ΟΙ ΓΤΝΑΣΟΣΗΣΔ ΜΙΑ ΝΔΑ ΟΝΣΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΑΗ
Δελ πηζηεύσ πσο είλαη πνιύ δύζθνιν λα δηαπηζηώζνπκε ηηο πθηζηάκελεο
Wahlverwandungschaften, ηηο «εθιεθηηθέο ζπγγέλεηεο», πέξα απ’ όζα αθνξνύλ ηελ
ηερλνηξνπία, αιιά θπξίσο ζηνλ ηξόπν πνπ αληηκεησπίδνπλ θη νξγαλώλνπλ ηελ
εκπεηξία ηνπο θαη ην πιηθό ηεο, ηελ εηθαζηηθή πξάμε θαη η’ απνηειέζκαηά ηεο, νη
ηξεηο θαιιηηέρλεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έθζεζε, δεκηνπξγώληαο ζην ζπληαίξηαζκά
ηνπο απηό κίαλ ραξαθηεξηζηηθή αηκόζθαηξα βηηγθεζηαληαθήο «νηθνγελεηαθήο
νκνηόηεηαο». Η νκνηόηεηα ηνύηε, πνπ βέβαηα δελ απνηειεί ζε θακκία πεξίπησζε
ηαπηηζκό ησλ θαιιηηερλώλ κεηαμύ ηνπο, αιιά αλαθέξεηαη θαηά θύξην ιόγν ζηνλ
θνηλό ρώξν ζθέςεο θαη δξάζεο απ’ όπνπ αληινύλ ηελ έκπλεπζή ηνπο,
ζπκπεξαζκαηηθά εθπεγάδεη από ηα—ζπγρσξήζηε κνπ ηνλ ραξαθηεξηζκό—
«εηθαζηηθά παίγληά ηνπο», πνπ αθξνβαηνύλ αθαηάπαπζηα πόηε ζηα όξηα ηεο
αλαπαξάζηαζεο θαη ηνπ θόκηθ, αλάκεζα ζηελ ππθλόηεηα ηεο κηάο θαη ηελ
απνζπαζκαηηθόηεηα ηνπ άιινπ, θαη πόηε αλάκεζα ζηελ απνδνκεηηθή εηξσλεία θαη
ηελ αλάιπζε ησλ εθθξαζηηθώλ δπλαηνηήησλ ηεο ηέρλεο, σο ηδηαίηεξν ιεμηιόγην
εηθόλσλ/ζπκβόισλ θη ελλνηώλ.
Οη ηξεηο απηνί θαιιηηέρλεο, ππεξεηνύλ κία ηδηαίηεξνπ ηύπνπ αλαπαξάζηαζε, ηεο
νπνίαο ην βαζηθό ραξαθηεξηζηηθό είλαη πσο δελ ππεξεηεί ην αληηθείκελό ηεο—όπσο
νξηζκέλσο ζα ώθεηιε—αιιά δηαξθώο αλαηξεί ηα εγγελή ραξαθηεξηζηηθά ηεο
αλαθνξάο θαη ηνπ δεηγκαηηζκνύ, ηεο κνξθήο θαη ηεο εληύπσζήο ηεο, δεκηνπξγώληαο
κία παραλλαγή, ε νπνία δηαθνξνπνηεί ην ζεκεησηηθό ζύζηεκα ζην νπνίν κέζα
(ππνηίζεηαη) πσο αλαπηύζζεηαη έλα έξγν ηέρλεο, άιινηε ππθλώλνληαο ηηο
ζπληαθηηθέο ηνπ δνκέο, πόηε εηζάγνληαο ζηνηρεία πνπ δηαθνξνπνηνύλ ηηο
ηζνξξνπίεο, επηηξέπνληαο ζπλαξζξώζεηο ζηνηρείσλ νη νπνίεο αλήθνπλ ζε άιινπο
ραξαθηήξεο, ή απνζπώληαο απηνύο ηνπο ραξαθηήξεο από ην αλακελόκελν νηθείν
πεξηβάιινλ ηνπο. Με απηόλ ηνλ ηξόπν γίλεηαη θαηνξζσηό νη έλλνηεο λα
εμαθηηλώλνληαη πέξα από ηε ζπλήζε ζπκπύθλσζή ηνπο ζ’ έλα αλαθνξηθό πιαίζην,
πνπ ζπλήζσο ππαγνξεύεηαη από ηελ αθξίβεηα ηεο εηθόλαο.
Κη εδώ αθξηβώο έγθεηηαη ε ζεκαζία ηεο αλαηξεπηηθήο καηηάο, πνπ απνηνικνύλ λα
ξίμνπλ νη ηξεηο θαιιηηέρλεο ζηα πεπξαγκέλα ηεο ζρέζεο πνπ θαζηζηά ε
αληηκεηώπηζε ηνπ έξγνπ ηέρλεο ζηελ θαζεκεξηλή δσή. Με βαζηθό γλώκνλα όηη ε
έληνλε ζρέζε κε ηελ εηθόλα, θαη ηελ αλαθνξηθή ηεο (referential) αθξίβεηα ελδέρεηαη
λα ζπζθνηίζεη, παξά λα πξνάγεη, ηελ αληηιεπηηθή δεηλόηεηα ηνπ ζεαηή,
βξαρπθπθιώλνληαο κέζνπ ηνπ πξνθαλνύο αληηθεηκέλνπ ηεο ηελ ηθαλόηεηα ηνπ
seeing in, όπσο ζα έιεγε θη ν R. Wollheim, ηνπ εληνπηζκνύ κέζα ζην έξγν θαη ζηα
εηδεηηθά θη ηδηαίηεξα δνκηθά ηνπ ζηνηρεία ηνπ αιεζνύο πεξηερνκέλνπ ηνπ, νη ηξεηο
θαιιηηέρλεο αθαηξνύλ από ηα έξγα ηνπο ηελ ‘έλα πξνο έλα’, θξαηπιηθνύ ηύπνπ,
αλαπαξάζηαζε, πνπ αθνξά ηα ππαξθηά αληηθείκελα θη αληηκεηαζέηνληαο ηνπο
νληνινγηθνύο όξνπο, ή δαλεηδόκελνη ζηνηρεηα απ’ έλα επξύηεξν ζεκεηνινγηθό
ζπγθείκελν, δεκηνπξγνύλ Meinongηθέο νληνινγηθέο εμαληηθεηκεληθεύζεηο
(Objektive), πνπ επηζύξνπλ λέεο ζεκάλζεηο θη εξκελείεο, απνδεθηέο ζ’ έλαλ θόζκν
πνιιαπιό θη, άθνβα, απνζπαζκαηηθό, εηξσληθό. Με βαζηθό όπιν ηελ εηξσλεία, πνπ
αλαηξέπεη ηηο βαζηθέο ζρέζεηο ηεο ζρέζεο αλάκεζα ζην ζεκαίλνλ θαη ην
ζεκαηλόκελν, κεηαβάιινληαο ηνπο όξνπο ηνπ εηθαζηηθνύ ιεμηινγίνπ, νη θαιιηηέρλεο
θαηνξζώλνπλ λα δεκηνπξγνύλ έλα αλεζπρεηηθά νηθείν (Unheimliche) πεξηβάιινλ,
όπνπ ε εηθόλα, είηε έρεη κεηαβιεζεί, είηε έρεη δηαζηξαθεί νηθεηνζειώο ε αιεζνηηκή
ηεο (salva veritate), είλαη ηαπηόρξνλα πξνζηηή, αιιά θη απνθξνπζηηθή ζπλάκα.

Οη ηξεηο θαιιηηέρλεο, κε γλώκνλα ηελ νληνγελεηηθή δπλαηόηεηα πνπ ηνπο πξνζθέξεη
ε ηέρλε, δηαξθώο αλαδεηνύλ ηελ αλα-πνίεζε θαη κεηα-πνίεζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο
πξαγκαηηθόηεηαο. Τν γεγνλόο όηη ε θαιιηηερληθή έθθξαζε επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία
ζρέζεσλ πνπ πξαθηηθά (factual) θαη θύζεη δελ πθίζηαληαη, κπνξνύλ σζηόζν λα
ππάξμνπλ ζε δπλεηηθό (virtual) επίπεδν, αλαδνκνύλ δηαξθώο ηα’ νληνινγηθό
ιεμηιόγην ησλ λνεηηθώλ πξάμεσλ ώζηε απηό λα βξίζθεη λέεο δνκηθέο εθθξάζεηο γηα
ηελ έθθξαζε εηθόλσλ θη ελλνηώλ, πνπ ζηελ «θνηλή θαζνκηινπκέλε» ησλ ιέμεσλ θαη
ησλ εηθόλσλ, δελ κπνξνύλε λα ξεζνύλ, ή εθθξάδνληαη ελ κέξεη. Η δίνδνο ηεο ηέρλεο
επηηξέπεη σζηόζν ηε ζπκπιήξσζε απηνύ ηνπ θελνύ, δεκηνπξγώληαο λνεηηθέο
αηηηαθέο ζρέζεηο ύπαξμεο ζε όληα πνπ νη παξαδεδεγκέλεο θπζηθέο-αηηηαθέο ζρέζεηο
θαζηζηνύλ απαγνξεπηηθέο.
Αθόκε θη νη δπλαηόηεηεο ηνπ ζώκαηνο—πνπ πάληνηε ζε ζεσξεηηθό επίπεδν από ηελ
επνρή ηνπ Σπηλόδα θαη ηνπ Νίηζε, κεηέπεηηα, έσο ζήκεξα ζηε Haraway—ηνπ νπνίνπ
νη δηαξθείο επαλεξγνπνηήζεηο γίλνληαη αληηιεπηέο σο κόλν κέζν γηα ηελ
επαλελεξγνπνίζε ηνπ cogito (πάληνηε ην κεγάιν ππαξμηαθό/ινγηθό εξώηεκα εάλ
εγώ είκαη ην ζώκα, ή εγώ είκαη θαη ζην ζώκα), πξνζεγγίδνληαη ππό ην βιέκκα κίαο
κεηαηόπηζεο ηεο νληνινγηθήο ζεκεηνινγίαο ηνπ: όπσο θη ε πεξίπησζε ηεο
αζζέλεηαο, πνπ ζεσξείηαη σο εηζαγσγηθή θαηάζηαζε γηα ηελ αλαζεώξεζε ηεο δσήο,
θαη ηεο εκπεηξίαο πνπ απηή εκπεξηέρεη, ην ζώκα σο ζεκείν επαθήο κε ηνλ θόζκν
θαζνξίδεηαη από ηηο «πιαζηηθέο» ηνπ δπλαηόηεηεο λα κεηεμειηρζεί ζε άιινπ είδνπο
κέζν βίσζεο θη έθθξαζεο ηνπ πεξηβάιινληνο, όπσο ην βηώλεη κέζα από
δηαθνξεηηθνύο ζπζρεηηζκνύο, πνπ αλαηξνύλ ηελ θαζηεξσκέλε εηθόλα ηνπ ζηε
θπζηνινγία θαη ηε ινγηθή. Αθόκε θη ε ηδέα ηνπ ίδηνπ ηνπ δώνπ, σο ζώκα θη σο
εηθόλα ζ’ έλα ηέηνην πιαίζην, πνπ δελ ππαθνύεη ζηελ ηαθηηθή ηεο βηνινγηθήο
πξνζήκαλζήο ηνπ, αιιά κε ηε κεηάζεζή ηνπ ζ’ έλα ελλνηνινγηθό πιαίζην όπνπ νη
ζρέζεηο κνξθήο θαη ιεηηνπξγίαο δειώλνληαη κε όξνπο δηάθξηζεο θαη δπλεηηθήο
ζπζρέηηζήο ηνπ κε ηνλ θόζκν ησλ απηόλνκσλ όλησλ θη όρη ησλ αληηθεηκέλσλ ηεο
αλζξώπηλεο γλώζεο, ή δξαζηεξηόηεηαο (κέζα από έλα ζύλνιν αλζξσπνθεληξηθώλ
κεηαθνξώλ, πνπ θπκαίλεηαη από ηελ παξνκνίσζε ζηνλ θαζεκεξηλό ιόγν, ώζακε ηελ
δηαθεκηζηηθή ιεηηνπξγία ηεο εηθόλαο κε ηηο ινγηθέο ζπκπαξαδειώζεηο πνπ απηή
εμππαθνύεη), ιεηηνπξγεί δηαθνξεηηθά, δηαθξηηά θαη νδεγεί ηελ αληίιεςε ηνπ ζεαηή
λα αξζεί πέξα από ηελ πξόδειε εηθόλα θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ εμεηθνληζκέλνπ
αληηθεηκέλνπ ηεο.
Η νληηθή πξαγκαηηθόηεηα ησλ έξγσλ είλαη πξντόλ ηεο κεηνλνκαζηηθήο απόθαζεο
ησλ ηξηώλ θαιιηηερλώλ: ην έξγν νξίδεηαη πάληνηε de dictu, πνηέ de rei, πάληνηε ελ
ζρέζεη πξνο ηελ απνβιεπηηθή πξόζεζε ηνπ θαιιηηέρλε, αθόκε κάιηζηα θαη ζηηο
πεξηπηώζεηο πνπ δηαηεξείηαη ε κνξθηθή αληηζηνηρία ηνπο κε ππαξθηά αληηθείκελα, ε
εηξσληθή κεηάζεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ απηνύ θη ε ρξήζε ηνπ σο ππαηληγκνύ θάπνηαο
άιιεο ζεκαζίαο, δηαζπά ηελ ίδηα ηελ εηθόλα θαζαπηή, αθήλνληαο ζηνλ ζεαηή ηε
δπλαηόηεηα λα δηακνξθώζεη—καδύ πάληνηε κε ηνλ θαιιηηέρλε—κία λέα αληίιεςε
γηα ηα όληα θαη ηηο δπλαηόηεηεο ηεο πνιιαπιήο έθθξαζεο ηνπ ίδηνπ θόζκνπ κέζα
από λέα ιεμηιόγηα θαη παίγκνλα δηάζεζε.
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