεχκα ηεο Arendt, ην αξρείν 

πνπ νξγαλψλνπλ δελ είλαη ν ζθνπφο (ην ηέινο). Σν αξρείν δελ είλαη φ,ηη αθνινπζεί θαη 

πεξαηψλεη ηε δηαδηθαζία, αιιά φ,ηη ελζσκαηψλεηαη ζε απηή (Arendt, 1986 [1958]: 

282). ην αξρείν ησλ T.S, κέζα απφ ηελ επηηαρπλφκελε ζπγθέληξσζε «παζεηηθψλ 

θαηεγνξηψλ» ππνθεηκέλσλ (Nussbaum, 2006: 52), αλαθηλείηαη ε πξννπηηθή  λα 
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αλαιάβνπλ απηά −ηα ζπλήζσο, απνθιεηφκελα ππνθείκελα− ξφιν ζηελ θαηαζθεπή 

πνιηηηθψλ ηδξπκάησλ, ζεζκψλ, δνκψλ. ηηο δηαηππψζεηο ησλ T.S ηα ππνθείκελα απηά 

είλαη εμίζνπ νη «απνκαθξπζκέλνη» θάηνηθνη, νη «ρσξίο πξφζβαζε» ζηα θνηλά 

παξάλνκνη κεηαλάζηεο, νη «θηλνχκελνη επαγγεικαηίεο». Ζ ελδερφκελε αιιαγή ησλ 

„παζεηηθψλ ππνθεηκέλσλ‟ ζε ζπκκεηέρνληεο δξψληεο εθθξάδεη ηελ πεπνίζεζε φηη ε 

παξνχζα θαηάζηαζε δελ είλαη ακεηάθιεηε. Δθθξάδεη ηελ πεπνίζεζε φηη νη κεγάιεο 

«εηαηξείεο» θαη νη ζπκκαρίεο ησλ ηζρπξψλ δελ είλαη άηξσηεο θαη παληνδχλακεο θαη φηη 

ε δαηκνλνπνίεζή ηνπο δελ είλαη ε ιχζε, αιιά φηη ε δξάζε θαη ε ηζρπξνπνίεζε 

ελαιιαθηηθψλ θαη δηεζληθψλ ζεζκψλ κπνξνχλ λα ηηο ειέγμνπλ θαη φηη ε αλαλέσζε θαη 

ε εθπιήξσζε ηνπ εζηθνχ θαη πνιηηηθνχ Νφκνπ είλαη ε κφλε πξννπηηθή [β. ζρεηηθά 

(Λίπνβαηο, 2001: 75)]. Έηζη, ζηηο δηαηππψζεηο θαη ηηο πξνζέζεηο αλαθνξηθά κε ηνλ 

ηξφπν νξγάλσζεο ηνπ Mess Hall, νη Σ.S. απερνχλ, θαηά θάπνην ηξφπν, ηδέεο πνπ 

αθνξνχλ ηελ επαλεμέηαζε «επαγψλ» (benevolent) ζπλαηζζεκάησλ, πνπ κπνξνχλ λα 

αμηνπνηεζνχλ ζηε ζεζκίδνπζα πξαθηηθή θαη αληηζηξφθσο. Σν Mess Hall κπνξεί λα 

πξνηαζεί σο έλαο πηινηηθφο ζρεκαηηζκφο ζηε βάζε ζεσξήζεσλ πνπ πξνζβιέπνπλ 

ζηνλ ξφιν πνπ ζα παίμνπλ ζηελ αμηνπνίεζε ησλ επαγψλ ζπλαηζζεκάησλ ηα ηδξχκαηα 

θαη νη ζεζκνί, ζηε «ζπλάξζξσζε κηαο επαξθνχο θαη ζαθνχο ζχιιεςεο ζε ζρέζε κε ην 

ηη απαηηείηαη [γηα απηφ]» (Nussbaum, 2006: 64/409)
190

.  

 

Σν αξρείν θαη ην Mess Hall, ζπλαληηνχληαη ζηελ αξρεη(ν)ηεθηνληθή δηάζηαζε σο εμήο: 

ην (απνθεληξσκέλν) αξρείν ησλ Temporary Services βξίζθεηαη ζηνλ θπζηθφ ρψξν 

Mess Hall, θαζψο επίζεο ζην Half Letter Print (ηνλ εθδνηηθφ νίθν ηεο νκάδαο), ζηα 

Νηνζηέ Αξρείσλ (Binder Archives), ζην δηαδίθηπν. Σν πεξηερφκελν ηνπ αξρείνπ θαη 

ησλ ινηπψλ δξάζεσλ ηεο νκάδαο, θείκελα, ηερλνπξγήκαηα, θαηαζθεπέο, ζπδεηήζεηο 

θ.ι.π, δηαρέεηαη, δεκνζηνπνηείηαη θαη ιακβάλεη πνηθίιεο κνξθέο έθθξαζεο, πνπ 

δνθηκάδνπλ ηα φξηα, ηηο βάζεηο θαη ηε δπλακηθή ηεο ζπγθεθξηκέλεο δνκήο θαη 

„παγηψλνπλ‟ πξνζσξηλά ηα ζεκεία ζπλάξζξσζεο. Ζ ρσξηθφηεηα (spatialization) ζε 

                                                 

190 Ο Λίπνβαηο, ζρεηηθά κε απηφ ζεκεηψλεη: ε «επηθνηλσλία δηππνθεηκεληθνχ, ζπλαηζζεκαηηθνχ, 

αμηαθνχ ηχπνπ αλάκεζα ζηα ππνθείκελα δελ πξνζαλαηνιίδεηαη ζηε δηαθάλεηα θαη ηελ 

πιεξφηεηα/παξνπζία επηρεηξεκάησλ θαη κφλν, αιιά ελέρεη θαη έλαλ ειιεηκκαηηθφ, κεηαθνξηθφ ιφγν, 

ζηνλ νπνίν ε ζησπή, ην αθνχεηλ θαη ε απνπζία παίδνπλ ζεκειηαθφ ξφιν (θάηη πνπ είλαη αδχλαηνλ λα 

ηζρχζεη ζηνλ δεκφζην Λφγν) (Λίπνβαηο, 2001:87).  
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απηή ηελ πεξίπησζε γίλεηαη θαηαλνεηή ζε έλα νληνινγηθφ επίπεδν. Πξφθεηηαη γηα 

ρψξνπο (spaces) πνπ δελ πξνυπάξρνπλ αιιά θαηαζθεπάδνληαη ζπλερψο. Ζ δηαδηθαζία 

ηεο ρσξνπνίεζεο ή ηεο ηδεκαηνπνίεζεο είλαη ε πξαγκαηηθή ζηηγκή ηεο πνιηηηθήο, ηελ 

νπνία ν Laclau θαιεί ινγηθή ηεο πνιηηηθήο εγεκνλίαο. χκθσλα κε απηή ηε ζεψξεζε, 

ε ρσξνπνίεζε είλαη ε εγεκφλεπζε ηνπ ρξφλνπ θαη ηνπ ρψξνπ, φπσο δείμακε λσξίηεξα. 

Κάζε αλαπαξάζηαζε κηαο εμάξζξσζεο πεξηιακβάλεη κηα δνκηθή νξγαληθή 

πξνζαξκνγή. Ο ηξφπνο λα αληηπαξέιζεη θαλείο ηελ πξνζσξηλή, ηξαπκαηηθή θαη κε 

αλαπαξαζηάζηκε θχζε ηεο εμάξζξσζεο είλαη λα ηελ θαηαζθεπάζεη σο κηα ζηηγκή ζε 

κφληκεο δνκηθέο ζρέζεηο κε άιιεο ζηηγκέο. ε απηή ηελ πεξίπησζε ε γπκλή 

πξνζσξηλφηεηα ηνπ γεγνλφηνο πεξηνξίδεηαη. Απηή ε θαηαζθεπή, πνπ νξγαλψλνπλ νη 

T.S παξάγνληαο απξφζκελεο ζπλδέζεηο κεηαμχ θηλεηψλ κνλάδσλ −θαη θαη‟ επέθηαζε 

ηξφπσλ χπαξμεο− νξγαλψλεη, ηξφπνλ ηηλά, ηηο απαξαίηεηεο κφληκεο ζπλδέζεηο κεηαμχ 

πνηθίισλ ζηηγκψλ πξνθεηκέλνπ λα ζρεκαηηζηεί έλα ζχλνιν, κηα ζπλάξζξσζε 

(Marchart, 1999: 6). Πην ζρεκαηηθά, νη επηκέξνπο εθθξάζεηο, ηνπ αξρείνπ 

ζρεκαηίδνπλ επηκέξνπο εηθφλεο πνπ καο επηηξέπνπλ λα ζθεθηνχκε πψο ν θαζέλαο απφ 

εκάο αληαπνθξίλεηαη ζε απηέο ηηο απεηθνλίζεηο θαη αλ ζέιεη λα επηιέμεη απηέο ηηο 

εηθφλεο πξνθεηκέλνπ λα αξζξψζεη ηηο επηδηψμεηο θαη ηηο πξνζδνθίεο ηνπ ζρεηηθά κε 

ηελ πνιηηηθή θνηλσλία. Μηα ηέηνηα αθεξεκέλε άζθεζε, φπσο ζα έιεγε θαη ε 

Nussbaum, «έρεη πξαθηηθή ζεκαζία, [πξνζδηνξίδνληαο] ηελ αληίιεςε καο ζρεηηθά κε 

ην ηη είλαη δπλαηφ, δίλνληαο καο φξνπο λα νλνκάζνπκε ηνπο εαπηνχο καο θαη ηηο 

πνιηηηθέο καο ζρέζεηο» (Nussbaum, 2006: 415). Γαλεηδφκελνη ηα ιφγηα ηνπ Λίπνβαηο: 

«ν πξνβιεκαηηζκφο εδψ θηλείηαη ζην επίπεδν ηνπ εζηθνπνιηηηθνχ αηηήκαηνο γηα κηα 

ζηνηρεηψδε, ζεκειηαθή, αμηνπξεπή, αλζξψπηλε χπαξμε γηα εθαηνκκχξηα αλζξψπνπο 

πνπ δνπλ ζε  απφιπηε […] πεξηθξφλεζε» (Λίπνβαηο, 2001: 90). ε απηφ ην πλεχκα 

κπνξνχλ νξηζκέλεο θεληξηθέο θαηεγνξίεο-αηηήκαηα ηεο αλζξψπηλεο δσήο λα νξηζζνχλ 

κε νξζνινγηθφ, αθαηξεηηθφ ηξφπν, θαζνιηθά θαη παγθφζκηα (νπ.: 91).   

 

Ζ „εζηθή‟ πνπ δηαπεξλά ηελ πξαθηηθή ησλ Temporary Services θαη ηηο δηαηππψζεηο 

ηνπο καο πξνηξέπεη λα ζπιινγηζηνχκε ην δήηεκα ηεο „δξαζηεξηνπνίεζεο‟ ή 

πεξηζζφηεξν λα αλάγνπκε απηή ηε ζπδήηεζε ζην νινέλα θαη πην επίθαηξν –αθφκα θαη 

επηηαθηηθφ ζα κπνξνχζακε λα πνχκε– δήηεκα ηεο πξάμεο ζε θαηξνχο πνπ κνηάδεη λα 

θαηξνθπιαθηεί έλα αίζζεκα απνδπλάκσζεο ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 
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πξάμεψλ καο ζε πνιηηηθφ θαη θνηλσληθφ επίπεδν. Πξφθεηηαη γηα έλα αίζζεκα απνξίαο 

πνπ νδεγεί ζπρλά ζε αλνκηθά θαη αλεχζπλα ππνθείκελα, πνπ ζθπξειαηείηαη απφ κηα 

ηδέα αδπλακίαο δηαθπβέξλεζεο, πνιηηηθήο αληθαλφηεηαο απφ ην θξάηνο λα εδξαηψζεη 

ηε ζέιεζή ηνπ. Αθφκα πεξηζζφηεξν εληζρχεηαη απφ ηελ απνξία πνπ πξνθαινχλ νη 

ζεκεξηλέο ζπλζήθεο ζρεηηθά κε ην πνηεο αλζξψπηλεο πξάμεηο είλαη απνδεθηέο θαη 

πνηεο αλάξκνζηεο, πνηα είλαη ηα θξηηήξηα νξζφηεηαο ησλ πξάμεσλ καο θαη πνηα είλαη 

ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ κπνξνχλ λα νξίζνπλ ηνλ ηξφπν δσήο πνπ ζα πξέπεη λα 

αθνινπζήζεη θαλείο. Σν αίζζεκα απνξίαο εληζρχεηαη, φηαλ νη εηεξφθιηηεο απαηηήζεηο 

ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ, φηαλ ν εγσηζηηθφο θαη παξηηθνπιαξηζηθφο ραξαθηήξαο 

απηψλ ησλ απαηηήζεσλ γίλεηαη ζπλερψο εκθαλήο. Απηή ε αίζζεζε νδεγεί σο 

αληίδξαζε απφ ηελ άιιε, ηελ λενθηιειεχζεξε ηδενινγία λα ππνλνκεχεη θάζε έλλνηα 

θνηλσληθήο ζπλαίλεζεο θαη  ζεβαζκνχ ζε θαζνιηθέο αμίεο [βι. ζρεηηθά (Λίπνβαηο, 

2001: 120)]. Σν εηεξφθιεην ησλ δηαζπλδέζεσλ θαη ε ακθηιεγφκελε θχζε ησλ πεδίσλ 

πνπ επηρεηξνχλ λα ζπλδπάζνπλ νη  T.S. θεληξίδεη κε παξαγσγηθφ ηξφπν ηελ απνξία 

καο θαη καο σζεί λα αλαινγηζηνχκε ηνπο φξνπο αληίζηαζεο καο ζε απηή. 

 

Ζ δηαηχπσζε ησλ T.S., ζην ελαξθηήξην, εηζαγσγηθφ ζεκείσκα ηνπ ηζηφηνπνχ ηνπο 

είλαη ζηελ έθθξαζή ηεο αθηηβηζηηθή. Απνηειεί, θπξίσο, κηα παξφηξπλζε γηα κηα 

(απην)θξηηηθή ηεο πνη-σ-ηηθήο αξρεηαθήο ηνπο πξφηαζεο. Σελ παξαζέηνπκε: «ν 

θαιχηεξνο ηξφπνο γηα λα δνθηκάζνπκε ηηο ηδέεο καο είλαη λα ηηο θάλνπκε πξάμε, ρσξίο 

λα πεξηκέλνπκε ηελ άδεηα ή ηελ πξφζθιεζε. Δπηλννχκε ππνδνκέο ή ηηο δαλεηδφκαζηε 

φηαλ απηφ είλαη απαξαίηεην»
191

. Μπνξνχκε λα θαηαλνήζνπκε ηελ παξαγσγή ηνπ 

Αξρείνπ Πξνζσξηλώλ Γνκώλ θαη αθφκα ηνπ Αξρείνπ Γεκόζησλ Φαηλόκελσλ (Public 

Phenomena Archive)
192

 σο ηελ πξάμε πνπ παξάγεη εθνχζηα ή αθνχζηα ηζηνξίεο, κε ηνλ 

ίδην θπζηθφ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε θαηαζθεπή λνείηαη φηη παξάγεη ρεηξνπηαζηά 

αληηθείκελα. Απηέο ελδέρεηαη λα θαηαγξαθνχλ ζε έγγξαθα, ζε κλεκεία, λα θαλνχλ ζε 

                                                 
191 http://www.temporaryservices.org/contact.html, ηειεπηαία επίζθεςε 5/2010. 
192 Σν Public Phenomena Archive είλαη έλα αθφκε αξρεηαθφ ππνέξγν ηεο νκάδαο. Πξφθεηηαη γηα έλα 

ζψκα εηθφλσλ πνπ αθνξνχλ απηνζρέδηεο θαηαζθεπέο αλζξψπσλ πνπ δηεθδηθνχλ ηε ζέζε ηνπο κέζα ζην 

δεκφζην ρψξν, „αξρηηεθηνληθή ησλ αζηέγσλ‟, πηλαθίδεο θαη άιισλ εηδψλ ηδηνθαηαζθεπέο γηα ηε θχιαμε 

ζέζεσλ πάξθηλγθ, βαλδαιηζκνχο αγαικάησλ, απηνζρέδηεο θαηαζθεπέο πξνζηαζίαο θπηψλ θαη δέληξσλ 

ζε πεδνδξφκηα θαη άιιεο ηέηνηνπ ηχπνπ παξεκβάζεηο. Σν αξρείν ζπλδέεηαη κε άιια παξφκνηνπ 

ελδηαθέξνληνο επξεηήξηα θαη θαηαιφγνπο. (http://www.temporaryservices.org/in_public_index.html 

7/2010.  

http://www.temporaryservices.org/contact.html
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έξγα ηέρλεο ή ζε άιια αληηθείκελα ρξήζεο θαη λα δνπιεπηνχλ ζε θάζε είδνπο πιηθφ 

(Arendt, 1986 [1958]: 253). 

 

πσο ζεκεηψζακε λσξίηεξα, ην ζρήκα ησλ T. S. θαίλεηαη ζε πνιιά ζεκεία λα εγείξεη 

κηα θνηλνηηζηηθή αηζζεηηθή. Μπνξεί λα δηαθξίλεη θαλείο, ζηελ πξφθξηζε ησλ 

«ζπλαηζζεκάησλ» κηα «ζεηξά απφ θιαζηθέο δηρνηνκήζεηο-ζηεξεφηππα, φπσο απηή 

αλάκεζα ζηελ «νξγαληθή, δεζηή» θνηλφηεηα θαη ζηε «κεραληζηηθή, θξχα 

θνηλσλία/εηαηξία.» (Λίπνβαηο, 2001: 77). πσο ζεκεηψλεη ν Λίπνβαηο, ζε απηή ηε 

βάζε εκθαλίδνληαη ηα θαληάζκαηα ζπγγξαθέσλ θαη ηδενιφγσλ πνπ πξνηείλνπλ ηελ 

θνηλφηεηα σο κηα «απνιεζζείζα, παξειζνχζα, „παξαδνζηαθή‟ θαηάζηαζε, πνπ πξέπεη 

λα επαλέιζεη» πηνζεηψληαο «ηε γεληθφηεξε ηάζε ηνπ 20
νχ

 αηψλα, ζηελ νπνία 

θπξηαξρεί ε ηερλνινγηθή αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη ε εξγαιεηαθή 

δηακφξθσζε ησλ αλζξψπηλσλ ηαπηνηήησλ θαη ζρέζεσλ, ζε βάξνο ηεο πνιηηηθήο, 

επηθνηλσληαθήο πξάμεο […] Ζ νξζή θαηαλφεζε ηνπ θνηλνηηζκνχ πεξλάεη απφ ηελ 

γλψζε ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο ηαχηηζεο» (νπ.). Σν δήηεκα πνπ ηίζεηαη ζηελ πεξίπησζε 

ησλ T.S. είλαη πψο ην αξρείν ζα αμηνπνηεζεί ζηελ θαηαλφεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο 

ηαχηηζεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα θαηά ηελ εκπινθή (engagement) ζε κηα θνηλφηεηα ή 

ζπιινγηθφηεηα. Γελ κπνξνχκε λα επηθαιεζηνχκε απξνυπφζεηα ηε ζπλάξζξσζε 

επηζθαιψλ ππνθεηκέλσλ σο a priori ζεηηθή εμέιημε αιιά λα αμηνινγήζνπκε ζε απηή 

ηνλ απνθαζηζηηθφ ξφιν ηεο δεκφζηαο εκθάληζήο ηνπο κέζσ ηνπ αξρείνπ θαη ηεο 

δεκνζηνπνίεζήο ησλ ζπλζεθψλ χπαξμήο ηνπο. Απηή ε εκθάληζε αθνξά ηε δηάθξηζε 

θάπνηνπ απφ ηνπο άιινπο, «ηελ θαηάιεςε κηαο πεξηθαλνχο ζέζεο κέζα ζην ρψξν ησλ 

αλζξψπηλσλ ππνζέζεσλ» (Arendt, 1986 [1958]: 297) πνπ, ζηελ πξνθεηκέλε 

πεξίπησζε απεηθνλίδεηαη ζην γεγνλφο φηη θάλνπλ ηελ «είζνδν ηνπο ζηε ζθελή ηεο 

ηζηνξίαο, δηαιέγνληαο θαη θαηαζθεπάδνληαο ηε δηθή ηνπο «ακθίεζε» (νπ.), ηε δηθή 

ηνπο θηλεηή κνλάδα
193

.  

                                                 
193 Ζ Arendt, αλαθέξεηαη ζηελ πεξίπησζε ησλ εξγαδφκελσλ πνπ θάλνπλ ηελ είζνδν ηνπο ζηε ζθελή 

ηεο ηζηνξίαο, αηζζαλφκελνη ηελ αλάγθε λα θνξέζνπλ κηα δηθή ηνπο ακθίεζε, ηελ ακθίεζε ηνπ sans-

culotte, απ‟ φπνπ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο γαιιηθήο επαλάζηαζεο πήξαλ αθφκα θαη ηελ νλνκαζία ηνπο. 

Παξαζέηεη, γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο ζεκαζίαο απηήο ηεο ρεηξνλνκίαο, ην αλέθδνην πνπ αλαθέξεη ν 

ελέθαο πνπ δείρλεη πφζν επηθίλδπλε ζεσξνχζε ην πνιηηηθφ έλζηηθην ησλ Ρσκαίσλ ηε δεκφζηα 

εκθάληζε, φηαλ απνξξίθζεθε ε πξφηαζε ηεο ζπγθιήηνπ λα ληχλνληαη νη δνχινη νκνηφκνξθα θαηά ηηο 

δεκφζηεο εκθαλίζεηο ηνπο φρη γηαηί ζα απνθαιχπηνληαλ ν κεγάινο αξηζκφο ηνπο αιιά επεηδή ζα ήηαλ 
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Γηα λα αλαιάβνπκε ηψξα θαη ηνλ αληίινγν ζε ζρέζε κε ηελ πξαθηηθή ησλ T.S., απηνί 

δελ πξνζβιέπνπλ πξάγκαηη ζε κηα «ηζρπξή ηαχηηζε» πνπ απαηηεί «θιεηζηέο, εηδηθέο 

κάδεο» (ηχπνπ δέζκε, ζέθηα, ιίγθα) (Λίπνβαηο, 2001: 91), νχηε ν ιφγνο ηνπο 

πξνηξέπεη ζε ηέηνηνπ ηχπνπ παξαλνήζεηο. Αληίζεηα, νη αληηθάζεηο θαη ηα παξάδνμα 

ησλ θαηαζθεπψλ θαη ησλ ζπλδέζεσλ πνπ δεκηνπξγνχλ ζπληεινχλ ζηε 

ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ δηραζκνχ πνπ ππάξρεη ζε θάζε ηαπηφηεηα αλάκεζα ζην 

παξηηθνπιαξηζηηθφ θαη ην νπληβεξζαιηζηηθφ (νπ.: 93). Ο δηραζκφο θαη ε επίγλσζή ηνπ 

είλαη θεληξηθήο ζεκαζίαο θαζψο είλαη παξψλ ζε θάζε εγρείξεκα θαη επηρείξεκα 

ζέζκηζεο. Κάζε ηέηνην επηρείξεκα πεξηγξάθεη «κηα ζηάζε πνπ πξνυπνζέηεη κηα 

λεσηεξηθή ππνθεηκεληθφηεηα πνπ θαηά θαλφλα επηιέγεη ε ίδηα ζπλεηδεηά πνχ αλήθεη» 

ζα ιέγακε νηθεηνπνηνχκελνη ηα ιφγηα ηνπ Λίπνβαηο (νπ.). Γελ θαηαλννχκε ην αξρείν 

ζηε βάζε ηνπ αηηήκαηνο γηα «απηνπξαγκάησζε», ζαλ έλα κεραληζκνχ πνπ 

ζπκκεηέρεη ζηελ παξαίηεζε ησλ αηφκσλ απφ ηα θνηλά (νπ.: 99), αιιά ζα ζέιακε λα 

επηθαιεζηνχκε ην αληίζεην. 

 

Σν αξρείν, άξρεη θαη αλαθέξεηαη ζηνλ Νφκν. Ζ „αξρή‟ ηνπ αξρείνπ βαζίδεηαη ζηελ 

επίγλσζε φηη «ν Νφκνο
194

 δελ έρεη θακία ζρέζε κε νπηνπίεο ηέιεηαο θνηλσλίαο, 

απηάξθεηαο θαη απηνλνκίαο ή «κε θπξηαξρηθήο επηθνηλσλίαο» (νπ.). ηελ αλαγλψξηζε 

ηνπ Νφκνπ πξέπεη λα απνδερηνχκε ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ ζέηεη ζηηο άθξαηεο 

απαηηήζεηο θαη επηζπκίεο ηνπ εγψ (ζέιεζε γηα εμνπζία). Να αλαγλσξίζνπκε φηη δελ 

ππάξρεη θακία «ζπιινγηθή (νξγαληθή) ςπρή» «παξά κφλν ζπκβνιηθά πεξηερφκελα 

πνπ αλακεηαδίδνληαη γισζζηθά κέζσ ηεο παξάδνζεο θαη ηεο ηζηνξίαο» (Λίπνβαηο, 

2001: 82) θαη ηα εθθέξνληά ηνπο∙ έλα εθ ησλ ζεκαληηθφηεξσλ έρεη δηαηειέζεη ην 

αξρείν. Μεηαθέξνπλ ηνλ θαζαξφ, ππεξβαηνινγηθφ, ζπκβνιηθφ ραξαθηήξα απηψλ ησλ 

αλαινγηψλ, πνπ δελ απνηειεί κηα «θπζηθή δηαπίζησζε» αιιά έλα πνιηηηθφ αίηεκα 

(νπ.: 83).  

                                                                                                                                             
ζε ζέζε λα αλαγλσξηζηνχλ κεηαμχ ηνπο θαη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηε δπλεηηθή ηνπο ηζρχ (Arendt, 

1986 [1958]: 297). 

194 ν Νφκνο έρεη κηα αζπλείδεηε ηξαπκαηηθή πξνέιεπζε πνπ αθνξά ηε βία θαη ηνλ απνθιεηζκφ πνπ 

ππάξρεη ζηελ ίδξπζε ηνπ. Σν δεχηεξν ζηνηρείν είλαη ε παξαδνρή ηεο έιιεηςεο θαη ζπλδέεηαη κε ην 

αίηεκα ηεο ηζφηεηαο θαη ηεο θαζνιηθφηεηαο.  
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Ζ έληνλε παξαδνμφηεηα ε νπνία ραξαθηεξίδεη πνιιέο θνξέο ηα ηζνδχλακα πνπ 

παξάγεη ην αξρείν ησλ T.S, κπνξεί λα έρεη θαη κηα δηαθνξεηηθή αλάγλσζε. Πνιιέο 

θνξέο νη άλζξσπνη ληψζνπλ ηελ αλάγθε λα ζπλαζπίδνληαη επεηδή είλαη απειπηζκέλνη. 

ηαλ νη ζπλζήθεο είλαη πνιχ πηεζηηθέο ηα άηνκα δελ κπνξνχλ λα δνπλ ηα πξάγκαηα κε 

λεθαιηφηεηα. Ζ απειπηζία ηνπο νδεγεί λα αθνινπζνχλ άθξηηα ηηο επηηαγέο 

αληηδξαζηηθψλ νκάδσλ θαη λα νδεγνχληαη ζε αθξαίεο θαη πνιιέο θνξέο ρσξίο εηξκφ 

αληηδξάζεηο (νπ.: 95). Ο πξνβιεκαηηζκφο πνπ καο δεκηνπξγνχλ νη αλνξζφδνμνη 

ζπλδπαζκνί πνπ παξάγεη ην αξρείν ησλ T.S είλαη θξίζηκνο πξνθεηκέλνπ λα 

θαηαλνήζνπκε φηη σο άηνκα θέξνπκε ηελ επζχλε ησλ ζπλαξζξψζεσλ πνπ 

επηδηψθνπκε θαη φηη νθείινπκε λα δηεξσηψκαζηε γηα ηα φξηα θαη ηνπο φξνπο απηψλ 

ησλ ζπλαξζξψζεσλ. 

 

Έηζη, αλαθνξηθά κε ην αξρείν ηνπ κέιινληνο –ησλ ελ δπλάκεη ζπλαξζξψζεσλ πνπ 

ζηεξίδεη– απηφ δελ πξέπεη λα ιακβάλεηαη νχηε ζηελ θπξηνιεμία αιιά νχηε θαη ζηελ 

νπηνπηθή ηνπ δηάζηαζε. Ζ νξγάλσζε ηνπ αξρείνπ δελ κπνξεί λα αθνξά κηα 

«ζπδήηεζε ζην παξφλ [ε νπνία] δελ κπνξεί απφ κφλε ηεο λα θαζνξίζεη απνθιεηζηηθά 

ηα πξάγκαηα, γηαηί ππάξρεη πάληα έλα ππφινηπν πνπ ηεο δηαθεχγεη, πνπ δελ κπνξεί λα 

εξκελεπζεί» (νπ. 85). Αθνξά κηα απξνζδηνξηζηία πνπ εγθαιεί, φπσο έρνπκε 

επαλεηιεκκέλα ππνζηεξίμεη ζε απηήλ ηε κειέηε,  «ζε ιήςε απνθάζεσλ ελψπηνλ ηνπ 

αζηάζκεηνπ κέιινληνο, φπνπ καο εγθαιεί ν Άιινο, νη απνχζεο επφκελεο γελεέο, 

ρσξίο φκσο λα απαξλείηαη ην ζηήξηγκα πνπ καο θιεξνλνκήζεθε απφ ην παξειζφλ, ηηο 

παξειζνχζεο [επίζεο] απνχζεο γελεέο» (νπ.) Ζ έγθιεζε απφ ηνλ Άιινλ, δελ 

εμαληιείηαη ζηηο «δηαπξνζσπηθέο» ζρέζεηο ηεο θνηλφηεηαο. Τπάξρεη πάληα ν απψλ 

Άιινο, θαη ε ζρέζε καο κε απηφλ θαζνξίδεη ηε ζρέζε κε ην θνηλσληθφ ζχλνιν, πξηλ 

απφ θάζε απαξαίηεηε ζεζκνπνίεζε (Λίπνβαηο, 2001: 103). Σν κειινληηθφ αξρείν 

ελψλεη ηηο απνχζεο γεληέο (ηνπ παξειζφληνο θαη ηνπ κέιινληνο) κε ηελ ησξηλή θαη 

δίλεη ηελ ππφζρεζε γηα ηε γέλλεζε ηνπ θαηλνχξγηνπ. Ζ δπζθνξία κέζα ζηε λεσηεξηθή 

ζπλζήθε δελ παχεη λα πξνζθέξεη θαη θαηλνχξγηεο επθαηξίεο γηα δηθαηνζχλε θαη 

ειεπζεξία (νπ.: 104), επθαηξίεο νη νπνίεο ελεξγνπνηνχληαη ζηε ζχζηαζε ελφο αξρείνπ. 

Με απηή ηελ έλλνηα ην αξρείν λνείηαη σο κηα πνιηηηθή δηαδηθαζία ε νπνία θηλείηαη 

αλάκεζα ζηε «ινγηθή ηεο ηζνδπλακίαο» θαη «ηε ινγηθή ηεο δηαθνξάο». Έηζη, 
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κπνξνχκε λα θαηαλνήζνπκε ηηο ζπλδέζεηο πνπ παξάγεη ην αξρείν ησλ T.S, πνπ 

αθνξνχλ ηε ζπιινγηθφηεηα ησλ „επηζθαιψλ ππνθεηκέλσλ‟ σο κηα ζχζηαζε πνπ δίλεη 

πξνβάδηζκα ζηελ πξάμε, σο κηα πνιηηηθή, δεκνθξαηηθή άζθεζε. Σν αξρείν δελ είλαη 

κηα θπξηνιεθηηθή πξάμε (concrete act) αιιά ν ιφγνο πνπ ζπκβνινπνηεί απηή ηελ 

πξάμε θαη εγείξεη ηελ ειπίδα ηεο δπλαηφηεηαο. Σαπηφρξνλα, ε δεκηνπξγία αξρείνπ 

είλαη πξάμε θαη σο εθ ηνχηνπ δίλεη ππφζηαζε ζηε ζπλάξζξσζε, ε νπνία κέζσ ηνπ 

αξρείνπ ππάξρεη θαη δελ είλαη απιή νλεηξνθαληαζία.  

 

5.5.   Decolonizing Architecture. Έλα θνπηνπξηζηηθό αξρηηεθηνληθό αξρείν πέξαλ 

ηεο νπηνπίαο. 

«ζε απηφ ην αξρείν πνπ ζπλερψο αλαπηχζζεηαη, θηλεκαηνγξαθεκέλσλ 

ζπλεληεχμεσλ/καξηπξηψλ, [ε επαξρία] Jabal Tawil / P‟sagot, ζα παξνπζηαζηεί σο 

ην βαξπηηθφ (gravitational) θέληξν δηαθνξεηηθψλ πεξηζηξεθφκελσλ ηξνρηψλ, 

θνληηλψλ θαη καθξηλψλ, εμαξζξσκέλσλ θνηλνηήησλ, ππνθεηκέλσλ, 

κεηαλαζηεχζεσλ θαη νηθνγελεηαθψλ ζπλδέζεσλ. Σν θηλεκαηνγξαθεκέλν αξρείν 

απηψλ ησλ ζπλεληεχμεσλ ζα παξάγεη έηζη έλαλ κηθξφθνζκν ηεο δηακάρεο κεηαμχ 

ησλ Δβξαίσλ θαη ησλ Αξάβσλ θαη ηεο δηαπιεθφκελεο θαη αληαπνδνηηθήο εμσ-

εδαθηθφηεηαο ηεο δηαζπνξάο ηνπο πνπ εμίζνπ ηξνθνδφηεζε ηε δηακάρε θαη 

δεκηνπξγήζεθε απφ απηή» 195. 

Σν αξρείν ζηελ πεξίπησζε ησλ Decolonizing Architecture, φπσο θαη ζηηο άιιεο 

πεξηπηψζεηο πνπ παξνπζηάζακε είλαη ην ζεκείν δηαξξαθήο κηαο δηεπξπκέλεο 

θαιιηηερληθήο πξαθηηθήο. Ζ πεξίπησζε ησλ Decolonizing ζπλαληά θαη απηή κε ηε 

ζεηξά ηεο θνκβηθά ζεκεία πνπ αθνξνχλ ηελ ηέρλε αξρείνπ. Παξνπζηάδεη πνιιέο 

εθιεθηηθέο ζπγγέλεηεο κε ηηο πξνεγνχκελεο πεξηπηψζεηο, αλαθνξηθά, γηα παξάδεηγκα, 

κε ηε ζπιινγηθφηεηα ε νπνία ραξαθηεξίδεη ην πξφηδεθη, ηε ζπλεξγαζία, ηε δηάλνημή 

ηεο πξνο άιια πεδία πέξαλ ηνπ πεδίνπ ηεο ηέρλεο. Δπίζεο ην έξγν ησλ Decolonizing 

δίλεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηε δηαρείξηζε ηνπ ηερλνπξγήκαηνο θαη πξνζθέξεη 

ελδηαθέξνπζεο πξννπηηθέο θαη επηπιένλ εξείζκαηα ηδηαίηεξα γηα ην „βήκα πέξαλ ηεο 

νπηνπίαο‟ ζηε δηαπινθή ηνπ αξρείνπ κε ηε δεκφζηα ζθαίξα, ηελ πξάμε θαη ηε 

ζεζκίδνπζα πξαθηηθή. Σν αξρείν ησλ Decolonizing δελ αθνξά κηα θιεηζηή αξρεηαθή 

πξαθηηθή, αιιά κηα δηεπξπκέλε αξρεηαθή δπλακηθή. Σν επίθεληξν ηνπ βξίζθεηαη ζηελ 

ελνξρεζηξσκέλε νξγάλσζε θνξέσλ. Πξνζβιέπεη κε ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο ζηηο 

                                                 
195 http://www.decolonizing.ps/site/?page_id=50, ηειεπηαία επίζθεςε 09/2010. 
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ίδηεο ηηο δεκνθξαηηθέο αμίεο, ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ησλ ζεζκψλ, ηε δνθηκαζία ησλ 

γισζζηθψλ παηγλίσλ, ηε ζχδεπμε ζεσξίαο θαη πξάμεο, επηηέιεζεο, αθηηβηζκνχ, 

ηεθκεξίσζεο θαη επαλάδξαζεο. Σν δήηεκα ζην νπνίν επηθεληξψλεη ην ελδηαθέξνλ ηεο 

ε ζπιινγηθφηεηα εθηείλεηαη πέξαλ ηνπ πεδίνπ ηεο ηέρλεο. Ζ πξαθηηθή ηνπο 

ελζσκαηψλεη κε ηδηαίηεξν ηξφπν ηηο ηδησηηθέο πεξηπέηεηεο αηφκσλ θαη νκάδσλ, νη 

νπνίεο γίλνληαη θαηαλνεηέο φρη ζηε κηα κνλαδηθή ηνπο πξννπηηθή αιιά ζηελ πνηθηιία 

ησλ φςεσλ ηνπο ε νπνία πεξηγξάθεη ηηο δεκφζηεο ππνζέζεηο. ην αξρείν ησλ 

Decolonzing „εηζαθνχγεηαη‟ ε αηνκηθή καξηπξία, πξνθεηκέλνπ, φκσο, λα ειέγρεηαη 

ζηα φξηα ηεο ζπιινγηθήο ελέξγεηαο.  

 

Σν ελ εμειίμεη  (in process) θαιιηηερληθφ πξφγξακκα ησλ Decolonizing Architecture 

ζηελ εθζεζηαθή θαη επηκειεηηθή ηνπ εθδνρή παξνπζηάδεηαη ζε θπζηθνχο ρψξνπο, 

αίζνπζεο κνπζείσλ, ελαιιαθηηθνχο εθζεζηαθνχο ρψξνπο θ.ιπ., ζε κηα ρσξηθή δηάηαμε 

πνπ απνηειείηαη απφ δηάθνξα απνζπάζκαηα ή ηεθκήξηα κειεηψλ θαη ζρεδηαζηηθψλ 

πξνηάζεσλ ζρεηηθά κε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο πξνο απν-απνηθηνπνίεζε (εηθ. 33, 34). 

ηα „αξρεηαθά εθζέκαηα‟ πεξηιακβάλεηαη πιηθφ πνπ αθνξά δξάζεηο, πξσηνβνπιίεο 

θαη καξηπξίεο ζρεηηθά κε ηηο πεξηνρέο. Ζ ηδηαηηεξφηεηα πνιιψλ απφ απηά ηα ηεθκήξηα 

καο ππνβάινπλ ζε κηα αξρεηαθή ινγηθή ή πξφζεζε. Αξθεηά απφ απηά ηα ηεθκήξηα 

είλαη αλνινθιήξσηα θαη απνζπαζκαηηθά ή αθφκα παξαπέκπνπλ ζε άιιν παξεκθεξέο 

πιηθφ, ην νπνίν δελ εθηίζεηαη, αιιά ππάξρνπλ αλαθνξέο ζηελ χπαξμή ηνπ. Μεγάιν 

κέξνο ηνπ πιηθνχ βξίζθεηαη ζε έλαλ νξγαλσκέλν δηαδηθηπαθφ ηφπν, ζηνλ νπνίν 

θηινμελείηαη, κεηαμχ άιισλ, ην ζρεηηθφ αξρείν καξηπξηψλ. Ο ηζηφηνπνο ηεο 

ζπιινγηθφηεηαο κε ηνλ ηξφπν πνπ είλαη νξγαλσκέλνο −ππάξρεη έλαο θαηάινγνο 

ιέμεσλ πνπ καο νδεγεί ζε έλα ζχκπαλ εξκελεηψλ, ζπκβάλησλ θαη δξάζεσλ− καο 

θαηεπζχλεη ζε κηα ιεμηθνγξαθηθή, επξεηεξηαθή αλάγλσζε ηνπ πξφηδεθη. Με έλαλ 

έκκεζν, αιιά ελδηαθέξνληα ηξφπν απηφ καο επαλαθέξεη ζηε ζεσξία ηνπ ιφγνπ θαη ηε 

δεκηνπξγηθή αμηνπνίεζε ηεο δνκηζηηθήο θαη κεηα-δνκηζηηθήο γισζζνινγηθήο 

παξάδνζεο, ζην δήηεκα ηεο αξρεηαθήο ζεζκίδνπζαο πξννπηηθήο. Δπίζεο, ζηνλ 

ηζηφηνπν, ζηελ θαηεγνξία Αθήγεζε (Narration) θηινμελείηαη ην Αξρείν 

πλεληεχμεσλ/Μαξηπξηψλ (Archive of filmed interviews/testimonies). ηελ 

αλαδήηεζε (search) ηνπ ηζηφηνπνπ ε ιέμε αξρείν „αλνίγεη‟ ζε έλα πινχζην πιηθφ 

δξάζεσλ, κειεηψλ, ζπλεληεχμεσλ, θσηνγξαθηψλ, εθζέζεσλ πνπ δίλνπλ κηα 
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αληηπξνζσπεπηηθή εηθφλα ησλ κεζφδσλ θαη ησλ ζηφρσλ ηεο νκάδαο. Σν πιηθφ 

„ελδπλακψλεη‟ ηελ νκάδα, παγηψλεη ζε ζπγθεθξηκέλεο εθθξάζεηο ηα αηηήκαηα ηεο θαη 

παξαδίδεηαη ζηε ρξήζε ησλ ησξηλψλ θαη ησλ επεξρφκελσλ γελεψλ.   

 

Σν έξγν ησλ Decolonizing είλαη ην ζπιινγηθφ πξφηδεθη κηαο νκάδαο αλζξψπσλ απφ 

δηαθνξεηηθέο πεηζαξρίεο, κε ππξήλα ηνπο αξρηηέθηνλεο Sandi Hilal, Alessandro Petti 

θαη Eyal Weizman. Δίλαη κηα πξσηνβνπιία ζπλάξζξσζεο αξρηηεθηφλσλ, 

επηζηεκφλσλ, θαιιηηερλψλ θαη ζηνρεχεη ζηε ζχκπξαμε φρη κφλν ελδν-θαιιηηερληθψλ 

αιιά θαη έμσ-θαιιηηερληθψλ δξψλησλ. Ζ νκάδα πξνζθαιεί κέιε ΜΚΟ –ηα αξρεία 

ησλ νπνίσλ νη Decolonizing ζεσξνχλ ρξήζηκα θαη απαξαίηεηα εξγαιεία κηαο 

ζπιινγηθήο δξάζεο κε θνηλνχο ζηφρνπο
196

– θαη ζπζηεκαηηθά ζπλεξγάδεηαη κε 

νξγαλψζεηο θαη πνιίηεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηηο ίδηεο πεξηνρέο. Ο ππξήλαο ηνπ 

εγρεηξήκαηφο ηνπο αθνξά κηα αξρηηεθηνληθή/θαιιηηερληθή κειέηε εθθελσκέλσλ 

παιαηζηηληαθψλ πεξηνρψλ, πνπ ππήξμαλ βάζεηο ηζξαειηλψλ ζηξαηεπκάησλ
197

. Υσξίο 

ακθηβνιία ην ζελάξην πνπ δηαηξέρεη ην πξφηδεθη είλαη ε δηακάρε κεηαμχ Δβξαίσλ θαη 

Παιαηζηηλίσλ. Ζ πνιεκηθή θξαζενινγία θαη κηα ζεηξά ηαθηηθψλ αθηηβηζκνχ πνπ 

ζπρλά πηνζεηνχλ νη δεκηνπξγνί ηνπ δελ αθήλεη ακθηβνιία γηα ηε ζέζε πνπ παίξλνπλ. 

Σν αξρείν ηνπο πεξηιακβάλεη αξρηηεθηνληθέο πξνηάζεηο ηεο νκάδαο, καξηπξίεο 

θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο, θαηαγξαθέο ησλ ζπκβάλησλ θαη ησλ (θαιιηηερληθψλ) 

δξάζεσλ. Σν πξφηδεθη νξγαλψλεηαη γχξσ απφ ηηο ρξήζεηο ηεο αξρηηεθηνληθήο θαη ηελ 

                                                 

196 Παξαηίζεηαη απφ ην θείκελν ηνπο Fragments of Possibility πνπ παξνπζηάδεηαη ζηνλ ειεθηξνληθφ 

θαηάινγν ηεο έθζεζεο, BozartArchitecture, ζην Βέιγην ην 2009. χκθσλα κε ηε δηαηχπσζε ηνπο «ηα 

αξρεία απηψλ ησλ ΜΚΟ είλαη επίζεο «δσληαλά αξρεία» ησλ Παιαηζηηλίσλ. «Έλα αξρείν πνπ ζα ελψλεη 

ηα επηκέξνπο αξρεία ησλ εθαηνληάδσλ, ηνπηθψλ ΜΚΟ, ζην νπνίν ε πξφζβαζε ζα κπνξνχζε λα παξέρεη 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πεξηβάιινλ, ηελ θνηλσληθή πξφλνηα, ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ηηο 

πνιηηηθέο πνπ αθνξνχλ φιε ηελ επηθξάηεηα ηεο Παιαηζηίλεο, κπνξεί λα πξνζθέξεη κηα απνθεληξσκέλε 

ελαιιαθηηθή ζηα ζπγθεληξσηηθά θξαηηθά θέληξα πιεξνθνξηψλ» 

http://www.decolonizing.ps/visitors.pdf, ηειεπηαία επίζθεςε, 6/10, ζ: 32.  

197 Ζ πηζαλφηεηα κεξηθήο ή ζπλνιηθήο εθθέλσζεο ησλ ηζξαειηλψλ «απνηθηψλ» θαηνρήο θαη πεξηνρψλ 

ζηξαηησηηθψλ βάζεσλ ηίζεηαη σο ην θνκβηθφ πεδίν ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ. Οη δψλεο πνπ 

απνδεζκεχηεθαλ ή ζα απνδεζκεπηνχλ απφ ηελ ηζξαειηλή παξνπζία απνηεινχλ γηα ηελ νκάδα, θξίζηκα 

εξγαζηήξηα κειέηεο ησλ πνιιαπιψλ ηξφπσλ επαλάρξεζεο, επαλαθαηνίθηζεο ή αλαθχθισζεο ηεο 

αξρηηεθηνληθήο πνπ καξηπξεί ηελ πξνεγνχκελε θαηάζηαζε ησλ πεξηνρψλ απηψλ. Ζ ζπλζήθε ηεο 

ελαπνκείλαζαο αξρηηεθηνληθήο, πνπ είλαη πξνζσξηλά απνδεζκεπκέλε απφ ηε θφξηηζε ηεο ζηξαηησηηθήο 

θαη πνιηηηθήο εμνπζίαο απνηειεί έλα απφ ηα θξίζηκα ζεκεία εθθίλεζεο απηήο ηεο κειέηεο. Έλαο 

δηαδηθηπαθφο ρψξνο (decolonizing.ps) πεξηιακβάλεη πεξηγξαθέο ησλ επηκέξνπο δξάζεσλ, πνπ θαη απηέο 

νξγαλψλνληαη ζε επηκέξνπο ζεκαηηθέο πεξηνρέο.  
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νξγάλσζε, θαηεγνξηνπνίεζε θαη απνθσδηθνπνίεζε ησλ ρσξηθψλ θαη άιισλ 

παξακέηξσλ, πνπ κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηε δηαδηθαζία ηεο απν-απνηθηνπνίεζεο. 

χκθσλα κε ηηο δηαηππψζεηο ησλ δεκηνπξγψλ ηεο, ε πξσηνβνπιία ζθφπηκα 

απνζπλδέεηαη απφ ηελ «επαγγεικαηηθή γιψζζα ηεο αξρηηεθηνληθήο θαη ηνπ αζηηθνχ 

ζρεδηαζκνχ», ησλ «επίζεκσλ» δειαδή „εηδηθνηήησλ‟ πνπ αζρνινχληαη κε απηά ηα 

δεηήκαηα. Δθηίζεηαη ζε δηεζλείο δηνξγαλψζεηο σο κηα ρσξηθή παξνπζίαζε 

απνζπαζκάησλ ελφο αξρείνπ, καθεηψλ, βίληεν θαη θείκελσλ ρσξίο λα δίλεηαη 

ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε ζθελνζεζία απηνχ ηνπ πιηθνχ, πέξα απφ ηελ θαηά θάπνην 

ηξφπν „ςπρξή‟, επηζηεκνληθή θαη ηερλνινγηθά άξηηα παξνπζίαζε ησλ „ηεθκεξίσλ‟. 

Απηή ε παξνπζίαζε επλνεί ηελ πξφθξηζε, ζε επίπεδν ηνπιάρηζηνλ θφξκαο, ηεο 

πεδφηεηαο έλαληη ηεο ιπξηθφηεηαο. Ζ επηινγή απηή είλαη, θαηά θάπνην ηξφπν, θνηλή 

ζηηο αξρεηαθέο πξαθηηθέο πνπ παξνπζηάδνπκε ζε απηφ ην θεθάιαην −ε νπνία 

παξαπέκπεη ζηελ αηζζεηηθή „απζηεξφηεηα‟ ηεο ελλνηνινγηθήο ηέρλεο ησλ δεθαεηηψλ 

60-70
198

. Οη πξαθηηθέο απηέο πνπ δηαθνξνπνηνχληαη σο πξνο ηηο πξνζέζεηο ηνπο 

επηιέγνπλ ηελ θπξηνιεμία σο κηα κέζνδν πξνβιεκαηνπνίεζεο ησλ νξίσλ ηεο 

θαιιηηερληθήο πξαθηηθήο. Δκθαλίδνληαη ζθφπηκα δηαθνξεηηθέο  γηα παξάδεηγκα, απφ 

πξαθηηθέο φπσο ησλ Kabakov, Boltanski, ζηηο νπνίεο αλαθεξζήθακε ζην πξνεγνχκελν 

θεθάιαην ή αθφκα απφ ην ππλσηηθφ βίληεν StasiLand, πνπ αθνξά ην αξρείν ηεο Stasi, 

ησλ αδεξθψλ Wilson θαη ηηο πνηεηηθέο εηθφλεο ηεο Susan Hiller θαη πνιιέο άιιεο 

αληίζηνηρεο ιπξηθήο αηζζεηηθήο πξαθηηθέο. Δληνχηνηο, ε ιπξηθφηεηα δελ πξνγξάθεηαη 

αιιά αμηνπνηείηαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν, φπσο είδακε ζηελ πεξίπησζε ηνπ Atlas 

Group.  

 

Ο επηζθέπηεο θαιείηαη λα πεξηδηαβεί, λα ειέγμεη θαη λα κειεηήζεη ην ππάξρνλ πιηθφ 

πνπ παξνπζηάδνπλ θάζε θνξά νη Decolonizing Architecture. Πξφθεηηαη γηα έλα ελεξγφ 

θαη ελ εμειίμεη αξρείν ην νπνίν επηδεηά ηελ εκπινθή ησλ ζεαηψλ φρη κφλν ζε επίπεδν 

ζχλζεζεο θαη εξκελείαο ηνπ πιηθνχ αιιά θαη ζπκκεηνρήο ζηηο επηκέξνπο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ παξαγσγή ηνπ αξρείνπ. Ζ ζπκκεηνρή, φκσο, 

δελ εμαληιείηαη ζε κηα θπξηνιεθηηθή δξαζηεξηνπνίεζε, πνπ ζα έρεη απηά 

                                                 
198 Ζ επξεηεξηαθφηεηα (indexicality) ηνπ Robert Morris, ην ελδηαθέξνλ γηα ηε ζπζηεκηθή, ηε κειέηε 

ζπζηεκάησλ ηνπ Hans Haacke, ε „θεηκεληθφηεηα‟ (textuality) ησλ Art & Language, ν απνγξαθηθφο 

ραξαθηήξαο ησλ εγρεηξεκάησλ ηνπ Douglas Huebler θαη γεληθφηεξα ε „αληη-εηθαζηηθή‟ ζηάζε ηεο 

ελλνηνινγηθήο ηέρλεο έζεζαλ ηηο βάζεηο ηεο „αξρεηαθήο πεδφηεηαο‟. 
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απνηειέζκαηα αιιά αλαθέξεηαη πεξηζζφηεξν ζηελ εζσηεξηθή δέζκεπζε αλαθνξηθά 

κε έλα „αξρείν θξίζεο‟ (πνπ αλαθέξεηαη, δειαδή, ζηελ εθδεισκέλε θξίζε κεηαμχ 

Δβξαίσλ θαη Παιαηζηηλίσλ). Ζ δέζκεπζε απηή πξνυπνζέηεη έλαλ «ελδφκπρν δηάινγν» 

(Arendt, 1986 [1958: 394), ηνλ νπνίν ε Arendt πεξηγξάθεη σο κηα «άθξσο ελεξγεηηθή 

θαηάζηαζε» (νπ.). Ζ δηαινγηθή δηαδηθαζία ηεο ζθέςεο, είλαη ν ηξφπνο  θαηά ηνλ 

νπνίν πξνπαξαζθεπάδεηαη ε ςπρή θαη θαηεπζχλεηαη  ν λνπο πξνο κηα ζεψξεζε ηεο 

αιήζεηαο πέξαλ ηεο ζθέςεο θαη ηεο νκηιίαο (νπ.). Ζ δέζκεπζε ηνπ ζεαηή ζρεηίδεηαη 

κε κηα ζεηξά εξσηεκάησλ πνπ θηλνχληαη γχξσ απφ ην πνηνη είλαη νη ρξήζηεο απηνχ ηνπ 

αξρείνπ, πνηεο ζηξαηεγηθέο ζα αλαπηχμνπλ γηα λα ην πξνζεγγίζνπλ, πψο ζα 

ππεξθεξάζνπλ ην γεγνλφο φηη ηα αξρεία είλαη εμ νξηζκνχ θαηαζθεπαζκέλα γηα λα 

πξνβάιινπλ ηηο ζέζεηο ηνπο, πνηεο είλαη πηζαλφηεηεο λα θηλεζνχλ αληίζεηα απφ ηελ 

πξνβιεπφκελε ξνή ηεο αθήγεζεο ηνπ αξρείνπ θαη λα απνθαιχςνπλ απηά πνπ νη 

δηαρεηξηζηέο επηζπκνχλ λα απνθξχςνπλ. Αθφκα, ν ζπγθεθξηκέλνο πξνβιεκαηηζκφο 

εθηείλεηαη ζηνλ ηξφπν πνπ  ε εκβάζπλζε ζηα ηεθκήξηα κπνξεί λα επηηξέςεη ζηνλ 

ζεαηή λα δηαθξίλεη ηελ θξπκκέλε ινγηθή πίζσ απφ απηά θαζψο επίζεο θαη ζηνλ ηξφπν 

πνπ ε ίδηα ηνπο ε αλάγλσζε, νη εξκελείεο, νη αλαθνξέο ζρεκαηίδνπλ εμίζνπ απηφ ην 

αξρείν. Πεξηζζφηεξν, ηα άηνκα δελ θαινχληαη λα αλαδεηήζνπλ ζε απηά ηα εξσηήκαηα 

ηελ αηηηνιφγεζε ησλ πξάμεσλ πνπ ελδέρεηαη λα αλαιάβνπλ, αιιά ηελ αιήζεηα ηεο 

χπαξμεο ηνπο θαη ησλ επηινγψλ ηνπο. 

 

Ο Hayden White, έρεη πξν πνιινχ επηζεκάλεη φηη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν θάπνηνο 

νξγαλψλεη (ηζηνξηθέο) πιεξνθνξίεο, πξνζπαζεί λα δηαζηαπξψζεη επηκέξνπο ζηνηρεία, 

δεκηνπξγεί θαηεγνξηνπνηήζεηο, αθφκα θαη ν ηερλνθξαηηθφο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν 

νξγαλψλεη θαθέινπο, βάδεη εηηθέηεο θαη ζηνηρεηνζεηεί επξεηεξηαθνχο θαηαιφγνπο, 

απνηειεί ηε ζπληνκνγξαθία κηαο γελεαινγίαο ζπζρεηηζκψλ, εξκελεηψλ πνπ έρνπλ 

πξνεγεζεί θαη «ινγηθψλ επηθξάηεηαο» [ζην (Hamilton et al., 2002: 90)]. Σν 

ελδηαθέξνλ πνπ δείρλνπλ νη δεκηνπξγνί ηνπ θαιιηηερληθνχ αξρείνπ γηα ηνλ ηξφπν πνπ 

νξγαλψλεηαη θαη θαηαζθεπάδεηαη κηα δνκή, γηα ηηο ίδηεο ηηο ηερληθέο αξρεηνζέηεζεο 

(archivization)  αθφκα θαη ζηηο πην κηθξέο ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο ακθηζβεηεί αιιά θαη 

ηαπηφρξνλα εκπινπηίδεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ. Σν ελδηαθέξνλ γηα ηηο παξαπάλσ 

ιεηηνπξγίεο θαη ηνλ ζεζκίδνληα ραξαθηήξα ηνπ αξρείνπ βξίζθεηαη πέξα απφ 

γξαθεηνθξαηηθέο δηεπζεηήζεηο, ζηελ ίδηα ηελ «αληηζηξεςηκφηεηα» (Arendt 1986 
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[1958]: 396). Ζ αληηζηξεςηκφηεηα, πεξηγξάθεη ηελ νξκή ησλ «ζρεκάησλ ζθέςεο» πνπ 

είλαη δπλαηφλ λα ζηξέςεη ηα «πάλσ-θάησ» νπνηαδήπνηε ζηηγκή ηεο ηζηνξίαο, ρσξίο 

απηφ λα είλαη απνηέιεζκα ζπγθεθξηκέλσλ ζπκβάλησλ, απνηέιεζκα ηζηνξηθήο 

αλαγθαηφηεηαο, θαηά ηελ Arendt (νπ.). Ζ αλαζηξεςηκφηεηα ραξαθηεξίδεη ηηο 

αλαηξνπέο ησλ παγησκέλσλ ηεξαξρηψλ (νπ.).  

Ζ απνθάιπςε ηνπ ίδηνπ ηνπ ζπζηήκαηνο πάλσ ζην νπνίν θαηαζθεπάδεηαη ην αξρείν 

απνθαιχπηεη ηηο αξρηθέο πεγέο, πξνζέζεηο, θαηεπζχλζεηο πάλσ ζηηο νπνίεο αξρηθά 

δηακνξθψζεθε ε ζπγθεθξηκέλε δνκή. Σν ζχκπιεγκα ηνπ αξρείνπ, ηεο αξρηηεθηνληθήο 

θαη ηεο απν-απνηθηνπνίεζεο έρεη κειεηεζεί απφ ηνλ Thomas Richards. Γηα ηνλ 

Rhichards ην απνηθηνθξαηηθφ αξρείν είλαη πιηθφ θαη εηθνληθφ (figurative), κηα 

κεηαθνξά κηαο απξαγκαηνπνίεηεο αιιά θνηλήο απηνθξαηνξηθήο θαληαζίαο, «έλα 

αξρέηππν γηα έλα παγθφζκην ζχζηεκα θπξηαξρίαο (domination). Απηφ επηηπγράλεηαη 

κε ηε δηακφξθσζε ελφο κεραληζκνχ γηα εδαθηθφ έιεγρν πνπ ξπζκίδεη ηελ παξαγσγή, 

δηαθίλεζε θαη θαηαλάισζε πιεξνθνξηψλ» (νπ.: 89). Σν αξρείν ησλ Decolonizing 

ζεκειηψλεη κηα λέα (απφ-απνηθηαθή) αξρεηαθή κπζνπιαζία (archival fiction) πνπ 

ζηνρεχεη φρη ζηελ αλάιπζε ηεο θφξκαο ηεο απν-απνηθηνθξαηηθήο αξρηηεθηνληθήο πνπ 

εκπεξηέρεη άιια ηεο ίδηαο ηεο ηαπηφηεηαο ηεο αξρηηεθηνληθήο πνπ πξνηείλεη θαη ησλ 

ππνθεηκέλσλ ζηα νπνία πξνζβιέπεη. 

 

Θα ζηαζνχκε πην αλαιπηηθά, φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ Temporary Services, ζην 

ειεθηξνληθφ αξρείν ζην νπνίν ζπγθεληξψλεηαη πιηθφ γηα ηε „δξάζε ηνπ αξρείνπ‟. 

Απηφ δε ζεκαίλεη φηη ε εθζεζηαθή εθδνρή ηνπ αξρείνπ είλαη ιηγφηεξν ζεκαληηθή. Ζ 

„αξρεηαθή έθζεζή‟ ηνπ απνηειεί αλαπφζπαζην θνκκάηη ηνπ πξφηδεθη θαη ζηξαηεγηθή 

δηάζεζεο ηνπ ζε έλα επξχηεξν θνηλφ. Σν πιενλέθηεκα πνπ πξνζθέξεη ην ειεθηξνληθφ 

αξρείν, ζε ρξήζηεο απνκαθξπζκέλνπο απφ ηηο εθάζηνηε παξνπζηάζεηο ηνπ είλαη, θαηά 

πσο θαίλεηαη, έλαο φρη ηπραίνο θνηλφο παξαλνκαζηήο γηα απηά ηα πνιπζηξσκαηηθά, 

πνιπθάλαια, απν-θεληξσκέλα αξρεηαθά έξγα. Οη δεκηνπξγνί ηνπ θαίλεηαη λα 

ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο φηη θαλείο δελ κπνξεί λα παξαθνινπζήζεη φιεο ηηο εθζέζεηο 

ζηηο νπνίεο θηινμελείηαη ην πξφηδεθη θαη ζηηο νπνίεο ιακβάλεη θάζε θνξά κηα άιιε 

θαηεχζπλζε, αλάινγα κε ην πνηα ζπγθεθξηκέλα ηεθκήξηα παξνπζηάδεη θαη κε πνην 

ηξφπν. Γηα κηα πην εθηεηακέλε (ζε πεξηερφκελν θαη ρξφλν) εηθφλα ησλ 

πνιπζηξσκαηηθψλ αλαγλψζεσλ, ησλ ζρεκαηηζκψλ πνπ παξάγεη έλα ηέηνηνπ είδνπο 
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αξρεηαθφ πξφηδεθη, ε πξνζβαζηκφηεηα πνπ επηηξέπεη ε ειεθηξνληθή ηνπ εθδνρή 

αλαδεηθλχεηαη σο κηα ρξήζηκε αηξαπφο. Γελ κπνξνχκε, φκσο, λα αξθεζηνχκε ζε κηα 

κφλν έθθξαζε ηνπ αξρείνπ. Γηα λα έρνπκε κηα φζν ην δπλαηφλ πιεξέζηεξε εηθφλα 

είλαη ζθφπηκν λα αλαδεηάκε ηηο δηαθνξεηηθέο εθδειψζεηο ηνπ. πρλά θαζεκηά απφ ηηο 

εθδνρέο ηνπ αξρείνπ, εθζεζηαθή, δηαδηθηπαθή, εθδνηηθή θ.ιπ., ζθφπηκα ππνιείπεηαη 

ζε ζηνηρεία. Σα θελά πνπ αθήλνπλ νη επηκέξνπο εθθξάζεηο, ππνγξακκίδνπλ απφ ηε κία 

ηε δπλακηθή ζρέζε πνπ νθείινπκε λα έρνπκε κε ηα ηεθκήξηα, ηα αξρεία θαη ηηο 

πνηθίιεο εθθξάζεηο ηνπο θαη απφ ηελ άιιε ην αδχλαηνλ ηνπ αξρείνπ.  

 

Οη δηαηππψζεηο ζρεηηθά κε ην „αδχλαην‟ ηνπ αξρείνπ θαη ηνλ δεκνθξαηηθφ ηνπ 

νξίδνληα ιακβάλνπλ κηα αθφκα  πξνέθηαζε πνπ ζπλδέεηαη κε ηηο „δπλαηφηεηεο‟ ηνπ 

δηαδηθηχνπ. χκθσλα κε ζρεηηθέο δηαηππψζεηο ζεσξεηηθψλ πνπ κειεηνχλ ηηο 

πνιηηηθέο δπλαηφηεηεο ζηελ „ειεθηξνληθή επνρή, ηηο πξννπηηθέο ηεο „ειεθηξνληθήο 

δεκνθξαηίαο‟, ν ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ (ηνπ ειεθηξνληθνχ αξρείνπ) δελ πξέπεη λα 

ζεσξεί a priori ηνλ θπβεξλνρψξν σο κηα δεκνθξαηηθή δεκφζηα ζθαίξα αιιά αληίζεηα 

έλα ρψξν ζηνλ νπνίν ειέγρεηαη απηή ε δπλαηφηεηα
199

. Απαηηείηαη έλαο πξνζεθηηθφο 

ζπλδπαζκφο κεζφδσλ, ηερληθψλ, θνηλσληθψλ θαη πνιηηηθψλ κέηξσλ, θαη ππφ απηήλ ηε 

άπνςε ππάξρεη αλάγθε λα αλαγλσξηζηνχλ νη ζχλζεηεο δηαδηθαζίεο πνπ απαηηνχληαη 

γηα λα αλαπηπρζεί απηή ε δπλαηφηεηα. Ζ ζπδήηεζε απηή είλαη πινχζηα αιιά πέξα απφ 

ηηο πξνζέζεηο ηεο παξνχζαο κειέηεο. ηελ πεξίπησζή καο αμηνπνηήζακε ηε 

δπλαηφηεηα πνπ πξνζθέξεη ε ειεθηξνληθή έθζεζε ηνπ πξφηδθεη, ρσξίο λα 

παξαιείπνπκε λα ζθεθηνχκε ηελ αμία ησλ ινηπψλ (θπζηθψλ) εθδειψζεσλ ηνπ 

αξρείνπ ηηο νπνίεο δελ βξίζθνπκε ζηνλ θπβεξλνρψξν.  

 

Ζ ειεθηξνληθή έθζεζε, παξνπζίαζε ηνπ αξρείνπ, είλαη κέξνο ηνπ παδι πνπ νθείινπκε 

λα αλαδεηήζνπκε (ζπκίδνπκε ηηο θσηνγξαθίεο ηνπ Fadl Fakhouri, πνπ παξαιείπνληαη 

απφ ηνλ ηζηφηνπν ηνπ αξρείνπ ηνπ Atlas Group). Ζ ειεθηξνληθή εθδνρή απηψλ ησλ 

αξρείσλ, θαζηζηά πην θαλεξφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κπνξεί θαλείο λα δεκηνπξγήζεη 

                                                 
199 Υξήζηκν γηα απηή ηε ζπδήηεζε είλαη ην άξζξν ηνπ Wolfgang Ernst, The Archive as Metaphor, From 

Archival Time to Archival Space (Ernst, 2004). Ο Ernst κειεηά ηε ζρέζε ηνπ αξρείνπ κε ηα λέα κέζα, 

ην δηαδηθηπαθφ „Μεγάιν Αξρείν‟, πξνβιεκαηίδνληαο καο γηα ην πξνλφκην ηνπ αξρείνπ σο ην a priori 

κηαο (εθ)δεκνθξαηηθήο εθδνρήο ηνπ. 
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έλα κεηά-αξρείν κε βάζε ηα θνκκάηηα πνπ επηιέγεη γηα ηελ θάζε πεξίπησζε λα 

ζπλζέζεη. Οη ζθφπηκεο „ειιείςεηο‟ ππελζπκίδνπλ φηη πξέπεη λα είκαζηε ζε εγξήγνξζε 

θαη ελήκεξνη γηα ηα νιηζζήκαηα πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θάζε κεηα-αλάγλσζε. 

Παξφι‟ απηά, ε δηαδηθαζία δελ γίλεηαη κε έλαλ απφιπηα αλεμέιεγθην ηξφπν. ηε δηθή 

καο πεξίπησζε, γηα παξάδεηγκα, βαζίζηεθε ζε κηα ιεμηθνγξαθηθή, φπσο αλαθέξακε 

πξνεγνπκέλσο, αλάγλσζε, ζηελ νπνία καο νδήγεζε ην ίδην ην γισζζάξη ελλνηψλ πνπ 

βξίζθεηαη ζηελ πξψηε ζειίδα ηνπ ηζηφηνπνπ ηεο νκάδαο. Σν γισζζάξη απηφ, 

απνηειεί, ήδε, απφ ηελ πιεπξά ησλ δεκηνπξγψλ ηνπ έλαλ νδεγφ αλάγλσζεο ηνπ 

πιηθνχ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην ειεθηξνληθφ αξρείν. Δπηβεβαηψλεη επίζεο κε 

παξαδεηγκαηηθφ ηξφπν ηελ «γξακκαηηθή ηνπ πνιηηηθνχ ιεμηινγίνπ» (Norval, April 

2006: 231). Σα πνιηηηθά ιεμηιφγηα, φζν θαη αλ βξίζθνπλ ηε ξίδα ηνπο ζηελ 

θαζεκεξηλή καο γιψζζα, δελ είλαη νχηε παληειψο άθακπηα, νχηε ηφζν εχπιαζηα. Γηα 

λα επηηχρεη θάπνηνο κηα ηθαλνπνηεηηθή θαηαλφεζε ησλ δπλαηνηήησλ θαη ησλ 

πεξηνξηζκψλ αιιαγήο ζην ιεμηιφγηα θαη ηηο επαθφινπζεο αιιαγέο ζηελ 

ππνθεηκεληθφηεηα, πξέπεη πξσηίζησο λα θαηαλνήζεη φηη δελ αξθεί λα αμηνπνηεί θαλείο 

κηα ζπγθεθξηκέλε γξακκαηηθή αιιά ηαπηφρξνλα λα αλαζηνράδεηαη πάλσ ζηε θχζε 

απηήο ηεο γξακκαηηθήο (νπ.). 

 

Σν γισζζάξη ζηελ ειεθηξνληθή πιαηθφξκα ησλ Decolonizing καο πξν(ζ)θαιεί ζε κηα 

ηέηνηα άζθεζε. Σν πξφηδεθη πεξηγξάθεηαη κε ιέμεηο θιεηδηά φπσο, αξρηηεθηνληθή, 

κλήκε, ηαπηφηεηα, αξρείν, αθηηβηζκφο θαη πάλσ απφ φια αλαθέξεηαη ζε κηα ηξέρνπζα 

θαη δηαξθή θξίζε πνπ αθνξά ηνπο λεφηεξνπο ρξφλνπο (ζε απηφ παξνπζηάδεη κηα πην 

έληνλε ζπγγέλεηα κε ην Atlas Group). Οη εηθφλεο πνπ ζπλδένληαη κε απηέο ηηο ιέμεηο 

δελ απνηεινχλ κηα νπηηθνπνίεζε, έλα νπηηθφ αλάινγν ησλ ιέμεσλ. Γεληθφηεξα νη 

εηθφλεο ηνπ αξρείνπ δελ βξίζθνληαη ζε πξνθαλή ζρέζε κε ηα θείκελα, ηνπο ηίηινπο, 

ηηο ζεκαηηθέο ηνπ αξρείνπ, φια απηά ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε „θξπθέο γεηηληάζεηο‟. 

Γελ αληηιακβαλφκαζηε ηηο εηθφλεο −νη νπνίεο σο επί ην πιείζηνλ είλαη, ζε επίπεδν 

θφξκαο, ηεθκεξησηηθνχ ραξαθηήξα− σο ακηγψο ηεθκήξηα, απνδείμεηο, πεηζηήξηα κηαο 

θαηάζηαζεο. Οη εηθφλεο δελ επηβεβαηψλνπλ, ζηεξίδνπλ ή δηθαηνινγνχλ ηε ζέζε πνπ 

ιακβάλεη ην αξρείν. Οη εηθφλεο θαη νη ιέμεηο είλαη κέξνο κηαο πνηεηηθήο δξάζεο. ηε 

ζρέζε ησλ εηθφλσλ θαη ησλ ιέμεσλ ππξνδνηείηαη ε ζεκαζία ηεο δεχηεξεο αλάγλσζεο, 

ηεο δχλακεο κε αλακελνκέλσλ ζπζρεηίζεσλ. Ζ πεξίπησζε ησλ Decolonizing, 
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ζηεξίδεη κηα αξρεηαθή πξαθηηθή ε νπνία πεηξακαηίδεηαη λα ζπλδπάζεη ηελ 

απνδφκεζε, ηε δηάξζξσζε ελαιιαθηηθψλ αξρείσλ θαη ηε δηεθδίθεζε ζπκπεξίιεςεο 

ζηνπο θπξίαξρνπο ζεζκνχο θαη κεραληζκνχο, αμηνπνηψληαο δεκηνπξγηθά ηα εξγαιεία 

ηνπ αξρεηαθνχ κεραληζκνχ. Τπφ απηή ηελ έλλνηα, ζπληζηά κηα ζεζκίδνπζα πξαθηηθή, 

ζηξέθνληαο ην ελδηαθέξνλ ηεο ζηελ πιέμε ηνπ «θνηλσληθνχ πνηείλ»/πξάηηεηλ θαη ηνπ 

«θνηλσληθνχ παξηζηάλεηλ»/ιέγεηλ (Καζηνξηάδεο, 1985 [1975]: 500). 

 

Ζ ζέζκηζε ελφο αξρείνπ απνηθηνθξαηηθήο αξρηηεθηνληθήο (αθφκα θαη αλ ην 

ζπγθεθξηκέλν δελ παξνπζηάδεηαη ξεηά σο ηέηνην) αθνξά ππνθείκελα πνπ 

αλαιακβάλνπλ ηελ „νξγάλσζε‟ ησλ ηαπηνηήησλ θαη ησλ αλαπαξαζηάζεσλ ζηελ ελ 

ιφγσ ζπλζήθε. Σν πιηθφ απηνχ ηνπ πξφηδεθη πεξηγξάθεη ηε ζχζηαζε κηαο λέαο ηάμεο 

πξαγκάησλ. Ζ ζχζηαζε δελ αθνξά ηε θπζηθή κφλν απν-απνηθηνπνίεζε 

ζπγθεθξηκέλσλ πεξηνρψλ, αιιά ηελ απν-απνηθηνπνίεζε φξσλ θαη ελλνηψλ πνπ 

ζπλδένληαη κε ήδε παγησκέλεο αληηιήςεηο ή επηβεβιεκέλεο εθθνξέο ζε ζρέζε κε 

ζπγθεθξηκέλα δεηήκαηα. Γηα παξάδεηγκα, ν φξνο «πξφζβαζε» ζην γισζζάξη 

ζπλδέεηαη κε ηνλ φξν αβεβαηφηεηα. Κάησ απφ ην ζρεηηθφ ιήκκα δηαβάδνπκε κεηαμχ 

άιισλ: «ν ζρεδηαζκφο (planning) ζε ζπλζήθεο αβεβαηφηεηαο δε ζα κπνξνχζε λα 

αληαπνθξίλεηαη ζε θακία δνθηκαζκέλε επαγγεικαηηθή κέζνδν». Δηζάγεηαη, έηζη ε 

ακθηβνιία ζε κηα αξρηθά ζεηηθά θνξηηζκέλε έλλνηα, αιιά ηαπηφρξνλα 

πξνθαηαβάιιεηαη, φπσο αλαθέξζεθε θαη πξνεγνπκέλσο, ε πεπνίζεζε φηη ε δπζθνξία 

κέζα ζηε (λεσηεξηθή) ζπλζήθε δελ παχεη λα πξνζθέξεη θαη θαηλνχξγηεο επθαηξίεο γηα 

δηθαηνζχλε θαη ειεπζεξία (Λίπνβαηο, 2001: 104). Έλαο αξλεηηθφο πξνζδηνξηζκφο 

κπνξεί λα γίλεη εξγαιείν θηλεηνπνίεζεο, ην „θνκβηθφ ζεκείν‟ ηεο ζπλάξζξσζεο 

επηζθαιψλ ππνθεηκέλσλ πνπ ηεινχλ „ελ ακθηβνιία‟. 

 

Ζ έλλνηα ηεο θαηνίθεζεο ζπλδέεηαη απφ ηνπο Decolonizing κε απηήλ ηεο έξεπλαο, πνπ 

εκπεξηέρεη ηελ πξάμε θαη ην ζψκα. Παξαζέηνπκε: 
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«ε έξεπλα δελ πξνεγείηαη ηεο πξαθηηθήο. Σε δείηε, είζηε κέξνο απηήο. Σν 

ππνθείκελν ελζσκαηψλεηαη ζε εζέλα. Σν ζψκα είλαη πνιχ ζεκαληηθφ ζε απηφ, 

[ππνδεηθλχεη] πνχ βξίζθεζαη, πνχ δηάιεμεο λα ηνπνζεηήζεηο ηνλ εαπηφ ζνπ»200  

Ο ηδησηηθφο θαη νηθείνο ρψξνο παξάγνπλ «πξφζζεηνπο ρψξνπο δξαζηεξηνηήησλ, 

ιφγνπ θαη πξάμεο» πνπ απνδεηθλχνπλ φηη «δελ ππάξρεη ιφγνο γηα έλα είδνο 

δξαζηεξηφηεηαο λα εμαζθείηαη ζε έλα κφλν πεδίν −[π.ρ. δεκφζην, θνηλσληθφ ή 

νηθείν]»− φπσο ζεκεηψλεη ε Ivana Ivkovic (2002: 620). Ζ έλλνηα «ζελάξηα» 

ζπλδέεηαη κε απηή ησλ ζπλαξζξψζεσλ. Γηαθνξεηηθνί εθπξφζσπνη νξγαληζκψλ, 

ζεζκψλ αιιά θαη ηδηψηεο εληάζζνληαη κέζσ ηνπ πξφηδεθη ζε έλα πξφγξακκα 

δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη ππνζέζεσλ πνπ θαηαγξάθνληαη θαη θαηαρσξνχληαη, σο 

ηεθκεξησηηθφ πιηθφ αιιά θαη σο πιηθφ πξνο ρξήζε γηα ηελ πηζαλή επίιπζε ηνπ 

δεηήκαηνο. Ζ «απαηξία» (statelessness) ζπλδέεηαη κε ηηο ΜΚΟ. Ο Sandi Hilal 

ζπλζέηεη ηηο δχν απηέο ζπλζήθεο αθήλνληαο λα αησξείηαη κηα ακθηζπκία ζρεηηθά κε ην 

αλ θαη νη δχν ζπλζήθεο αθνξνχλ –φπσο είπακε θαη ζηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε ησλ 

T.S.– κηα πξαγκαηηθφηεηα επηινγήο, ειεπζεξίαο ή „αλαγθαζηηθήο ειεπζεξίαο‟. Ζ ιέμε 

απηή ζπλδέεηαη αθφκα κε ηελ ηδέα κηαο ηζρπξήο θνηλσλίαο πνιηηψλ. ε απηέο ηηο δχν 

ζπλζήθεο −ηεο απαηξίαο θαη ηεο θνηλσλίαο πνιηηψλ− ζηέθεηαη ελδηάκεζα, σο 

δνθηκαζκέλε άζθεζε ε δνκή ησλ ΜΚΟ. Απηή ε δνκή σο πην επέιηθηε δνκή έρεη 

θαηαθέξεη λα «θπβεξλήζεη» ζε κηα ζπλζήθε φπνπ νη κε επέιηθηεο επίζεκεο αξρέο, 

−ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ε Palestinian Authority− έρνπλ απνηχρεη, κε 

βξίζθνληαο ηξφπνπο λα δηαρεηξηζηνχλ επνηθνδνκεηηθά ηελ θαηάζηαζε ρσξίο «ηα 

εξγαιεία ελφο έζλνπο ή ελφο θξάηνπο». χκθσλα κε ηε ζέζε πνπ πξνάγεη ην αξρείν 

ησλ Decolonizing, πξνθεηκέλνπ λα «εξγαζηεί [θαλείο] ζε έλα ζελάξην [ζην ιήκκα 

απηφ επαλέξρεηαη ην δήηεκα ησλ ζελαξίσλ] φπνπ νη άλζξσπνη ζα είλαη ελεξγνί ζε κηα 

απφ-απνηθηνθξαηηθή Αξρηηεθηνληθή, νη ΜΚΟ είλαη ην θαιχηεξν δπλαηφ πξνπχξγην, 

[ζηε ζπγθεθξηκέλε ζπγθπξία γηα ηνπο ζθνπνχο] ηνπ Παιαηζηηληαθνχ ιανχ»
201

.  

 

Μπνξεί θαλείο λα ζθεθηεί ηελ δηαπινθή ηεο απαηξίαο, ηεο ηζρπξήο θνηλσλίαο πνιηηψλ 

θαη ησλ ΜΚΟ, ζηε ζχλδεζε ηεο θπβεξλεζηκφηεηαο κε ην αξρείν. Σν αξρείν απηφ 

δηαζθαιίδεη πξφζβαζε, «νξαηφηεηα» (visibility, view) θαη πξνζδίδεη δηαθνξεηηθφ 

                                                 
200 http://www.decolonizing.ps/site/?page_id=50, ηειεπηαία επίζθεςε 09/2010 
201 http://www.decolonizing.ps/site/?page_id=16, ηειεπηαία επίζθεςε 09/2010. 

http://www.decolonizing.ps/site/?page_id=16
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λφεκα ζηνλ φξν «δηθαηνζχλε» δειψλνληαο φηη απηνί νη φξνη δελ είλαη 

αδηακθηζβήηεηνη, νχηε έρνπλ θαζνιηθή ζεκαζία, αιιά ιακβάλνπλ θάζε θνξά 

δηαθνξεηηθφ λφεκα αλάινγα κε ηε ζέζε πνπ παίξλεη θαλείο απέλαληη ζην δήηεκα. Οη 

φξνη απηνί επαλαπξνζδηνξίδνπλ ηνπο φξνπο κε ηνπο νπνίνπο δηεθδηθείηαη ε απν-

απνηθηνπνίεζε. Ζ δπζθνξία ηεο απαηξίαο, ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, δεκηνπξγεί 

θηλεηνπνίεζε γηα θαηλνχξγηεο επθαηξίεο γηα δηθαηνζχλε θαη ειεπζεξία. Ζ ζεζκίδνπζα 

πξννπηηθή ζηελ νπνία πξνζβιέπεη απηφ ην αξρείν, πνπ πξνβιεκαηνπνηεί, αιιά δελ 

αξλείηαη ηε ζεκαζία ηνπ έζλνπο, ηνπ θξάηνπο θαη ησλ επίζεκσλ αξρψλ, επηβεβαηψλεη 

φηη κηα δηαδηθαζία ζέζκηζεο δελ κπνξεί λα μεθηλήζεη ρσξίο αληαπφθξηζε ζε θάπνηνλ 

κεγάιν Άιιν πνπ καο εγθαιεί. Μηα ζπλζήθε, κηα „αξρή‟ επηιέγεηαη έλαληη κηα άιιεο 

σο πην δίθαηεο θαη απνδεθηήο ζηα κάηηα πνιηηψλ/ζεαηψλ νη νπνίνη ζπγθαηαηίζεληαη λα 

ηελ „ππα-αθνχζνπλ‟. Ζ δηαπίζησζε καο επαλαθέξεη ζηηο δηαηππψζεηο ηνπ ηέηαξηνπ 

θεθαιαίνπ ζρεηηθά κε κηα ζεζκίδνπζα πξαθηηθή πνπ είλαη ζε ζέζε λα κεηαζρεκαηίζεη 

ηελ ηέρλε ηεο θπβεξλεζηκφηεηαο, φρη κφλν ζε ζρέζε κε ηνπο ζεζκνχο ηνπ πεδίνπ ηεο 

ηέρλεο ή ησλ ζεζκψλ ηεο. Αθνξά, δειαδή, ηελ επζχλε σο πξνο ηελ ίδηα ηε δηαδηθαζία 

ηεο ζέζκηζεο πνπ πξνζβιέπεη ζε πνιηηηθέο πξαθηηθέο πνπ δηαζρίδνπλ εγθάξζηα ηα 

πεδία, ηηο δνκέο θαη ηνπο ζεζκνχο. Ζ ηέρλε ηεο θπβεξλεζηκφηεηαο είλαη θαη απηή κηα 

έθθξαζε ηεο ζπιινγηθφηεηαο. 

 

Σν ηειεπηαίν ιήκκα ηνπ γισζζάξηνπ «ζέα/φξακα» (vision), είλαη ηδηαίηεξα θξίζηκν 

γηα ηελ πξννπηηθή ηνπ αξρείνπ. πλδέεηαη, αξρηθά, κε ηελ εηθφλα θαη ηελ πεξηγξαθή 

ελφο παλνπηηθνχ, επηηεξεηηθνχ (surveying) νηθηζκνχ. Ζ πεξηγξαθή θάησ απφ απηφ ην 

ιήκκα αθνξά, θαηαξράο, έλαλ ρσξνηαμηθφ «νπηηθφ κεραληζκφ» πνπ θαηλνκεληθά καο 

απνζπλδέεη απφ ηηο ηδενινγηθέο ζπκπαξαδειψζεηο ηεο ιέμεο φξακα, παξαπέκπνληάο 

καο ζηηο πην θπξηνιεθηηθέο απνδφζεηο ηεο. Δδψ γηα άιιε κηα θνξά επαλέξρεηαη ην 

δήηεκα ηεο θπξηνιεμίαο σο άξλεζεο ηεο θπξηνιεμίαο. Ζ αλαθνξά ζηηο θπξηνιεθηηθέο 

απνδφζεηο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ πξφζεζε „αληηζηξεςηκφηεηαο‟. Οη εκπλεπζηέο 

απηνχ ηνπ ζρεδίνπ κάο εμεγνχλ φηη ν «ρψξνο κεηαμχ ησλ ζπηηηψλ θαη ε νξγάλσζε ησλ 

δσκαηίσλ θαη ησλ παξαζχξσλ αθνινπζνχλ ζρεδηαζηηθέο αξρέο πνπ επηδηψθνπλ λα 

κεγηζηνπνηήζνπλ ηε δχλακε ηεο ζέαο
202

 ε νπνία έρεη θαηά λνπ «ηδενινγηθέο θαη 

                                                 
202 Ο φξνο vision έρεη πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο ζεκαζίεο, ζηα Διιεληθά επηιέγνπκε θάζε θνξά απηή 

πνπ ζρεηίδεηαη κε ην λφεκα ηεο θάζε πξφηαζεο. 
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ζηξαηεγηθέο επηδηψμεηο»
203

. Ζ ιέμε (vision-ζέα/φξακα) έρεη κηα νπδέηεξε ζεκαζία θαη 

κηα ηδενινγηθά θνξηηζκέλε ζεκαζία. Ζ ηδενινγηθά θνξηηζκέλε ζεκαζία κπνξεί λα 

αθνξά κηα „θαηάζηαζε έθζηαζεο‟ πνπ ζπλνδεχεηαη απφ εμηδαληθεπκέλνπο ζηφρνπο, 

κπνξεί, επίζεο, λα αθνξά κηα πνιηηηθή ππφζρεζε πνπ ιακβάλεηαη κε ππεπζπλφηεηα 

θαη ζχλεζε. ε θάζε πεξίπησζε, φπσο γίλεηαη ζαθέο απφ ηα ιήκκαηα ηνπ αξρείνπ, ε 

δηαθνξεηηθή θαηαλφεζε ησλ ιέμεσλ ζρεηίδεηαη απφ ηα ζπκθξαδφκελα, ηα νπνία 

θαζνξίδνπλ ηελ πξφζιεςε ηεο ηδέαο πνπ πεξηγξάθεη ε ιέμε. ηελ ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε ε έλλνηα παιηλδξνκεί κεηαμχ ηεο αξλεηηθήο ζεκαζίαο ηνπ κεραληζκνχ ηνπ 

παλνπηηθνχ θαη εθείλεο πνπ αλαθέξεηαη ζε κηα εηδπιιηαθή φςε. Απηφ πνπ θαίλεηαη σο 

κεηνλέθηεκα κπνξεί λα αληηζηξαθεί ζε κηα ζεηηθή ελέξγεηα πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη 

ζηελ αλαηξνπή ησλ παγησκέλσλ θαη θαηλνκεληθά κε αληηζηξέςηκσλ ζπλζεθψλ. Οη 

«ζηξαηεγηθέο επηδηψμεηο», άιισζηε, έρνπλ κηα ζπγθεθξηκέλε αλαθνξά. ηνρεχνπλ 

ζηε δηαηάξαμε ηεο παγησκέλεο ζπλζήθεο γηα ηελ πεξηνρή, ηνπ πεξηνξηζκνχ θαη ηεο 

επίβιεςεο ηεο παιαηζηηληαθήο κεξίδαο ηνπ πιεζπζκνχ απφ ηζξαειηλέο θαη δηεζλείο 

δπλάκεηο.  

 

Ζ πνιπζεκία απνηειεί γηα ηνπο Decolonizing κηα θνκβηθήο ζεκαζίαο πξαθηηθή, παξά 

ηε ζπρλή πνιεκηθή θξαζενινγία πνπ ρξεζηκνπνηνχλ. Υξεζηκνπνηείηαη γηα λα 

πεξηγξάςεη ζέζεηο πνπ εθ πξψηεο φςεο θαίλνληαη σο κε πνιεκηθέο, νπδέηεξεο, 

ηνπνζεηήζεηο θαη πεξηγξαθέο. Ζ πνιπζεκία, ή, κάιινλ, ζα ιέγακε θαιχηεξα, ε 

δηέγεξζε ηεο πνιπζεκίαο, απνηειεί κηα αζπίδα ε νπνία πξνζηαηεχεη ην εγρείξεκά 

ηνπο, απφ ηελ πξνζθφιιεζε ηεο πξφηαζήο ηνπο ζην γξάκκα „ηειηθψλ ιχζεσλ‟ θαη 

κνλφδξνκσλ. Σαπηφρξνλα, νη δεκηνπξγνί ηνπ αξρείνπ θξνληίδνπλ λα κελ νιηζζαίλνπλ 

ζε ζρεηηθηζηηθέο δηαηππψζεηο σο πξνο ην πνην είλαη ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα απηήο 

ηεο πξνζπάζεηαο πνπ ζπλεπάγεηαη ηφζν ηελ «έθιεηςε ηνπ εζηθνχ φζν θαη ηνπ 

πνιηηηθνχ Λφγνπ» (Λίπνβαηο, 2001: 120). ε θάζε πεξίπησζε νδεγνχκαζηε ζηελ 

επηζπκία ηεο απν-απνηθηνπνίεζεο, ηεο εθπιήξσζε ελφο „δίθαηνπ παιαηζηηληαθνχ 

νξάκαηνο‟.  

 

                                                 
203 http://www.decolonizing.ps/site/?page_id=11, ηειεπηαία επίζθεςε 09/2010. 

http://www.decolonizing.ps/site/?page_id=11
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Οη Decolonizing δελ „ππεθ-θεχγνπλ‟ ζηελ πνιπζεκία. Ζ πνιπζεκαληφηεηα ζηαδηαθά 

ππνρσξεί ζε πην θαζαξέο δηαηππψζεηο: «θάζε πξάμε απν-απνηθηνπνίεζεο πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεη δξάζεηο κεζνιάβεζεο (intervention) ζην πεδίν ηνπ νξακαηηζκνχ 

(vision)». Ο «νξακαηηζκφο» αθνξά ηελ αλάθηεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ελφο 

παιαηζηηληαθνχ ηξφπνπ δσήο. θφπηκα, ε δηαηχπσζε ηνπο, αξρηθά αλαθέξεηαη ζηα 

πξνθαλή, παγησκέλα, θνιθιφξ ζηνηρεία ηεο θπζηνγλσκίαο ηνπ ηνπίνπ αιιά ζηε 

ζπλέρεηα επεθηείλεηαη ζηελ αληηζηξνθή ηνπ ξφινπ επηηεξνχκελνπ-επηηεξεηή θαη ζηελ 

ακθίζπκε θαη επηζθαιή ζρέζε ηνπ ηνπνηεξεηή κε ην ηνπίν. χκθσλα κε ηε 

δηαηχπσζε ησλ Decolonizing: 

«Ζ βνπθνιηθή ζέα απφ ηα παξάζπξα ηνπ ζπηηηνχ ελδπλακψλεη κηα αίζζεζε εζληθνχ 

„αλήθεηλ‟ (belonging), θαζψο ππνδεηθλχεη ίρλε ηεο παιαηζηηληαθήο θαζεκεξηλφηεηαο 

–ειαηψλεο, ιηζνζθεπέο (stone terraces), θνπάδηα– σο ζεκαίλνληα ελφο αξραίνπ ηεξνχ 

ηφπνπ. Ζ ζέα είλαη επίζεο ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο θαζψο επνπηεχεη ηαθηηθνχο 

δξφκνπο θαη επηηεξεί (surveying) παιαηζηηληαθέο πφιεηο θαη θαηαπιηζκνχο 

πξνζθχγσλ. Ζ νπηηθή επελέξγεηα (visual affect) γηα ηνπο Παιαηζηηλίνπο βξίζθεηαη 

ζηελ πξφθιεζε (generating) κηα ζπλερνχο αίζζεζεο επίβιεςεο (being seen). ηηο 

παιαηζηηληαθέο πφιεηο θάπνηνο δελ κπνξεί λα απνθχγεη ην ζέακα κηαο ηέηνηαο 

ρσξηθήο δηεπζέηεζεο [δηεπζέηεζε πνπ θάλεη ηνλ θαζέλα] ζηηο πεξηζζφηεξεο 

πεξηπηψζεηο νξαηφ […]» (νπ.).  

«Δάλ δνχκε ηελ απνηθηαθή δνκή σο έλαλ νπηηθφ κεραληζκφ ζε αζηηθή θιίκαθα, ε 

ηδέα ηεο ζέαζεο (vision) πξέπεη λα αλαηξαπεί −λα ζηξαθεί ζηνλ ίδην ηεο ηνλ εαπηφ. 

[…] . Πξνθαλψο γηα λα ηηο ειέγρνπλ θαη λα ηηο επηηεξνχλ. Απηή, φκσο, ε ίδηα ε 

ζέαζε κπνξεί λα επηθνξηηζηεί κε άιια πεξηερφκελα. Ζ ηδέα ηεο απφ-απνηθηνπνίεζεο 

δελ αθνξά κφλν ηε θπζηθή θαηνρή. Πψο κπνξεί λα εμνπζηάδεη θαλείο θάηη κέζσ ηεο 

ζέαζεο. Πψο κπνξεί λα ζπκκεηέρεη θαλείο ζην ηνπίν κέζσ απηήο; […] Ζ ζέα (vision) 

ησλ επνίθσλ είλαη ακθίζπκε ζε ζρέζε κε ην ηνπίν. Με ην αλνηρηφ είδνο ζέαο, θαζεηί 

είλαη νξαηφ αιιά δελ είλαη πξνζβάζηκν. Απηή ε αιιειεπίδξαζε είλαη αμηνπεξίεξγε, 

απφ ηε κία πιεπξά ππάξρεη έλαο ζαπκαζκφο απφ ηελ πιεπξά ησλ επνίθσλ γηα ηελ 

απζεληηθφηεηα ησλ Παιαηζηηλίσλ. Καζψο θαη ε επηζπκία λα ηνπο εθηνπίζνπλ. 

Τπάξρεη κηα αληίθαζε ζην δηθφ ηνπο πεδίν νξαηφηεηαο (visibility) »204. 

Ζ αξρηηεθηνληθή πξφηαζε ησλ Decolonizing πεξηιακβάλεη ζρέδηα πνπ ππνγξακκίδνπλ 

ηελ παξαπάλσ ακθηιεγφκελε ζρέζε θαη πξνηείλνπλ ζρήκαηα, εθκεηαιιεπφκελνη ηελ 

ακθηζπκία. Απηή κεηαηξέπεηαη ζε ελδπλακσηηθφ κνριφ γηα κηα ζπλζήθε πνπ ζα 

αληηζηξέθεη θαη ζα αλαηξεί ηε ζρέζε επηηεξεηή/επηηεξνχκελνπ, επνίθνπ θαη θαηνίθνπ. 

                                                 
204 Eyal Weizman, http://www.decolonizing.ps/site/?page_id=11 
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Σα ζρέδηα είλαη κέξνο κηαο «Μειινληηθήο Αξρηηεθηνληθήο» (Hilal et al., 2008: 8) ε 

νπνία ζπκκεηέρεη ζηε δηαηάξαμε ελλνηψλ θαη θπζηθνπνηεκέλσλ ζρέζεσλ. χκθσλα 

κε ηε δηαηχπσζή ηνπο: 

«εηζεγνχκαζηε ηελ πξνζζήθε ζηηο λνκηθίζηηθεο πξνζεγγίζεηο ζην δηθαίσκα 

επηζηξνθήο κηαο πξνβνιήο πνπ πξνηείλεη κηα ζεηξά απφ εηθφλεο πνπ απνζθνπνχλ ζην 

άλνηγκα ηεο θαληαζίαο πξνο δηαθνξεηηθέο κνξθέο κε ηηο νπνίεο ε πξαγκαηηθή 

επηζηξνθή κπνξεί λα ιάβεη ρψξα. Πηζηεχνπκε φηη ν ζπλδπαζκφο κηαο λνκηθήο θαη 

κηαο αξρηηεθηνληθήο πξνζέγγηζεο είλαη απαξαίηεηνο πξνθεηκέλνπ λα μεδηπισζεί 

(open) ε πνιηηηθή θαληαζία»205. 

Ζ „πξνβνιηθή πξφηαζε‟ ζην κέιινλ ρξήδεη δηεπθξίληζεο ζρεηηθά κε νπηνπηθά 

εξείζκαηα πνπ κπνξεί θαλείο βηαζηηθά λα απνδψζεη ζην πξφηδεθη. Οη ίδηνη νη 

Decolonizing παξαδέρνληαη φηη ην πξφηδεθη έρεη κηα νπηνπηθή δηάζηαζε (νπ.). Ζ 

πξσηνβνπιία ηνπο ζπλδέεηαη κε ηελ ειπίδα ηεο  «απν-απνηθηνπνίεζεο» ηνπ λνπ, πνπ 

απνηειεί, φπσο ιέλε νη ίδηνη, «ην πξψην βήκα πξνθεηκέλνπ νη Παιαηζηίληνη λα 

αξζξψζνπλ ην δηθαίσκα λα ζρεδηάζνπλ ην κέιινλ θαη λα αλαθηήζνπλ ηνπο θνξείο 

αληηπξνζψπεπζήο ηνπο (their agency)»
206

. 

 

πλδπάδνληαο, άιισζηε ηελ πξνβνιηθή αξρηηεθηνληθή πξφηαζε ζην θσο κηαο, φπσο 

αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο, εθδεισκέλεο θξίζεο, νη κε πινπνηεκέλεο αξρηηεθηνληθέο 

πξνηάζεηο πνπ ζπλζέηνπλ έλα αξρείν κειινληηθήο αξρηηεθηνληθήο, απηφκαηα θέξλνπλ 

ζην λνπ νπηνπηζηηθά αξρηηεθηνληθά εγρεηξήκαηα ησλ αξρψλ ηνπ αηψλα. Ζ 

θνπηνπξηζηηθή αξρηηεθηνληθή ησλ αξρψλ ηνπ 20
νχ

 αηψλα, ζπλδέζεθε, σο γλσζηφλ, κε 

καηαηψζεηο πνπ επέθεξε ε βαζηά νηθνλνκηθή θαη θαη‟ επέθηαζε θνηλσληθή θξίζε ηεο 

επνρήο θαη νδεγήζεθε ζε αληηδξαζηηθά κνλνπάηηα νινθιεξσηηθψλ, απφιπησλ 

θαληαζηψζεσλ ηειηθήο αξκνλίαο, ζηελ ηξνκαθηηθή ηεο εθδνρή, ζηε βάζε ηεο 

εμάξζξσζεο εμηιαζηήξησλ ζπκάησλ (ηαπξαθάθεο, 2008 [1999]: 203). Ζ θξαηνχζα 

ηδέα γηα ηελ νπηνπία βαζίδεηαη ζηελ αλάγθε «γηα νπηνπηθφ λφεκα ζε πεξηφδνπο 

απμεκέλεο αβεβαηφηεηαο, θνηλσληθήο αζηάζεηαο θαη ζχγθξνπζεο» (ηαπξαθάθεο, 

2008: 202). Ζ πξνζέγγηζε ησλ Decolonizing, φκσο, ξεηά δηαθνξνπνηείηαη απφ ηέηνηνπ 

ηχπνπ νπηνπηθά λνήκαηα. πσο, δειψλνπλ νη δεκηνπξγνί ηνπ, ην έξγν ηνπο «δελ 

                                                 
205 http://www.decolonizing.ps/site/?page_id=50 
206 νπ. 
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αξζξψλεη κηα νπηνπία επαλφξζσζεο». Σα αξρηηεθηνληθά ζρεδηάζκαηα δελ αθνξνχλ 

κηα ζπλζήθε θαληαζηαθήο ζηαζεξφηεηαο γηα ηνπο Παιαηζηηλίνπο. Αθνξνχλ ηελ 

«εγθαζίδξπζε αξέλσλ ζπιινγηζκνχ» (Hilal et al et al. 2008: 6) ζηελ πεξηνρή σο έλαλ 

εθ ησλ κεραληζκψλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ θαη ηελ αλάιεςε δξάζεο.  

 

Ζ βάζε πνπ ζέηεη απηφ ην πξφηδεθη „αξρεηαθήο δπλακηθήο‟ ζπλδέεη ην κειινληηθφ 

αξρείν, γηα κηα αθφκε θνξά, κε ην δήηεκα ηνπ αληαγσληζκνχ, ηεο εγεκνλίαο, πνπ 

βξίζθεηαη ζηε ζπλάξζξσζε απέλαληη ζε έλαλ θνηλφ ερζξφ, πνπ αλαδεηά ηε ζέζε ηνπ 

πέξα απφ ηελ «εζηθή ηεο αξκνλίαο» [έθθξ. ηαπξαθάθε (νπ.)]. πλδέεη ην αξρείν, κε 

ηελ πεπνίζεζε φηη ε ζεζκίδνπζα πξαθηηθή θαη ηα εθθέξνληα απηήο, απνηεινχλ 

βαζηθέο πξνυπνζέζεηο ηεο ίδηαο ηεο δεκνθξαηίαο θαη δελ επηηξέπνπλ ηελ αληηδξαζηηθή 

δηαθπγή ζηε δεκηνπξγία „εμηιαζηήξησλ ζπκάησλ‟. Ζ ξηδνζπαζηηθή πξννπηηθή 

έγθεηηαη ζε κηα ζεζκίδνπζα πξαθηηθή πνπ είλαη ζπλεηδεηή σο πξνο ηηο θπζηθνπνηήζεηο 

πνπ παξάγεη θαη ηαπηφρξνλα παξακέλεη αλνηρηή ζηελ έγθιεζε ηνπ Άιινπ . 

 

ε έλα παξφλ πνπ θαίλεηαη λα έρεη κπινθάξεη, φπνπ θπξηαξρνχλ ζπζηήκαηα πνπ 

έρνπλ απνηχρεη, ε ηδέα ηεο νπηνπίαο θαίλεηαη λα αλαιακβάλεη έλα πνιχ νπζηαζηηθφ 

ξφιν. Ζ ηδέα απηή ζπλήζσο ζπλδέεηαη κε ην ζηνηρείν ηεο ειπίδαο, ην νπνίν έηζη θαη 

αιιηψο, φπσο ζεκεηψλεη ν ηαπξαθάθεο (2008 [1999]: 218), είλαη απαξαίηεην γηα κηα 

θνηλσλία, θαζψο «θνηλσλία ρσξίο ειπίδα είλαη λεθξή». Σν ζηνηρείν απηφ, φκσο, φπσο 

εμεγεί ν ζεσξεηηθφο, παξαπέκπνληαο ζηνλ Derrida, δελ είλαη απαξαίηεηα νπηνπηθφ. 

Σν γεγνλφο ηεο ππφζρεζεο, ιακβάλεη ρψξα ζην εδψ θαη ηψξα, θαζψο ε δηελέξγεηα ηεο 

νκηιίαο πνπ κεηαθέξεη απηή ηελ ππφζρεζε είλαη, ήδε, έλα ζπκβάλ πνπ ιακβάλεη 

ρψξα. Γελ πξέπεη λα εληάζζνπκε ην ζηνηρείν ηεο ειπίδαο απαξαίηεηα ζε έλα νπηνπηθφ 

φξακα, αιιά αληίζεηα λα ην δηαθνξνπνηνχκε απφ απηφ (νπ.).  

 

Μηα δίθαηε ιχζε ζην πιαίζην ελφο δεκνθξαηηθνχ ιφγνπ, αλαγλσξίδεη ηελ 

αδπλαηφηεηα θαη ηηο θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο ηνπ νξάκαηνο κηαο νπηνπηθήο 

αξκνληθήο θνηλσλίαο. Ζ «αληαγσληζηηθή πνιπκνξθία ησλ αληηιήςεσλ πεξί αγαζνχ 

δελ ζεσξείηαη θάηη αξλεηηθφ πνπ ζα πξέπεη λα εμαιεηθζεί», αιιά ζηνηρείν πνπ ζα 
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πξέπεη λα ην εθηηκνχκε (νπ.: 219). Ζ «δεκνθξαηία […] βαζίδεηαη θαηεμνρήλ ζηελ 

αλαγλψξηζε θαη ζεζκνπνίεζε ηνπ πνιηηηθνχ» (νπ.: 220). Αθνξά ηε δηαηήξεζε ηνπ 

θελνχ ζηελ εμνπζία θαη ην αξρείν έρεη ην δηθφ ηνπ ξφιν ζε απηφ σο πνιχηηκν 

εξγαιείν. Σν γεγνλφο φηη ε δεκνθξαηία βαζίδεηαη αθξηβψο ζηελ αλαγλψξηζε ηεο 

ζεζκνπνίεζεο ππνγξακκίδεη γηα άιιε κηα θνξά, ηελ αλαγθαηφηεηα ηνπ ζεζκίδεηλ, ην 

δήηεκα ησλ ζεζκψλ «πνπ εγθαζηδξχνπλ κηα ηδηαίηεξε δπλακηθή αλάκεζα ζηε 

ζπλαίλεζε θαη ηε δηαθσλία» [Mouffe ζην (ηαπξαθάθεο, 2008 [1999]: 219)], 

πξνθεηκέλνπ λα παξακείλνπκε κέζα ζηα φξηα ελφο δεκνθξαηηθνχ θαη φρη λα ππεθ-

θχγνπκε ζε έλαλ νπηνπηθφ νξίδνληα.  

 

Σν εξψηεκα πνπ δηαηππψλεη ν ηαπξαθάθεο, ζρεηηθά κε ηελ «εγεκνληθή 

απνηειεζκαηηθφηεηα πνπ κπνξεί λα έρεη έλα πνιηηηθφ ζρέδην πνπ βαζίδεηαη ζηελ αληη-

νπηνπηθή αλαγλψξηζε ηεο απψηεξεο αδπλαηφηεηαο ηεο (ηέιεηαο) θνηλσλίαο» 

ζπλνςίδεη γηα εκάο, κε ηδαληθφ ηξφπν έλα εξψηεκα, εχζηνρν γηα ην (αξρεηαθφ) 

πξφηδεθη ησλ Decolonizing. ηνλ αληίπνδα ηεο νπηνπηθήο θαληαζίσζεο βξίζθεηαη ε 

δπλαηφηεηα κηαο «κεηα-θαληαζησηηθήο ή ιηγφηεξν θαληαζησηηθήο πνιηηηθήο». Σν 

θαιχηεξν παξάδεηγκα, φπσο ζεκεηψλεη ν ζεσξεηηθφο, καο ην δίλεη ε «δεκνθξαηηθή 

επηλφεζε» (νπ. 231). Απηή βαζίδεηαη ζηελ αλαγλψξηζε «ηνπ γεγνλφηνο φηη θακία 

αξρή δελ κπνξεί λα πξνβάιιεη αμηψζεηο θαζνιηθήο ηζρχνο, φηη θακία ζπκβνιηθή […] 

θαηαζθεπή δε κπνξεί λα ηζρπξηζηεί φηη ειέγρεη πιήξσο ην αδχλαην πξαγκαηηθφ»  

(ηαπξαθάθεο, 2008 [1999]: 232). Δπηπιένλ, ε απνδνρή ηεο αιιειεπίδξαζεο ηνπ 

θαζνιηθνχ θαη ηνπ κεξηθνχ δηαζθαιίδεη ηα νηθνπκεληθά αλζξψπηλα δηθαηψκαηα 

πξνζηαηεχνληαο ηαπηφρξνλα ηε δηαθνξά ησλ ζπγθξνπφκελσλ νκάδσλ [Chaitin ζην 

ηαπξαθάθεο, 2008 [1999], νπ.)]. 

 

Σν πιαίζην απηφ δελ πξνζθέξεη κηα «εζηθή ηεο αξκνλίαο», αληίζεηα «κπνξεί λα 

αξζξσζεί γχξσ απφ ηελ αλαγλψξηζε ηεο ηειηθήο αδπλαηφηεηαο ηεο θαληαζίσζεο […] 

θαη πξνζπαζεί λα ζπλαγάγεη φιεο ηηο πνιηηηθέο [..] ζπλέπεηεο απηήο ηεο αλαγλψξηζεο 

(νπ.: 233). Απηφ δελ ζεκαίλεη φηη δελ πθίζηαηαη θακία ελφηεηα, «δελ ζεκαίλεη φηη 

ππνζηεξίδεηαη ν παξηηθνπιαξηζκφο θαη ν θαηακεξηζκφο ηνπ θνηλσληθνχ ηζηνχ ζε 

επηκέξνπο θνκκάηηα πνπ αξλνχληαη ηε δπλαηφηεηα νπνηαζδήπνηε βηψζηκεο 
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ζπλάξζξσζεο αλάκεζά ηνπο» (νπ.: 248). εκαίλεη, φκσο, φηη απηή «ε ελφηεηα δελ 

είλαη πνηέ δεδνκέλε εθ ησλ πξνηέξσλ, αιιά πξνθχπηεη πάληνηε σο πξντφλ πνιηηηθνχ 

εγεκνληθνχ αγψλα» (νπ.: 245). Καη‟ αλαινγία, ε ελφηεηα ησλ αθεγήζεσλ πνπ 

παξάγεη ην αξρείν, δελ ακθηζβεηείηαη σο θαηαζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο ίδηαο ηεο 

ζέζκηζεο. Αληίζεηα αλαγλσξίδεηαη σο απνθχεκα, σο πξντφλ απηνχ ηνπ αγψλα. Οη 

δεκνθξαηηθνί ζεζκηζηηθνί κεραληζκνί εκπνδίδνπλ ηε ζπληαχηηζε ηεο ελφηεηαο θαη ηεο 

εμνπζίαο σο ζπλππφζηαηεο κε ζπγθεθξηκέλεο, νξηνζεηεκέλεο πνιηηηθέο δπλάκεηο ή 

πξφζσπα (νπ.: 245). Κάζε κνξθή ελφηεηαο πνπ παξάγεη έλα αξρείν εμαξηάηαη απφ ηελ 

αλάδεημε κηαο πνιηηηθνπνηεκέλεο ζθελήο (νπ.: 246).  

 

Σν (θαιιηηερληθφ) αξρείν ζε απηή ηελ πεξίπησζε δελ είλαη αλνκηθφ, νχηε αλαξρηθφ. 

Σν αξρείν δελ αθήλεηαη ζηελ απνξία, ζηελ αίζζεζε αδηεμφδνπ πνπ σο έλα βαζκφ 

πξνθαινχλ πξάγκαηη νη «ξεπζηνί θαηξνί» ηεο επνρήο ηεο αβεβαηφηεηαο. Αληίζεηα, ην 

αξρείν ζε απηή ηελ πεξίπησζε αλαγλσξίδεη ηελ αλάγθε εληαηηθνπνίεζεο ηεο 

ζεζκνπνίεζεο. Δίλαη κέξνο ησλ ζπκβνιηθψλ ρεηξνλνκηψλ πνπ εγθαζηδξχνπλ ηελ 

«εζηθή αλαγλψξηζε ηεο αδπλαηφηεηαο θάζε θνηλσληθνχ θιεηζίκαηνο» (νπ.; 262), 

παξέρνληαο φκσο ζεκεία αλαθνξάο, δηαξξαθήο. 

 

Σα ζρεδηάζκαηα ηνπ Decolonizing είλαη κηα άζθεζε (ιεμηινγίνπ). Πξφθεηηαη γηα κηα 

ελαιιαθηηθή ζηελ νπνία είλαη δπλαηφλ λα δηαγξάςεη θαλείο ηα ζπλζεηηθά αλά-, επαλά-

, κεηά-, πξνθεηκέλνπ λα ειέγμεη κηα ζεηηθή, de novo δεκηνπξγία ελλνηψλ, ή φπσο ην 

δηαηππψλνπλ νη ίδηνη νη Decolonizing: κηα tabula rasa, ζηε βάζε ηεο νπνίαο ζα 

κπνξνχζαλ λα [ζπλ]αξζξσζνχλ κηα ζεηξά απφ λέεο εθθηλήζεηο (Hilal et. al., 2008: 8). 

ζνλ αθνξά ηηο πξννπηηθέο κηαο ηέηνηαο ηέρλεο ζήκεξα, αο ηε ζθεθηνχκε σο κηα 

ηέρλε πνπ εκπξφζεηα ζηνρεχεη ζηελ «θηλεηνπνίεζε παζψλ θαη ζπλαηζζεκάησλ, ηνλ 

πνιιαπιαζηαζκφ ησλ πξαθηηθψλ, ησλ ζεζκψλ θαη ησλ γισζζηθψλ παηγλίσλ πνπ 

παξέρνπλ ηνπο αλαγθαίνπο φξνπο γηα ηε ξηδνζπαζηηθνπνίεζε ηεο δεκνθξαηίαο» 

[Mouffe ζην ηαπξαθάθεο, 2008 [1999]: 220). Αθνξά ηελ ξηδνζπαζηηθνπνίεζε ηεο 

ίδηαο ηεο θαιιηηερληθήο πξαθηηθήο πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ «αλάπηπμε θαη δηαηήξεζε 

δεκνθξαηηθψλ κνξθψλ ηαπηφηεηαο, [πνπ] απαηηεί ηελ ηαχηηζε κε […] ην δεκνθξαηηθφ 

ήζνο» (ηαπξαθάθεο, 2008 [1999]: 220).  
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ην αξρείν ησλ Decolonizing, θάησ απφ ηε ιέμε αθήγεζε, ππάξρεη ην αξρείν ησλ 

καξηπξηψλ ζρεηηθά κε ηηο εθθελσκέλεο πεξηνρέο. ε απηφ ην αξρείν δελ απνηππψλεηαη 

κφλν ε «επαλα-αλαθάιπςε ηεο ηζηνξίαο ηεο γεο πνπ απνζησπήζεθε απφ ηελ νγθψδε 

αλάπηπμε ηεο απνηθίαο, επηηξέπνληαο ζηα ζξαχζκαηα ηεο γεο λα πνπλ ηε δηθή ηνπο 

ηζηνξία», θαηά ηελ δηαηχπσζε ησλ δεκηνπξγψλ ηνπ
207

. Απνηππψλεηαη ν ίδηνο ν 

πνιιαπιαζηαζκφο ησλ πξαθηηθψλ θαη ησλ ζεζκψλ, αθφκα ε δηεθδίθεζε ηεο αλάιεςεο 

κηαο πεξηθαλνχο ζέζεο, εθείλσλ ησλ ππνθεηκέλσλ πνπ έρνπλ ζηεξεζεί ηελ γε θαη ηελ 

ηζηνξία. Ζ δηαηχπσζε ηεο  Arendt ζπκππθλψλεη ηε δχλακε απηνχ ηνπ αξρείνπ 

καξηπξηψλ: νη ιίγνη πνπ επηκέλνπλ λα ιέλε ηελ αιήζεηα αθφκα θαη ζε βαζκφ 

«απξέπεηαο» έρνπλ ζε αληάιιαγκα ηεο αληηδεκνηηθφηεηαο ηνπο (unpopularity)
208

 έλα 

αλεθηίκεην φθεινο: ε ηζηνξία δελ είλαη πιένλ έλα θιεηζηφ βηβιίν θαη ε πνιηηηθή δελ 

είλαη πξνλφκην κηαο κφλν κεξίδαο (Arendt (1996 [1943]: 119)
209

. 

 

Απηή ε πξφζεζε ζα έζηξεθε γηα άιιε κηα θνξά ηελ πξνζνρή καο ζηελ ίδηα ηε 

δηαδηθαζία ηεο ππνθεηκελνπνίεζεο, ππελζπκίδνληάο καο φηη έλα αξρείν, δελ είλαη 

ηαπηφζεκν ηεο κλήκεο, ηεο ηζηνξίαο, ηεο αιήζεηαο αιιά κε έλα ηξφπν ηεο ίδηαο ηεο 

ππνθεηκελνπνίεζεο, ηεο νπνίαο θνξείο είλαη ε κλήκε θαη ε ηζηνξία. Έλα θαιιηηερληθφ 

αξρείν δελ είλαη κηα απηφλνκε θαηαζθεπή, αιιά ζπλδέεηαη κε ηα ζεζκηθά 

ραξαθηεξηζηηθά κηαο δνκήο. Έλα θαιιηηερληθφ αξρείν δελ επηδεηά λα αλαηξέςεη απηά 

ηα ραξαθηεξηζηηθά, αιιά λα απνηειέζεη ην εθθέξνλ πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπκε 

ηελ νπζία ηνπο. Δπηδεηά λα δεκηνπξγήζεη «κηα ελφηεηα ζηε βάζε ηεο θελφηεηαο, ηεο 

έιιεηςεο θαη ηνπ δηραζκνχ» (ηαπξαθάθεο, 2008 [1999]: 259). Ζ αξρεηαθή 

δεκηνπξγία δελ πεξηνξίδεηαη ζηε θαληαζίσζε, νχηε ηα ζρέδηα ζηα νπνία αλαθέξεηαη 

πεξηνξίδνληαη ζηελ νπηνπία. Δίλαη κηα «ηέρλε ηνπ αδχλαηνπ» (νπ.), γηα λα 

νηθεηνπνηεζνχκε ηα ιφγηα ηνπ ηαπξαθάθε, είλαη κηα δηαξθήο πξνζπάζεηα λα 

                                                 
207 http://www.decolonizing.ps/site/?page_id=50 
208 Αο ζπκεζνχκε εδψ ηα „κε-δεκνθηιή ζέκαηα‟ (un-popular themes) ηνπ Allan Sekula πνπ αλαπηχμακε 

ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην. 
209 ρεηηθά κε ηελ „αλεπάξθεηα‟ ησλ δνζέλησλ ιχζεσλ θαη ησλ ππνινίπσλ πνπ κέλνπλ αλνηρηά, ζρεηηθά 

κε ηελ αζάθεηα ηνπ „εζσηεξηθνχ‟ θαη ηνπ „εμσηεξηθνχ‟,  ελδηαθέξνλ έρεη ε αλάγλσζε ηνπ θεηκέλνπ ηεο 

Arendt απφ ηνλ Agamben (2006). Ζ αλάγλσζε απηή εληζρχεη ηελ ηδέα καο γηα ηε ζεκαζία ηεο αηέιεηαο 

θαη ηε δπλαηφηεηα ηεο αληηζηξνθήο ηεο επαισηφηεηαο ζε πνιηηηθή δχλακε.  
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εγγξαθεί ζεζκηθά ε ζηηγκή ηνπ αδχλαηνπ, «ε πνιηηηθή ηξνπηθφηεηα ηνπ πξαγκαηηθνχ» 

(νπ). 

 

Κιείλνληαο, κε έλα παηρλίδη ιέμεσλ, παξαζέηνπκε, δηα ζηφκαηνο Laclau, ηε ιέμε 

νξαηφηεηα ζηε δηαπινθή ηεο κε απηή ηεο ζέζκηζεο:  

«ε νξαηφηεηα [..] επηηπγράλεηαη ζην βαζκφ πνπ είλαη δπλαηφλ λα ππάξμνπλ 

αληίζεηεο κνξθέο ζέζκηζεο θαη ε δπλαηφηεηα απηή απνθαιχπηεηαη φηαλ νη 

αληίζεηεο κνξθέο γίλνληαη ζηελ πξάμε αληηθείκελν δηεθδίθεζεο θαη αγψλα ζην 

ζηίβν ηεο ηζηνξίαο. […]» [παξάζεκα ζην (ηαπξαθάθεο, 2008 [1999]: 264)]. 

χκθσλα κε ηνλ δηαλνεηή ε ελδερνκεληθφηεηα ησλ επηκέξνπο πξάμεσλ ζέζκηζεο 

γίλεηαη θαλεξή, φηαλ αληηπαξαηίζεηαη πξνο άιια ζρέδηα, πξνζδίδνληαο ηνπο πνιηηηθφ 

ραξαθηήξα. πσο επεμεγεί ν ηαπξαθάθεο, ε νξαηφηεηα (ηεο έιιεηςεο θαη ηεο 

ελδερνκεληθήο θχζεο θάζε ζρεδίνπ θαη δνκήο) δηέπεηαη απφ ηηο εμήο πξνυπνζέζεηο: ζα 

πξέπεη λα γίλεη νξαηή ε (εμσηεξηθή) ζχγθξνπζε αλάκεζα ζηα δηαθνξεηηθά πνιηηηθά 

ζρέδηα, επηδηψμεηο θαη πεξηερφκελα. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα γίλεη νξαηφο ν (εζσηεξηθφο) 

δηραζκφο αλάκεζα ζηε ιεηηνπξγία ησλ επηκέξνπο ζρεδίσλ σο εθπξνζψπσλ κηα 

θαζνιηθήο πιεξφηεηαο θαη ζην ζπγθεθξηκέλν πεξηερφκελφ ηνπο (νπ. 264). Έλα ηέηνην 

αξρείν, φπσο άιισζηε θαη ζηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε πνπ παξνπζηάζακε, κπνξεί 

λα ιεθζεί σο ξηδνζπαζηηθή πξννπηηθή ζηνλ βαζκφ πνπ ιακβάλεηαη κφλν σο κηα 

πνιηηηθή δηαδηθαζία πνπ θηλείηαη αλάκεζα ζηε «ινγηθή ηεο ηζνδπλακίαο» θαη «ηε 

ινγηθή ηεο δηαθνξάο» (Phillips & Jorgensen 2009 [2002]: 92). Παξφι‟ απηά ζηελ 

νξγάλσζε θάζε ηέηνηαο δνκήο νθείινπκε λα αμηνινγήζνπκε πξνθαηαβνιηθά ηελ 

(πνιηηηθή) πξννδεπηηθφηεηα ησλ ινγηθψλ ηεο ηζνδπλακίαο θαη ηεο δηαθνξάο. Ζ ινγηθή 

ηεο ηζνδπλακίαο πξνζθέξεη ζε νκάδεο, ηαπηφηεηεο, ππνθείκελα κηα θνηλή πιαηθφξκα 

πνπ ηνπο βνεζάεη ζηνλ αγψλα ηεο δηεθδίθεζεο ησλ ζηφρσλ ηνπο. Δίλαη πηζαλφ φκσο –

φπσο έρεη δείμεη ε ηζηνξία– ε ινγηθή ηεο ηζνδπλακίαο λα επηζθηάδεη πνηθίιεο 

εζσηεξηθέο δηαθνξέο πνπ μεπεξλνχλ ηε δηαρσξηζηηθή γξακκή ηελ νπνία πξνο ζηηγκή 

έρεη ζέζεη ε νκάδα πξνο άιιεο εμσηεξηθέο νκάδεο, ηαπηφηεηεο, ππνθείκελα. Απφ ηελ 

άιιε ε ινγηθή ηεο δηαθνξάο αλαδεηθλχεη απηέο ηηο αδηθίεο κε ηνλ θίλδπλν λα 

απνδπλακψζεη ηνλ θνηλφ ηφπν πνπ ζηεξίδεη ηελ θηλεηνπνίεζε κηαο νκάδαο. 
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Θα επηζεκάλνπκε, ηέινο θάηη επηπιένλ γηα ηελ θνηλή πιαηθφξκα πνπ δεκηνπξγεί ην 

αξρείν θαη ηηο πξννπηηθέο ηνπ. ην πιαίζην ηεο ελεξγνπνίεζεο ηνπ δεκνθξαηηθνχ 

ήζνπο νη Decolonizing δελ δηζηάδνπλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην αξρείν ηνπο σο 

πιαηθφξκα πξνθεηκέλνπ λα νξγαλψζνπλ έκπξαθηεο ελέξγεηεο δξάζεο απν-

απνηθηνπνίεζεο. Οξγαλψλνπλ εθδειψζεηο, πνξείεο, εηξεληθέο ζπγθεληξψζεηο, 

επηζθέςεηο ζε επίκαρεο πεξηνρέο. Πνιιέο θνξέο νη δξάζεηο ηνπο ππφ ηελ πίεζε ησλ 

αξρψλ γίλνληαη παζεηηθέο δηακαξηπξίεο, δηαδειψζεηο. Οη δξαζηεξηφηεηεο απηέο 

θαηαγξάθνληαη θαη πιεξνθνξνχλ ην αξρείν. Σν αξρείν θαη νη δξάζεηο δεκηνπξγνχλ 

έλα ζπλερέο ηνπ ζθνπνχ απηήο ηεο πξσηνβνπιίαο πνπ επηζπκεί, επηδηψθεη ηελ 

επίηεπμε κηαο άιιεο ηάμεο απφ απηή πνπ ππάξρεη απηή ηε ζηηγκή. Σν ζπλερέο απηφ 

απνδεηθλχεη φηη γηα ην αξρείν ε δηάθξηζε κεηαμχ ζεσξίαο θαη πξάμεο, απνηειεί κηα 

ζχκβαζε.  

 

5.5. ύλνςε  

Σν θαιιηηερληθφ αξρείν ζην ηέινο ηνπ 20
νχ

 θαη ζηηο αξρέο ηνπ 21
νπ

 αηψλα 

παξνπζηάδεηαη σο κηα δεκνθξαηηθή δεκφζηα ηέρλε. ηηο πξαθηηθέο πνπ παξνπζηάζακε 

ζην παξφλ θεθάιαην εληνπίδνπκε ηε δεκηνπξγηθή αμηνπνίεζε ησλ κεηαηνπίζεσλ πνπ 

αθνξνχλ ηελ κεηαπνιεκηθή ηέρλε αξρείνπ, ζπγθεθξηκέλα ηελ ηξίηε θάζε αξρεηαθήο 

πξαθηηθήο. Οη κεηαηνπίζεηο απηέο επαλαζπλδένπλ ην αξρείν κε ηελ „αξρή‟ πνπ εμ 

νξηζκνχ επηηειεί∙ ηελ αλάιεςε εμνπζίαο. Οη πεξηπηψζεηο ηνπ Atlas Group, Temporary 

Services, Decolonizing Architecture επηβεβαηψλνπλ κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο, φηη ε 

ηέρλε αξρείνπ είλαη πξσηίζησο κηα δεκφζηα πξαθηηθή θαη φρη κηα ηδησηηθή αζρνιία. 

Σν αξρείν ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο είλαη δεκνθξαηηθφ θαη φρη „αλαξρεηθφ‟, „έλλνκν‟ 

θαη φρη αλνκηθφ. Σν „έλλνκν‟ θαιιηηερληθφ αξρείν αλαγλψξηδεη φηη θακία „αξρή‟ δελ 

κπνξεί λα πξνβάιιεη αμηψζεηο θαζνιηθήο ηζρχνο. Κάζε θαηαζθεπή πξέπεη λα 

βαζίδεηαη ζηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ θαζνιηθνχ θαη ηνπ κεξηθνχ, ε νπνία δηαζθαιίδεη 

ηα νηθνπκεληθά αλζξψπηλα δηθαηψκαηα πξνζηαηεχνληαο ηαπηφρξνλα ηε δηαθνξά ησλ 

ζπγθξνπφκελσλ νκάδσλ. Σα αξρεία αλαιακβάλνπλ ηελ πξσηφηππε δηαδηθαζία ηεο 

ζέζκηζεο πνπ αθνξά κηα ελνξρεζηξσκέλε νξγάλσζε θνξέσλ, γισζζηθψλ παηγλίσλ, 

ζεσξίαο θαη πξάμεο, επηηέιεζεο, αθηηβηζκνχ, ηεθκεξίσζεο θαη επαλάδξαζεο. ε απηή 

ηε δηαδηθαζία νη ηδησηηθέο πεξηπέηεηεο γίλνληαη έγλνηα θαη θξνληίδα γηα ηηο δεκφζηεο 

ππνζέζεηο θαη ην αηνκηθφ άρζνο γίλεηαη ζπιινγηθή ελέξγεηα. Γίλεηαη πξνβάδηζκα ζηε 

δπλαηφηεηα χπαξμεο κηαο ζρέζεο αλάκεζα ζην Δπηζπκείλ θαη ηε βία, πέξα ησλ 
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επηκεξηζκψλ (particularism) θαη ησλ ηδηαηηεξνηήησλ. Σν „έλλνκν‟, δεκνθξαηηθφ 

αξρείν πξνζβιέπεη ζε κηα (κειινληνινγηθή) θίλεζε ηεο Γηθαηνζχλεο πνπ αλαθέξεηαη 

ζηελ θίλεζε ηνπ Νφκνπ πξνο έλα θαζνιηθφ δίθαην Νφκν, πνπ εμσηεξηθεχεηαη σο 

πξάμε, σο θξηηηθή θαη σο απηνθξηηηθή, σο κηα αξρεηαθή ζεζκίδνπζα πξαθηηθή πνπ 

είλαη ε ίδηα ππνθείκελε ζηελ θξηηηθή θαη ηελ απηνθξηηηθή. Αληίζεηα, κε ηελ νπηνπηθή 

δηάζηαζε πνπ ζπρλά απνδφζεθε ζηα αθεγεκαηηθά εγρεηξήκαηα θαη ηηο αθεξεκέλεο, 

δπλεηηθέο δνκέο ηεο ηέρλεο νη ζπλαξζξψζεηο ζηηο νπνίεο πξνζβιέπεη ν ζρεκαηηζκφο 

ησλ ζπγθεθξηκέλσλ αξρείσλ εθηείλνληαη πέξαλ ηεο νπηνπίαο. Σν θαιιηηερληθφ αξρείν 

δελ ζπλδέεηαη κε κειινληηθέο πξνβνιέο βαζηζκέλεο ζε θαληαζηψζεηο εγθαζίδξπζεο 

ελφο ηέιεηνπ θαη αξκνληθνχ θφζκνπ (ηαπξαθάθεο, 2008 [1999]: 214). πλδέεηαη κε 

ην „απξφβιεπην ηεο ππφζρεζεο‟, ηεο πίζηεο θαη ηεο ειπίδαο ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ 

αλζξψπνπ γηα ηε γέλλεζε ηνπ θαηλνχξγηνπ, ζχκθσλα κε ηελ Arendt (1986 [1954]. Ζ 

ππφζρεζε, φκσο, ιακβάλεη ρψξα ζην εδψ θαη ηψξα. Σν αξρείν κεηαθέξεη απηή ηελ 

ππφζρεζε είλαη, ήδε, έλα ζπκβάλ πνπ ιακβάλεη ρψξα. 
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πκπεξάζκαηα: Καιιηηερληθή Δπαλάζηαζε ή Ρεθνξκηζκόο; Εήησ ην αξρείν
210

 

 

Ζ έξεπλα επηθεληξψζεθε ζε θαιιηηερληθέο πξαθηηθέο αξρείνπ, έηζη φπσο 

δηακνξθψζεθαλ ζην δεχηεξν κηζφ ηνπ 20
νχ

 αηψλα θαη ζηηο αξρέο ηνπ 21
νπ

, ππφ ην 

πξίζκα ηεο κεηαδνκηζηηθήο ζεσξίαο θαη ησλ δηεπξχλζεσλ ηεο ζεσξίαο ηνπ ιφγνπ. Ζ 

κειέηε αξρεηαθψλ πξαθηηθψλ γίλεηαη εθηθηή ράξε ζηηο ελλνηνινγήζεηο θαη ηηο 

πξνζεγγίζεηο ηνπ ιφγνπ ηεο ζεσξίαο ηεο ηέρλεο θαη ηεο επηκέιεηαο εθζέζεσλ πνπ 

έδσζαλ ζε απηή ηελ πξαθηηθή κηα ηδηαίηεξε πξννπηηθή. Ζ πξννπηηθή απηή ζπλδέεη 

ηελ ηέρλε αξρείνπ κε ηε ζπλζήθε ηεο χζηεξεο λεσηεξηθφηεηαο θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο 

ηεο κεηαπνιεκηθήο θαιιηηερληθήο πξαθηηθήο. ηηο πξνζεγγίζεηο θαη ηηο εθθξάζεηο ηεο 

κεηαπνιεκηθήο ηέρλεο αξρείνπ δηαπηζηψλνπκε έλα δήηεκα πνπ δελ έρεη αλαπηπρζεί 

επαξθψο. Απηφ αθνξά ηε δνκηθή ζρέζε ηνπ αξρείνπ κε ηελ πξσηφηππε δηαδηθαζία 

ηνπ ζεζκίδεηλ, ηελ εμνπζία θαη ηνλ λφκν. Ζ ζρέζε απηή ζηελ πξνζέγγηζε καο δελ 

πξνζιήθζεθε ζηελ θαηαζηαιηηθή θαη εξγαιεηαθή δηαπινθή ηνπ αξρείνπ κε ηνλ λφκν 

θαη ηελ εμνπζία. Δπηρεηξήζακε λα αλαδείμνπκε ηελ παξαγσγηθή, επαλαζηαηηθή 

πξννπηηθή ηεο ζεζκίδνπζαο πξαθηηθήο πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ πξνζδνθία θαη ηε 

δπλαηφηεηα γηα κηα ξηδνζπαζηηθή δεκνθξαηία, θαζηζηψληαο ηελ ηέρλε αξρείνπ κηα 

πξαθηηθή ηεο (δεκνθξαηηθήο) δεκφζηαο ηέρλεο.  

 

Σν επηρείξεκα ηεο παξνχζαο κειέηεο, πνπ ππνζηεξίδεη φηη ε ηέρλε αξρείνπ κπνξεί λα 

είλαη κηα ζεζκίδνπζα πξαθηηθή δεκφζηαο ηέρλεο, δειψλεη ήδε απφ ηνπο φξνπο ηνπο 

νπνίνπο ρξεζηκνπνηεί φηη ε ζχγρξνλε πνιηηηθή ζεσξία απνδείρζεθε πξφζθνξν 

αλαιπηηθφ εξγαιείν γηα ηελ πξνζέγγηζή καο. Ζ αμηνπνίεζε ηεο ζεσξίαο ηνπ ιφγνπ δελ 

                                                 
210 Παξαιιαγή ηνπ Class Struggle or Postmodernism? Yes Please ηνπ Slavoy Zizek [ηίηινο ηνπ 

νκψλπκνπ θεθαιαίνπ ηνπ Zizek ζην Butler et al. 2000: 90-136)], ζην νπνίν αλαθεξζήθακε ζην ηξίην 

θεθάιαην. Ο δάλεηνο απηφο ηίηινο κάο σζεί λα ζθεθηνχκε νξκψκελνη θη εκείο απφ ηελ αθεηεξία ηνπ 

επηρεηξήκαηνο ηνπ Zizek: ν πξνβιεκαηηζκφο ζρεηηθά κε ην αλ ε ηαμηθή θαη εκπνξεπκαηηθή δνκή ηνπ 

θαπηηαιηζκνχ δελ είλαη έλα θαηλφκελν πνπ πεξηνξίδεηαη ζην ζπγθεθξηκέλν πεδίν ηεο νηθνλνκίαο, αιιά 

είλαη ε δνκηθή αξρή (structuring principle) πνπ ππεξπξνζδηνξίδεη ηελ νιφηεηα ηεο θνηλσλίαο, απφ ηελ 

πνιηηηθή έσο ηελ ηέρλε θαη ηε ζξεζθεία (νπ.: 96), παξάγνληαο κηα ζεηξά βηαζηηθψλ αλαγσγψλ θαη 

απινπνηήζεσλ. Απηέο νη αλαγσγέο κάο νδεγνχλ ζηελ αλάγθε πην αθεξεκέλσλ ζρεκάησλ, πξνθεηκέλνπ 

φκσο λα επηηεπρζνχλ εκπξάγκαηεο αιιαγέο. Ζ επεξψηεζε απηή αλάγεηαη ζην δήηεκα πεξί ηεο 

(α)δπλαηφηεηαο κηαο ξηδνζπαζηηθήο πνιηηηθήο ζθέςεο θαη πξάμεο ζήκεξα, (α)δπλαηφηεηαο κηαο 

ζηξνθήο ελάληηα ζηνλ εαπηφ (striking at himself) (νπ..: 122) πνπ ζα επηηξέςεη ηελ εθθέλσζε ηνπ πεδίνπ 

πξνο ράξηλ λέσλ ελάξμεσλ νη νπνίεο ζα καο απειεπζεξψζνπλ απφ ηελ «αληίζηαζε ελάληηα ζηε πξάμε» 

(resistance against the act) (νπ.: 127). Ζ θίλεζε απηή φκσο, ζχκθσλα κε ηνλ ζεσξεηηθφ, πξνυπνζέηεη 

ηελ αλαγλψξηζε ηεο εγγχηεηαο ησλ επηκέξνπο δηαθνξεηηθψλ (θηινζνθηθψλ) ζέζεσλ ζρεηηθά κε ηε 

ζεκαζία ησλ παξαπάλσ γηα ηελ αλάιεςε δξάζεο ελάληηα ζηα αδηέμνδα ηνπ ζχγρξνλνπ θαπηηαιηζηηθνχ 

ζπζηήκαηνο, γηα ηελ εθπιήξσζε κηαο ξηδνζπαζηηθήο δεκνθξαηίαο. Αθνξά ηελ αλάγθε κηαο ξήμεο ησλ 

επηκεξηζηηθψλ πξνζεγγίζεσλ πνπ καο εκπνδίδνπλ, ζα ιέγακε, λα δνχκε ηνλ ζθνπφ απηφ σο νξίδνληα 

κηαο επαλαζηαηηθήο δξάζεο. Μπνξνχκε λα ζθεθηνχκε ηελ ηέρλε αξρείνπ κέζα ζε απηφ ηνλ νξίδνληα. 
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είλαη απνθιεηζηηθφηεηα ηεο δηθήο καο ζεψξεζεο· αθνξά ηηο πξφζθαηεο εμειίμεηο ζηε 

ζεσξία θαη ηελ ηζηνξία ηεο ηέρλεο πνπ ζπλδένπλ κε παξαγσγηθφ ηξφπν ηνλ ιφγν 

δηαθνξεηηθψλ πεδίσλ. ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία είλαη εκθαλήο ε δηεπηζηεκνληθή 

πξνζέγγηζε ηεο κειέηεο καο. Απφ ηνλ ηξφπν πνπ παξνπζηάδνληαη νη αλαθνξέο, πνπ 

δηαπιέθεηαη ε ηέρλε κε ηελ ηζηνξία, ηελ πνιηηηθή ζεσξία, ηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο 

θαη ηελ ςπραλάιπζε –αθφκα θαη κέζα ζηα ίδηα ηα θείκελα– είλαη πιένλ πνιχ δχζθνιν 

λα εληάμεη θαλείο κηα κειέηε ζην έλα ή ην άιιν πεδίν. Θα κπνξνχζε θάπνηνο λα πεη, 

κε κηα ππεξβνιή ίζσο (πνπ ηνλίδεη ηελ „έθηαζε‟ ηεο δηεπηζηεκνληθήο πξνζέγγηζεο), 

φηη ζήκεξα ζα ήηαλ κάιινλ πην ξηςνθίλδπλν, θαη κεξηθέο θνξέο απζαίξεην, λα 

πξνζπαζήζεη θαλείο λα δηαρσξίζεη απζηεξά ηα πεδία. Δληνχηνηο, ε παξαγσγηθή 

ζχλδεζε ησλ δηαθνξεηηθψλ ιφγσλ πξέπεη λα γίλεηαη θαηαλνεηή ζην πιαίζην κηαο 

«ζπλεξγαηηθφηεηαο πνπ ηνλίδεη ηελ αλάγθε εχξεζεο πην δεκνθξαηηθψλ κεζνδνινγηψλ 

θαη δηά ηεο ηζηνξίαο ηεο ηέρλεο [έρνληαο επίγλσζε φηη] ζε έλα ηέηνην πέξαζκα νη 

ηζνξξνπίεο είλαη ιεπηέο» (Γεκεηξαθάθε 2009: 45). Ζ θαηεχζπλζε απηή, φπσο θάλεθε 

θαη απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ παξνπζηάζακε ζηελ κειέηε καο, πξνθξίλεηαη φρη κφλν 

απφ ηνπο ζεσξεηηθνχο αιιά θαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο θαιιηηέρλεο.  

 

ρεηηθά κε ηε κέζνδν πνπ αθνινπζήζακε, επηρεηξήζακε λα ζπζηήζνπκε κηα νηνλεί 

γελεαινγία, πνπ δηεπθφιπλε ηελ πξφνδν ηνπ επηρεηξήκαηφο καο γηα ηελ ηέρλε αξρείνπ. 

Ξεθηλήζακε απφ ηελ επαλεμέηαζε πεξηπηψζεσλ πνπ ππήξμαλ εκβιεκαηηθέο ηεο 

θαηεγνξίαο πνπ εμεηάδνπκε. Γψζακε έκθαζε ζε παξακέηξνπο πνπ δελ έρνπλ 

κειεηεζεί επαξθψο θαη (επαλα)ζπλδένπλ ην θαιιηηερληθφ αξρείν κε ηνλ ζεζκίδνληα, 

δεκφζην ραξαθηήξα ηνπ. Οη παξάκεηξνη απηέο ππφ ηε ζπγθεθξηκέλε πξννπηηθή δίλνπλ 

πξνβάδηζκα ζηελ παξαγσγηθή φςε ηεο εμνπζίαο ηελ νπνία επηηειεί θάζε αξρείν.  

 

Πξνζεγγίζακε ηηο αξρεηαθέο πξαθηηθέο σο ξεκαηηθέο θαηαζθεπέο πνπ, φπσο θάζε 

ζχζηαζε, έρνπλ ζηνλ ππξήλα ηνπο ην ηξαπκαηηθφ. Γελ ηαπηίδνληαη φκσο κε ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ησλ ηξαπκαηηθψλ γεγνλφησλ ηεο ηζηνξίαο, νχηε αλαπαξηζηνχλ ην 

ηξαχκα, ηελ ηζηνξία ή ηε κλήκε. Ζ κειέηε καο δελ αλαδήηεζε ηα εξγαιεία ηεο ζηνλ 

ιφγν ηεο ηζηνξίαο, ζηε ινγνηερλία πεξί κλήκεο, ηξαχκαηνο θαη αθήγεζεο, ρσξίο απηφ 

λα ζεκαίλεη φηη δελ αλαγλσξίδεη ηε ζπκβνιή ηνπο ζηνλ ζρεκαηηζκφ θαη ηελ 

θαηαλφεζε ηεο ηέρλεο αξρείνπ. Σν ηξαχκα σο θαηαζηαηηθή αξρή θάζε ηαπηφηεηαο 

πξνζεγγίζηεθε ζην πιαίζην κηαο απηνβηνγξαθηθήο ελδνζθφπεζεο πνπ κειέηεζε ην 

πξνζσπηθφ, αλάγνληάο ην φκσο ζην θνηλσληθφ θαη ζηε δηεθδίθεζε ελφο 
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αλαζηνραζηηθνχ ρψξνπ γηα ην ππνθείκελν κέζα ζε απηφ – δειαδή ζην Πνιηηηθφ. Ζ 

εζηίαζε ηεο πξνζνρήο ζηνλ δεκφζην ραξαθηήξα ηνπ αξρείνπ ζπλδέεηαη κε κηα 

δηεχξπλζε απηήο ηεο νπηηθήο πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηεί ην νινέλα 

επηηαθηηθφηεξα αλαδπφκελν δήηεκα ηεο ίδηαο ηεο δεκνθξαηίαο θαη ησλ ζεζκψλ ηεο 

(ζηελ ηέρλε θαη πέξαλ απηήο). Ζ „δεκνθξαηηθή ζηξνθή‟ ζηελ ηέρλε απνδείρηεθε πνιχ 

πξφζθνξε, ζπκβάιινληαο ζηελ εδξαίσζε ηνπ έξγνπ ηέρλεο ζε έλα πνιπθάλαιν έξγν 

ζπιινγηθνηήησλ πνπ επηδηψθεη ζπλαξζξψζεηο εληφο αιιά θαη εθηφο ηνπ πεδίνπ ηεο 

ηέρλεο. Αλαγλσξίδεη ηε ζεκαζία ηνπ ηξαχκαηνο (ηνπ θαζεζηψηνο ηεο βίαο ζηελ 

ίδξπζε θάζε δνκήο), αιιά πξνζβιέπεη πέξαλ απηνχ. 

 

Απηφ πνπ πξνηείλεηαη ζηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε είλαη φηη ε πξννπηηθή ηεο ηέρλεο 

αξρείνπ βξίζθεηαη ζηνλ πνιηηηθφ ηεο ραξαθηήξα, ν νπνίνο ζπλδέεη ην αξρείν κε ην 

„δεκνθξαηηθφ ήζνο‟, κε ηελ θηλεηνπνίεζε παζψλ θαη ζπλαηζζεκάησλ, κε ηνλ 

πνιιαπιαζηαζκφ ησλ πξαθηηθψλ, ησλ ζεζκψλ θαη ησλ γισζζηθψλ παηγλίσλ. Σα 

αξρεία σο πνιηηηθνπνηεκέλα εθθέξνληα [ζπλ]αξζξσλνχλ κηα ζεηξά λέσλ εθθηλήζεσλ. 

Ζ ηέρλε αξρείνπ είλαη κηα ηέρλε ε νπνία αληηκάρεηαη ηελ απάξλεζε ηνπ Πνιηηηθνχ. 

Απηφ πνπ θαζίζηαηαη ζαθέο ζηελ παξαγσγηθή φςε ηεο εμνπζίαο είλαη φηη θάζε λέα 

θαηαζθεπή επηδηψθεη κηα πξνζσξηλή ηδηνπνίεζε ηνπ θελνχ ρψξνπ πνπ έρεη πξνθιεζεί 

απφ ηελ εμάξζξσζε ηεο πξνεγνπκέλεο εμνπζίαο, ηνπ «παιαηνχ θαζεζηψηνο». Απηή ε 

δηαδηθαζία ελέρεη ηε βία (ην ηξαχκα) σο απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε θάζε λέαο ηδέαο θαη ηδαληθνχ (Butler et al. 2000: 268). Ζ άζθεζε ηεο 

εμνπζίαο, ε (πξνζσξηλή) ηδηνπνίεζε ηνπ θελνχ ρψξνπ, γίλεηαη αληηθείκελν πνιηηηθήο 

δηαπάιεο θαη δελ κπνξεί λα επηθαιεζηεί θακία ππεξβαηηθή αξρή. Παξνπζία απηνχ ηνπ 

θελνχ, ε θνηλσλία θαιείηαη (δηαξθψο) λα επηηειέζεη ην έξγν ηεο ζπλάξζξσζεο, ηεο 

αλαζεκειίσζήο ηεο. Ζ εθθέλσζε ηνπ ρψξνπ εμνπζίαο, ελφο λνήκαηνο, κηαο ιέμεο, 

ελφο ζεζκνχ, απειεπζεξψλεη πνηθίιεο δπλαηφηεηεο απηνλνκίαο, λέαο εγεκφλεπζεο θαη 

λνκηκνπνίεζεο (Marchart 1999: ρσξίο αξίζκεζε). ην πξίζκα απηψλ ησλ 

δηαηππψζεσλ, ην θαιιηηερληθφ αξρείν παξνπζηάζηεθε σο κηα άζθεζε 

επαλαδηαξζξσηηθήο ζπγθξφηεζεο. Δμεηάζακε ηε ζεζκίδνπζα δηάζηαζε ηνπ 

(θαιιηηερληθνχ) αξρείνπ πνπ ην θαζηζηά κηα ελνξρεζηξσκέλε νξγάλσζε θνξέσλ, 

γισζζηθψλ παηγλίσλ, ζεσξίαο θαη πξάμεο, επηηέιεζεο, αθηηβηζκνχ, ηεθκεξίσζεο θαη 

επαλάδξαζεο. Μνινλφηη νη ηδησηηθέο ππνζέζεηο δελ απνθιείνληαη απφ ην αξρείν, 

γίλνληαη έγλνηα θαη θξνληίδα γηα ηηο δεκφζηεο ππνζέζεηο, θαη νη αηνκηθέο πξνζέζεηο 

νξγαλψλνληαη ζε ζπιινγηθή ελέξγεηα. ηελ πνξεία απηή ζηνηρεηνζεηείηαη ε 
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δηαδηθαζία πνπ απαηηείηαη πξνθεηκέλνπ λα ζπκβεί κηα δίθαηε θαη παξαγσγηθή 

επαλεγγξαθή ηνπ λφκνπ. 

 

ηελ πξνζέγγηζή καο βαζίζακε ηελ θαηαλφεζε ηεο πην πξφζθαηεο εθδνρήο ησλ 

αξρεηαθψλ πξαθηηθψλ ζηε ζεκαζία ησλ αληηζηνηρηψλ απφ ηνλ ηδησηηθφ ζηνλ δεκφζην 

βίν, πνπ δελ εμαληιείηαη φκσο ζηε καγεία πνπ αζθνχλ ζηνλ ζχγρξνλν άλζξσπν ηα 

κηθξνπξάγκαηα, ζηελ «inter homines». Ζ ζαγήλε ησλ κηθξνπξαγκάησλ ζπλεπάγεηαη 

νινθιεξσηηθά ηελ εμαθάληζε ηεο δεκφζηαο ζθαίξαο (Arendt 1986 [1958]: 78-9), ηελ 

απνξξφθεζή ηεο απφ ηελ ηδησηηθή ζθαίξα κηαο απνιηηηθήο θνηλσλίαο ή θνηλφηεηαο, 

φπσο ππνζηεξίδεη ε Arendt. Οη πξαθηηθέο πνπ παξνπζηάζακε εζηηάδνπλ ην 

ελδηαθέξνλ ηνπο ζηε δεκφζηα ζθαίξα, ζηνλ ελδηάκεζν ρψξν πνπ καο ζπλδέεη, καο 

ζπγθεληξψλεη θαη καο δηαρσξίδεη (νπ.). Με απηή ηελ έλλνηα, ηα θαιιηηερληθά αξρεία 

πξνζβιέπνπλ πέξαλ ηεο ζηελήο ππνθεηκεληθφηεηαο, ηεο ηδησηηθφηεηαο. Αλαγλσξίδεηαη 

φηη ε ππνθεηκεληθφηεηα ηεο ηδησηηθφηεηαο κπνξεί λα πξνζθέξεη ζην ζχλνιν κε ηελ 

επέθηαζε ή ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ζέζεσλ, κε ηηο ζπλαθφινπζεο φςεηο θαη πξννπηηθέο 

ηεο. Σν βάξνο ηεο κπνξεί λα γίλεη αηζζεηφ ζηε δεκφζηα ζθαίξα, δελ κπνξεί φκσο λα 

ηελ αληηθαηαζηήζεη (νπ.: 84). ηηο πεξηπηψζεηο πνπ κειεηήζακε, γίλεηαη θαλεξφ φηη ν 

δεκφζηνο ραξαθηήξαο δελ επηηπγράλεηαη φηαλ ε αηνκηθή εκπεηξία πνιιαπιαζηάδεηαη, 

έζησ θαη απεηξάξηζκεο θνξέο. Δπηηπγράλεηαη εθεί φπνπ είλαη δπλαηφ λα αληηθξίδνληαη 

ηα πξάγκαηα απφ ηνπο πνιινχο ζηελ πνηθηιία ησλ επηκέξνπο εθδειψζεψλ ηνπο, 

«ψζηε φζνη ζπγθεληξψλνληαη γχξσ ηνπο λα μέξνπλ πσο βιέπνπλ ηελ ηαπηφηεηα ζηελ 

απφιπηε δηαθνξά, εθεί φπνπ κπνξεί αιεζηλά θαη αμηφπηζηα λα εκθαληζηεί ε εγθφζκηα 

πξαγκαηηθφηεηα» (νπ.: 85), εθεί φπνπ επηβεβαηψλεηαη ε ζρέζε κε ηνλ Νφκν.  

 

ηε ζέζκηζε θάζε αξρείνπ –θαη ην θαιιηηερληθφ δελ απνηειεί εμαίξεζε– 

επαλεγγξάθεηαη κε λέν ηξφπν ε ζρέζε κε ηνλ Νφκν θαη επηβεβαηψλεηαη φηη ν 

δπλακηθφο ραξαθηήξαο ηνπ αξρείνπ είλαη πξσηίζησο δεκφζηνο. Ο Νφκνο θαη ην 

δεκφζην δελ είλαη δπν έλλνηεο πνπ ηαπηίδνληαη. Γηα λα πξνζεγγηζηεί ν δεκφζηνο 

ραξαθηήξαο ηνπ αξρείνπ, γηα λα κπνξέζνπκε λα απνδερζνχκε ηελ εμνπζία ζηελ 

παξαγσγηθή ηεο φςε, νθείινπκε λα αλαγλσξίζνπκε ηελ θίλεζε πξνο έλαλ θαζνιηθφ 

θαη δίθαην Νφκν. Ο Νφκνο εγγπάηαη κηα νξηζκέλε κνξθή δηθαηνζχλεο, καο θέξλεη 

αληηκέησπνπο κε ην αίηεκα ηνπ Άιινπ θαη απνθιείεη ηελ απζαηξεζία ηνπ Δλφο ή ησλ 

Πνιιψλ. ηελ παξαδνρή απηή, ην αξρείν ζπλαληηέηαη κε ην δεκφζην δεκνθξαηηθφ 

αίηεκα θαη θαζίζηαηαη έλα ηδηαίηεξν δείγκα απηνπεξηνξηζκνχ θαη απηνλνκίαο, ζα 
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ιέγακε, παξαθξάδνληαο ηνλ Καζηνξηάδε. Σν „έλλνκν‟ δεκφζην αξρείν θαζίζηαηαη κηα 

παξαδεηγκαηηθή άζθεζε δεκνθξαηηθνχ ήζνπο.  

 

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ παξνπζηάζηεθαλ αθνινπζήζεθε κηα ρξνλνινγηθή ζεηξά κε 

εηεξνρξνληζκέλεο παξεθβάζεηο, φπνπ απηφ ήηαλ βνεζεηηθφ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ 

επηρεηξήκαηφο καο. Σαπηφρξνλα επηρεηξήζακε νκαδνπνηήζεηο κε βάζε θνηλά 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ παξνπζηάδνπλ νη επηκέξνπο πεξηπηψζεηο. Σα ραξαθηεξηζηηθά 

αθνξνχλ ηνλ θνξκαιηζηηθφ, ελλνηνινγηθφ ζρεκαηηζκφ ηεο ηέρλεο αξρείνπ, θαζψο 

επίζεο θαη ηνπο κεραληζκνχο θαη ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ ελεξγνπνηνχληαη θαη 

αμηνπνηνχληαη. Γηα παξάδεηγκα, ε ζπκκεηνρηθφηεηα είλαη έλα ηέηνην θνηλφ 

ραξαθηεξηζηηθφ. Γηαηππψζεθε ζεσξεηηθά ηε δεθαεηία ηνπ ‟90 σο κηα θπξίαξρε ηάζε 

ηεο ζχγρξνλεο ηέρλεο, βιέπνπκε φκσο φηη δηαπεξλά ηηο αξρεηαθέο πξαθηηθέο θαη ζε 

πξνεγνχκελεο θάζεηο, παίξλνληαο θαηά πεξίπησζε δηαθνξεηηθέο θαηεπζχλζεηο. Ζ 

ζπκκεηνρηθφηεηα, πνπ ζηελ πεξίπησζε ηεο Renée Green εθθξάδεηαη κε ηελ 

πξφζθιεζε ζηνπο ζεαηέο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ αθνπζηηθά, λα μεθπιιίζνπλ έλα 

θσηνγξαθηθφ άικπνπκ, ηνπ Christian Boltanski λα ερνγξαθήζνπλ ηνλ ήρν ηεο 

θαξδηάο ηνπο, ιακβάλεη ζε άιιεο πεξηπηψζεηο, φπσο γηα παξάδεηγκα ζηελ πεξίπησζε 

ηνπ Thomas Hirschhorn, κηα πην πνιεκηθή φςε, ζηνρεχνληαο ζηελ παξαγσγή κηαο 

αληαγσληζηηθήο δεκφζηαο ζθαίξαο έλαληη κηαο ζπλαηλεηηθήο δεκφζηαο ζθαίξαο ηνπ 

επηθνηλσληαθνχ ιφγνπ. Αθφκα, ραξαθηεξηζηηθά ηεο αξρεηαθήο ηέρλεο φπσο ην 

„ξεκαηηθφ ράνο‟, ε πνιπθάλαιε δηάρπζε ησλ ηεθκεξίσλ ζε δηαθνξεηηθέο εθθξαζηηθέο 

εθδνρέο, αθνξνχλ ηνλ ζρεκαηηζκφ ηνπ θαιιηηερληθνχ „κέζνπ‟ ηνπ αξρείνπ. 

Δπηιέγνληαη απφ ηνπο θαιιηηέρλεο σο κέζνδνη, σο ζηξαηεγηθέο πνπ δίλνπλ ζηελ ηέρλε 

αξρείνπ ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο, πξψηνλ σο δηαθξηηφ θαιιηηερληθφ είδνο θαη 

δεχηεξνλ σο ζεζκίδνπζα πξαθηηθή. Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά αθνξνχλ, πην 

ζπγθεθξηκέλα, ηε ζηαδηαθή δηακφξθσζε ηεο ηέρλεο απηήο απφ κηα ηέρλε ζεζκηθήο 

θξηηηθήο –φπσο ζηελ εκβιεκαηηθή πεξίπησζε ηνπ Marcel Broodthaers πνπ 

δηακνξθψζεθε ππφ ηελ ηζρχ ησλ αηηεκάησλ ηνπ Μάε ηνπ „68, ζην πιαίζην ηεο 

απνδνκεηηθήο παξάδνζεο– ζε κηα ζεζκίδνπζα πξαθηηθή δεκφζηαο ηέρλεο ππφ ην 

πξίζκα κηαο θαηαθαηηθήο επαλεγγξαθήο – φπσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ Park Fiction, ηνπ 

αξρείνπ επηζπκηψλ πνπ νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία ελφο πάξθνπ ζηελ πφιε ηνπ 

Ακβνχξγνπ. Σν ελδηαθέξνλ απηήο ηεο κεηάβαζεο βξίζθεηαη ζην αληηθαηηθφ γεγνλφο 

φηη φζν πην πνιεκηθέο είλαη νη αμηψζεηο ηεο αξρεηαθήο πξαθηηθήο ηφζν απηή θαίλεηαη 
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λα απνκαθξχλεηαη απφ ηε ινγηθή ηεο ελαληησκαηηθήο απνδφκεζεο, πξνο έλαλ 

„θαηαθαηηθφ απνδνκηζκφ‟. 

 

Με ηε ζπκβνιή ζχγρξνλσλ δηαλνεηψλ νη  έλλνηεο ηεο δεκνθξαηίαο, ησλ ζεζκψλ ηεο 

θαη ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ ηέζεθαλ ζε κηα λέα πξννπηηθή. Γηα παξάδεηγκα, ην δήηεκα 

ηνπ ρψξνπ σο νληνινγηθήο θαηεγνξίαο ηεο αληαγσληζηηθήο δεκφζηαο ζθαίξαο, ελψ 

δηαπεξλά ηελ παξνχζα κειέηε, αλαπηχζζεηαη ζε κεγαιχηεξε έθηαζε ζην 4
ν
 θεθάιαην 

ηεο έξεπλαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην αλαπηχζζνπκε ζηελ ππνελφηεηα Τέρλε, Φώξνο θαη 

Γεκόζηα(εο) Σθαίξα(εο), θαζψο ζέινπκε λα γίλεη ζαθέο φηη νη πξνεγνχκελεο 

πεξηπηψζεηο αξρεηαθήο πξαθηηθήο έιαβαλ ρψξα πξηλ δηαηππσζεί ξεηά ε ζεσξία πνπ 

αθνξά ηε ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε ηνπ ρψξνπ θαη ηε ζρέζε ηεο κε ηελ θαιιηηερληθή 

πξαθηηθή. Πξνζπαζνχκε λα απνθχγνπκε ηνλ ππεξπξνζδηνξηζκφ έξγσλ απφ κε 

επαξθψο δηεξεπλεκέλεο γηα ηελ επνρή ηνπο θαηεγνξίεο. Δληνχηνηο, εμεηάδνπκε θαη ηηο 

δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ε θξηηηθή πξνγελέζηεξσλ πεξηπηψζεσλ, δηαλζηζκέλε απφ 

εμειίμεηο ζηε ζεσξία πνπ έιαβαλ ρψξα αξγφηεξα. Απηφ δελ απνδεηθλχεηαη ρξήζηκν 

ηφζν γηαηί πξνζθέξεη κηα επηθαηξνπνηεκέλε αλάγλσζε ησλ πεξηπηψζεσλ. Ζ 

δπλαηφηεηα δηαθνξνπνηεκέλσλ αλαγλψζεσλ ππφ ην πξίζκα ησλ λέσλ δηαηππψζεσλ 

ζηε ζεσξία καο δηεπθνιχλεη λα θαηαλνήζνπκε θαιχηεξα ηηο κεηαηνπίζεηο θαη ηηο 

ξήμεηο πνπ επηρεηξνχλ νη πην πξφζθαηεο πεξηπηψζεηο ηεο ηέρλεο αξρείνπ κε ηηο 

πξνγελέζηεξεο.  

 

Σν ελδηαθέξνλ γηα ην αξρείν, γηα ηε ζεζκίδνπζα ιεηηνπξγία θαη ηνλ λφκν ηνπνζεηεί ην 

εγρείξεκα ζε κηα ξεθνξκηζηηθή παξάδνζε. Οη πξαθηηθέο πνπ εμεηάδνληαη δελ 

βξίζθνπλ ηελ απφιπηε έθθξαζή ηνπο ζηελ επαλαζηαηηθή δηάζεζε ηεο in situ δξάζεο, 

δελ ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ πξφζεζε εθξίδσζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ ππαξρφλησλ 

ζεζκψλ. H δξάζε ζπκβνινπνηείηαη ζηνλ ιφγν ησλ αξρείσλ πνπ παξάγνληαη γη‟ απηήλ. 

ε δηαθνξεηηθά ζεκεία ηεο έξεπλάο καο αλαθέξακε φηη ε αξρεηαθή πξαθηηθή επηρεηξεί 

κηα ζχγθιηζε ηεθκεξησηηθψλ, επηηειεζηηθψλ θαη αθηηβηζηηθψλ πξαθηηθψλ (θεθάιαηα 

2, 3, 4 θαη 5). Σν λφεκα απηήο ηεο αλνξζφδνμεο ζχγθιηζεο, φπσο πξνζπαζήζακε λα 

δείμνπκε, βξίζθεηαη ζηελ ππέξβαζε δηρνηνκηθψλ δηαηππψζεσλ θαηά ην πξφηππν ηνπ 

«επαλάζηαζε ή ξεθνξκηζκφο»
211

. Ζ ζχγθιηζε καο ελδηαθέξεη ζην πιαίζην κηαο 

                                                 

211 Πξφθεηηαη γηα ηνλ ηίηιν ηνπ κηθξνχ βηβιίνπ Reformism or Revolution πνπ θπθινθφξεζε ην 1900 σο 

απάληεζε ηεο Rosa Luxemburg ζηηο ζέζεηο ηνπ Eduard Bernstein. Ζ Luxemburg είλαη ζαθήο: ε 
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θαηάθαζεο πνπ αλαδεηά ηα φξηα θαη ηηο δπλαηφηεηεο ησλ επηκέξνπο εθδνρψλ, θαηά ηε 

ξήζε ηνπ Slavoj Zizek, «Σαμηθή Πάιε ή Μεηακνληεξληζκφο; Ναη, παξαθαιψ». Γηα 

ηελ αθξίβεηα, επηρεηξήζακε λα παξνπζηάζνπκε ηελ αξρεηαθή ηέρλε σο κηα 

ξηδνζπαζηηθή κνξθή ηέρλεο ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ ζην πιαίζην κηαο „θαηαθαηηθήο 

απνδφκεζεο‟ πνπ αλαγλσξίδεη ηελ „θαηαθαηηθή επαλεγγξαθή‟ ηνπ λφκνπ σο ηνλ 

παξαγσγηθφ νξίδνληα γηα ηελ ίδηα ηελ (αξρεηαθή) ηέρλε, αιιά θαη ηελ επαλαζηαηηθή 

ηεο δπλαηφηεηα κέζσ ηεο ζχλδεζήο ηεο κε ηελ ίδηα ηελ ηέρλε ηεο θπβεξλεζηκφηεηαο. 

 

Τπφ απηή ηελ έλλνηα, ην αξρείν δελ είλαη κηα θίλεζε αλαρσξεηηζκνχ. Κάζε άιιν: ε 

δηακάρε ζρεηηθά κε ηνλ ελεξγεηηθφ ή παζεηηθφ ηνπ ραξαθηήξα δελ είλαη γφληκε παξά 

σο ζρεκαηηθφ δίιεκκα πνπ δείρλεη ηελ αλάγθε πξνο λέα αλνίγκαηα αλαθνξηθά κε ηε 

ζρέζε ζεσξίαο θαη πξάμεο. Σν αξρείν είλαη έλα ελδηαθέξνλ πεδίν εμέηαζεο απηήο ηεο 

ζρέζεο θαη ησλ αλνηγκάησλ ζηα νπνία κπνξνχκε λα πξνβνχκε, ππελζπκίδνληάο καο 

ηαπηφρξνλα φηη είλαη θξίζηκν γηα ηελ πξαθηηθή λα παξακέλεη, κε θάπνην ηξφπν, 

κφληκα απξαγκαηνπνίεηε (βι. ζρεηηθά θεθάιαην 5). ε κεξηθά απφ απηά ηα αλνίγκαηα 

πξνζπαζήζακε λα επηθεληξσζνχκε ζηε δηθή καο πξνζέγγηζε. 

 

ηε κειέηε καο αμηνπνηνχληαη έλλνηεο φπσο ζπκκεηνρή, ζπιινγηθφηεηα, πξάμε, 

λφκνο. Απηέο κπνξνχλ λα γίλνπλ θαηαλνεηέο ζηελ θπξηνιεμία ηνπο, αιιά θπξίσο 

πέξαλ απηήο. Γηα παξάδεηγκα, ε θξίζηκε ηδέα ηεο „ζπκκεηνρήο‟ δελ λνείηαη σο 

αλαγθαζηηθή δξαζηεξηφηεηα αιιά σο ε αλάιεςε ηεο δηπιήο επζχλεο πνπ πξέπεη λα 

αλαιάβεη ην ππνθείκελν. Ζ δηπιή απηή δξάζε αθνξά ηε δηαπίζησζε ηεο ζέζεο πνπ 

                                                                                                                                             
επαλάζηαζε δελ κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί απφ ηνλ ξεθνξκηζκφ. Ο ξεθνξκηζκφο είλαη ην κέζν, ε 

επαλάζηαζε ν ζθνπφο. Δληνχηνηο, ν αγψλαο γηα κεηαξξπζκίζεηο επηηξέπεη ηε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο 

(ηαμηθήο) δχλακεο θαη εμνπζίαο. Ο αγψλαο επηηξέπεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ κεηαξξπζκίζεσλ, αιιά 

θαη ηε ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ νξίσλ ηνπο.  Τπνγξακκίδεη ηελ αλάγθε γηα ηελ θαηάιεςε ηεο εμνπζίαο, 

αλαγλσξίδνληαο, φκσο φηη ε δεκνθξαηία είλαη απαξαίηεηε σο επηθχξσζε απηήο ηεο αλάγθεο θαη ηεο 

δπλαηφηεηαο. Ζ δεκνθξαηία γίλεηαη, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε, ν θξίθνο πνπ εμαιείθεη ηνλ 

δηαρσξηζηηθφ ζχλδεζκν κεηαμχ ησλ δχν δπλαηνηήησλ, σο ν νξίδνληαο πνπ δηαπεξλά ηελ πάιε γηα 

κεηαξξχζκηζε ρσξίο ηε ζθέςε γηα ην ηη επαθνινπζεί ηεο πάιεο. Ξεπεξλά ηελ ηδέα ελφο κέιινληνο πνπ 

πεξηγξάθεηαη σο κηα δηαδνρή κεηαξξπζκίζεσλ ρσξίο έλα (κεξηθφ) ηέινο. Ζ δεκηνπξγία κηαο 

επαλαζηαηηθήο παξάηαμεο, κηαο νξγάλσζεο πνπ νδεγεί, ζηελ πεξίπησζε ηεο Luxemburg, ζηε 

δεκηνπξγία ελφο θφκκαηνο πνπ ζπλαξζξψλεη ηα επαλαζηαηηθά ππνθείκελα πξνο έλαλ επαλαζηαηηθφ 

ζηφρν, είλαη κηα εκπξάγκαηε ζχγθιηζε ξεθνξκηζκνχ θαη επαλάζηαζεο. Ή, φπσο ιέλε νη ζχγρξνλνη 

κειεηεηέο ηνπ έξγνπ ηεο, δελ ρξεηάδεηαη λα εγθισβηζηεί θαλείο κεηαμχ ηνπ ελαγθαιηζκνχ ηνπ 

ξεθνξκηζκνχ ή ηεο ππνρψξεζεο ζηε βία ηνπ ππάξρνληνο αδηέμνδνπ ζπζηήκαηνο, πεξηκέλνληαο ηελ 

επαλάζηαζε λα έξζεη. Μπνξεί θαλείο λα επηηαρχλεη ηελ αιιαγή βνεζψληαο εθείλνπο πνπ πθίζηαληαη ηε 

βία, ή αθφκα θαη βγάδνληαο απφ ην ιήζαξγν εθείλνπο πνπ ηε δηαπξάηηνπλ, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη 

δπλαηφο ν απεγθισβηζκφο απφ έλα ζαζξφ ζχζηεκα. 
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αλαιακβάλεη ην θάζε κέξνο (δεκηνπξγφο θαη ρξήζηεο) απέλαληη ζε έλαλ Λφγν κέζσ 

ηνπ δηθνχ ηνπ Λφγνπ. Ο „πνηεηήο‟, ν δεκηνπξγφο ηνπ αξρείνπ, νθείιεη λα ζέζεη ζηνλ 

εαπηφ ηνπ ην θαίξην εξψηεκα ζρεηηθά κε ηε κέζνδν θαη ηελ επηζπκία ηνπ λα 

αζρνιεζεί κε ηε ζχζηαζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο δνκήο (ζηαζήθακε αλαιπηηθά ζε απηφ, 

ζηε δηαθνξνπνίεζε απφ κηα εκκελή ηδέα ηεο ζπκκεηνρήο, ζην θεθάιαην 3). Πξφθεηηαη 

γηα κηα δηεπξπκέλε, νληνινγηθή ηδέα ηεο ζπκκεηνρήο πνπ δελ αθνξά ηελ θαηαλφεζή 

ηεο κφλν σο κηαο αλαγθαζηηθήο ππνρξέσζεο ησλ αηφκσλ γηα δξάζε, αιιά ηελ 

θαηαλνεί σο αλάιεςε επζπλψλ ζηελ θνηλσλία, σο ηελ εηνηκφηεηα ησλ ππνθεηκέλσλ 

λα ππεξαζπηζηνχλ κηα ζπγθεθξηκέλε ηδέα ηεο δηθαηνζχλεο (Λίπνβαηο 1988: 289-90) 

(θεθάιαην 4). Ο ζρεκαηηζκφο ελφο αξρείνπ είλαη κηα έκπξαθηε ζπγθξφηεζε κηαο 

αλαγθαίαο ειάρηζηεο δνκήο, ζπληζηά κηα επαλαδηαξζξσηηθή πξάμε, θαη δελ είλαη 

ιηγφηεξν δεκφζηνο ή πεξηζζφηεξν παζεηηθφο απφ άιιεο πξαθηηθέο πνπ δίλνπλ 

πξνβάδηζκα ζε έκπξαθηεο ελέξγεηεο ζηνλ θπζηθφ δεκφζην ρψξν. Απηέο ζρεηίδνληαη κε 

παξεκβάζεηο ζε πιαηείεο θαη νηθήκαηα, ζπγθξνχζεηο ζηνλ δξφκν, απνθιεηζκνχο 

πεξηνρψλ. Ζ πξάμε ηεο θαηαζθεπήο ηνπ αξρείνπ δελ εκπνδίδεη ηελ in situ δξάζε 

(φπσο γηα παξάδεηγκα ζπκβαίλεη ζηελ πεξίπησζε ησλ Decolonizing). Μπνξεί θαλείο 

λα αλαξσηεζεί νξκψκελνο απφ ηε ζεκαληηθή ζέζε πνπ παίξλεη ζηαδηαθά ε εηθνληθή 

εθδνρή απηψλ ησλ αξρείσλ ζην δηαδίθηπν, γηα ηε θχζε ησλ „εκπξάγκαησλ 

παξεκβάζεσλ‟. Μπνξεί λα εμεηάζεη ηελ έθηαζε ηεο potentia (ηεο δχλακεο πνπ 

απνθηνχλ νη άλζξσπνη φηαλ ζπλαξζξψλνληαη) εζηηάδνληαο αθξηβψο ζε απηή ηελ 

ηδηαίηεξε θαηεχζπλζε πνπ ζπλδέεηαη κε ην δηαδίθηπν, ηελ ηδηαίηεξε δηαινγηθή, 

επηθνηλσληαθή δπλαηφηεηα ησλ ρψξσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο. Ο θπβεξλνρψξνο 

αθνξά κηα δηαθνξεηηθή ρσξηθή ζπλζήθε ηαπηφρξνλα εηθνληθή θαη εμίζνπ πξαγκαηηθή, 

εμίζνπ αθεξεκέλε θαη ελλνηνινγηθή. ηελ παξνχζα κειέηε δελ εζηηάζακε ζε απηφ. 

Οη ελλνηνινγηθέο θαηεγνξίεο φκσο πνπ εμεηάζακε κπνξνχλ λα γίλνπλ βάζε γηα κηα 

κειινληηθή κειέηε πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. 

 

ην ίδην πλεχκα ηεο ζρέζεο ζεσξίαο θαη πξάμεο, ε ηδέα ηεο ζπιινγηθφηεηαο δελ 

αθνξά κηα νπηνπηθή ηδέα μεπεξάζκαηνο ησλ δηαθνξψλ θαη ησλ ζπγθξνχζεσλ. ηε 

κειινληνινγηθή βάζε ηνπ αξρείνπ –ηε βάζε ησλ ελ δπλάκεη ζπλαξζξψζεσλ– ε 

ζπιινγηθφηεηα δελ πξέπεη λα ιακβάλεηαη νχηε ζηελ θπξηνιεθηηθή αιιά νχηε θαη ζηελ 

νπηνπηθή ηεο δηάζηαζε. Ζ ζπιινγηθφηεηα δελ ζεκαίλεη ηελ ηζνπέδσζε ηεο Γηαθνξάο 

αλάκεζα ζην Γεληθφ θαη ην Δηδηθφ, ην Γεληθφ θαη ην Αηνκηθφ. Κάζε αξρείν πνπ 

πξνυπνζέηεη ηε ζπλάξζξσζε επηκέξνπο ππνθεηκεληθνηήησλ, ή αξζξψλεη ιφγν εμ 
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νλφκαηνο κηαο νκάδαο, ιακβάλεη ππφςε ηελ ηδηαηηεξφηεηα πνπ ζπλδέεηαη κε ηνλ 

ζρεκαηηζκφ ηζηνξηθψλ νκάδσλ. Σν Πνιηηηθφ ζπλδέεηαη κε ηε ζρέζε απηψλ ησλ 

ηδηαηηεξνηήησλ θαη κε ηε δηακεζνιάβεζή ηνπο κε ηελ αλζξψπηλε θαζνιηθφηεηα, φπσο 

δείμακε ηδίσο κε ηα παξαδείγκαηα ηνπ ηειεπηαίνπ θεθαιαίνπ. Σν αξρείν κπνξεί λα 

βαζίδεηαη ζε πξαγκαηηθέο ή κπζνπιαζηηθέο ζπλεξγαζίεο· ζε θάζε πεξίπησζε φκσο 

απνηειεί ηελ έθθξαζε πξαγκαηνπνηεκέλσλ ή κειινχκελσλ ζπλαξζξψζεσλ.  

 

Θα κπνξνχζακε λα ζπλνςίζνπκε ηα παξαπάλσ σο εμήο: ην θαιιηηερληθφ αξρείν είλαη 

κηα πξαθηηθή ζηελ νπνία ε ζρέζε ζεσξίαο θαη πξάμεο ιακβάλεη ξηδνζπαζηηθή 

έθθξαζε. Ζ έθθξαζε απηή βξίζθεη ηε βάζε ηεο ζηε θαηλνκεληθά αλνξζφδνμε ζρέζε 

ηνπ θαιιηηερληθνχ αξρείνπ κε ηνλ λφκν, ηελ εμνπζία θαη ηε ζέζκηζε. Ζ 

«επαλάζηαζε» άιισζηε, κεηά απφ κηα «αξλεηηθή» θάζε, απαηηεί πξνζπάζεηα γηα ηελ 

νηθνδφκεζε κηαο ζεηηθήο ελαιιαθηηθήο πξφηαζεο, κηαο πξφηαζεο πνπ ζα 

νξακαηίδεηαη έλαλ άιιν θφζκν, φπνπ ζα έρνπλ πεξηνξηζηεί νη αληζφηεηεο θαη ζα 

κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ νη αλεζπρίεο ησλ πην επάισησλ νκάδσλ, φπσο 

απνθαίλεηαη ε Mouffe (2004 [2000]: 246). Απηφ είλαη ήδε αξθνχλησο επαλαζηαηηθφ. 

Έηζη, ζηε ζέζκηζε θάζε αξρείνπ επαλεγγξάθεηαη κε λέν ηξφπν ε ζρέζε κε ηνλ Νφκν, 

πνπ ζπλδέεηαη κε ηε δέζκεπζε απέλαληη ζε ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο νη νπνίνη δελ 

είλαη ηπραίνη, ζηφρνπο ηνπο νπνίνπο ηα ππνθείκελα ιακβάλνπλ ζνβαξά ππφςε ηνπο. 

Αθνξά κηα δέζκεπζε πνπ παξακέλεη αλνηρηή ζηελ έγθιεζε ηνπ Άιινπ, πνπ ιακβάλεη 

φκσο ρψξα ζην εδψ θαη ζην ηψξα (θεθάιαην 5). Σν αξρείν είλαη κηα δεκνθξαηηθή 

πξάμε πνπ δελ ππεξεηεί έλα λφκν ηνλ νπνίν είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα ππαθνχκε, 

αιιά αληίζεηα βξίζθεηαη ζηνλ νξίδνληα ηνπ «γίγλεζζαη ελ είδεη λφκνπ» (become law-

like) (νπ.: 263). Ο νξίδνληαο απηφο ζπλδέεηαη κε ην «απξφβιεπην ηεο ππφζρεζεο», ηεο 

πίζηεο θαη ηεο ειπίδαο ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ αλζξψπνπ γηα ηε γέλλεζε ηνπ 

θαηλνχξγηνπ, φπσο γξάθεη ε Arendt (1986 [1954]). Χο πξνο ηελ ππφζρεζε απηή, 

θαζέλαο πξέπεη λα ιάβεη ζέζε ππεχζπλα θαη πέξα απφ νινθιεξσηηθέο θαληαζηψζεηο 

θαζνιηθήο απνθαηάζηαζεο θαη ελφηεηαο. Ζ πξνβνιή ζην κέιινλ δηαθνξνπνηείηαη 

ζηελ αλάγλσζή καο απφ νπηνπηθέο επελδχζεηο θαη δηεξεπλά ην „βήκα πέξαλ ηεο 

νπηνπίαο‟, ηδίσο ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπ ηειεπηαίνπ θεθαιαίνπ. Ζ ζπδήηεζε θαη ε 

ειπίδα γηα ην κέιινλ δελ ζπλδέεηαη κε κειινληηθέο πξνβνιέο βαζηζκέλεο ζε 

θαληαζηψζεηο εγθαζίδξπζεο ελφο ηέιεηνπ θαη αξκνληθνχ θφζκνπ (ηαπξαθάθεο 2008 

[1999]: 214). Αθνξά κηα θίλεζε ζην κέιινλ ρσξίο θαλαηηζκφ, απηαπάηεο θαη βία, 

ρσξίο φκσο λα πηζηεχνπκε φηη απηφ είλαη πνηέ δπλαηφ λα γίλεη ρσξίο θαλαηηζκφ, 
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απηαπάηεο, βία θαη απνγνεηεχζεηο (Λίπνβαηο 2001: 126). ε απηή ηελ παξαδνρή, ην 

αξρείν παξακέλεη εληφο ελφο δεκνθξαηηθνχ νξίδνληα, δελ ππεθ-θεχγεη ζε έλαλ 

νξίδνληα νπηνπηθφ.  

 

Τπάξρνπλ αθφκα πνιιά πεξηζψξηα γηα πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε απηήο ηεο πξαθηηθήο, 

αιιά θαη ηεο ζχλδεζεο ηνπ ιφγνπ ηεο ηέρλεο κε άιια πεδία ζηα νπνία δνθηκάδνληαη 

θαη πξνσζνχληαη λέεο θαη απξφζκελεο ζπλαξζξψζεηο. Απηφ άιισζηε επηβεβαηψλεηαη 

απφ ην γεγνλφο φηη ππθλψλνπλ ζπλερψο νη θαιιηηερληθέο πξαθηηθέο αξρείνπ, νη 

ζπλαληήζεηο (εκεξίδεο, ζπλέδξηα) θαη ηα θείκελα γηα ηε ζεκαζία ηνπ σο πξνο ηελ 

επηδίσμε κηαο ηέρλεο πνπ ζα πξνθαιεί ηα δηθά ηεο φξηα αιιά θαη ηα φξηα ησλ 

παγησκέλσλ θνηλσληθψλ θαη ζεζκηθψλ δνκψλ (βι. ζρεηηθά θεθάιαην 1). Σν άλνηγκα 

ζηα δεηήκαηα ηεο ζχγρξνλεο παγθνζκηνπνηεκέλεο νηθνλνκίαο θαη ησλ ππνθεηκέλσλ 

ηεο, ηεο νηθνπκεληθφηεηαο, ηεο εζηθήο ηάμεο, ηεο επζχλεο –φπσο θαίλεηαη πην 

ζπγθεθξηκέλα απφ ηα ηειεπηαία παξαδείγκαηα ζην 5
ν
 θεθάιαην– δελ θαζίζηαηαη κφλν 

αλαγθαίν θαη πνιιά ππνζρφκελν, αιιά, ππφ ην βάξνο ησλ ζχγρξνλσλ εμειίμεσλ, 

επηηαθηηθφ. Διπίδνπκε ε παξνχζα κειέηε λα δψζεη ην έλαπζκα γηα ηέηνηεο εμειίμεηο 

ζηελ έξεπλα θαη ζηελ θαιιηηερληθή πξαθηηθή θαη ζηελ Διιάδα
212

. ηηο πεξηπηψζεηο 

πνπ κειεηήζακε δψζακε πξνβάδηζκα ζην „ησξηλφ‟ δήηεκα ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ θαη 

ηεο δεκνθξαηίαο έλαληη κηαο κεξηκλεηηθήο (affective) επαηζζεηνπνίεζεο ζε ζρέζε κε 

ηερληθέο κλήκεο θαη ζπιινγήο. Διπίδνπκε ε κειέηε καο λα θηλήζεη ην ελδηαθέξνλ γηα 

παξφκνηα άιια εγρεηξήκαηα, εκπινπηίδνληαο ηελ αξρεηαθή πξαθηηθή κε 

δηαθνξνπνηεκέλεο θαη θξηηηθέο, πξνο ηελ παξνχζα, ζεσξήζεηο. 

 

 

                                                 
212 Με ηνλ θαζεγεηή κνπ Πάλν Κνχξν θαη ζε ζπλεξγαζία κε επηά Έιιελεο θαιιηηέρλεο επηρεηξήζακε 

λα κειεηήζνπκε απηή ηελ πξννπηηθή ζηε ζχγρξνλε εγρψξηα θαιιηηερληθή πξαθηηθή, ζην επηκειεηηθφ 

εξεπλεηηθφ εγρείξεκα Αξρεηαθέο Πξαθηηθέο θαη Πνιηηηθέο ηεο Μλήκεο ζηε Σύγρξνλε Τέρλε ηνπ 

Γεκόζηνπ Φώξνπ.  Σν έξγν απηφ πξαγκαηνπνηείηαη ζην πιαίζην ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο Κ. 

Καξαζενδσξήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ θαη βξίζθεηαη ζε εμέιημε. Οη θαιιηηέρλεο πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζην πξφγξακκα είλαη νη Βαγγέιεο Βιάρνο, Νάγηα Γηαθνπκάθε, Λίλα Θενδψξνπ, Μαξία 

Κφληε, Γηψηα Ησαλλίδνπ, ηέθαλνο Σζηβφπνπινο θαη ε θαιιηηερληθή ζπιινγηθφηεηα Γξεγφξηνο 

Φαξκάθεο. 
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Παξάξηεκα-Δηθόλεο  
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Δηθ. 1. ηηγκηφηππν απφ ην αξρείν ησλ Black Audio Film Collective (1982-98). 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθ. 2, 3. Δπηζθέπηεο ζηo Τκήκα ησλ Αεηώλ, ηνπ Μνπζείνπ Μνληέξλαο Τέρλεο ηνπ 

Marcel Broodthaers. 
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Δηθ. 4. Marcel Broodthaers, Μνπζείν Μνληέξλαο Τέρλεο, Τκήκα Νηνθηκαληέξ, 

Δμσηεξηθή Γξάζε (1969).
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Δηθ. 5. ςε ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ Mark Dion, Systema Metropolis, ζην Μνπζείν 

Φπζηθήο Ηζηνξίαο ηνπ Λνλδίλνπ (2007). 

 
Δηθ. 6. ςε εγθαηάζηαζεο ηνπ Mark Dion, Cabinets of Curiosities, Wexner Center  

for the Arts, Ohio (1997). 
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Δηθ. 7,8. Γξάζε πνπ νξγάλσζε ν Dion κε καζεηέο ηνπ γπκλαζίνπ ηνπ ηθάγν, κε ηνπο 

νπνίνπο ζχλεζηεζε ην Chicago Urban Ecology Action Group (1993). 
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Δηθ 9. Renee Green, Partially Buried in Three Parts (1996-1997). 

 

 

 
Δηθ. 10. Renee Green, ιεπηνκέξεηα απφ ην Part One of Partially Buried in 

ThreeParts. 
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Δηθ. 11 Renee Green, δεκφζηα „εκθάληζε‟ ηνπ αξρείνπ ηεο Renee Green πνπ 

παξνπζηάδεη ηελ ηηαιίδα θηλεκαηνγξαθίζηξηα, ησλ αξρψλ ηνπ αηψλα, Elvira Notari 

(1999). 
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Δηθ. 12. Allan Sekula, Shipwreck and Worker (2005). 

 

 
Δηθ. 13. Allan Sekula, ιεπηνκέξεηα εθζεζηαθφ ηακπιφ απφ ην Shipwreck and Worker, 

ζηελ Documenta 12. 
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Δηθ. 14. Allan Sekula, θσηνγξαθία απφ ην αξρείν, Shipwreck and Worker. 

 

 
Δηθ 15. Allan Sekula, φςε έθζεζεο, Ship of Fools (2010) 

 

 

 

. 
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Γηαθνξεηηθέο φςεηο ησλ αξρεηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Christian Boltanski 

 

 
Δηθ. 16. 

 
Δηθ. 17. 



 404 

 
Δηθ. 18. 

 
Δηθ. 19. 
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Δηθ. 20. Ilya Kabakov, The Man Who Flew into the Space (1985). 

 
Δηθ. 21. Ilya Kabakov, The Big Archive (1993). 
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Δηθ. 22. Jeremy Deller, Δπαλάδξαζε απφ ην αξρείν Battle of Orgreave (2001). 
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Δηθ. 23, 24. Thomas Hirschhorn, Bataille Monument ζηε Documenta 11 (2002). 
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Δηθ. 25. Gediminas & Nomeda Urbonas, Pro-Test Lab Archive  (2007). 
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Δηθ. 26. Park Fiction ηo πάξθν πνπ πινπνηήζεθε ζηελ πφιε ηνπ Ακβνχξγνπ απφ ην 

νκψλπκν αξρείν ησλ πνιηηψλ (1994-2005). 
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Δηθ. 27. Γνκή ηνπ ειεθηξνληθνχ αξρείνπ ηνπ Atlas Group. 



 411 

 

 
 

Δηθ. 28, 29.  Atlas Group, ζηηγκηφηππα απφ ηηο βηληενηαηλίεο ηνπ Souheil Bachar 

(2000). 
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Δηθ. 30. Τιηθφ Αξρείνπ ηνπ Atlas Group. Βόκβεο Απηνθηλήησλ. 
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Δηθ. 31. Κηλεηή Γνκή απφ ην αξρείν ησλ Temporary Services, Mobile Structures 

Archive, MobilExhibit (θηλεηή έθζεζε), Parks Canada - Rideau Canal 175th 

Anniversary. 

 

 

 
 

Δηθ. 32. Mobile Structures Archive (Αξρείν Κηλεηψλ Γνκψλ), Medical Services 

(ηαηξηθέο ππεξεζίεο), Women on Wave (θηλεηή κνλάδα εθηξψζεσλ). 
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Δηθ. 33. ςε έθζεζεο ησλ Decolonizing Architecture (2010). 

 

 

 

 
Δηθ. 34. παξνπζίαζε ηεο έθδνζεο ησλ Decolonizing Architecture, The Book of 

Migration, (2009). 
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Πξνέιεπζε Δηθόλσλ 

 

Δηθ. 1:    Enwezor, O., Bauer, U. M. & Basualdo, C. e. o. (Δπηκ.) (2002)  

Documenta 11 Platform 5: Exhibition [Καηάινγνο Έθζεζεο], 

Stuttgard, Hatje Cantz: 33. 

 

Δηθ 2: Bishop, C. (2008) Installation art, London, Tate Publishing: 34. 

 

Δηθ. 3:  Krauss, R. (2000) A Voyage in the North Sea. Art in the Post-

Medium Condition, London, Thames & Hudson: 20. 

 

Δηθ. 4:    David, C. (Δπηκ.) (1991) Marcel Broodthaers [Καηάινγνο  

Έθζεζεο], Paris, Editions du Jeu de Paume: 204. 

 

Δηθ. 5:   http://www.joshuakauffman.org/2007/06/17/mark-dions- 

systema-metropolis/ 

 

Δηθ. 6:    Putnam, J. (2001) Art and Artifact. The Museum as Medium,  

London, Thames and Hudson: 74. 

 

Δηθ. 7, 8:  Corrini, L. G., Kwon, M., Bryson, N. & Berger, J. (1997) Mark 

Dion  (Contemporary Artists), London, Phaidon: 83. 

 

Δηθ. 9:    Sutton, G. (2009) Renee Green: Some Formal Operations.  

Ongoing Becomings, 1998-2009 Zurich, JRP/Ringier,: 106. 

 

 

Δηθ. 10, 11:   Mayo, E. N. (Δπηκ.) (2000) Shadows and Signals. Renee  

Green. [Καηάινγνο Έθζεζεο], Barcelona: 39. 

 

Δηθ. 12:  http://artdistricts.com/the-samuel-p-harn-museum-collection- 

of-contemporary-art-an-interview-with-kerry-oliver-smith/ 

 

Δηθ. 13:  http://peeepl.com/people/alan-sekula/  

 

Δηθ. 14:  http://www.michelrein.com/Artist.php?Artist= 

Allan%20Sekula&Artist_Search_page=3 

 

Δηθ. 15:  http://angelfloresjr.multiply.com/journal/item/6205 

 

Δηθ. 16, 17:   Garb, T., Kuspit, D. B. & Perec, G. (1997) Christian Boltanski, 

London, Phaidon: 26, 88 

 

Δηθ. 18, 19:   Gumpert, L. (1994) Christian Boltanski, Paris, Flammarion:  

141, 101. 

 

Δηθ. 20:  http://comixcube.com/2011/02/23/look-around-you-reading- 

images/ 
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Δηθ. 21: Groys, B., David, R. A., Blazwick, I. & Chkhov, A. P. (1998) 

Ilya Kabakov, London, Phaidon: 69 

 

Δηθ. 22:  Barson, T. (Δπηκ.) (2006) Making History, Art and  

Documentary in Britain from 1929 to Now [Καηάινγνο 

Έθζεζεο], London, Tate Publishing: 22 

 

Δηθ. 23, 24: Gingeras, A., Buchloh, B. H. D. & Bassualdo, C. (2004) 

Thomas Hirschhorn (Contemporary Artists), London, Phaidon: 

105. 

 

Δηθ. 25:  http://arttattler.com/archiveurbonas.html 

 

Δηθ. 26:  Enwezor, O., Bauer, U. M. & Basualdo, C. e. o. (Δπηκ.) (2002)  

Documenta 11 Platform 5: Exhibition [Καηάινγνο Έθζεζεο],  

Stuttgard, Hatje Cantz: 181. 

 

Δηθ. 27, 29, 30, 31: Raad, W. (2007) Scratching on Things I Could Disavow 

[Καηάινγνο Έθζεζεο], Cologne, Verlag der Buchhandlung 

Walther Koning: 108, 61, 58, 30. 

 

Δηθ. 31, 32: http://www.temporaryservices.org/mobile_struct_rsrce.html 

 

Δηθ. 33: http://www.decolonizing.ps/site/page/2/  

 

Δηθ. 34: http://www.decolonizing.ps/site/ 
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Γισζζάξη 

 

Α 

αθηηβηζηηθή ηέρλε:      activist art 

αλαγσγηζκφο:       reductionism 

αλαπαξάζηαζε, αληηπξνζψπεπζε:    representation  

αλαπαξαζηαηηθφο, αληηπξνζσπεπηηθφο:   representative 

αλαπνθξίζηκν, αλεπίθξηην:     undecidable  

αλαζηνραζηηθφηεηα, ζηνραζκφο:    reflexivity  

αλνκία:       anomie 

αλνκηθφο:       anomic 

αληηζεηηθή, αληηπνιηηεπηηθή, αλαηξεπηηθή:   oppositional 

απαγσγή:       deduction, redroduction  

απνδηάξζξσζε, απνδφκεζε:     deconstruction 

απνζπλάξζξσζε:      disarticulation 

απνυισζε, απνυινπνίεζε:     dematerialization 

απφθαλζε:       enunciation 

άξλεζε:       negation  

αζακπιάδ, θαιιηηερληθή ζπλαξκνιφγεζε, 

ζπλαξκνγή:       assemblage 

 

 

Β 

βαζηζκέλε-ζε-πξφηδεθη ηέρλε:    project based art 

βηνεμνπζία:       biopower 

βηνπνιηηηθή:       biopolitics  

 

Γ 

γελφζεκν, γεληθφ:      generic 

γισζζηθά παίγληα:      language games  

 

Γ 

δεκηνπξγφο:       author 

δηαθεηκεληθφηεηα:      intertextuality 

δηαθείκελν:       intertext 

δηαθξηηφο:       distinct 

δηαζπαξκέλνο:       dispersed 

δηαχγαζε:       elucidation 

δηαθνξά:       difference 

δηαθνξνπνηεηηθφο, δηαθνξηθφο:    differential 

δηεπξπκέλν, εθηεηακέλν πεδίν:    expanded field 

δηππνθεηκεληθφηεηα:      intersubjectivity 

δηρνηνκηθφ δίπνιν, δπηθέο/δίπνιεο αληηζέζεηο,  

δεπγάξη αληηζέζεσλ:      binary opposition 

δνκηθφο:       constitutive 

δνκνπνηεηηθφο, δνκνπνίεζε:     structurant, structuration  

δξσλ, πξάηησλ, θνξέαο:     actor, agent  

δξψληα ππνθείκελα, πξφζσπα:    social actors 

 

 



 418 

Δ 

εγθιεκαηνινγηθφ, ηαηξνδηθαζηηθφ, δηθαληθφ:   forensic 

έγθιεζε:        interpellation  

εηδνπνηία:       specification 

εθθεληξν, απνθεληξσκέλν:     decentered 

εθθεξφκελν:       enoncé 

εθθνξά:       enonciation 

εθθψλεζε:       utterance 

εκκελέο:       immanent 

εκπινθή,αλάκεημε, έληαμε:     involvement 

ελδερνκεληθφο:      contingent 

ελδερνκεληθφηεηα:      contingency 

ελδπλάκσζε,παξέρσ δπλαηφηεηα:    empowerment 

εμάξζξσζε:       dislocation 

εμηζνξξνπεηηθφο, αληηζηαζκηζηηθφο:    compensatory 

επαγσγή, παξέθηαζε:      extrapolation 

επαλάδξαζε, αλαβίσζε:     reenactment 

επαλαιεςηκφηεηα:      iterability 

επαλ-ηδηνπνίεζε:      detournement 

επελέξγεηα, απνηέιεζκα, θαηλφκελν:    effect 

επηηειεζηηθφο, ηειεζηηθφο:     performative 

επηηειεζηηθφηεηα, ηειεζηηθφηεηα:     performativity  

εξγαιεηαθφο:       instrumental 

επξεηήξην, θαηάινγνο, δείθηεο:    index 

επξεηεξηαθφο, ελδεηθηηθφο:     indexical 

 

Ε 

Ζ 

 

Θ 

ζέαζε:        vision 

ζέζε, ηνπνζεηεκέλε γλψζε, ηνπνζέηεζε:   positionality, positioning 

ζέζεηο ππνθεηκέλνπ:      subject positions 

ζεζηιεςία:        position taking, stance 

ζεζκίδνπζα:       instituent  

ζεζκηθή θξηηηθή (ηέρλε)θξηηηθή ησλ ζεζκψλ,  

θξηηηθή ησλ ηδξπκάησλ:     institutional critique 

ζέζκηζε:       institution, constitution  

ζεζκνπνίεζε:       institutionalization 

ζεσξεηηθφο ζηνραζκφο, ζεσξηζκφο:    speculation 

ζεσξία θνηλσληθήο θαηαζθεπήο, θνλζηξνπθηηβηζκφο: constructivism 

ζεσξία ηνπ ιφγνπ:      discourse theory 

ζξαχζκα, ηκήκα:      fragment 

 

Η 

(ηδενινγηθφο) κεραληζκφο:     apparatus 

ηζνδπλακία:       equivalence  
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Κ 

θαιιηηέρλεκα:       artifact 

θαλνληζηηθφο:       normative 

θνηλνηηζηηθφο:       communitarian 

θνκβηθά ζεκεία:      nodal points  

θπβεξλεζηκφηεηα, θπβεξλεηηθφηεηα, θπβεξλννηξνπία: govermentality 

 

Λ 

ιφγνο, ξεκαηηθφο ιφγνο:     discourse 

 

Μ 

κεξηθά, κεξνιεπηηθά:       partially 

κεξηθφηεηα, ηδηαηηεξφηεηα:     particularity 

κεηαζρεκαηηζκφο:      transformation 

κεραληζκφο, ζπζθεπή, ζηξαηήγεκα:    device 

κεραληζκφο, ζχζηεκα:      dispositif 

κπζνπιαζία, πιαζκαηηθή θαηαζθεπή:    fiction  

 

Ν 

λνεκαηνδφηεζε:      signification 

λνεζηαξρία:       intellectualism  

λνκηλαιηζκφο, νλνκαηνθξαηία:    nominalism  

λνκηκνπνίεζε:       legitimation 

λφξκα, θαλνληζηηθφ πξφηππν:     norm  

 

Ξ 

 

Ο 

νκηιηαθφ ελέξγεκα:      speech act 

νξαηφηεηα:       visibility 

νπληβεξζαιηζκνο, νηθνπκεληζκφο:    universalism 

νπζηνθξαηία, νπζηνθξαηηθφο:     essentialism,essentialist 

 

Π 

παξαζηαηηθφ:       figurative 

παξέκβαζε, επέκβαζε:     intervention 

παξφξκεζε:       impulse 

παξηηθνπιαξηζκφο, επηκεξηζκφο, ηδηαηηεξνπνίεζε,  

ηδηνθεληξηζκφο:        particularism  

πεδίν:         field  

πεξηβάιινληα (ηέρλε):      environments 

πεξθφξκαλο, παξαζηαηηθή ηέρλε:     performance 

πιεζπληηθφο:       plural 

πινπξαιηζκφο, πιεζπληηθφηεηα,  

πνιηηηθή ηεο ηαπηφηεηαο:     identity politics 

πνιιαπιφηεηα:      pluralism 

πνιηηηζκηθφηεηα, θνπιηνπξαιηζκφο:    culturalism  

πξαγκαηηθφηεηα, βάζεη γεγνλφησλ:    factuality 

πξνβιεκαηνπνίεζε:      problematization 

πξνζδηνξηζκφο:      determination 
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Ρ 

ξεκαηηθή θαηαζθεπή:      discursive formation 

ξεκαηηθφηεηα:       discursivity 

ξίδσκα:       rhizome 

ξπζκηζηηθφ:       regulative 

 

 

ζεκεία δηαξξαθήο:      points de capitation  

ζπγθείκελν, ζπκθξαδφκελν:     context 

ζπγθεηκεληθφο:      contextual 

ζχδεπμε:       conjunction 

ζπκπαξαδήισζε, ζπλδήισζε:    connotation 

ζπκπεξηιεπηηθφο:      inclusive 

ζπκπεξίιεςε:       inclusion 

ζχκθπηνο, ζπκθπήο, δνκηθφο:     inherent  

ζχκθπξζε:       conflation  

ζπλαίλεζε:       consensus 

ζπλαίζζεκα, επήξεηα, κέξηκλα    affect  

ζπλαηζζεκαηηθφο, κεξηκλεηηθφο, ζπκηθφο:   affective  

ζπλαξζξσηηθή πξαθηηθή:     articulatory practice 

ζπλεθηαηφο:       coextensive  

ζρεζηαθή αηζζεηηθή:      relational aesthetics  

 

Σ 

Σαηλία-δνθίκην:      film-essay 

ηάμε:        order 

ηαμηλφκεζε:       taxνnomie 

ηεθκεξησηηθή ηέρλε:      documentary art 

ηέρλε εγθαηάζηαζεο:      installation art 

ηέρλεκα, ηέρλαζκα, παξαπιάλεζε:    artifice 

ηερλνχξγεκα:       artefact 

ηνπνεηδήο ηέρλε, ηέρλε ζπγθεθξηκέλνπ ηφπνπ 

ηέρλε βαζηζκέλε-ζε-ζπγθεθξηκέλε-ηνπνζεζία:  site specific art 

ηξνπηθφηεηα:       modality  

ηππνπνίεζε:       formalization 

 

Τ 

ππεξβαηηθφο:       transcendent 

ππεξβαηνινγηθφο:      transcendental  

ππεξπξνζδηνξηζκφο, επηθαζνξηζκφο:    overdetermination 

ππνθεηκελνπνίεζε:      subjectivation 

ππάιιειν:       subaltern 

ππνζηαζηνπνίεζε, πξαγκνπνίεζε:    reification 

 

Φ 

θνξέαο:       bearer 

θνξκαιηζκφο:       formalism 

θπζηθνπνίεζε:      naturalization 
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Υ 

ράπεληλγθ (ηέρλεο):      happening  

ρεηξαθέηεζε:       emancipation 

ρσξηθφο:       spatial 

ρσξνπνίεζε:       spatialisation 

 

Φ 

Χ 
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