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 Σύµφωνα µε µερικούς χορευτές, οι κλακέτες γεννήθηκαν απευθείας από την εποχή 

της δουλείας. Στις ΗΠΑ, λοιπόν, οι σκλάβοι φορούσαν παπούτσια πεταλωµένα στις δύο 

άκρες. Κάθε φορά που ένας σκλάβος έµπαινε στο σπίτι του κυρίου του, τα παπούτσια 

ηχούσαν και του υπενθύµιζαν την υπόσταση του σκλάβου. Κάθε φορά που έµπαινε σε ένα 

δωµάτιο µε ξύλινο δάπεδο, η παρουσία του γινόταν αντιληπτή καταρχήν από το θόρυβο. 

 Οι σκλάβοι, όµως, από αυτόν τον επαναλαµβανόµενο ήχο δηµιούργησαν έναν ρυθµό 

που είναι καθαρά κατάληξη της µονοτονίας του. Kαι από το σύνολο των ρυθµών 

δηµιούργησαν έναν χορό. Έτσι, ο θόρυβος που παρέπεµπε αποκλειστικά στη δουλεία αποκτά 

µια καινούργια σηµασία: από συνώνυµο της πιο απάνθρωπης εκµετάλλευσης 

µεταµορφώνεται σε έκφραση δηµιουργικότητας, σε σύµβολο της ικανότητάς µας να 

ξαναανακαλύπτουµε διαρκώς τον κόσµο που µας περιβάλλει. 

 Τα παραδείγµατα µπορούν να πολλαπλασιαστούν: Στο φλαµένκο, καθώς χτυπάνε τις 

χορδές της κιθάρας, τα δάχτυλα που ξανακλείνουν ελικοειδώς στην παλάµη επαναλαµβάνουν 

την κίνηση της συγκοµιδής. Σε κάθε νέα κίνηση του χορού της capoeira το διπλωµένο στα 

δύο σώµα,  µε τους γοφούς που ψάχνουν ένα νέο άξονα ισορροπίας, βρίσκει το αντίστοιχό  

του στην κίνηση για το κόψιµο του ζαχαροκάλαµου. Ο Dario Fo στο βιβλίο του «η 

Χαρούµενη Γνώση του Ηθοποιού» µιλά για πολλούς χορούς και τραγούδια ιταλικά που έχουν 

απευθείας για πηγή τους την φυσική εργασία. 

 Τι µας διδάσκουν αυτά τα παραδείγµατα; Τουλάχιστον δύο πράγµατα. Από τη µια, τη 

δύναµη και την ανθεκτικότητα της ουτοπίας. Ο Χόρχε Αµάντο, έχοντας δει µια έκθεση 

λαϊκής βραζιλιάνικης τέχνης, έγραψε: «Ό,τι αγγίζει ο λαός σε αυτή τη γη της Μπαϊα, το 

µετατρέπει σε ποίηση, ακόµα κι όταν εµµένει το δράµα. Μπορώ να πω ότι αυτή η έκθεση 

δείχνει κυρίως τη δηµιουργική δύναµη ενός λαού που δεν αφήνεται να καταβληθεί ακόµα και 

στις πιο δύσκολες συνθήκες»1. 

 Κατά τη γνώµη µου, ένα από τα πιο ενδεικτικά έργα της λαϊκής βραζιλιάνικης τέχνης 

συνίσταται σε µια άδεια λάµπα ηλεκτρισµού, η οποία µε την προσθήκη  φυτιλιού και 

καυσίµου µετατρέπεται σε λάµπα λαδιού. Από αυτή την αντιστροφή, όπου το βιοµηχανικό 

αντικείµενο µετατρέπεται  σε κατεργασµένο, παράγεται µια άλλη αντιστροφή: εκείνη της 

ωφελιµότητας στην τέχνη. Αυτές οι αντιστροφές µας δείχνουν τα αδιέξοδα ενός style όπως το 

Bauhaus: Το αξίωµα που ορίζει «ένα αντικείµενο, µια τελεολογία» έχει αποτύχει εξαιτίας της 

ικανότητάς µας να επαναπροσδιορίζουµε διαρκώς τον κόσµο που µας περιβάλλει. Ικανότητα 
                                                           
* Μετάφραση από τα γαλλικά: Ελένη Λαδοπούλου 
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ενισχυµένη από την φτώχεια, όπως στην βραζιλιάνικη περίπτωση, αλλά που µπορούµε να την 

ξαναβρούµε επίσης και στην αισθητική της αγγλικής punk: η παραµάνα που µετατρέπεται σε 

σκουλαρίκι, η αλυσίδα και η καδένα που γίνονται κολιέ. 

Μπορούµε να βρούµε γέφυρες που θα µας οδηγούσαν από προϊόντα και αντικείµενα σε 

χειρονοµίες και κινήσεις του σώµατος; Σίγουρα. Ο τεϋλορισµός και ο φορδισµός, σαν 

ακραίες µορφές του κοινωνικού καταµερισµού εργασίας, έχουν επίσης ως βασικό αξίωµα την 

άποψη:«µια κίνηση για µια τελεολογία». Από την άλλη µεριά όµως η ανά-πλαση των 

κινήσεων της εργασίας µέσα στην ζωντανή τέχνη δείχνει την ανικανότητα αυτών των δύο 

µεθόδων εργασίας να αποκλείσουν από το σώµα µας το φαντασιακό µας. «Σε µια κίνηση, 

πολλές τελεολογίες», διακηρύσσει ο χορευτής του φλαµένκο, της κλακέτας, ίσως κυρίως 

εκείνος της capoeira, ο οποίος µέσα από το µόχθο των εκφραστικών του κινήσεων 

δηµιούργησε έναν χορό αλλά παράλληλα κι έναν τρόπο µάχης ικανό να πλήξει αµαχητί 

όποιον τον καταδυναστεύει. Το να δηµιουργήσει από τις κινήσεις της εργασίας µια κίνηση 

χαράς και δηµιουργίας δεν είναι το πιο ολοκληρωµένο σύµβολο της ικανότητας του 

ανθρώπου να αποδεσµεύεται, να µετουσιώνει και να µπορεί πάντα να επανεφευρίσκει έναν 

χώρο ελευθερίας; 

 Η άλλη υπόθεση που θα πρέπει να συµπεράνουµε από αυτή την ανθρώπινη 

ικανότητα να µετατρέπει τις κινήσεις του µόχθου σε ύφος της τέχνης είναι ότι το όριο 

ανάµεσα σε αυτούς τους δύο τοµείς δεν είναι τόσο αδιαπέραστο όσο θα πίστευε κανείς. 

 Ποιους τύπους γνώσης θέλετε να αποκλείσετε όταν λέτε: «είναι µια 
επιστήµη»; Ποιο εύγλωττο, εµπειρικό ή γνωστικό θέµα, θέλετε να µειώσετε 
όταν λέτε: Εγώ που εκφέρω αυτόν τον λόγο,  διατυπώνω έναν επιστηµονικό 
διάλογο και είµαι ένας επιστήµονας»; Ποια πρωτοποριακή θεωρητικο-
πολιτική θέλετε να εγκαταστήσετε για να την ξεχωρίσετε από όλες τις 
πολυπληθείς, ασυνεχείς και διαδιδόµενες µορφές γνώσης;2

  

Αυτές οι γραµµές του Foucault όπου κριτικάρει µιαν επιστηµονική προκατάληψη, δεν 

εφαρµόζονται και στην τέχνη; ∆εν υπάρχει εξίσου µια αισθητική προκατάληψη συγκρίσιµη 

µε εκείνη που αποδοκιµάζει  ο Foucault; 

Ποια είναι τα υπάρχοντα κριτήρια διαφοροποίησης ανάµεσα σε «δευτερεύουσες» 

µορφές και την «Μεγάλη Τέχνη»; 

Το αντικείµενο, η κίνηση, ο λόγος της Τέχνης είναι αναγνωρίσιµα από εσωτερικά ή 

εξωτερικά στοιχεία (η αναγνώρισή της από κάποιο κοινό, η εκδήλωσή της σε κάποιους 

χώρους, η ταύτισή της µε κάποιον αναµενόµενο ορίζοντα, µε κάποιους «κανόνες» όχι ρητά 

καθορισµένους,….); 

 Πιστεύω ότι η Τέχνη έχει αναγνωριστεί σαν τέτοια σχεδόν αποκλειστικά εξαιτίας 

αυτών των κριτηρίων, γεγονός που σίγουρα δεν ακυρώνει καθόλου την ποιότητά της, 
                                                                                                                                                                      
 



δηµιουργώντας έτσι ένα αποθεµατικό Τέχνης που ακόµα µια φορά µπορούµε να συγκρίνουµε 

µε το αποθεµατικό της Αλήθειας3 όπως τo περιγράφει ο Foucault: 

 Η αλήθεια είναι αυτού του κόσµου: παράγεται χάρη σε πολλαπλές 
διεργασίες και παράγει τακτικά αποτελέσµατα εξουσίας. Κάθε 
κοινωνία έχει τον δικό της κανόνα αλήθειας, την «γενική της πολιτική» 
αλήθειας: δηλαδή, τους τύπους διαλόγων που εκλαµβάνει και 
λειτουργεί ως πραγµατικούς, τους µηχανισµούς και τις ενστάσεις που 
θα επέτρεπαν να διαχωρίσει κανείς τις αξιόπιστες διατυπώσεις από τις 
ψεύτικες, τον τρόπο µε τον οποίο καθιερώνονται οι µεν και οι δε, τις 
τεχνικές και τις διαδικασίες που αξιοποιούνται για την απόκτηση της 
αλήθειας, την υπόσταση αυτών που έχουν για χρέος να πουν τι είναι 
αληθινό.4 

 
Η Τέχνη, επιφορτισµένη κατά τον Χέγκελ να είναι η συγκεκριµένη και ορατή εκδήλωση της 

αόρατης και αφανέρωτης αλήθειας, λειτουργεί σύµφωνα µε ένα παρόµοιο σχήµα. Σίγουρα 

υπάρχει ένα δίκτυο θεσµών, γνώσεων, πρακτικών  επιφορτισµένων να παράγουν, να 

διατυπώνουν, να αναγνωρίζουν την Τέχνη. Η Τέχνη µετατρέπεται σε ένα πεδίο που 

προσδιορίζεται από αυτήν την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική και σε µεγάλο βαθµό από τον 

αποκλεισµό άλλων µορφών αλλά και διαφορετικών κοινών.  

Στη Γαλλία, παρόλες τις ίσως κακοπροσανατολισµένες προσπάθειες του Υπουργείου 

του Πολιτισµού, µόνο 4% του πληθυσµού πηγαίνει στο θέατρο (κάθε είδος εκδήλωσης όλων 

των ζωντανών τεχνών) πάνω από 5 φορές το χρόνο. Το αρνητικό κοινό, αυτοί που δεν 

πηγαίνουν στο θέατρο, κατά τη διάρκεια µιας µελέτης που πραγµατοποιήθηκε για να γίνουν 

γνωστές οι αιτίες της απώλειας του ενδιαφέροντός τους, απαντά µε µιαν απέραντη διαύγεια-

αντικειµενικότητα. Η πλειονότητα των ερωτηθέντων λέει ξεκάθαρα ότι τα έργα δεν τους 

αφορούν και ότι τα  θέατρα είναι χώροι που δεν έγιναν για εκείνους. Εποµένως πώς να 

µιλήσει κανείς για παγκοσµιοποιηµένη Τέχνη, αν ιδιαίτερα σε µια χώρα που θεωρείται ο 

πρωταθλητής του πολιτισµού, η σχέση µε την τέχνη, ενώ ιεροποιείται, είναι σχεδόν 

ανύπαρκτη. 

 Ωστόσο, οι ανθρωπολογικές έρευνες, η παιδαγωγική του Paulo Freire, η φιλοσοφία 

του Jurgen Habermass στοχεύουν όλες προς µιαν άλλη κατεύθυνση που µου φαίνεται πιο 

αποδοτική. Όντας άκρως λακωνικοί µπορούµε να πούµε ότι γι αυτές τις τάσεις σκεπτικισµού 

αυτό που υπάρχει δεν είναι µια ιεράρχηση αξιών, προτεινόµενων δυνάµεων, γνώσεων ή 

καλλιτεχνικών πρακτικών. Αυτό που υπάρχει είναι οι παράλληλες, διαφορετικές κουλτούρες 

µη εντάξιµες λόγω των ιδιαιτεροτήτων τους και κυρίως συµπληρωµατικές αν επιθυµούµε να 

διαµορφώσουµε πιο ευρείες προοπτικές, σε ό,τι αφορά την ανθρώπινη κοινότητα. 

                                                                                                                                                                      
2 Michel Foucault: Γενεαλογία και Εξουσία, Μάθηµα στο Collège de France, 7 Ιανουαρίου  1976 
3 Ισως είναι σηµαντικό να ξεκαθαρίσουµε ότι αυτό που ενδιαφέρει τον Foucault δεν είναι προφανώς 
µια ενυπάρχουσα αλήθεια µέσα µας. Αυτό που  ο Foucault ονοµάζει Αλήθεια είναι οι διατυπώσεις που 
θεωρούνται ως γνήσιες, το να ξέρουµε αν οι Αλήθειες είναι γνήσιες είναι ένα δεδοµένο χωρίς καµιά 
σηµασία στην έρευνά του 
4 Michel Foucault, Αλήθεια και Εξουσία, in L’Arc, No 70, Paris 



 Ποιος θα ήταν λοιπόν ο ρόλος του καλλιτέχνη σε αυτές τις συνθήκες; Αυτός πρέπει 

να τον επινοήσει. Πιθανόν ο ρόλος εκείνος του καλλιτέχνη που νιώθει συµβιβασµένος µε το 

σύνολο της κοινωνίας θα είναι: να αποδεχθεί την ύπαρξη αυτού του µηχανισµού της Τέχνης 

που δεν έχει µελετηθεί ακόµη αρκετά, να του κάνει κριτική, να τον αποκαλύψει, να ωθήσει 

αυτές τις εσωτερικές αντιφάσεις ως τα άκρα, ίσως να προσπαθήσει να ανακαλύψει άλλες. 

 Αλλά επίσης να δηµιουργήσει τους χώρους όπου συντελείται και εµφανίζεται η 

ανταλλαγή των ιδεών, να ευνοήσει την  διενεκτική µάθηση µέσω  της αντιπαράθεσης µε τον 

άλλον και την άποψή του, όπως επίσης να δείξει την δική του οπτική αποδεχόµενος  την 

ουσιαστική και αξεπέραστη µεροληψία του και να µην χρησιµοποιήσει την Τέχνη ως εγγυητή 

µιας αφηρηµένης καθολικότητας ή µιας αλήθειας την οποία µόνον αυτός θα µπορούσε να 

προσεγγίσει. 

 Θα πρέπει να βγάλει το συµπέρασµα ότι αν η  τέχνη ενυπάρχει, ακόµα και µε την 

αρχέγονη µορφή ενός σπόρου  µέσα στους πιο απάνθρωπους µόχθους, όπως και µέσα στη 

σκλαβιά, τότε η τέχνη είναι στην πράξη παρούσα σε όλες τις ανθρώπινες δραστηριότητες.  

Άρα ο καλλιτέχνης θα πρέπει να παραιτηθεί από το µονοπώλιο του ειδήµονα όσον αφορά την 

Τέχνη. 
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