
  

Από τη µνηµοτεχνική του εγώ στην επινόηση του εµείς: για µια «πρακτική» αισθητική 

Σωτήρης Μπαχτσετζής 

 

Το κείµενο αυτό διέπεται από ένα οξύµωρο, δηλαδή από το γεγονός ότι προσπαθεί να 

αναλύσει το δαιδαλώδες και πολύπτυχο καλλιτεχνικό έργο µιας καλλιτέχνιδας η οποία όµως 

τείνει να αµφιβάλλει για την αναγκαιότητα και την χρησιµότητα ανάλογων ερµηνευτικών 

εκτιµήσεων. Η βασική αντίρρηση της εικαστικού και ακτιβίστριας Μαρίας 

Παπαχαραλάµπους µε την αισθητική προσέγγιση της τέχνης µοιάζει να υιοθετεί τον γνωστό 

αφορισµό του Μπάρνετ Νιούµαν, «η αισθητική είναι για τον καλλιτέχνη ότι η ορνιθολογία 

για τα πουλιά». Βέβαια σύµφωνα µε µια από τις σοφές ρήσεις ενός εκ των πατέρων της 

κυβερνητικής, του φιλοσόφου Χάιντζ φον Φόρστερ, η οποιοσδήποτε κρίση δε µας δίνει 

πληροφορίες σχετικά µε το αντικείµενο της κρίσης αυτής, αλλά µάλλον για το υποκείµενο 

της εκφοράς της. Εποµένως και ο συγκεκριµένος αφορισµός του Νιούµαν ίσως να 

αποκαλύπτει περισσότερα για τον ίδιο παρά για το αντικείµενο των λόγων του. Πράγµατι, 

πρόκειται για µια φράση την οποία βλέπουν µάλλον µε συµπάθεια οι καλλιτέχνες ενώ 

απεχθάνονται όσοι ασχολούνται επαγγελµατικά µε την έκθεση, τεκµηρίωση και έρευνα της 

καλλιτεχνικής παραγωγής. Και όµως η υποδηλούσα αυτή διένεξη δεν θα πρέπει να γίνει 

κατανοητή ως προσπάθεια να υπερασπιστεί έκαστος τον τοµέα της δικής του αυθεντίας -µια 

κριτική η οποία στη γενεαλογία του φιλοσόφου Μισέλ Φουκώ επεκτείνεται και προς κάθε 

ρηµατική κατασκευή (discourse). Η διαπίστωση του εικαστικού καλλιτέχνη Νιούµαν 

ερείδεται µάλλον µιας πιο θεµελιώδους και πρωταρχικής διαφοράς. Ποια είναι αυτή; η 

διαφορά µεταξύ της τέχνης (είτε µε κεφαλαίο είτε µε µικρό Τ) αφενός και καλλιτεχνικού 

πεδίου αφετέρου, αυτού δηλαδή που µε αφοπλιστική ειλικρίνεια αποκαλούµε στα Αγγλικά µε 

τον όρο art business. Τα δύο αυτά πεδία δεν ταυτίζονται απαραίτητα. (Αν βασιστούµε στην 

Εγελιανή θέση περί ύπαρξης της ιστορίας ως αυτοπραγµάτωση του πνεύµατος, τότε ίσως 

κάποτε βρεθούµε στη δυσάρεστη θέση όπου κοιτώντας πίσω προς τα «ευρήµατα» των 

µουσείων τέχνης του εικοστού αιώνα να νιώσουµε την ίδια αµηχανία µε την οποία 

αντιµετωπίζουµε σήµερα αρκετές από τις επιλογές των µουσείων και συλλογών του δεκάτου 

ενάτου.) 



Και αν η Παπαχαραλάµπους αντιτίθεται εκ βάθρων σ' αυτή την νοοτροπία του art as usual, το 

ερώτηµα παραµένει. Για ποιους λόγους υπερασπίζεται η εικαστικός αυτή την «µετα-

αισθητική» θέση; (Με τον όρο αυτό δεν εννοούµε µια αντι-αισθητική στάση, η οποία ως 

τέτοια θα παρέµενε στο πλαίσιο της αισθητικής έστω και ως άρνησή της). Μια σύντοµη 

αναφορά στις θέσεις ενός εκ των φιλοσόφων που επηρέασε την ηθική στάση της 

καλλιτέχνιδος αναφορικά µε την τέχνη, προσφέρει πρόσφορο έδαφος για µια συζήτηση γύρω 

από τις φιλοσοφικές ρίζες του έργου της και µας βοηθά να κατανοήσουµε την προσωπική της 

προσέγγιση. 

Η θέση του φιλοσόφου Μάρτιν Χάιντεγκερ για την υπέρβαση της αισθητικής (δηλαδή της 

κατανόησης της τέχνης µε αισθητικούς όρους) προϋποθέτει την ύπαρξη ενός ριζικού 

χάσµατος ανάµεσα στο αντικείµενο της τέχνης και το υποκείµενο που την βιώνει. Αυτή η 

κατά βάση Καρτεσιανή διάκριση του κόσµου σε δύο ετερογενείς τοµείς (υποκείµενο και 

αντικείµενο) υφίσταται ως καταστατική για την κατανόηση των καιρών µας κοσµοαντίληψη 

και ταυτόχρονα, όπως διαπιστώνει ο φιλόσοφος, ως προϋπόθεση για την κατανόηση της 

αισθητικής από τον Πλάτωνα έως τον Νίτσε. Στα τέλη του 1930, το όνοµα που δίνει ο 

Χάιντεγκερ στην κατεύθυνση αυτή είναι «υποκειµενισµός», µια κίνηση της εποχή µας που 

ορίζεται από τον ίδιο ως η συνεχή προσπάθεια της ανθρωπότητας να εγκαθιδρύσει 

«κυριαρχία πάνω στο σύνολο αυτού-που-είναι» (Heidegger GA 5 92). Ο υποκειµενισµός, µε 

άλλα λόγια, χαρακτηρίζει την ολοένα αυξανόµενη προσπάθεια της ανθρωπότητας να επιτύχει 

πλήρη έλεγχο πάνω σε κάθε πτυχή της πραγµατικότητας. Εποµένως η βασική αντίρρηση του 

Χάιντεγκερ µε την αισθητική, είναι ότι µια τέτοια προσέγγιση προκύπτει από και ταυτόχρονα 

ανατροφοδοτεί τον υποκειµενισµό και την εργαλειακού τύπου ορθολογική βεβαιότητα που 

τον χαρακτηρίζει. Με αυτόν τον τρόπο, η σύγχρονη φιλοσοφία θέτει την εννοιολογική βάση 

του υποκειµενισµού, την «κοσµοθεωρία» εκείνη κατά την οποία κυριαρχεί η τάση για 

εξαντικειµενίκευση της ζωής και κατάκτησή της µέσα από αµείλικτα επιστηµονικές και 

κανονιστικές δραστηριότητες των εν λόγω υποκειµένων.  

Κατά τον καθηγητή φιλοσοφίας Ίαν Τόµσον επειδή η αισθητική, προσπαθεί να περιγράψει 

έργα τέχνης από την οπτική γωνία ενός ατόµου το οποίο έρχεται αντιµέτωπο µε ένα 

εξωτερικό αντικείµενο τέχνης, η αισθητική προσέγγιση ξεκινά πάντα-ήδη «πολύ αργά. [...] Η 

αισθητική αναζητά την τέχνη σε λάθος θέση (στην θέση του παράγωγου παρά στο αρχέγονο 

επίπεδο της ανθρώπινης αλληλεπίδρασης µε τον κόσµο), και εποµένως ότι βρίσκει εκεί δεν 

είναι το πραγµατικό έργο τέχνης». Ο Χάιντεγκερ πιστεύει ότι άνευ της «υπέρβασης της 

αισθητικής» προσδενόµαστε σε µια αποστειρωµένη και αφηρηµένη άποψη περί τέχνης, 



σύµφωνα µε την οποία «η απόλαυση της τέχνης εξυπηρετεί [κυρίως] την ικανοποίηση του 

εκλεπτυσµένου γούστου των ειδηµόνων και των εστέτ.» Με παιγνιώδη δηκτικότητα ο 

φιλόσοφος µας νουθετεί γράφοντας πως «για εµάς σήµερα, ... η τέχνη ανήκει στον τοµέα της 

σεφ ζαχαροπλαστικής» (Heidegger GA 40 140). Όντως η τέχνη συγχέεται συχνά µε το 

γαστρονοµικού τύπου εµπόριο αισθήσεων και θυµικών διεγέρσεων, το οποίο η κοινωνία του 

θεάµατος και η ηδονοβλεπτική της σχέση µε τον κόσµο γιορτάζει µε φαιδρότητα. 

Ποια είναι λοιπόν η πρόταση του φιλοσόφου; Στις πανεπιστηµιακές παραδόσεις της 

δεκαετίας 1936-46 ο στοχασµός του Χάιντεγκερ εντάσσεται στη Νιτσεϊκής καταβολής 

ερωτηµατοθεσία για τον «θάνατο του Θεού,» όπου όπως αναφέρει η καθηγήτρια φιλοσοφίας 

Γκόλφω Μαγγίνη «στο κρίσιµο πεδίο του σύγχρονου µηδενισµού -της διάγνωσης αλλά και 

της θεραπείας του- ο Χάιντεγκερ … συναντά τον Νίτσε µε τον πιο εποικοδοµητικό τρόπο» 

(Heidegger 2011 18). Η µετανεωτερική αποδοχή της ανθρώπινης περατότητας (το τέλος του 

παντοδύναµου και πανταχού παρών ανθρώπου), δηλαδή το γεγονός ότι ποτέ δεν θα 

κυριαρχήσουµε στο σύνολο του «τι-είναι» αποτελεί όντως µια ευκαιρία για την «ανάδειξη 

της τέχνης ως µοναδικής κοσµοϊστορικής δύναµης µε αντίρροπη προς την κυρίαρχη φορά του 

µηδενισµού». Αντί να οδηγούµαστε σε απόγνωση, µε την προτροπή του Χάιντεγκερ 

µπορούµε τουναντίον να µάθουµε να αγκαλιάζουµε αυτή την περατότητα µε τη συνδροµή της 

τέχνης χωρίς να επιδιώκουµε να την απαρνηθούµε µε την βοήθεια αντισταθµιστικών 

ουτοπικών εξωραϊσµών και ιδεαλιστικών ψευδαισθήσεων. Ίσως η πιο σηµαντική 

παρακαταθήκη του Χαϊντεγκεριανού στοχασµού να είναι αυτή ακριβώς η βεβαιότητα στην 

συνέχεια του φιλοσοφείν διαµέσου της (όντως, µετανεωτερικής) τέχνης, µια βεβαιότητα που 

ουσιαστικά ανατρέπει την Εγελιανή θεώρηση της τέχνης ως «πράγµα του παρελθόντος».  

Ο φιλόσοφος απαιτεί από εµάς να διακρίνουµε και να εξουδετερώσουµε τις συνήθως 

απαρατήρητες και υπόρρητες µεταφυσικές προϋποθέσεις του στοχασµού –όπως η νεωτερική 

παραδοχή µιας θεµελιώδους διχοτόµησης υποκειµένου/αντικειµένου ή η θεµελιώδης 

µεταφυσική θέση για την τέχνη, «που δεν είναι άλλη από την αισθητική ήδη από την 

ελληνική κλασική τέχνη» (Heidegger 2011 19). Οι θεωρήσεις αυτές αν και παραµένουν 

«παράγωγα» των πιο βασικών εµπειριών µας, συνεχίζουν παρ’ όλα αυτά να διάγουν την 

πορεία τους ως «αυτονόητες καταβολές» οδηγώντας κατ' αυτό τον τρόπο τη συζήτηση περί 

της τέχνης εκτός τροχιάς. (Πράγµατι η πλειονότητα της ονοµαζόµενης µεταδοµικής 

φιλοσοφίας και η ανάλογη πεποίθηση της στην αδυνατότητα πλήρους ερµηνευτικής 

διαφάνειας κινήθηκε προς αυτή την κατεύθυνση. Η πρακτική της τέχνης (συνεχώς 



εγκλωβισµένη στον µουσειακού τύπου, εργαλειακό κανόνα του δεκάτου ενάτου αιώνα και 

στους τότε αναδυόµενους νόµους της αγοράς) το έπραξε δυστυχώς µε µικρότερη επιτυχία.) 

Για να είµαστε πραγµατικά ανοικτοί στον τρόπο µε τον οποίο τα πράγµατα «προσδίδονται» 

σε µας, ο φαινοµενόλογος Χάιντεγκερ προτρέπει να έχουµε σε απόσταση όλες τις 

προκαταλήψεις και τις διαµεσολαβητικής εννοήσεις για το τι είναι τα πράγµατα. Αν για τον 

φιλόσοφο υφίσταται η διάσταση µεταξύ ενός «φιλοσοφείν, το οποίο ιδωµένο στην αµιγώς 

επιστηµονική του διάσταση συνιστά πολιτισµική αξία (Kulturwelt), και του φιλοσοφείν ως 

ζωτικής αξίας (Lebenswert)» (Heidegger 2011 13), η διάσταση αυτή αποκτά ακόµη 

µεγαλύτερη σηµασία για καλλιτέχνες που όπως η Παπαχαραλάµπους δεν θέλουν να 

διαχωρίσουν την καλλιτεχνική πράξη από την ζωή. Και βέβαια αυτή η στάση της 

Παπαχαραλάµπους δεν θα πρέπει να συνδέεται µε τα ηρωικά προτάγµατα των ιστορικών 

πρωτοποριών για µια «αισθητικού τύπου» επανίδρυση της κοινωνικής ζωής και την 

επακόλουθη πολιτικοποίηση της. (Τα ουτοπικά προτάγµατα της πρωτοπορίας ήταν οι (τότε) 

ορθές αντιδράσεις στην ήδη διαφαινόµενη και ραγδαία επερχόµενη αισθητικοποίηση της 

πολιτικής, όπως ορθά διέγνωσε την δεκαετία του 1930 ο φιλόσοφος Βάλτερ Μπένγιαµιν. Και 

σίγουρα η πολιτική σήµερα µπορεί να µην έχει τις φανφαρονικές οπτικοακουστικές 

διαστάσεις όπως την περίοδο του Ευρωπαϊκού φασισµού του Μεσοπολέµου, αλλά συνεχίζει 

να δρα και σήµερα ως τεχνολογικά και αισθητικά (δηλαδή διαµέσου εικόνων και ήχων) 

διευρυµένη προπαγάνδα.) 

Σύµφωνα µε τον απολογισµό της Χαϊντεγκεριανής θεωρίας από τον Tόµσον η ψυχρά 

ορθολογική εφαρµογή της υπολογιστικής και εργαλειακής σκέψης δείχνει ότι αυτό που ο 

φιλόσοφος ονοµάζει «υποκειµενισµός» αποτελεί τον εννοιολογικό και ιστορικό πρόδροµο 

αυτού που αργότερα ο ίδιος θα αποκαλέσει «σύ-στηµα» (Gestell), δηλαδή η καθολική 

παραδοχή της τεχνολογίας, όχι απλώς ως µέσο για κάποιο σκοπό, αλλά ως ο κατεξοχήν 

τρόπος ανθρώπινης ύπαρξης. Ο υποκειµενισµός γίνεται «σύ-στηµα» τεχνικής όταν το 

υποκείµενο αντικειµενοποιεί τον εαυτό του. Καθώς το ανθρώπινο υποκείµενο, επιδιώκει να 

κυριαρχήσει και να ελέγξει όλες τις πτυχές της αντικειµενικής πραγµατικότητας του, 

µεταστρέφει την τάση του να ελέγχει τον κόσµο των αντικειµένων στον ίδιο του τον εαυτό. 

Η ιστορική µας εµπειρία δείχνει πως η θέση του Χάιντεγκερ είναι µάλλον ορθή. Αν η 

βιοπολιτική διαχείριση των σωµάτων ήταν το ζητούµενο του Εικοστού αιώνα, η τεχνολογική 

διαχείριση της αντίληψης (αυτό που ονοµάζεται γνωστικός καπιταλισµός (cognitive 

capitalism) είναι το ζητούµενο του Εικοστού Πρώτου. Ο σύγχρονος πολιτισµός µετατρέπει το 



κάθε άτοµο σε ένα ακόµη αντικείµενο που πρέπει να κατακτηθεί και να ελεγχθεί, έως ότου το 

νεωτερικό υποκείµενο να γίνει µια ακόµη µετανεωτερική οντότητα η οποία δύναται να 

βελτιστοποιηθεί µε αποτελεσµατικό τρόπο. Μετακινούµαστε έτσι από το νεωτερικό 

υποκειµενισµό στο µετα-νεωτερικό «σύ-στηµα», την συνοµολογούµενη ένταξη της 

ανθρώπινης ύπαρξης στην πανταχού παρούσα και τα πάντα πληρούσα τεχνολογία. Στο βαθµό 

που κατανοούµε όλα τα πράγµατα, συµπεριλαµβανοµένου του εαυτού µας, ως τίποτε άλλο 

παρά «πόρους» (resources) η µέρη ενός δικτύου χωρίς κάποια εγγενή σηµασία γινόµαστε ανά 

πάσα στιγµή υποκείµενα αλλεπάλληλων βελτιστοποιήσεων σε µια κοινωνία συνεχών 

«διαρθρωτικών αλλαγών». (Μια τέτοιου είδους λειτουργία βελτιστοποίησης εξυπηρετείται 

σήµερα ακόµη πιο αποτελεσµατικά από το Διαδίκτυο (όλα γίνονται ακόµη πιο 

αποτελεσµατικά και φορητά, και µάλιστα µε τέτοιο τρόπο ώστε να βρισκόµαστε ολοένα και 

λιγότερο σε θέση να ζήσουµε χωρίς αυτό.) 

Και σ' αυτό το σηµείο εντοπίζουµε την µετα-αισθητική προσέγγιση της Μαρίας 

Παπαχαραλάµπους ως µια προσωπική προσπάθεια να υπερβεί την εννόηση της τέχνης ως 

«πολιτισµική διαχείριση» ή ως τρόπο έκφρασης και δραστηριότητα αυθαίρετη µε τη ροπή 

του φυσικού κόσµου, αλλά να αποδώσει στον όρο αυτό την πρωταρχική του σηµασία. Είναι 

ευρέως γνωστό ότι για τον Χάιντεγκερ η τέχνη δεν εννοείται ως art, όρος που προέρχεται από 

το Λατινικό ars το οποίο σηµαίνει εν µέρει «διακανονίζω, διευθετώ» αλλά γίνεται κατανοητή 

αµιγώς ελληνικά σηµαίνοντας κυριολεκτικά το αποτέλεσµα του «ποιείν». Βεβαίως η 

«ποίηση» αυτή δεν µπορεί παρά να είναι απολύτως ενταγµένη στη µετανεωτερική συνθήκη, 

γιαυτό και όπως σηµειώνει ο Τόµσον, όταν ο Χάιντεγκερ αντιπαραθέτει το νεωτερικό spleen 

µε το ιδανικό της αρχαιότητας δεν το πράττει µε στόχο να αξιώσει την, προφανώς, αδύνατη 

αναγέννηση του χαµένου ελληνικού παρελθόντος (ένα είδος αναθέσπισης αρχαιοελληνικών 

ναών, ιάµβων και τροχαίων). Στόχος του φιλοσόφου είναι να παρακινήσει για µια νέα, και για 

την ακρίβεια, µετα-αισθητική (η στην συγκεκριµένη περίπτωση προ-αισθητική) αντίληψη 

σχετικά µε το τι θα µπορούσε ακόµα να σηµαίνει η τέχνη για εµάς, τώρα και στο µέλλον.  

Τι προτείνει λοιπόν η καλλιτέχνις; Οι πίνακες της Παπαχαραλάµπους δεν θα πρέπει να 

ιδωθούν στο πλαίσιο µιας φορµαλιστικής προσέγγισής τους, όπου το έργο προβάλλεται ως 

επιφάνεια ενατενισµού του ειδήµονα φιλότεχνου εδραιώνοντας πανηγυρικά την 

πρωτοκαθεδρία του εικαστικού µέσου και την «αυθεντικότητα» της γραφής. Αν και είναι 

τόσο «ζωγραφικά» τα έργα αυτά δεν αποζητούν να γίνουν αντιληπτά ως αναπαραστάσεις και 

αντικείµενα αισθητικής διερεύνησης. Αντιθέτως έχουν τον χαρακτήρα στιγµιαίων 

αντιδράσεων (και όχι εκφράσεων) κάτι σαν αναπνοές, που αν και τόσο ασήµαντες και 



ανεπαίσθητες είναι αυτές που µας κρατούν στη ζωή. Αυτές οι «ασκήσεις επιβίωσης» που 

δίνουν χρώµα σε φαινοµενικώς µόνο υπαρξιακά αδιέξοδα θα πρέπει να γίνουν κατανοητές ως 

αντίρροπη δύναµη ενάντια στο γενικευµένο κλίµα του σύγχρονου µηδενισµού. Το Νιτσεϊκό 

δίληµµα της εποχής µας είναι πως µπορεί κάποιος να επιβιώσει χωρίς να ασπαστεί τον 

απόλυτο σκεπτικισµό, τον αµοραλισµό, τη ρηχότητα του υλισµού και την εγωτικής υφής 

ολοκληρωτική άρνηση κάθε θεωρητικής ή πρακτικής αξίας στην κοινωνία. Πως µπορεί να 

ζήσει κανείς αγκαλιάζοντας την περατότητα του; Το έργο της Παπαχαραλάµπους είναι όντως 

µια προσπάθεια απάντησης αυτού του σηµαντικότερου των ερωτηµάτων. 

Η καλλιτέχνης αναφέρει χαρακτηριστικά: «Το EGO µου είναι το αίσθηµα ότι ξέµεινα σε 

λάθος εποχή, ότι βρέθηκα σε λάθος τόπο, ότι είµαι αναγκασµένη να ζω σ' αυτή τη φάρσα που 

κατά τον Σοπενχάουερ και άλλους …µόνο αυτοχειρία της πρέπει. Το ALTER EGO µου είναι 

το αντίθετο αίσθηµα, ότι δηλαδή ακριβώς γι αυτό το λόγο αυτή είναι η σωστή εποχή για να 

υπάρξω, να δηµιουργήσω, να δράσω, να µιλήσω τη δική µου γλώσσα.» Ίσως θα µπορούσε να 

ανατρέξει κανείς και στην βιογραφία της καλλιτέχνιδος, όταν η ίδια εφόσον επανήρθε από 

πολυήµερη κωµατική κατάσταση στην τέχνη (και την ερµηνεία της), αλλά και στην ύπαρξη 

(και τη σηµασία της). Η Ντερινταϊκή ρήση «apprendre à vivre» (να µάθουµε να ζούµε) 

οδηγεί έκτοτε την καλλιτεχνική της στάση η οποία δεν δύναται να ιδωθεί ως αισθητική 

άσκηση, ως διανοητικό παιχνίδι και πολιτιστική ενασχόληση, αλλά κυριολεκτικά πλέον ως 

τακτική υπαρξιακής επιβίωσης. Την περίοδο εκείνη η Παπαχαραλάµπους πραγµατοποιεί σε 

συνεργασία µε τον καλλιτέχνη Αχιλλέα Κεντώνη µια εικαστική παρέµβαση στην γέφυρα San 

Pablo στην Cuenca της Ισπανίας (1993), όπου σε µια απόσταση εκατό µέτρων ο κάθε 

καλλιτέχνης άπλωσε τα έργα του µε στόχο να συναντηθούν στο κέντρο. Η γεφύρωση του 

χάσµατος µεταξύ δύο υποκειµενικοτήτων (δύο καλλιτεχνικά ego) σήµαινε ταυτόχρονα και 

την έναρξη της ζεύξης ζωής και τέχνης, ο µοναδικός ίσως τρόπος για την διάβαση της ζωής 

(αυτού που ο Χάιντεγκερ χαρακτηρίζει την «προπόρευση-προς-θάνατο» (Vorlaufen zum 

Tode). Στο πλαίσιο της Χαϊντεγκεριανής προτροπής για την εκ νέου διασύνδεση της ζωής µε 

το φιλοσοφείν (όχι την φιλοσοφία, εννοούµενη ως επιστηµονική πειθαρχεία) αυτό που έχει 

σηµασία είναι το να προτάσσει κανείς την τέχνη ως µεταξίωση των αξιών αφενός και ως 

µοναδικό (πλέον) παράδειγµα ζωής αφετέρου. Χαρακτηριστικά το λογοπαίγνιο paint-pain, 

δηλαδή χρωµατίζω-πόνος, (επίσης τίτλος µιας σειράς ζωγραφικών έργων της 

Παπαχαραλάµπους) µοιάζει να αποτελεί διακριτικό γνώρισµα του συνόλου του ζωγραφικού 

της έργου, το οποίο διέπεται από αυτή την ανάγκη µετουσίωσης της χαράς και του πόνου. 



Πως διαµορφώνεται λοιπόν αυτή η τακτική επιβίωσης την οποία ακολουθεί η 

Παπαχαραλάµπους και που µόνο κατά σύµβαση µπορεί να ονοµαστεί art; Έκτοτε η 

φαινοµενικά αποπροσανατολιστική πολυπλοκότητα του έργου της τόσο σε σχέση µε τα 

περιεχόµενα του όσο και την χρήσης των εκφραστικών µέσων µπορεί όντως να ιδωθεί ως µια 

ιδιότυπη Ars Memorativa. Στόχος αυτού του προσωπικού αρχείου που αποτελείται από 

αυτοβιογραφικά αποσπάσµατα ενός ιδιωτικού µικρόκοσµου είναι να οργανώσει τις 

εντυπώσεις της µνήµης, να βελτιώσει την ανάκληση των ενθυµήσεων, και να βοηθήσει στον 

συνδυασµό υπαρχόντων και στην «επινόηση» νέων ιδεών. Υπό την έννοια αυτή το 

καλλιτεχνικό έργο της Παπαχαραλάµπους υφίσταται εν είδει εσωτερικής µνηµοτεχνικής και 

αντιτίθεται ενάντια στον σύγχρονο πολιτισµό των τεχνολογικά κατασκευασµένων εικόνων 

και οµοιωµάτων, ενάντια στις βεβαιώσεις της τεχνο-οικονοµίας και της µεταφυσικής που την 

συνοδεύει, το Χαϊντεγκεριανό «σύ-στηµα» της τεχνικής. 

Όπως γράφει ο τεχνοκριτικός Τζουλιάνο Σεραφίνι αυτή η παράθεση αντικειµένων όπως 

λάβαρα, µαξιλάρια, υφαντά και στολίδια, αντικείµενα που όµως πάντα υποδεικνύουν την 

«ευτελή» προέλευσή τους αποτελούν ένα είδος εσωτερικής και ταυτόχρονα πανανθρώπινης 

«εθνογραφίας». «Το γεγονός ότι [τα έργα] είναι φτιαγµένα από ανακυκλωµένο υλικό 

µαρτυρεί τη βασική µνηµονική τους αξία. Είναι σαν να λέµε ότι βρισκόµαστε ξανά 

αντιµέτωποι σε µια διαδικασία εκταφής την οποία διενεργεί η ίδια η καλλιτέχνης.» Πράγµατι 

το λογοπαίγνιο retail re-tale, δηλαδή µεταποίηση-επαναδιήγηση (τίτλος σειράς ζωγραφικών 

έργων του 2006) µοιάζει να συνοψίζει επιγραµµατικά αυτή την «τέχνη της µνήµης» του 

έργου της Παπαχαραλάµπους. Βέβαια αυτή η εκταφή εκ µνήµης φέρνει στην επιφάνεια ιερά 

κειµήλια, αποτροπαϊκά και αναθηµατικά φετίχ, παιδικά memorabilia, πλείστα παραφερνάλια 

µιας κατ' επίφαση µόνο ναΐφ τέχνης, τα οποία όµως δεν αποτελούν απλώς αντικείµενα προς 

θέαση, δεν λειτουργούν εν είδει προθήκης θαυµάτων (προθήκης σπάνιων και αξιοπερίεργων 

συλλεκτικών αντικειµένων), αλλά µάλλον ως «φάρµακον» ενάντια στην καταστατικά 

ανθρώπινη υπαρξιακή αβεβαιότητα. Έκτοτε η ζωγραφική (η τέχνη) εµπλουτίζεται πλέον µε 

τα αποµεινάρια της ζωής τα οποία εν είδει ποιητικής ανακύκλωσης αποκτούν νέα 

χρησιµότητα. Η χειρονοµιακής υφής εικαστική αφήγηση συνεπικουρούµενη από την χρήση 

εξω-εικαστικών υλικών (όπως για παράδειγµα µπαγιάτικο ψωµί) συναντά αφίσες και 

αποκόµµατα περιοδικών δηµιουργώντας ένα ιδιόµορφο καλλιτεχνικό αρχείο από «ρετάλια» 

(re-tales) σηµασιών και παραποµπών. Τα έργα αυτά σηµατοδοτούν την πλέον παιγνιώδη και 

ανάλαφρη αντιµετώπιση της τέχνης (εµπνευσµένη από τη Νιτσεϊκή «εύθυµη επιστήµη» ως 

προτεραιότητα της ίδιας της ζωής), µια στάση ζωής που γίνεται πράξη στην σειρά των 

ζωγραφικών έργων της Παπαχαραλάµπους µε τίτλο Here and There (2010). Παιδικά 



παιχνίδια επικολλούνται στην επιφάνεια του καµβά ενώ µια κηλίδα ακατέργαστου χρώµατος 

η οποία λειτουργεί ως δηκτική υπενθύµιση των περασµένων ηρωικών εποχών της 

ζωγραφικής, για παράδειγµα ως ανάµνηση του βαρύγδουπου αφηρηµένου λυρισµού 

(Tachisme) της δεκαετίας του 1950 και 1960, κάνει πρόδηλο τον στόχο των έργων αυτών: 

την ανάκτηση της χαµένης αθωότητας της δηµιουργίας-ποίησης (βορά στην αισθητική 

προσέγγιση της τέχνης). Το εδώ και το επέκεινα, το λόγιο και το παιγνιώδες, το υψηλό και το 

τετριµµένο δεν µπορούν να ανήκουν στην ίδια τη ζωή, και αν συνδέονται µε το φιλοσοφείν 

µόνο στον βαθµό που το ίδιο το φιλοσοφείν αποτελεί µέρος της γεγονικής πραγµατικότητας.  

Ήδη σε έργα όπως το Χίλιες Λέξεις–Μία Εικόνα (2011) αποσπάσµατα εφηµερίδων, 

περιοδικών και αποφθέγµατα –δηλαδή στην κυριολεξία από «µπαλώµατα» (patchwork) 

πληροφοριών– συνδέονται µεταξύ τους σε έναν αµφίσηµο οπτικό χάρτη. Όπως αναφέρει η 

επιµελήτρια Λυδία Χατζηιακώβου «η καλλιτέχνις κάνει η ίδια µια ανασκόπηση, 

αναµόχλευση του δικού της αρχείου, συνειδητοποιώντας εκ των υστέρων το νόηµα των 

λέξεων και των άρθρων που επέλεγε να φυλάει για είκοσι περίπου χρόνια. Το φαινοµενικά 

ετερόκλητο αυτό πλήθος πληροφοριών, µέχρι τώρα αταξινόµητο και άρα δυσερµήνευτο, την 

οδήγησε στο δικό της «εδώ και τώρα». Ένας οδηγός ζωής που βρίσκει το νόηµά του µόνο µε 

το πέρασµα του χρόνου, αναδροµικά, στην κατάλληλη συνθήκη». Πρόκειται βέβαια για έναν 

οδηγό ζωής που απευθύνεται στους πολλούς. 

Στο πλαίσιο σειράς δράσεων που η Παπαχαραλάµπους αποκαλεί το κοινωνικο-καλλιτεχνικό 

κίνηµα Common Reflections (2011) η καλλιτέχνιδα απευθύνει µια ανοιχτή πρόσκληση σε 

όλους όσους θέλουν να συνδράµουν στον κοινό αυτό στόχο. Κατ' αυτό τον τρόπο 

διαµορφώνεται ένας νέος «τόπος» στον οποίο συνεργατικά άνθρωποι της τέχνης και του 

φιλοσοφικού στοχασµού προσφέρουν τις δικές τους ερµηνείες, «κατοπτρισµούς και 

αναστοχασµούς» παρεµβαίνοντας στην καθηµερινότητα, αναδεικνύοντας προβλήµατα και 

αναζητώντας λύσεις. Είναι προφανές ότι το έργο της Παπαχαραλάµπους που σταδιακά τα 

τελευταία χρόνια επεκτείνεται συνειδητά από την προσωπική διερεύνηση του εγώ, σε µια 

διαπροσωπική διερεύνηση του εµείς. Εποµένως το alter ego της καλλιτέχνιδας, αυτό που κατ' 

αναλογία προς τον Νίτσε θα µπορούσε να ονοµαστεί «ενόρµηση του να κάνεις τέχνη» 

υφίσταται αµιγώς ως ανάγκη ανταλλαγής, ως διαµοιρασµός των κοινών και ταυτόχρονα ως 

κοινή (και άρα πολιτική) πράξη. Όταν η καλλιτέχνης αναφέρεται στην «δική της γλώσσα» 

διευρύνοντας τις δυνατότητες που έχει η τέχνη να ευαισθητοποιήσει το «κοινό» για 

κοινωνική δράση υπονοεί τελικά την κοινή και υπό διαµόρφωση ταυτότητα αυτών που 

συνδιαµορφώνουν το έργο (δηλαδή των συνδηµιουργών και του κοινού). 



Ακριβώς αυτού του είδους προσέγγιση είναι πρόδηλη και σε άλλα παρεµβατικά έργα όπως 

στη σειρά δράσεων στην La Tabacalera κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων του 

σαρωτικού κινήµατος αµφισβήτησης των Los Indignados που επεκτάθηκε από την κεντρική 

πλατεία Puerta del Sol της Μαδρίτης σε άλλες ισπανικές πόλεις και Ευρωπαϊκές χώρες το 

2011. Η συµµετοχή σε κοινωνικά κινήµατα και όχι η ερµηνευτική ενατένιση ή η εικαστική 

ερµηνεία τους είναι ο δρόµος που επέλεξε να ακολουθήσει η Παπαχαραλάµπους. 

Να ποια είναι λοιπόν η πρόταση της καλλιτέχνιδος. Θα ήταν ίσως λάθος να 

επικεντρωνόµαστε µόνο στον καταγγελτικό λόγο που είναι πρόδηλος σε τέτοιου είδους 

παρεµβατικά έργα µε στόχο την κοινωνική αλλαγή (art for social change), αν δεν βλέπαµε και 

τις κοινωνικοπολιτικές προτάσεις που εµπεριέχουν. Η καλλιτεχνική αυτή πρόταση συνδέεται 

άµεσα µ' αυτό που σε µια σειρά διαλέξεων µε τίτλο «Λόγος περί Αληθείας» (1983) ο Φουκώ 

ονόµασε «παρρησία» – τίτλος σειράς καλλιτεχνικών δράσεων της Παπαχαραλάµπους. Όλα 

πρέπει να λέγονται απερίφραστα µε ευθύτητα και ειλικρίνεια– µια στάση ζωής που απαιτεί 

θάρρος και αντίσταση ενάντια σε κάθε µορφή συγκεκαλυµµένης υποκρισίας στον 

προπαγανδιστικό λόγο που διέπει την τρέχουσα κοινωνική πρακτική (από την πολιτική και τα 

ΜΜΕ έως την εκπαιδευτική κατάρτιση και τη διαχείριση της τέχνης). Όπως επισηµαίνει, το 

1984, ο Φουκώ, «η αντίσταση δεν είναι απλά µια αρνητικότητα αλλά µια δηµιουργική 

διαδικασία. Το να δηµιουργείς και να επαναδηµιουργείς, το να αλλάζεις τη κατάσταση, το να 

συµµετέχεις ενεργά στη διαδικασία αλλαγής, αυτό σηµαίνει να αντιστέκεσαι». Πως; Η 

αυτεπίγνωση, η ειλικρίνεια, και ναι γιατί όχι η ταπεινοφροσύνη να αποτελούν τους οδηγούς 

αυτού του εγχειρήµατος ζωής αντίστασης, η οποία σύµφωνα µε την προτροπή του φιλοσόφου 

δεν γίνεται κατανοητή µόνο ως ηθική ποιότητα, αλλά και ως συγκεκριµένη υλική και 

οργανωτική δύναµη. 

Για παράδειγµα σε σειρά δράσεων µε τίτλο Bank of Commons (2012) η Παπαχαραλάµπους 

πραγµατεύεται την έννοια της αξίας στο πλαίσιο της τρέχουσας συζήτησης περί των Κοινών 

(commons), δηλαδή υλικά και άυλα αγαθά που δηµιουργήθηκαν συλλογικά και 

κληρονοµήθηκαν από τις προηγούµενες γενιές ή αποτελούν φυσική κληρονοµιά. Ζούµε στην 

εποχή που η µετατροπή των Κοινών σε ιδιωτική περιουσία και η καταστρατήγηση του 

κοινωνικού κράτους και του δηµόσιου συµφέροντος αποτελούν τον κανόνα της 

νεοφιλελεύθερης επέλασης. Η Μεσόγειος της κρίσης χρέους βιώνει καθηµερινά το πως η 

υποτιθέµενη «θεραπεία» στην κρίση ολόκληρου του Ευρωπαϊκού οικοδοµήµατος γίνεται 

σύµφωνα µε τις επιταγές των δυνάµεων της αγοράς και του χρηµατικού κέρδους 

διαβρώνοντας τις κοινωνικές δοµές. Ποια είναι η αντίδραση της καλλιτέχνιδος; η αντεπίθεση 



µε µόνα της όπλα αποσπάσµατα κειµένων και ρητά –ένα είδος διανοητικών κοινών αγαθών 

που όµως παραµένουν ανενεργά όσο δεν διαµοιράζονται, όσο δεν γίνονται τα ίδια 

αντικείµενο συναλλαγής. Συχνά και στο πλαίσιο ανάλογων δράσεων τα αντικείµενα 

συναλλαγής της Παπαχαραλάµπους είναι κάρτες µε ρητά στα οποία συνδυάζεται µια εικόνα 

µε ρήσεις που παραπέµπουν σε όλο το φάσµα του ανθρώπινου πολιτισµού και τις πηγές τόσο 

της η πιο αρχαίας, όσο και σηµερινής γνώσης από δύση και ανατολή –ένα προσωπικό και 

ταυτόχρονα πανανθρώπινο αρχείο. Αυτά τα χαϊκού από το τίποτα τα οποία καταρρίπτουν 

κάθε ανάγκη αισθητικής κατηγοριοποίησης και ερµηνείας. Ένα από αυτά τα αποφθέγµατα 

είναι η ρήση του Ελύτη από το Εκ του Πλησίον «οι κακοί ποιητές τρέφονται από τα γεγονότα, 

οι µέτριοι απο τα αισθήµατα και οι καλοί απο τη µετατροπή του τίποτα σε κάτι» µια ρήση 

που οδηγεί την φιλοσοφία της Παπαχαραλάµπους. 

«Έχω κάνει στόχο µου το πλήθος - όπως δίδαξε ο Σωκράτης. Θέλω να κάνω τους ανθρώπους 

να συνειδητοποιήσουν την ύπαρξης τους, ώστε να µην σπαταλούν τη ζωή τους άσκοπα» 

γράφει ο φιλόσοφος Σαίρεν Κίρκεγκωρ (Kierkegaard 19) µια φράση που εκφράζει τον λόγο 

για τον οποίο η Παπαχαραλάµπους µας παρακινεί να µοιραστούµε ιδέες, όνειρα και 

οραµατισµούς αφήνοντας να εννοηθεί ότι ο φιλοσοφικός στοχασµός δεν έχει κανένα νόηµα 

αν δεν έχει αντίκτυπο στη ζωή, αν δεν υφίσταται και ως πρακτική φιλοσοφία. Σε τελική 

ανάλυση αυτή η επινόηση ενός νέου «εµείς» παραµένει ο κύριος στόχος ενός έργου που θέτει 

τον φιλοσοφικό στοχασµό ως κοινωνικοπολιτική πράξη. Και τα µέσα παραµένουν απλά. 

Όπως αναφέρει η Παπαχαραλάµπους, «η αθωότητα και η οµορφιά είναι επαναστατικές 

δυνάµεις». Ως νέος «αδαής διδάσκαλος» σύµφωνα µε την ρήση του φιλοσόφου Ζακ Ρανσιέρ 

η Παπαχαραλάµπους προσπαθεί να ανακαλύψει µαζί µε άλλους ένα σήµερα ξεχασµένο ευ 

ζην. Σε δράσεις όπως το Here @ now happiness (2010-11) ο στόχος της κατάκτησης της 

ευτυχίας δεν παραπέµπεται στις φιλοσοφικές καλένδες, αλλά «συµβαίνει» και γίνεται 

βιωµατικό αντικείµενο πράξης: Κοινή παρασκευή φαγητού, βρώση και πόση, happy pills 

(πλασέµπο χάπια, για την ακρίβεια καραµέλες και όχι αντικαταθλιπτικά φάρµακα), energised 

water (ένα είδος αλχηµικού ελιξίριου, το οποίο παραπέµπει στην θεωρία περί της «µνήµης 

του νερού» κατά την οµοιοπαθητική ιατρική) καθώς επίσης και τέχνη σε κάθε µορφή της 

(λογοτεχνικά κείµενα, θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες µουσικής, εικαστικά δρώµενα που 

προσφέρονται από τους καλεσµένους-συνδηµιουργούς της καλλιτέχνιδας) είναι τα απλά µέσα 

για την επίτευξη αυτής της επίγειας ευτυχίας hic et nunc –σύνθηµα επιτακτικής ανάγκης για 

την ικανοποίηση της επιθυµίας! Πράγµατι η θεραπεία του κοινωνικού σώµατος διαµέσου 

µετουσιώσεων –ίσως θα µπορούσε να αναφερθεί κανείς στην θεµελιώδους σηµασίας έννοια 

της µετουσίωσης (transubstantiation) στο έργο του Μάικλ Κρέγκ-Μάρτιν ενός των πρώτων 



καλλιτεχνών της εννοιολογικής τέχνης– µοιάζει να είναι το άµεσο ζητούµενο µιας νέας, 

πρακτικής (και υπό την έννοια αυτή, ηθικής) κατεύθυνσης της τέχνης.  

Και πάλι το ερώτηµα περί της «αισθητικής» των έργων αυτών είναι δευτερεύουσας 

σηµασίας. Ως αισθητική στην περίπτωση αυτή εννοείται κατά Ρανσιέρ ο λεγόµενος 

«µερισµός του αισθητού» (le partage du sensible) σύµφωνα µε τον οποίο αίρεται 

κυριολεκτικά η λογική της οµοφωνίας (consensus) ως προς τα όρια του εφικτού –δηλαδή 

ακριβώς η λογική της αισθητικής θεώρησης της τέχνης η οποία προκαθορίζει τι εντάσσεται 

στην σφαίρα της και τι όχι. Υπό αυτή την έννοια και σύµφωνα µε την θέση του Ρανσιέρ 

ανακατανέµεται το αισθητό και επανιδρύεται το µετέχειν. Εποµένως αντί του να 

«ερµηνεύσει» κανείς το έργο της καλλιτέχνιδος (εν είδει σηµειωτικής στο παρασκήνιο της 

καθηµερινής εµπλοκής µας µε τον κόσµο) θα πρέπει µάλλον να επιδιώξει να περιγράψει 

(επέχοντας φαινοµενολογικά από το πρόδηλο) το πρωταρχικό νόηµα του στην πραγµάτωση 

αυτής της ζωής.  

Υπό την έννοια αυτή οι πιθανές κατατάξεις του ζωγραφικού έργου σε κατηγορίες όπως 

ναϊφισµός (naïvism), art brut ή ακόµη και informel δεν µας λένε πολλά για το νόηµα τους, 

έτσι όπως και το να διερευνήσουµε την ιδιόλεκτο της κινηµατογραφικής γραφής στα άλλοτε 

ποιητικά και άλλοτε παιδικά αθώα βίντεο της Παπαχαραλάµπους δεν θα φανέρωναν τίποτα 

για τον λόγο ύπαρξης και τον στόχο τους. Όταν ο ζωγραφικός καµβάς µετατρέπεται σε 

µαξιλάρι για όνειρα (όπως σε µια σειρά έργων από το 2012 και µετά) τότε η ίδια η εικαστική 

τέχνη γίνεται πρακτική τακτική –ένας είδος παιγνιώδους ονειροµαντείας. Αναλόγως µια 

τέτοιου είδους φιλοπαίγµωνα αντιµετώπιση των εικαστικών µέσων ουσιαστικά επιβεβαιώνει 

αυτό που η ίδια η καλλιτέχνις αναφέρει ως θεµελιώδη αφετηρία της πρακτικής της: «όλα τα 

βλέπω ως ζωγραφική!» Η ζωγραφική µατιά επί όλου του γεγονικού κόσµου είναι η κινητήρια 

δύναµη πίσω από αυτό το πολυσχιδές έργο της Παπαχαραλάµπους όπου η αλχηµική 

αλλοίωση της ύλης (π.χ. η µετουσίωση του νερού ή της χρωστικής ουσίας) σε σκέψη απαντά 

την µετάλλαξη των λέξεων και των στοχασµών σε εικαστικές ύλες, µια ιδέα που διέπει και το 

πρόσφατο έργο µε τίτλο Νόηση–Αλχηµεία–Μετάλλαξη (2014) της Παπαχαραλάµπους για τη 

συµµετοχική πλατφόρµα White House Biennial. 
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