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Πρόλογος

Αφορμή για την εκκίνηση αυτής της έρευνας υπήρξε το βιβλίο, των Bojana 

Cvejic και Ana Vujanovic, δύο Γιουγκοσλάβων καλλιτεχνών και θεωρητικών 

της performance με τίτλο Public Sphere by Performance1, το οποίο έπεσε στα 

χέρια μου το καλοκαίρι του 2013. Επίκαιρα ερωτήματα των δύο καλλιτεχνών, 

σχετικά με την έννοια της δημόσιας σφαίρας, καθώς και  με την επιτελεστικότητα 

που την χαρακτηρίζει σε στιγμές κατασκευής της, αλλά και όχι μόνο, ήρθαν 

να συναντήσουν προσωπικούς μου προβληματισμούς που αφορούσαν τα όρια 

διαχωρισμού μίας καθημερινής πράξης στο δημόσιο χώρο και μίας πράξης 

επιτέλεσης. Θεωρώντας την αρχιτεκτονική ως το βασικό πεδίο παραγωγής 

εμπειρίας του αστικού χώρου και θεωρώντας τις διαπροσωπικές σχέσεις 

αναπόσπαστο μέρος της ανάγνωσης και βίωσής του, στόχος μου είναι να μελετήσω 

διαφορετικά εργαλεία αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, εμπειρίες παραγωγής χώρου, 

τρόπους με τους οποίους βιώνεται η ζωή στο κτισμένο αστικό περιβάλλον.

1 Bojana Cvejic, Ana Vujanovic, Public Sphere By Performance, b_books, Βελιγράδι, 2012  
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Eισαγωγή

Αναγνωρίζοντας την κωδικοποιημένη θεατρικότητα που χαρακτηρίζει 

κάθε μορφή δημόσιας έκφρασης1, σε συνδυασμό με μία όλο και περισσότερο 

κυρίαρχη, τεχνητή και προπαγανδιστικού τύπου επιτελεστικότητα της δημόσιας 

πολιτικής δραστηριότητας, η μελέτη αυτή άντλησε αρχικές αφορμές σκέψης από 

διεπιστημονικά πεδία πολιτικής και κοινωνικής θεωρίας, πολιτισμικών σπουδών 

και ανθρωπολογίας, προεκτάσεις που βρήκαν κοινό τόπο μεταξύ τους στη 

συνάντηση του ανθρώπου με το χώρο.

Εστιάζοντας μεταξύ δύο πεδίων, αρχιτεκτονικής και τέχνης και αντλώντας 

στοιχεία από  περιοχές της θεατρολογίας, εστίασα στη μελέτη επιτελεστικών 

πρακτικών, οι οποίες σκιαγραφούν δυσδιάκριτα όρια μεταξύ επιτέλεσης2 και 

καθημερινότητας.

Σημείο εκκίνησης της μελέτης και άξονα της περαιτέρω ανάλυσης αποτελεί 

ο προβληματισμός για τη δυνατότητα των πρακτικών αυτών να αναπτύσσουν 

διαδράσεις στο δημόσιο χώρο, οι οποίες σχεδιάζονται με τέτοιο τρόπο, ώστε 

να μην γίνονται αντιληπτές ως καλλιτεχνικά συμβάντα. Διαδράσεις οι οποίες 

διαπλέκονται με την καθημερινή ζωή και έρχονται σε αντιπαράθεση με θεαματικές 

προβολές και αναπαραστάσεις, μελετώνται ως πρακτικές παρέμβασης σε συνθήκες 

κανονικότητας της πόλης. Με την προϋπόθεση ότι οι διαπροσωπικές σχέσεις 

αποτελούν βασικό παράγοντα εμπειρίας του δημόσιου χώρου και προετοιμασίας 

για πολιτική δράση, το ενδιαφέρον εστιάζει στη δυνατότητα των διαδράσεων να 

δημιουργούν απρόβλεπτες σχέσεις κοινού και δρώντων προσώπων. Σχέσεις που 

δημιουργούν χώρους αλληλεπίδρασης, εφήμερα πεδία ενεργοποίησης δημόσιας 

σφαίρας.

Θεωρώντας ότι ο χώρος της πόλης βρίσκεται σε συνεχή διαδικασία 

κατασκευής, ως πεδίο διαπραγμάτευσης, σύγκρουσης της πολλαπλότητας 

και της διαφορετικότητας, τονίζεται η ανάγκη για εύρεση «πεδίων επαφής, 

1 Σχετικά με τη θεατρικότητα της δημόσιας έκφρασης υπάρχει εκτενής βιβλιογραφία. Ενδεικτικά βλ. 
Ervin Goffman, H παρουσίαση του εαυτού στην καθημερινή ζωή, Αλεξάνδρεια, Αθήνα, 2006, Richard 
Sennett, Η τυραννία της οικειότητας : Ο δημόσιος και ο ιδιωτικός χώρος στον δυτικό πολιτισμό, 
Νεφέλη, Αθήνα, 1999, Jonathan Raban, Soft City, Hamish Hamilton, Λονδίνο, 1974, Lewis Mumford, 
“What is a City?”, Architectural Record 82, Νοέμβριος 1937 
2 Στην ελληνική βιβλιογραφία ο όρος επιτέλεση χρησιμοποιείται ως μετάφραση του αγγλικού όρου 
performance 
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ενεργού εμπλοκής και απρόβλεπτης αλληλεπίδρασης – χώρων απροσδόκητων 

καταστάσεων, αταξίας και αντιπαράθεσης».3

Έχει τη δύναμη μία επιτελεστική πρακτική, κάνοντας τα όρια της με την 

καθημερινότητα δυσδιάκριτα, να μετασχηματίσει παγιωμένες αντιλήψεις και να 

δημιουργήσει συλλογικές κοινωνικές  εμπειρίες; Και αν ναι, τι είδους κοινωνικές  

σχέσεις δημιουργούν οι διαδράσεις που αναπτύσσει; Ποια είναι εν τέλει τα όρια 

της επιτέλεσης με την καθημερινότητα;

Η μελέτη χωρίζεται σε τρία κεφάλαια. Σε κάθε κεφάλαιο αναλύεται μία μελέτη 

περίπτωσης ανάλογα με τον τρόπο προσέγγισης της διάδρασης.

Στο πρώτο κεφάλαιο αναλύεται η άμεση κατάσταση εναντίωσης ως τρόπος 

πρόκλησης, όπως χρησιμοποιείται στο έργο Catalysis Series από την Αμερικανίδα 

καλλιτέχνη Adrian Piper. Κρίσιμα ζητήματα που αφορούν το ρατσισμό και την 

ξενοφοβία δραματοποιούνται μέσω της παρουσίας της σε δημόσιους χώρους 

της πόλης. Μελετάται η δυνατότητα μίας τέτοιας πρακτικής να δημιουργήσει 

διαδράσεις που προβάλλουν την ετερότητα έναντι μίας παγιωμένης ταυτότητας 

στη δημόσια σφαίρα. 

Η πολιτική πραγματικότητα της Αμερικής του 1970  οδήγησε καλλιτέχνες όπως 

η Piper να αρθρώσουν τις επιτακτικές, αναδυόμενες, κοινωνικές και πολιτικές 

ανησυχίες τους, στο δημόσιο χώρο, προκαλώντας το κοινό σε μία «εναντιωματική» 

τέχνη.  Ωστόσο, η επιθυμία του καλλιτέχνη να «κυριαρχήσει επί των θεατών 

με βίαιες επιθέσεις κατά των σημειολογικών τους συστημάτων»4 δεν είναι κάτι 

καινούριο για την ιστορία της τέχνης. Ο θεατής είχε ήδη έρθει σε επαφή με μία 

έντονη κατάσταση εναντίωσης, η οποία οφειλόταν στη βιαιότητα των καλλιτεχνικών 

τακτικών της νεο-πρωτοπορίας της τέχνης του 20ου αι. Βάζοντας τον θεατή σε μία 

κατάσταση άμεσης αποξένωσης, το έργο των πρωτοποριών τέχνης στόχευε σε 

έναν «άμεσο κοινωνικό μετασχηματισμό που θα βασιζόταν στο μοντέλο της βίαιης, 

άμεσης ανατροπής, ή κοινώς της επανάστασης».5

Στο δεύτερο κεφάλαιο ερευνάται ο τρόπος με τον οποίο μία επιτελεστική 

καλλιτεχνική πρακτική μπορεί να παρέμβει σε καθημερινά συμβάντα και να 

3 Richard Sennett, The Uses Of Disorder: Personal Identity and City Life, Yale University Press, 
1970 
4 Grant H. Kester, Conversation Pieces: Community and Communication in Modern Art, University of 
California Press, Λος Άντζελες, Καλιφόρνια, 2004  σ.27 
5 Άντζελα Δημητρακάκη, Τέχνη και Παγκοσμιοποίηση: Από το μεταμοντέρνο σημείο στη βιοπολιτική 
αρένα, Βιβλιοπωλείον της Εστίας, Αθήνα, 2013, σ.223 
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προτρέψει στη δημιουργία συνθηκών δημόσιου διαλόγου. Μέσω της ανάλυσης του 

παραδείγματος του Αόρατου Θεάτρου του Augusto Boal ερευνάται η δυνατότητα 

δημιουργίας διαλογικών αλληλεπιδράσεων μέσω μίας σκηνοθετημένης αφενός, 

βασισμένης στον αυτοσχεδιασμό αφετέρου, μορφής καλλιτεχνικής παρέμβασης 

στην πόλη.

Σε μία περίοδο όπου το θέατρο αναζητούσε ανατροφοδότηση του νοήματός του  

από το χώρο του κοινωνικού, η μέθοδος του Boal ήρθε να δώσει νέες κατευθύνσεις 

προς μία νέα μορφή διάδρασης και συμμετοχικότητας. Βασισμένη στο Πολιτικό 

Θέατρο του Μπρεχτ, χωρίς να απορρίπτει παρολ’αυτά αξιώματα του ρεαλισμού, 

το Αόρατο Θέατρο προκαλεί τον θεατή σε μία άμεση κατάσταση διαλόγου.

Η άρνηση της οπτικότητας ως κριτήριο αισθητικής είναι κάτι που απασχολεί το 

γενικότερο πεδίο της διαλογικής τέχνης, όπως το ονομάζει ο Αμερικανός  κριτικός 

Grant Kester, πεδίο το οποίο αναφέρεται σε έργα που χρησιμοποιούν το διάλογο 

ως βασικό τους συστατικό. «Η διαλογική αισθητική του Kester αποτελεί μία τομή 

στην ιστορία της πρωτοπορίας, καθώς αποκηρύσσοντας ακόμη και το συμβολικό 

σοκ στο σύστημα της τέχνης του 20ου αι. κάνει χρήση της χρονικής  διάρκειας  

ως βασικού συστατικού στου έργου».6 Ερευνώντας την έννοια της «κοινότητας» 

ως ανάδειξη μορφών σχέσεων, o Kester υποστηρίζει ότι η αισθητική αντίληψη 

βασίζεται όχι σε ατομικές εμπειρίες που προκαλούνται στο οπτικό και στο 

αισθητηριακό πεδίο, αλλά  στην «διαλογική ανταλλαγή και την διαπραγμάτευση».7

Στο τρίτο κεφάλαιο μελετάται μία καλλιτεχνική πρακτική η οποία χρησιμοποιεί 

επιτελεστικούς μηχανισμούς για ακτιβιστικούς σκοπούς. Μέσω αυτών ερευνάται 

ο μηχανισμός της υπερταύτισης των Yes Men, ομάδας που δρα στο πεδίο των 

«τακτικών μέσων»8, ως κριτικό μέσο αποκάλυψης σχέσεων σε έναν εν δυνάμει 

αγωνιστικό αλλά και παιγνιώδη  χώρο.

Η πιο επεξεργασμένη σύλληψη της έννοιας της υπερταύτισης, ως στρατηγική 

παρέμβασης, έχει διατυπωθεί από την «ερευνητική ομάδα» «BAVO», η οποία 

εστιάζει στις πολιτικές διαστάσεις της τέχνης και του σχεδιασμού.9 Ωστόσο, η 

6 Ό.π. σ.223 
7 Claire Bishop, Artificial Hells: Participatory Art and the Politics of Spectatorship, Verso, Λονδίνο, 
2012 σ.26 
8 Για το θέμα των τακτικών μέσων βλ. Josephine Berry, «Another Orwellian Misnomer? Tactical Art in 
Virtual Space», Inventory, τόμος 4, αρ1, 2000, σσ. 58-83 
9 Η ομάδα δημιουργήθηκε αρχικά από τη συνεργασία των Gideon Boie και Matthias Pauwels. 
Περισσότερα Cultural Activism Today. The Art of Over-Identification, BAVO, Episode Publishers, 
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έννοια της υπερταύτισης αναπτύχθηκε αχικά εντός του θεωρητικού πλαισίου της 
στρουκτουραλιστικής (λακανικής) ψυχανάλυσης, ενώ έπειτα αναπτύχθηκε από 
θεωρητικούς ανάμεσα στους οποίους και ο Slavoj Zizek. Το έργο των Σλοβένων 
ΝSK (Neu Slovenische Kunst) ενσαρκώνει στο μέγιστο βαθμό αυτού του είδους τη 
στρατηγική, μετατρέποντάς τη σε πολιτικό εργαλείο,10 ενώ χρήση της υπερταύτισης 
εντοπίζεται και σε πιο πρόσφατα έργα, όπως στο έργο του Γερμανού Christof 
Schlingensief Please Love Austria. (Βιέννη, 2000). Σε μια εποχή που παρατηρείται 
έντονη αναζήτηση για τη σχέση της ριζοσπαστικής τέχνης με τα νέα κοινωνικά 
κινήματα, οι πειραματισμοί με την υπερταύτιση επιχειρούν μία κριτική αποδόμηση 

εξουσιαστικών δομών.
Σε ένα ευρύ πλαίσιο, ο κοινός τόπος των τριών επιτελεστικών πρακτικών που 

θα αναλυθούν είναι η αντιμετώπισή τους, όχι μόνο ως καθαυτά καλλιτεχνικά 
γεγονότα, αλλά ως κοινωνικές πρακτικές που προβάλουν τη ζωντανή παρουσία 
στο δημόσιο χώρο ως επιτελεστικό συστατικό τους και ως παράγοντα δημιουργίας 
νέων κατάστασων συσχέτισης στην κοινωνία των «θεατών». Ως αναλυτικό εργαλείο 
επιλέγεται ο επιτελεστικός τρόπος προσέγγισης (τρόπος της «performance») 
δεδομένου ότι η επιτέλεση αποτελεί μία πρακτική η οποία «αποδομεί κώδικες 
και δομές, σπάει τις αναπαραστατικές σχέσεις, αρνείται την αφηγηματικότητα, 
αναδεικνύει τη μεταβατικότητα».11 Προς αυτή την κατεύθυνση αναδεικνύεται ο 
«οριακός»  χαρακτήρας των πρακτικών, ο οποίος θα αναλυθεί στη συνέχεια.

Επιζητώντας την ενεργοποίηση ενός κοινωνικού χώρου, ερευνάται η δυνατότητα 
εκείνων των πρακτικών, που εμπλεκόμενες με εφήμερα συμβάντα καθημερινής 
ζωής, μπορούν να  προβάλουν το δημόσιο χώρο ως πεδίο διακύμανσης της εμπειρίας, 
διαπραγμάτευσης και διαφορετικών «τροχιών».12 Ο τρόπος με τον οποίο αυτός 
ενεργοποιείται εξετάζεται παράλληλα και αποτελεί βασικό θέμα της παρούσας 
μελέτης. Μεθοδολογικά η έρευνα βασίστηκε στη μελέτη πρωτογενούς υλικού 
περιγραφής των συγκεκριμένων έργων από συμμετέχοντες και παρευρισκόμενους 
στη δράση, όπως αυτή έχει καταγραφεί σε αρχεία, σε συσχέτιση με τη μελέτη 

κειμένων και υλικού των ίδιων των καλλιτεχνών.

Ρότερνταμ, 2007 ή στο επίσημο site της ομάδας: http://www.bavo.biz.  
10 O Αlexei Monroe αναλύει εκτενώς την υπερταύτιση στο έργο των NSK στο κείμενο του «NSK: 
Τέχνη του Κράτους» στο Το Πολιτικό στη Σύγχρονη Τέχνη,  Σταυρακάκης Γιάννης, Σταφυλάκης 
Κωστής(επιμ.) Εκκρεμές, Αθήνα, 2008, σσ.329-365 
11 Δημητρης Τσατσούλης, Σημεία Γραφής-Κώδικες Σκηνής Στο Σύγχρονο Ελληνικό Θέατρο Νεφέλη, 
Αθήνα, 2007, σσ.44-46 
12 έννοια δανειζόμενη από τον Michel de Certeau, Επινοώντας την καθημερινή πρακτική-Η 
πολύτροπη τέχνη του πράττειν , Κ.Καψαμπέλη (μτφ), Σμίλη, Αθήνα, 2010 
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Δημόσιος	χώρος	και	δημόσια	σφαίρα

Ξεκινώντας τη μελέτη θεωρώ σημαντικό να κάνω την διάκριση ανάμεσα σε 

δημόσιο χώρο και δημόσια σφαίρα καθώς πρόκειται για έννοιες που σχετίζονται 

και οι δύο άμεσα με το «δημόσιο» και χρησιμοποιούνται συχνά λανθασμένα ως 

συνώνυμοι όροι.

Ο δημόσιος χώρος αποτελεί μία χωρική κατηγορία. Συχνά του αποδίδεται μία 

πολλαπλότητα σημασιών, οι οποίες γίνονται αντιληπτές με την ανάγνωση του 

πιο κρίσιμου δίπολου της αρχιτεκτονικής, αυτή του «δημόσιου» και «ιδιωτικού». 

Από αυτή τη σχέση ο δημόσιος χώρος γίνεται κατανοητός ως μια σειρά χωρικών 

ποιοτήτων και σχέσεων, οι οποίες αναφέρονται και διαφοροποιούνται σύμφωνα 

με την προσπελασιμότητα, την ευθύνη και τη σχέση με την ιδιοκτησία, καθώς και 

με την εποπτεία συγκεκριμένων χωρικών περιοχών. 

Έτσι ο δημόσιος χώρος αποτελεί ένα υλικό επίπεδο εγγραφής των δημόσιων 

δράσεων της πόλης. Ένα επίπεδο που αποτελείται από χώρους διαφορετικών τύπων: 

χώρους μνήμης, πολιτισμού, εκπαίδευσης, μετακίνησης. Συχνά αντιμετωπίζεται 

ως δεδομένος χώρος στον οποίο μπορούμε να παρέμβουμε με κάποια γλυπτικά ή 

αρχιτεκτονικά έργα, από μνημεία μέχρι στοιχεία αρχιτεκτονικής διακόσμησης και 

έργα αστικής αισθητικής επένδυσης.

Ο όρος «δημόσια σφαίρα» οφείλεται στον J. Habermas ο οποίος την μελετά 

διεξοδικά στο έργο του The Structural Transformation of the Public Sphere 

(1962).1   Η δημόσια σφαίρα εισχωρεί στα χωρικά πλαίσια κοινωνικών και πολιτικών 

πεδίων, αποτελώντας ένα «πεδίο διαλογικής διάδρασης».2 Οι ετερότητες που τη 

διαμορφώνουν αναλαμβάνουν πολιτικές ταυτότητες. Η δημόσια σφαίρα χρειάζεται 

τον δημόσιο χώρο (φυσικό αλλά και διαδικτυακό) για να διαμορφωθεί. Αντίθετα, 

ο δημόσιος χώρος δεν αποτελεί απαραίτητα τον χώρο δράσης της δημόσιας 

1 Στο έργο του, ο Γερμανός φιλόσοφος και κοινωνιολόγος της δεύτερης γενιάς της σχολής της 
Φρανκφούρτης, ορίζει τη δημόσια σφαίρα, ως «χώρο κριτικής συζήτησης, ανοιχτό σε όλους, όπου 
οι ιδιώτες-πολίτες συγκροτούν ένα κοινό του οποίου η δημόσια λογική ενεργεί ως ένας έλεγχος για 
την κρατική εξουσία». Κατά τον Χάμπερμας, η μεγέθυνση των εμπορικών μέσων ενημέρωσης και η  
συγχώνευση της δημόσιας σφαίρας από το κρατικό μόρφωμα οδήγησαν στην παρακμή της δημόσιας 
σφαίρας. Τα εμπορικά μέσα ενημέρωσης μετέτρεψαν το κοινό σε παθητικό και καταναλωτικό. Από 
την άλλη, το κράτος πρόνοιας συγχώνευσε το κράτος με την κοινωνία τόσο απόλυτα που τελικά 
«σκότωσε» τη δημόσια σφαίρα. 
2 Rosalyn Deutsche, «Αγοραφοβία», μτφ: Νίκος Ηλιάδης, Το Πολιτικό Στη Σύγχρονη Τέχνη, Εκκρεμές, 
Αθήνα, 2008 σ.156 
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σφαίρας, αφού ο πρώτος συχνά αποτελεί χώρο τουριστικών, διασκεδαστικών και 

άλλων δραστηριοτήτων που ανήκουν στον ιδιωτικό τομέα της ζωής των ατόμων 

και στις οποίες το άτομο συμμετέχει χωρίς να δημιουργεί διαδράσεις και διάλογο. 

Η δημόσια σφαίρα παρολ’αυτά δεν υπονοεί μόνο ένα δημόσιο-κοινό χώρο αλλά 

κυρίως  «ένα ρηματικό χώρο, («discursive»3) έναν χώρο όπου διασταυρώνονται 

λόγοι»,4 απέναντι στον οποίο «είναι υπόλογη η κρατική εξουσία».5 Άρα σε 

αντίθεση με το δημόσιο χώρο, μιλώντας για δημόσια σφαίρα υπονοούμε έναν χώρο 

κοινωνικό, όπου μας ενδιαφέρει όχι η μορφή, αλλά η πολλαπλότητα, η διακύμανση 

της εμπειρίας, οι διαπροσωπικές σχέσεις σε συμφωνία ή σε σύγκρουση.

Είναι προφανές ότι ο τρόπος που ορίζουμε έννοιες του δημοσίου συνδέεται 

στενά με ιδέες για το τι σημαίνει κοινωνία και το είδος της πολιτικής κοινότητας 

που οραματιζόμαστε. 

3 Από τον αγγλικό όρο «discοurse» και τον ελληνικό «διαλέγεσθαι» προκύπτει: και «ρηματικά 
κατασκευασμένος τόπος» αλλά και «τόπος κατασκευασμένος από τον δημόσιο διάλογο», Rosalyn 
Deutsche ό.π., σ. 158, υπ.52
4 Κωστής Σταφυλάκης, «Για το πολιτικό στη σύγχρονη τέχνη Συζήτηση του Γιώργου Γιαννακόπουλου 
και του Κώστα Χριστόπουλου με τον Γιάννη Σταυρακάκη και τον Κωστή Σταφυλάκη» kaput art 
magazine 05,Mάιος 2009 
5 ό.π. σ.157 
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Πρακτικές	τέχνης	στη	δημόσια	σφαίρα

Μελετώντας τη σχέση του δημόσιου χώρου με τη δημόσια σφαίρα και ερευνώντας 

καλλιτεχνικές πρακτικές οι οποίες πραγματοποιούνται σε τυπικά δημόσια χωρικά 

πλαίσια, προκύπτει ένα καίριο ερώτημα: Με ποιους τρόπους δημιουργείται  

δημόσια σφαίρα;  

Αφήνοντας την αίθουσα τέχνης και εισερχόμενη στο δημόσιο χώρο, μία 

καλλιτεχνική πρακτική αποτελεί «μέρος» ενός χώρου, ο οποίος ενσωματώνει 

στα χαρακτηριστικά του πολύπλευρες προσλαμβάνουσες  της κοινωνίας. Πολλές 

φορές όμως, η διάδραση ανάμεσα σε έναν καλλιτέχνη και στο κοινό δεν βασίζεται 

σε μία ευθεία, αδιαμεσολάβητη σχέση. Αντιθέτως, «περιχαράσσεται μέσα σε ένα 

πιο σύνθετο δίκτυο κινήτρων, προσδοκιών και προβολών»,6 μέσα στο οποίο 

κεντρικό ρόλο παίζουν οι θεσμικές παρεμβάσεις. «Τα καλλιτεχνικά έργα που 

εξαρτώνται από τη γραφειοκρατία για να καρποφορήσουν (δηλαδή η θεσμικά 

επικυρωμένη δημόσια τέχνη) διευθύνονται πάρα πολύ καλά για να έχουν έστω και 

την παραμικρή δύναμη αμφισβήτησης. Εντέλει, δεν είναι παρά πράξεις υποταγής 

που απλώς επαναβεβαιώνουν την ιεραρχία και την ορθολογική τάξη».7  

Τέτοια έργα στοχεύουν σε μία ομογενοποιημένη δημόσια σφαίρα, η 

οποία συγκαλύπτει συγκρούσεις, αποκλεισμούς και διαιρέσεις. Η Rosalyn 

Deutsche αναφερόμενη στη Chantal Mouffe και στη θεωρία του πολιτικού 

ως «ανταγωνισμού»,8  αναφέρει ότι «σύγκρουση, διαίρεση και αστάθεια δεν 

καταστρέφουν τη δημοκρατική δημόσια σφαίρα, είναι όροι ύπαρξής της» και 

συνεχίζει «όταν οι αποκλεισμοί που διέπουν τη σύσταση της πολιτικής δημόσιας 

σφαίρας εξουδετερώνονται και οι ανταγωνισμοί εξαλείφονται(…), λαμβάνει χώρα 

μία ιδιοποίηση του δημόσιου χώρου. Αν και εξισώνεται με τον πολιτικό χώρο, ο 

δημόσιος χώρος αποκτά μία προπολιτική πηγή πολιτικού νοήματος και γίνεται 

όπλο εναντίον του πολιτικού αγώνα, αντί για μέσο πολιτικού αγώνα».9  

6 Miwon Kwon, «Οι (αφ)εδράσεις της κοινότητας», μτφρ: Νίκος Ηλιάδης, Το Πολιτικό Στη Σύγχρονη 
Τέχνη, Εκκρεμές, Αθήνα, 2008 σ.192 
7 Art Ensemble, Electronic Civil Disobedience and Other Unpopular Ideas, Αutonomedia, Mπρούκλυν, 
1996. σσ.43-44 
8 Το πολιτικό ως ανταγωνισμός, μεταξύ άλλων, αναπτύχθηκε ως κριτική και συνέχεια της 
μαρξιστικής θεωρίας από τους Ernesto Laclau και Chantal Mouffe, Hegemony and Socialist Strategy: 
Towards a Radical Democratic Politics, Verso, 1985 
9 Rosalyn Deutsche, «Αγοραφοβία», Το Πολιτικό Στη Σύγχρονη Τέχνη, Εκκρεμές, Αθήνα, 2008 σ.158 
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Προς μία διαφορετική κατεύθυνση διαμόρφωσης δημόσιας σφαίρας μπορούν 

να δράσουν καλλιτεχνικές πρακτικές οι οποίες επιτρέπουν την ανάδειξη όλων 

εκείνων που συγκαλύπτει η κυρίαρχη επίφαση της συναίνεσης. Όντας διαθέσιμες 

για «μία αυθεντική συνεργασία που με φυσικό τρόπο προεκτείνει το πεδίο δράσης 

του καλλιτέχνη προς αμοιβαίο όφελος όλων όσοι ενέχονται»10  έχουν τη δυναμική 

να κατανοήσουν τον τρόπο που ένα κοινωνικό πεδίο μπορεί να διαταραχθεί, να 

τροποποιηθεί ή να μετατοπιστεί.  Σημαντική προϋπόθεση αποτελεί η διεκδίκηση 

του δημόσιου χώρου μέσω διαλόγου και άλλων μορφών επικοινωνίας και 

διαπραγμάτευσης. 

Μία τέτοια δημόσια καλλιτεχνική πρακτική προϋποθέτει ένα κοινό το οποίο «δεν 

είναι μία προϋπάρχουσα οντότητα αλλά αναδύεται μάλλον από –και παράγεται 

από- τη συμμετοχή του στην πολιτική δραστηριότητα». «Μετέχει» δηλαδή «ή 

δημιουργεί έναν πολιτικό χώρο».11   

Η	συμμετοχή	(σχέση	κοινού	–	έργου)

10 Miwon Kwon, ό.π. σ.199 
11 Rosalyn Deutsche, ό.π. σ.158 
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H επιλογή των περιπτώσεων μελέτης της παρούσας έρευνας προϋποθέτει 

μία τέτοιου είδους εμπλοκή με τη δημόσια σφαίρα, αναδεικνύοντας μορφές 

συμμετοχής. Κατά συνέπεια, η έννοια αυτή χρήζει περεταίρω ανάλυσης, με σκοπό 

τη δημιουργία μίας κοινής κατεύθυνσης, γύρω από την οποία μελετώνται στη 

συνέχεια οι διαφορετικές εκδοχές δημόσιας σφαίρας.

Καλλιτεχνικές πρακτικές που απαιτούν τη συμμετοχή του κοινού για να 

ολοκληρωθούν, δεν αποτελούν κάτι καινούριο για τον κόσμο της σύγχρονης τέχνης. 

Εγκαταστάσεις και περιβάλλοντα τέχνης, καθώς και θεατρικές παραστάσεις και 

performances12  έχουν πραγματοποιηθεί επανειλημμένα σε δημόσιους αστικούς 

χώρους, όπου η σχέση του θεατή με το έργο τέχνης ή την παράσταση διαρθρώνεται 

γύρω από την έννοια της συμμετοχής. Ήδη στην ιστορία της μεταπολεμικής 

τέχνης ο δημόσιος χώρος χρησιμοποιήθηκε από καλλιτέχνες ως χώρος κριτικών 

παρεμβάσεων για να ασκηθεί κριτική στην αισθητική απομόνωση της αίθουσας 

τέχνης, και να καλλιεργηθεί αφενός η διαλεκτική σχέση μεταξύ χώρου και έργου 

και αφετέρου η αμοιβαία και συμμετοχική σχέση μεταξύ έργου και θεατών.13 Το 

1957, ο Marcel Duchamp στη διάλεξη του «Η Δημιουργική Πράξη» προσδίδει στον 

θεατή ιδιότητα συμμετοχής μέσω της πρόσληψης του έργου: «Ο θεατής φέρνει το 

έργο σε επαφή με τον εξωτερικό κόσμο αποκρυπτογραφώντας και ερμηνεύοντας 

τις εσωτερικές του ποιότητες και μ’ αυτόν τον τρόπο προσθέτει τη συμβολή του 

στη δημιουργική πράξη.»14 Μεταγενέστερα, ο Frank Popper, παρατηρεί στο βιβλίο 

του Art, Action and Participation μία σταδιακή αλλαγή στη σχέση καλλιτέχνη – 

έργου τέχνης – θεατή, αναφέροντας ότι το έργο τέχνης τείνει να εξαφανιστεί και 

ο καλλιτέχνης να παίξει το ρόλο μεσολαβητή παρά δημιουργού, ενώ ο θεατής 

παρακινείται να παρέμβει στη διαδικασία δημιουργίας με πρωτόγνωρους τρόπους.15  

Ο ρόλος του θεατή σε σχέση με το έργο τέχνης έχει ωστόσο αποκτήσει μία νέα, 

περίπλοκη δυναμική από τη δεκαετία του 1990 και μετά, όταν σε μία προσπάθεια 

ριζοσπαστικής προσέγγισης του κοινού από καλλιτέχνες, εμπλέκεται η έννοια της 

12 ελληνικά: επιτελέσεις 
13 Ο δημόσιος χώρος χρησιμοποιήθηκε ως  χώρος εικαστικού έργου ήδη από τον 19ο αιώνα με τη 
εμφάνιση του έργου μνημείου. 

14 Marcel, Duchamp, “The Creative Art”, Lecture, American Federation of Arts, Houston, Texas, 
Aπρίλιος 1957, 
15 Frank Popper, Art Action and Participation, Studio Vista, Λονδίνο, 1975, σ.1 
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«κοινότητας». Η πρόταξη αυτού του είδους της συμμετοχής, το οποίο μετατρέπει 
τους συμμετέχοντες σε παραγωγούς της καλλιτεχνικής διαδικασίας, εκφράζεται 
μέσω μίας ευρύτερης ανάδυσης του κοινωνικού στην τέχνη. Στην ανερχόμενη αυτή 
μορφή τέχνης ο κοινωνικός χώρος αποτελεί το ίδιο το έργο τέχνης, ενώ επιχειρείται 
η υιοθέτηση παρεμβατικών μορφών παρά την αναπαραστατική λειτουργίας του 
έργου. 

Ο όρος «αισθητική της συσχέτισης», που πρωτοεμφανίστηκε το 1998 στο 
ομώνυμο δοκίμιο του Nicolas Bourriaud16  περιγράφει την άνοδο ενός εικαστικού 
ρεύματος το οποίο εστιάζει στις ανθρώπινες σχέσεις. Ένα έργο «αισθητικής της 
συσχέτισης» αναπτύσσεται κατά τη διάρκεια εμπλοκής του κοινού στη διαδικασία 
δημιουργίας του. Το αποτέλεσμα δεν είναι ένα αυτόνομο αντικείμενο τέχνης, 
αλλά η ίδια η διαδικασία, κατά την οποία αναπτύσσεται μία συνείδηση δράσης.17  
Παρολ’αυτά, κατά τον Bourriaud, αυτό δεν σημαίνει ότι εγκαταλείπεται η 
μορφολογική προσέγγιση του έργου. Αντίθετα, επεκτείνεται ώστε να περιλάβει 
την εμπειρία του θεατή και τη σχέση που δημιουργείται ανάμεσα σε αυτόν και στο 
έργο.18 

Η στροφή στο κοινωνικό ενεργοποιείται στην ιστορία της τέχνης και με την 
εμφάνιση του έργου τέχνης ως προσφοράς. Σε τέτοιες περιπτώσεις ο καλλιτέχνης 
επικεντρώνει τη δράση του σε δημόσιες παρεμβάσεις, οι οποίες έχουν τη μορφή 
παροχής υπηρεσιών. Δείγματα τέτοιων έγων αποτελούν δράσεις, όπως η ανεύρεση 
εργασίας σε μετανάστες ώστε να γίνουν νόμιμοι πολίτες (ομάδα Wochenklausur, 
Γκρατς, 1995), μέχρι τη λειτουργία γραμμής λεωφορείου που διευκολύνει τη 
μετακίνηση εργαζομένων από την επαρχία στο κέντρο της πόλης (Jorgen Svensson, 
«Λεωφορείο 993», Σουηδία, 1993) Τέτοιες δράσεις συχνά σχετίζονται με μία 
ευρύτερη τάση ακτιβισμού στη σύγχρονη τέχνη.

Παράλληλα, εγείρονται ερωτήματα σχετικά με την ηθική διάσταση του έργου 
τέχνης μεταθέτοντας την προσοχή στο πού και για ποιον παράγεται ένα τέτοιο 

έργο.19  

16 Nicolas Bourriaud,, Relational Aesthetics, Presses du Reel, Ντιζόν, 1998 
17 Άντζελα Δημητρακάκη, Τέχνη και Παγκοσμιοποίηση: Από το μεταμοντέρνο σημείο στη βιοπολιτική 
αρένα , Εστία, Αθήνα, 2013 
18 Αυγουστίνος Ζενάκος,«Ο διακεκριμένος θεωρητικός της τέχνης μιλάει για τις ιδέες του και 
προσπαθεί να τις εξηγήσει σε όσους τις παρερμηνεύουν. Nicolas Bourriaud»  Το Βήμα. Αναρτήθηκε 
στις 25/09/2005 στο http://www.tovima.gr/culture/article/?aid=168496 
19 Από τις πιο γνωστές κριτικές τοποθετήσεις είναι αυτή της Claire Bishop στο «Antagonism and 
Relational Aesthetics», (Οκτώβριος 2004, No.110) όπου η Bishop αναγνωρίζει ως πολιτικά επιζήμια 
την τάση συμμετοχικών πρότζεκτ να παράγουν τεχνητά περιβάλλοντα κοινωνικής συναίνεσης τα 
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Η συμμετοχή παρολ’αυτά, σε μία καλλιτεχνική πρακτική μπορεί να προκληθεί  

και πέρα από τον άμεσο τρόπο συμμετοχής που προτείνει η εμφάνιση σχεσιακών 

έργων τέχνης ή έργων προσφοράς.

Στην έρευνα αυτή το ενδιαφέρον έχει μετατοπιστεί  σε καλλιτεχνικές πρακτικές 

οι οποίες αναπτύσσονται στον αστικό δημόσιο χώρο, χωρίς να δημοσιοποιούν 

στο κοινό το πλαίσιο τέχνης μέσα στο οποίο δρουν. Ερευνάται έτσι το είδος της 

συμμετοχής που προκαλείται σε ένα κοινό, το οποίο δεν έχει από την αρχή γνώση 

του καλλιτεχνικού πλαισίου στο οποίο εμπλέκεται. Απευθυνόμενες σε ένα τέτοιο 

ανίδεο κοινό, οι πρακτικές  μπορούν να δημιουργήσουν διαδράσεις, οι οποίες  

ξεφεύγουν από κανονιστικές και προκαθορισμένες καταστάσεις και δίνουν 

περιθώριο σε μία άμεση και αυτόνομη από εύκολα αναγνωρίσιμες καλλιτεχνικές 

καταστάσεις, συμμετοχή. 

Τι είδους κοινωνικές σχέσεις μπορεί να παράγει ένα τέτοιο έργο μέσω της 

διάδρασης; Μπορεί  εν τέλει η συμμετοχή σε μία τέτοια καλλιτεχνική πρακτική να 

οργανώσει μία συλλογική δράση; Μπορεί η απρόβλεπτη ερμηνεία και αντίδραση 

των συμμετεχόντων να μεταθέσει κοινωνικά νοήματα και να δημιουργήσει 

συνθήκες μετασχηματισμού;

Σε αυτή την έρευνα η έννοια της συμμετοχής εστιάζει σε παραδείγματα «μη 

αντικειμενοειδών πρακτικών».20  Συγκεκριμένα, σε παρεμβάσεις με τη μορφή 

επιτέλεσης.

οποία εξαλείφουν σχέσεις σύγκρουσης. Επιπλέον ο Κester θεωρεί ότι η πολιτιστική κοινωνική 
χρησιμότητα της τέχνης θα πρέπει να κατανοηθεί στο πλαίσιο μίας  «ηθικής οικονομίας του 
καπιταλισμού», σύμφωνα με την οποία το κλειδί για την άμβλυνση κοινωνικών προβλημάτων 
βρίσκεται στην προσωπική εσωτερική μεταμόρφωση και εξέλιξη.» Grant Kester “Aesthetic 
Evangelists: Conversation and Empowerment in Contemporary Com-munity Art” Afterimage , 
Ιανουάριος 1985, σσ. 5-11 
20 Ο Oliver Marchant στο «Πολιτική και Καλλιτεχνικές Πρακτικές: για την αισθητική της δημόσιας 
σφαίρας» εξηγώντας «τι είναι δημόσιο στη δημόσια τέχνη» επισημαίνει δύο κατηγορίες μορφών 
τέχνης στο δημόσιο χώρο. Ονομάζει την πρώτη «παράδειγμα των φυσικών αντικειμένων» η 
οποία περιλαμβάνει «γλυπτικά ή αρχιτεκτονικά έργα, από μνημεία και στοιχεία αρχιτεκτονικής 
διακόσμησης ως έργα απλής αστικής επένδυσης». Αναφέρεται στη δεύτερη ως «κατηγορία των μη 
αντικειμενοειδών πρακτικών» και ως το «παράδειγμα της φυσικής πρακτικής» Αυτή περικλείει «μη 
γλυπτικές πρακτικές. Αυτές μπορεί να είναι παρεμβάσεις με τη μορφή περφόρμανς, θεάτρου δρόμου, 
ή ακόμη και αόρατου θεάτρου, ή συμμετοχικά σχέδια ενεργοποίησης των πολιτών». Oliver Marchant, 
“Πολιτική και καλλιτεχνικές Πρακτικές: για την αισθητική της δημόσιας σφαίρας.” Στο Το Πολιτικό 
Στη Σύγχρονη Τέχνη επιμ.: Γιάννης Σταυρακάκης και Κωστής Σταφυλάκης., μτφ: Αλέξανδρος 
Κιουπκιολής, Εκκρεμές, Αθήνα, 2008, σ.102 
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	Επιτέλεση	του	εαυτού	στην	καθημερινή	ζωή
α)	ως	αστική	θεατρικότητα

Ο κάτοικος της σύγχρονης πόλης για να κατοικήσει στην εμπορευματική 

φαντασμαγορία της μητρόπολης καλείται να υιοθετήσει μορφές συμπεριφοράς 

που εμπίπτουν στην έννοια της θεατρικότητας.21   Ρόλοι, σενάρια, επιτελεστικοί 

κανόνες, είναι κάποια από τα χαρακτηριστικά, τα οποία χρησιμοποιούνται, 

χωρίς πλήρη συνείδηση καθημερινά στη δημόσια ζωή. Οικονομικοί μηχανισμοί, 

στρατηγικές σύγχρονου marketing, προτάξεις κοινών lifestyle, ενθαρρύνουν την 

ανάγκη ύπαρξης ενός κοινού τη στιγμή εκδήλωσης ενός θεάματος παραγωγικότητας 

και κατανάλωσής. 

Έτσι, το άτομο συγκροτείται απέναντι σε άλλους, μέσω επιτελεστικών 

καθημερινών πράξεων στο δημόσιο χώρο. Μπορούμε λοιπόν να μιλήσουμε 

γα μία «αστική θεατρικότητα», η οποία αποτελεί και μία μορφή κοινωνικής 

αλληλεπίδρασης, μία «ιδιαίτερη πτυχή της κατοίκησης».22  Την αστική αυτή 

θεατρικότητα μοιάζουν να ρυθμίζουν μία σειρά από κανόνες που καθορίζουν το 

αποτέλεσμά της, την ανάδυση δηλαδή της ταυτότητας και του εαυτού, κάτι που 

αφορά άμεσα τη μελέτη τρόπων δημιουργίας δημόσιας σφαίρας. 

Η κοινωνιολογική θεωρία του 20ου αιώνα παρέχει πλήθος θεωρητικών απόψεων 

που σχετίζονται με  τρόπους επιτέλεσης του εαυτού στη καθημερινή ζωή.Ένα από 

τα πιο πρώιμα κοινωνιολογικά πρότυπα που αφορούν την επιτέλεση του εαυτού 

είναι η έννοια της «έξεως» («habitus») του Pierre Bourdieu, η οποία αποτελεί 

«τη στέρεα εγκατεστημένη γενεσιουργό αρχή ελεγχόμενων αυτοσχεδιασμών».23  

Το habitus θα μπορούσε να περιγραφεί ως «το σύνολο κοινωνικά εγχαραγμένων 

προδιαθέσεων»,24  ένας τρόπος με τον οποίο το άτομο τοποθετείται σε ένα 

κοινωνικό πλαίσιο. Πρόκειται για το σύνολο των προδιαθέσεων με βάση τις 

οποίες το άτομο ενεργεί και αντιδρά στις κοινωνικές περιστάσεις. Οι προδιαθέσεις 

αυτές ενεργοποιούν πρακτικές, αντιλήψεις, στάσεις που είναι «κανονικές», χωρίς 

21 Ο Σταύρος Σταυρίδης χαρακτηριστικά αναφέρει πως «Η θεατρικότητα συνιστά ένα χειρισμό 
της όψης και με αυτή την έννοια της εικόνας που ένα άτομο προσφέρει στους άλλους» Σταύρος 
Σταυρίδης, 2009 Από την Πόλη Οθόνη Στην Πόλη Σκηνή σ.169 
22 Σταύρος Σταυρίδης, 2009 Από την Πόλη Οθόνη Στην Πόλη Σκηνή σ.163 
23 Pierre Bourdieu, Η αίσθηση της πρακτικής, μτφρ.: Θεόδωρος Παραδέλλης, Αλεξάνδρεια, Αθήνα, 
2006 
24 Σταυρίδης 2009, σ.166 υπ.10 
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ωστόσο να ρυθμίζονται συνειδητά από κάποιον κανόνα. «Εντυπώνονται» στο 

άτομο από την παιδική ηλικία, κυρίως μέσω της εκπαίδευσης. Το habitus, όπως 

και η γλώσσα, συγκροτεί έναν μηχανισμό που είναι ικανός να παράγει πληθώρα 

πρακτικών αντιλήψεων.

Ένα ύστερο κοινωνιολογικό μοντέλο προσφέρεται στο βιβλίο Η παρουσίαση του 

εαυτού στην καθημερινή ζωή,  όπου ο κοινωνιολόγος Ervin Goffman αναφέρεται 

στην επιτέλεση του εαυτού στην καθημερινή ζωή, υπό τον όρο του «κοινωνικού 

ρόλου» και του «εντοπισμένου εαυτού». «Ο εντοπισμένος εαυτός προκύπτει από 

την εκτέλεση του εντοπισμένου ρόλου που είναι μία δεσμίδα δραστηριοτήτων που 

εκτελούνται φανερά, μπροστά σε μία ομάδα άλλων και διαπλέκεται φανερά με τη 

δραστηριότητα που αυτοί οι άλλοι εκτελούν.»25   

Ο Goffman χρησιμοποιεί θεατρικά πρότυπα με καθαρά δραματουργικούς 

όρους,  για να περιγράψει την κοινωνική κατασκευή του εαυτού σε διάφορους 

κοινωνικούς τομείς. Σημείο εκκίνησής του αποτελεί το ότι οι ανθρώπινες πράξεις 

είναι κοινωνικές και συσχετιζόμενες μεταξύ τους. Και πιο συγκεκριμένα ότι είναι 

«κοινωνικές επιτελέσεις» .Όπως επισημαίνει, τα άτομα υιοθετούν ορισμένες 

μεθόδους και τεχνικές, με τις οποίες επιδιώκουν να πείσουν τόσο για την 

«αλήθεια» του περιεχομένου που μεταδίδουν, όσο και για την «αρμοδιότητα» 

που διαθέτουν να μεταδώσουν το συγκεκριμένο περιεχόμενο. Για το σκοπό αυτό, 

τα δρώντα πρόσωπα (performers) υιοθετούν συγκεκριμένη εξωτερική εμφάνιση 

(ενδυμασία, χρήση εμβληματικών αντικειμένων) που επιβεβαιώνει συμβολικά 

το «ρόλο» που ασκούν. Επιλέγουν συγκεκριμένο «σκηνικό» (χώρο και ευρύτερο 

περιβάλλον) για την επιτέλεση της δράσης τους, χρησιμοποιούν συγκεκριμένα μέσα 

(λεκτικά σχήματα, εκφραστικές κινήσεις και στάσεις σώματος) και ακολουθούν 

συγκεκριμένες σταθερές «ρουτίνες» (σενάρια) παρουσίασης (αφήγησης). 

25 Ervin Goffman, Η παρουσίαση του εαυτού στην καθημερινή ζωή, Αλεξάνδρεια, Αθήνα, 2006 
σ.188 
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β)	ως		αστική	επιτελεστικότητα

H έννοια της επιτελεστικότητας («performativity») αναδεικνύει μία περίπλοκη 

σχέση μεταξύ επιτέλεσης, ως πρακτικής, («performance») και επιτελεστικής 

θεωρίας. «Η επιτέλεση παραπέμπει σε μία αμεσότητα συσχέτισης δρώντων 

προσώπων στο παρόν, σε ένα συμβάν που η εμπειρία του έχει προτεραιότητα σε 

σχέση με τις τεκμηριώσεις του».26 Αντίθετα, ο όρος επιτελεστικότητα, προδίδει μεν 

μία καταγωγή από την πρακτική της επιτέλεσης, αλλά έχει συσχετιστεί περισσότερο 

με τη θεωρία του λόγου όπως αναπτύχθηκε αρχικά από τον J.L. Austin27  και στη 

συνέχεια από την Judith Butler28. 

Με τον Austin εισάγεται η έννοια του «ομιλιακού ενεργήματος» («speech 

act»), το οποίο δίνει στο λόγο μία ικανότητα να ενεργεί ως πράξη, ως επιτέλεση. 

Ένα γλωσσικό εκφώνημα μπορεί να πάρει τη μορφή «επιτελεστικής εκφοράς», 

που διακρίνεται από μία «διαπιστωτική εκφορά», η οποία δηλώνει, βεβαιώνει, 

διαψεύδει ή περιγράφει κάτι.29   Έτσι η επιτελεστικότητα «αναφέρεται σε πράξεις 

που εδραιώνουν μία πραγματικότητα βασιζόμενες σε επανάληψη ή μετατόπιση 

(κοινωνικών) συμβάσεων»30 αποκτώντας καθαρά πολιτικο-κοινωνική σημασία.

Η Butler διευρύνει την έννοια της επιτελεστικότητας στην κατασκευή κοινωνικών 

προτύπων που αφορούν το φύλο και τη σεξουαλικότητα.  Εξηγεί ότι η έμφυλη 

ταυτότητα συγκροτείται μέσα από την υφολογική τυποποίηση (στυλιζάρισμα) 

του σώματος, δηλαδή μέσα από τον καθημερινό τρόπο με τον οποίο ο λόγος, οι 

χειρονομίες, οι κινήσεις, και κάθε είδους τρόποι συμβολικής κοινωνικής σήμανσης 

επαναλαμβάνονται, δημιουργώντας τελικά την ψευδαίσθηση ενός μόνιμου έμφυλου 

εαυτού. Διευκρινίζει, μάλιστα, ότι ο έμφυλος εαυτός δεν προϋπάρχει των πράξεών 

του, αλλά συγκροτείται από αυτές ως μια ψυχαναγκαστική ψευδαίσθηση. 

26 Πάνος Κούρος, «Η δημόσια Τέχνη της Αρχειακής Επιτέλεσης», στο Archive Public,Επιτελέσεις 
αρχείων στη δημόσια τέχνη, Τοπικές Παρεμβάσεις,  Π. Κούρος, Ε. Καραμπά , CUBEARTEDITIONS, 
Πάτρα, 2012 
27 John Langshaw Austin, How to Do Things with Words, Clarendon Press, Oxford, 1962. Στην 
πραγματικότητα ο J.L Austin στο έργο του How to Do Things With Words δεν χρησιμοποιεί τον όρο 
«επιτελεστικότητα» (performativity) αλλά  «επιτελεστικός» (performative). 
28 Judith Butler, Bodies that Matter: On the Discursive Limits of Sex, Routledge, New York & London, 
1993 και Excitable Speech: A Politics of Performative, New York: Routledge, 1997 
29 J.L. Austin,  ό.π. 
30 Π.Κούρος, ό.π. 
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Πιο απλά, κατά την Butler, «η έμφυλη ταυτότητα είναι ένα παραστασιακό 

επίτευγμα που επιβάλλεται κανονιστικά από την κοινωνία και τα κοινωνικά 

ταμπού».31  Η δυνατότητα, λοιπόν, να αμφισβητήσουμε τη φυσική υπόσταση του 

φύλου έγκειται σ’ αυτόν ακριβώς τον παραστασιακό-επιτελεστικό του χαρακτήρα.

31 Judith Butler, “Performative Acts and Gender Constitution: An Essay in Phenomenology and 
Feminist Theory” Theatre Journal, Vol. 40, No. 4, Δεκέμβριος, 1988, σσ. 519-531 
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	Διάκριση	επιτέλεσης	και	καθημερινής	πράξης 

Στη δημόσια αστική σκηνή, η οποία όπως είδαμε κατοικείται από άτομα που 

είναι στενά εξαρτημένα από χειρισμούς της όψης και κατασκευής της ταυτότητας 

προκύπτει ένα καίριο ερώτημα: Τι είναι αυτό που ορίζει τελικά τη διαχωριστική 

γραμμή μεταξύ επιτέλεσης και καθημερινής πράξης στο δημόσιο χώρο;  Η σχέση 

μεταξύ των δύο αυτών όρων φαίνεται να είναι αρκετά περίπλοκη, αφού είναι 

σχεδόν αδύνατο στο δημόσιο χώρο όπου οι κοινωνικές σχέσεις διαμεσολαβούνται 

από το «θέαμα» να διαχωρίσουμε τι είναι «πραγματικό» και τι αναπαράσταση.

Ο Richard Schechner επιχειρεί να εισάγει μία διάκριση ανάμεσα στις δύο αυτές 

έννοιες. Αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η καθημερινή πράξη εμπεριέχει την έννοια 

του «doing» (πράττειν) ενώ η επιτελεστική πράξη εμπεριέχει την έννοια του 

«showing doing» (φαινομενικού πράττειν).32  Ο Schechner με τον όρο «showing 

doing» θεωρεί ότι αυτό που καθορίζει μία πράξη ως επιτέλεση είναι η γνώση του 

δρώντος προσώπου ότι παρατηρείται από τουλάχιστον έναν «θεατή» κάνοντάς τον 

έτσι να δίνει έμφαση σε κάποια σημεία της πράξης του-επιτέλεσής του. 

Τα αποτελέσματα των παραπάνω παρατηρήσεων διαφαίνονται ιδιαίτερα χρήσιμα 

στη συνέχεια της έρευνας. Θεατρικά και επιτελεστικά χαρακτηριστικά, καθώς και 

η γνώση αυτού που ορίζει ο Schechner ως «showing doing» χρησιμοποιούνται ως 

εργαλεία από τους καλλιτέχνες, οι οποίοι με σκοπό τη διάδραση είτε τα υιοθετούν 

είτε, αναγνωρίζοντάς τα, συγκρούονται με αυτά. 

32 Richard Schechner, Performance Studies An Introduction,(second edition), Routledge, Nέα Υόρκη, 
Λονδίνο,  2006. Η μετάφραση των όρων δική μου λόγω έλλειψης ελληνικής βιβλιογραφίας. 
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	Επιτέλεση	και	το	πλαίσιο	εμφάνισης 

Μία πράξη στο δημόσιο χώρο για να χαρακτηριστεί ως «επιτελεστική», εξαρτάται 

από το πλαίσιο μέσα στο οποίο αυτή δημιουργείται. Ο Schechner αναλύοντας 

τις προεκτάσεις μίας τέτοιας πράξης διακρίνει εύστοχα τρεις κατηγορίες. 33Αν 

το πλαίσιο εμφάνισης της πράξης είναι αυτοδημιούργητο και γνωστοποιημένο 

σε όλους (κοινό και δρώντα πρόσωπα), όπως γίνεται σε μία τυπική παράσταση 

θεάτρου δρόμου για παράδειγμα, η πράξη μπορεί εύκολα να κατηγοριοποιηθεί σε 

μία πράξη επιτέλεσης (performance).

Στην περίπτωση που το πλαίσιο επιβάλλεται από εξωτερικούς παράγοντες 

διακρίνονται δύο κατηγορίες. Στην πρώτη το κοινό είναι αυτό που αναγνωρίζει 

και ονομάζει την πράξη ως «επιτελεστική», εν αγνοία του δρώντος προσώπου. 

Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι όταν ένα τηλεοπτικό επιτελείο φτάνει στο σημείο 

μίας «τραγωδίας», ή πιο απλά, καθημερινά γεγονότα, στα οποία ο θεατής με τον 

τρόπο αντίληψής του, τους εκχωρεί μία θεατρικότητα, η οποία παραπέμπει σε 

έναν νοητικά κατασκευασμένο θεατρικό χώρο.

Στην δεύτερη περίπτωση «εξωτερικά επιβαλλόμενου πλαισίου επιτέλεσης», 

το κοινό εν αγνοία του παρευρίσκεται σε μία κατασκευασμένη πραγματικότητα 

ενώ αυτός που γνωρίζει το πλαίσιο της δράσης είναι το δρον πρόσωπο. Αυτή 

η περίπτωση επιτελεστικής πράξης στο δημόσιο χώρο είναι που μελετάται στην 

παρούσα έρευνα.

Στο σχήμα του Schechner υπάρχουν επιπλέον δύο ενδιάμεσες καταστάσεις όπου  

αναφέρονται ως παραδείγματα η μεταβατική φάση ενός ατόμου  σε κατάσταση 

έκστασης και η δημόσια αγόρευση πολιτικών προσώπων.

33 Richard Schechner, Performance Theory, revised edition of Essays on Performance Theory, 
Routledge, Λονδίνο-Νέα Υόρκη, 1988, σ.302 
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Οι	μελέτες	περίπτωσης	ως	οριακές	πρακτικές

Ένα από τα βασικά ερωτήματα που οδήγησαν στην εκκίνηση της παρούσας 

έρευνας αφορούσε τους τρόπους με τους οποίους μία επιτελεστική πράξη στο 

δημόσιο χώρο μπορεί να λειτουργεί χωρίς τις βασικές συμβάσεις της επιτέλεσης, 

να μπερδέψει ίσως στιγμιαία τον θεατή και να τον τοποθετήσει σε μία κατάσταση 

αμφισβήτησης, μία κατάσταση μετάβασης και εν δυνάμει αναστοχασμού μέσω 

κάποιας μορφής συμμετοχής. Και οι τρεις μελέτες περίπτωσης ερευνούνται από τη 

σκοπιά της τρίτης αυτής φάσης, της κοινωνικής ασυνέχειας, της αμφισβήτησης των 

κανόνων και της επαναδιαπραγμάτευσης της δομής μίας τοπικότητας. Ερευνούνται 

δηλαδή από το πρίσμα «οριακών» καταστάσεων.

Τον όρο δανείζομαι από τον ανθρωπολόγο Victor Turner, ο οποίος με τον όρο 

«οριακότητα» («liminality»), δείχνει με παραστατικό τρόπο την κατάσταση του 

ατόμου που βρίσκεται σε οριακή θέση.34  Ο Turner δανείζεται από τις διαβατήριες 

τελετουργίες («rites de passage») του Arnold Van Genep, τον όρο μεθοριακή ή 

κατωφλική φάση (phase liminale: limen = κατώφλι), που δηλώνει τη φάση της 

μετάβασης από μία κατάσταση σε μία άλλη.35 Το κατώφλι (limen) βρίσκεται 

ανάμεσα στο «μέσα» και το «έξω». Για παράδειγμα, κατά της διάρκεια μίας 

τελετής ενηλικίωσης μεσολαβεί μία κατάσταση στην οποία το αγόρι διαβαίνει το 

κατώφλι του ανήλικου και παράλληλα ολοκληρώνεται η διαδικασία του να μπορεί 

να θεωρηθεί άντρας. Εκείνη τη στιγμή το αγόρι βιώνει μία οριακή κατάσταση: 

αυτή του να μην θεωρείται ούτε έφηβος αλλά ούτε άντρας. Πρόκειται για έναν 

τόπο μετάβασης.

Ο Turner ανέπτυξε τον όρο από κοινωνική πλευρά και τον μετέτρεψε σε 

μεθοδολογική έννοια. Για εκείνον liminal είναι μία κατάσταση στην οποία η κοινωνία 

αναδομείται, επαναπροσδιορίζεται και οι κοινωνικοί ρόλοι ξαναμοιράζονται. 

Πρόκειται για μία στιγμή ιστορικής ασυνέχειας, μία κατάσταση κρίσης η οποία 

προέρχεται από την εκδήλωση κάποιου κοινωνικού δράματος.Εκείνες λοιπόν οι 

34 Υπάρχει μία αμηχανία στην ελληνική χρήση του όρου liminality που μεταφράζεται σε οριακότητα. 
Μια τέτοια μετάφραση στερεί τον όρο από την ετυμολογική του προέλευση από τη λέξη «κατώφλι» 
(limen) εξαιτίας της οποίας άλλωστε ο Turner τον επέλεξε. Παρολ’αυτά,  η απόδοση του όρου 
με τη λέξη «κατωφλιακότητα» παρ’ότι ακριβέστερη και συνεπέστερη είναι ίσως γλωσσικά 
παρακινδυνευμένη.  Σταύρος Σταυρίδης, 2009 Από την Πόλη Οθόνη Στην Πόλη Σκηνή σ.299 υπ.18 
35 Victor Turner, The Ritual Process: Structure and Anti-Structure. Aldine de Gruyter, Νέα Υόρκη, 
1969 
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πρακτικές κατά τις οποίες η κοινωνική δομή αμφισβητείται και επανακατασκευάζεται 

με συλλογικές πράξεις μέσα στο δημόσιο και οι πράξεις προϋποθέτουν σωματική 

παρουσία, δραστικές βιωματικές επιδράσεις, συμβολισμό, μη αναπαραγωγή 

υπάρχουσας γλώσσας, μπορούν να θεωρηθούν οριακές πρακτικές.Τα άτομα που 

συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία οδηγούνται κατά τον Turner σε μία κοινοτική 

κατάσταση. Συνιστούν μία προσωρινή κοινότητα μέθεξης και μοιάζουν να μην 

ανήκουν πουθενά. Έχουν αποβάλλει τους κοινωνικούς προσδιορισμούς τους, ενώ 

δεν έχουν κατακτήσει κάποιον νέο. Είναι «μεταξύ και ανάμεσα» «between and 

betwixt».36  Αυτή η φάση καλείται από τον Turner «αντι-δομή» (antistructure). Η 

φάση της αντι-δομής δεν αποτελεί αντιστροφή του ισχύοντος συστήματος αλλά 

ανασυγκρότηση, ανασύνθεση και δημιουργία νέων σημασιών.

Οι επιλεγμένες μελέτες περίπτωσης, όντας μη διακριτές πράξεις επιτέλεσης 

στο δημόσιο χώρο αντιμετωπίζονται σύμφωνα με αυτή την οριακή συνθήκη. Οι 

«θεατές» που συμμετέχουν στις διαδράσεις, τις οποίες όμως δεν αναγνωρίζουν 

ως καλλιτεχνικές, αντιμετωπίζονται ως οντότητες «μεταξύ και ανάμεσα» σε έναν 

χώρο πραγματικό και συμβολικό. Με τις ιδιότητες αυτών που ορίζει ο Turner ως 

«communitas», τα άτομα ενεργοποιούν μία δημόσια σφαίρα πολιτική, η οποία 

μελετάται στη συνέχεια. 

36 Ό.π. 
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Catalysis I: η Piper μουλιάζει τα ρούχα 
της για μία βδομάδα μέσα σε ένα μείγμα 
από αυγά, ξύδι, γάλα και λάδι από συκώτι 
ψαριού. Φορώντας τα, παίρνει εν ώρα αιχμής 
τη γραμμή D του υπέργειου τρένου της Νέας 
Υόρκης, καθώς επίσης επισκέπτεται το 
βιβλιοπωλείο Marboro το απόγευμα Σαββάτου.

Catalysis	 ΙIΙ: (δεν υπάρχει αναφορά για 
Catalysis II) Η Piper πηγαίνει για ψώνια στο 
κατάστημα Macy’s ντυμένη με ρούχα που 
έχει καλύψει με λευκή μπογιά, ενώ πάνω της 
έχει τοποθετήσει την ένδειξη «WET PAINT». 

Catalysis IV: η Piper εμφανίζεται με 
συντηρητική ενδυμασία. Έχει βάλει στο 
στόμα της μία μεγάλη λευκή πετσέτα 
μπάνιου, παραμορφώνοντας τα μάγουλά 
της και αφήνοντας το υπόλοιπο ύφασμα 
της πετσέτας να κρέμεται προς τα κάτω. 
Με αυτή την εμφάνιση περπατά στην 
πόλη, παίρνει το λεωφορείο Allen Street 
Bus, το μετρό καθώς και ένα από τα 
ασανσέρ  του Empire State Building.

Catalysis V: η Piper ηχογραφεί ρεψίματα 
σε διαστήματα 5 λεπτών μεταξύ τους, 
κρύβει τη συσκευή εγγραφής μέσα 
στα ρούχα της και έπειτα παίζει την 
ηχογράφηση, ενώ εκείνη χαζεύει 
δίσκους και βιβλία στην Donnell Library.    

Catalysis VI: η Piper κρεμά μπαλόνια ηλίου 
μορφής Mickey Mouse από τα αυτιά της, τη 
μύτη της, τα δύο μπροστινά δόντια της και 
από τρίχες των μαλλιών της, παίρνει το μετρό 
τις πρωινές ώρες,  περπατά στο Central 
Park και στο lobby του Ξενοδοχείου Plaza.

Catalysis	 VIΙ: η Piper πηγαίνει στο σόου 
«Before Cortes» στο Metropolitan Museum 
μασώντας πολλές τσίχλες ταυτόχρονα 
και κάνει μεγάλες φούσκες, τις οποίες 
αφήνει να κολλήσουν στο πρόσωπό της. 

CATALYSIS	SERIES	(1970)

Catalysis ICatalysis I: η Piper μουλιάζει τα ρούχα : η Piper μουλιάζει τα ρούχα 
της για μία βδομάδα μέσα σε ένα μείγμα της για μία βδομάδα μέσα σε ένα μείγμα 
από αυγά, ξύδι, γάλα και λάδι από συκώτι από αυγά, ξύδι, γάλα και λάδι από συκώτι 
ψαριού. Φορώντας τα, παίρνει εν ώρα αιχμής ψαριού. Φορώντας τα, παίρνει εν ώρα αιχμής 
τη γραμμή D του υπέργειου τρένου της Νέας τη γραμμή D του υπέργειου τρένου της Νέας 
Υόρκης, καθώς επίσης επισκέπτεται το Υόρκης, καθώς επίσης επισκέπτεται το 
βιβλιοπωλείο Marboro το απόγευμα Σαββάτου.βιβλιοπωλείο Marboro το απόγευμα Σαββάτου.

Catalysis	 ΙIΙCatalysis	 ΙIΙ: (δεν υπάρχει αναφορά για : (δεν υπάρχει αναφορά για 
Catalysis II) Η Piper πηγαίνει για ψώνια στο Catalysis II) Η Piper πηγαίνει για ψώνια στο 
κατάστημα Macy’s ντυμένη με ρούχα που κατάστημα Macy’s ντυμένη με ρούχα που 
έχει καλύψει με λευκή μπογιά, ενώ πάνω της έχει καλύψει με λευκή μπογιά, ενώ πάνω της 
έχει τοποθετήσει την ένδειξη «WET PAINT». έχει τοποθετήσει την ένδειξη «WET PAINT». 

Catalysis IVCatalysis IV: η Piper εμφανίζεται με : η Piper εμφανίζεται με 
συντηρητική ενδυμασία. Έχει βάλει στο συντηρητική ενδυμασία. Έχει βάλει στο 
στόμα της μία μεγάλη λευκή πετσέτα στόμα της μία μεγάλη λευκή πετσέτα 
μπάνιου, παραμορφώνοντας τα μάγουλά μπάνιου, παραμορφώνοντας τα μάγουλά 
της και αφήνοντας το υπόλοιπο ύφασμα της και αφήνοντας το υπόλοιπο ύφασμα 
της πετσέτας να κρέμεται προς τα κάτω. της πετσέτας να κρέμεται προς τα κάτω. 
Με αυτή την εμφάνιση περπατά στην Με αυτή την εμφάνιση περπατά στην 
πόλη, παίρνει το λεωφορείο Allen Street πόλη, παίρνει το λεωφορείο Allen Street 
Bus, το μετρό καθώς και ένα από τα Bus, το μετρό καθώς και ένα από τα 
ασανσέρ  του Empire State Building.ασανσέρ  του Empire State Building.

Catalysis VCatalysis V: η Piper ηχογραφεί ρεψίματα : η Piper ηχογραφεί ρεψίματα 
σε διαστήματα 5 λεπτών μεταξύ τους, σε διαστήματα 5 λεπτών μεταξύ τους, 
κρύβει τη συσκευή εγγραφής μέσα κρύβει τη συσκευή εγγραφής μέσα 
στα ρούχα της και έπειτα παίζει την στα ρούχα της και έπειτα παίζει την 
ηχογράφηση, ενώ εκείνη χαζεύει ηχογράφηση, ενώ εκείνη χαζεύει 
δίσκους και βιβλία στην Donnell Library.    δίσκους και βιβλία στην Donnell Library.    

Catalysis VICatalysis VI: η Piper κρεμά μπαλόνια ηλίου : η Piper κρεμά μπαλόνια ηλίου 
μορφής Mickey Mouse από τα αυτιά της, τη μορφής Mickey Mouse από τα αυτιά της, τη 
μύτη της, τα δύο μπροστινά δόντια της και μύτη της, τα δύο μπροστινά δόντια της και 
από τρίχες των μαλλιών της, παίρνει το μετρό από τρίχες των μαλλιών της, παίρνει το μετρό 
τις πρωινές ώρες,  περπατά στο Central τις πρωινές ώρες,  περπατά στο Central 
Park και στο lobby του Ξενοδοχείου Plaza.Park και στο lobby του Ξενοδοχείου Plaza.

Catalysis	 VIΙCatalysis	 VIΙ: η Piper πηγαίνει στο σόου : η Piper πηγαίνει στο σόου 
«Before Cortes» στο Metropolitan Museum «Before Cortes» στο Metropolitan Museum 
μασώντας πολλές τσίχλες ταυτόχρονα μασώντας πολλές τσίχλες ταυτόχρονα 
και κάνει μεγάλες φούσκες, τις οποίες και κάνει μεγάλες φούσκες, τις οποίες 
αφήνει να κολλήσουν στο πρόσωπό της. αφήνει να κολλήσουν στο πρόσωπό της. 

CATALYSIS	SERIES	(1970)

ΑDRIAN PIPER_CATALYSIS SERIES: H ΕΝΑΝΤΙΩΣΗ

LAYOUT1.indd   31 6/26/2014   1:23:56 AM



Από τις αρχές του 1960 το έργο της 

Adrian Margaret Smith Piper αρχίζει να παίζει 

σημαντικό ρόλο στην performative τέχνη της 

Αμερικής. Χρησιμοποιώντας μία ποικιλία μέσων, 

συμπεριλαμβανομένων βίντεο, φωτογραφία, 

κείμενο, εγκαταστάσεις, διαδραστική 

performance, η Piper επιχειρεί να βγάλει την 

τέχνη εκτός του ακαδημαϊκού καλλιτεχνικού 

συστήματος και να απευθυνθεί στο δημόσιο χώρο. 

Όντας ακόμα στο πανεπιστήμιο της Νέας 

Υόρκης, η Piper δημιουργεί μία σειρά performances, 

στις οποίες καταπιάνεται με καθημερινές 

δραστηριότητες στους δρόμους της πόλης, 

έχοντας αλλοιώσει την εξωτερική της εμφάνιση 

με ασυνήθιστους και προκλητικούς τρόπους.

Συγκεκριμένα, το 1970 η καλλιτέχνης 

σκηνοθετεί μία σειρά εννοιολογικών 

επιτελεστικών εμφανίσεων υπό τον τίτλο Catalysis 

series, οι οποίες θίγουν πολιτικά και κοινωνικά 

ζητήματα που θα εκφραστούν και στη συνέχεια 

του έργου της. Σε αυτές τις μη ανακοινωμένες 

επιτελέσεις, η Piper εμφανίζεται να κάνει 

καθημερινές δραστηριότητες σε δημόσιους 

χώρους της Νέας Υόρκης, προκαλώντας τους 

κανόνες κοινωνικά αποδεκτής εμφάνισης και 

συμπεριφοράς.  Επιδιώκει να εκμαιεύσει τις 

αυθόρμητες αντιδράσεις των ανυποψίαστων 

θεατών, οι οποίες αποκαλύπτουν τον τρόπο με 

τον οποίο δομούνται κοινωνικές ιεραρχίες μέσω 

της εξωτερικής διαφοροποίησης. Το σύνολο αυτό 

των εμφανίσεων αποτελεί ένα πείραμα ως προς 

την ξενοφοβία, τον ρατσισμό, την αποστροφή 

και την προκατάληψη για το άγνωστο. 

Από τις αρχές του 1960 το έργο της Από τις αρχές του 1960 το έργο της 

Adrian Margaret Smith Piper αρχίζει να παίζει Adrian Margaret Smith Piper αρχίζει να παίζει 

σημαντικό ρόλο στην performative τέχνη της σημαντικό ρόλο στην performative τέχνη της 

Αμερικής. Χρησιμοποιώντας μία ποικιλία μέσων, Αμερικής. Χρησιμοποιώντας μία ποικιλία μέσων, 

συμπεριλαμβανομένων βίντεο, φωτογραφία, συμπεριλαμβανομένων βίντεο, φωτογραφία, 

κείμενο, εγκαταστάσεις, διαδραστική κείμενο, εγκαταστάσεις, διαδραστική 

performance, η Piper επιχειρεί να βγάλει την performance, η Piper επιχειρεί να βγάλει την 

τέχνη εκτός του ακαδημαϊκού καλλιτεχνικού τέχνη εκτός του ακαδημαϊκού καλλιτεχνικού 

συστήματος και να απευθυνθεί στο δημόσιο χώρο. συστήματος και να απευθυνθεί στο δημόσιο χώρο. 

Όντας ακόμα στο πανεπιστήμιο της Νέας Όντας ακόμα στο πανεπιστήμιο της Νέας 

Υόρκης, η Piper δημιουργεί μία σειρά performances, Υόρκης, η Piper δημιουργεί μία σειρά performances, 

στις οποίες καταπιάνεται με καθημερινές στις οποίες καταπιάνεται με καθημερινές 

δραστηριότητες στους δρόμους της πόλης, δραστηριότητες στους δρόμους της πόλης, 

έχοντας αλλοιώσει την εξωτερική της εμφάνιση έχοντας αλλοιώσει την εξωτερική της εμφάνιση 

με ασυνήθιστους και προκλητικούς τρόπους.με ασυνήθιστους και προκλητικούς τρόπους.

Συγκεκριμένα, το 1970 η καλλιτέχνης Συγκεκριμένα, το 1970 η καλλιτέχνης 

σκηνοθετεί μία σειρά εννοιολογικών σκηνοθετεί μία σειρά εννοιολογικών 

επιτελεστικών εμφανίσεων υπό τον τίτλο Catalysis επιτελεστικών εμφανίσεων υπό τον τίτλο Catalysis 

series, οι οποίες θίγουν πολιτικά και κοινωνικά series, οι οποίες θίγουν πολιτικά και κοινωνικά 

ζητήματα που θα εκφραστούν και στη συνέχεια ζητήματα που θα εκφραστούν και στη συνέχεια 

του έργου της. Σε αυτές τις μη ανακοινωμένες του έργου της. Σε αυτές τις μη ανακοινωμένες 

επιτελέσεις, η Piper εμφανίζεται να κάνει επιτελέσεις, η Piper εμφανίζεται να κάνει 

καθημερινές δραστηριότητες σε δημόσιους καθημερινές δραστηριότητες σε δημόσιους 

χώρους της Νέας Υόρκης, προκαλώντας τους χώρους της Νέας Υόρκης, προκαλώντας τους 

κανόνες κοινωνικά αποδεκτής εμφάνισης και κανόνες κοινωνικά αποδεκτής εμφάνισης και 

συμπεριφοράς.  Επιδιώκει να εκμαιεύσει τις συμπεριφοράς.  Επιδιώκει να εκμαιεύσει τις 

αυθόρμητες αντιδράσεις των ανυποψίαστων αυθόρμητες αντιδράσεις των ανυποψίαστων 

θεατών, οι οποίες αποκαλύπτουν τον τρόπο με θεατών, οι οποίες αποκαλύπτουν τον τρόπο με 

τον οποίο δομούνται κοινωνικές ιεραρχίες μέσω τον οποίο δομούνται κοινωνικές ιεραρχίες μέσω 

της εξωτερικής διαφοροποίησης. Το σύνολο αυτό της εξωτερικής διαφοροποίησης. Το σύνολο αυτό 

των εμφανίσεων αποτελεί ένα πείραμα ως προς των εμφανίσεων αποτελεί ένα πείραμα ως προς 

την ξενοφοβία, τον ρατσισμό, την αποστροφή την ξενοφοβία, τον ρατσισμό, την αποστροφή 

και την προκατάληψη για το άγνωστο. και την προκατάληψη για το άγνωστο. 
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το	τυχαίο	κοινό
O δημόσιος χώρος έχει μεγάλη 
σημασία στο έργο της Piper. Τα 
καθαυτό καλλιτεχνικά πλαίσια και οι 
μεμονωμένες μορφές τέχνης  διατηρούν 
για την Piper «την ψευδαίσθηση 
μίας αναγνωρίσιμης κατάστασης». 
«Καταβεβλημένα και εμποτισμένα από 
κομμάτια άλλων διαβρωμένων δομών 
(πολιτικών, κοινωνικών, ψυχολογικών, 
οικονομικών)» προκαθορίζουν την 
ανταπόκριση του θεατή και τον ωθούν σε 
μία κατάσταση προετοιμασίας, κάνοντας 
την ουσιαστική κατάλυση αδύνατη».
Η Piper δεν ανακοινώνει στο κοινό της 
ότι πρόκειται για μία πράξη επιτέλεσης. 
Μία τέτοια ανακοίνωση «δεν έχει κανένα 
αποτέλεσμα παρά να επιβεβαιώνει 
την ταυτότητά και την ύπαρξή του 
καλλιτέχνη.»  «Δημιουργείται ένα κοινό 
σε απόσταση από το δρον πρόσωπο και 
έχει ψυχολογικά το ίδιο αποτέλεσμα 
που έχει σωματικά μία σκηνή 
περιτριγυρισμένη από καθίσματα.»  
Η ίδια θέλει να διατηρήσει την μη 
καθορισμένη και κατηγοριοποιημένη 
επιρροή της πάνω στο θεατή, 
αποφεύγοντας  οποιαδήποτε περιορισμό 
από κάποιο καλλιτεχνικό πλαίσιο. 
Επιδιώκει να φέρει τον θεατή αντιμέτωπο 
με μία αμφιλεγόμενη κατάσταση, 
απομακρύνοντας κάθε πιθανότητα 
προκαθορισμένης αντίδρασης.

η	προετοιμασία
Η Piper προετοιμάζεται ψυχολογικά 
για κάθε μία από τις δημόσιες 
εμφανίσεις της στους δρόμους της 
Νέας Υόρκης. Προσπαθεί να διατηρεί 
τη φυσικότητά της, παρόλη την 
ιδιόμορφη εξωτερική της εμφάνιση. 
Προετοιμάζει μονολόγους, τους 
οποίους απευθύνει στους περαστικούς 
κάθε φορά που την πλησιάζουν. Δεν 
θέλει  να παρουσιάζεται σαν κάτι 
το τεχνητό. Θέλει να ενσωματώσει 
την καθημερινότητα και τους 
ανθρώπους που την απαρτίζουν 
στην ίδια της τη συνείδηση. 
Θεωρεί σημαντικό να διατηρεί την 
ταυτότητα και την ιδιοσυγκρασία 
της, κατά τη διάρκεια του έργου. 
Η ίδια θεωρεί αρκετά δύσκολο να έχει 
οπτική επαφή με τους περαστικούς.  
Μετά από μία εμφάνιση της στο μετρό, 
κατά τη διάρκεια του Catalysis VI, 
συνειδητοποιεί ότι απευθυνόμενη με 
τρόπους συνηθισμένους σε τυχαίους 
περαστικούς  (για παράδειγμα 
ρωτώντας τι ώρα είναι, ή ζητώντας 
συγγνώμη σε κάποιον πάνω στον 
οποίο σκόνταψε κατά λάθος) μπορεί 
να εκμαιεύσει «φυσιολογικές» 
αντιδράσεις, ξεπερνώντας τις 
διαφορές που η ίδια αναπαριστά.1 

 

1 «Catalysis, An Interview with Adrian Piper 
by Lucy Lippard», Τhe Drama Review,  Vol.16, 
No.1, Mάρτιος 1972 
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	Η	εναντίωση

Η Piper αντιμετωπίζει μία προσωπική διαμάχη με τον προσδιορισμό της 
ταυτότητάς της. Τα έργα της μπορεί να αφορούν καλλιτεχνικά κατασκευασμένες 
προσωπικότητες, παρόλ’ αυτά αφορούν άμεσα την ατομικότητά της. «Παρόλο 
που το έργο μου δεν είναι αυτοβιογραφικό είναι αρκετά προσωπικό. Αφορά 
την άμεση σχέση μου με το «παρόν ως ενδείκτης»2  (indexical present).»3  

Χαρακτηριστικά  αναφέρει : «Θέλω το κοινό του έργου μου να 
απομακρύνεται με την αντίληψη ότι ο ρατσιμός δεν είναι μία αφαιρετική, 
απόμακρη έννοια, που επηρεάζει όλους τους άλλους άτυχους 
ανθρώπους εκεί έξω. Ξεκινά μεταξύ εμένα και εσένα, εδώ και τώρα.»4 

 Η πολυφυλετική ταυτότητάς της, που εξωτερικεύεται από ελαφριά μαύρα 
χαρακτηριστικά, την κάνουν συχνά θύμα ρατσιστικών αντιμετωπίσεων, κάτι που 
την κάνει ευάλωτη σε θέματα ρατσισμού και προσδιορισμού ταυτότητας. Για το 
λόγο αυτό, η καλλιτεχνική της δραστηριότητα εστιάζει συχνά σε έργα, τα οποία 
στοχεύουν στο να επηρεάσουν βαθιά, έννοιες που αφορούν τα θέματα αυτά, 
αντιμετωπίζοντας τα με μία ακαδημαϊκή αυστηρότητα και έναν ελεγχόμενο θυμό.

Στο έργο Catalysis Series, αρθρώνεται και  προκαλείται μία μορφή εμπλοκής 
των θεατών, η οποία συνδιαμορφώνει το έργο. Αυτή η εμπλοκή και διάδραση 
σκιαγραφείται μέσω μίας εναντίωσης, η οποία στοχεύει στη δημιουργία μίας 
ρευστής ψυχολογικής κατάστασης του θεατή. Με αντι-ρατσιστική πρόθεση και 
σκοπό, η Piper τη στιγμή της εναντίωσης θέτει υπό αμφισβήτηση ένα υπάρχον 
στέρεο σχήμα: αυτό της ταυτότητας, κάτι που θα αναλυθεί στη συνέχεια.

  «Η πιο δυνατή , πιο περίπλοκη και πιο αισθητικά ενδιαφέρουσα 
κατάλυση είναι εκείνη που συμβαίνει στην μη κατηγοριοποιημένη,  
απροσδιόριστη, μη πραγματιστική ανθρώπινη εναντίωση.»5  

2 «Το έργο αυτό αποτελεί ένα από τα πρώτα παραδείγματα του «indexical present», μία άκρως 
αποτελεσματική τεχνική που χρησιμοποιεί η Piper για να τοποθετήσει το έργο στο άμεσο παρόν και 
να δημιουργήσει μία άμεση σχέση με το θεατή, με τη χρήση λέξεων όπως «εγώ», «εσύ», «εδώ» και 
«αυτό», αντί για «εμείς», «εκεί». (…) Ο ρόλος του καλλιτέχνης ως μεσολαβητή ανάμεσα στον θεατή 
και το έργο ελαττώνεται , όπως ελαττώνεται και η ικανότητα του θεατή να βάλει εμπόδια σε έναν 
τρόπο ειλικρινούς προσέγγισης του παρουσιασμένου έργου.» «Αdiran Piper» , Carol Stakenas, Marina 
Zurkow, CEC ARTS LINK, http://www.o-matic.com/public_art/piper.html 
3 Adrian Piper «From Xenophobia and the Indexical Present II Lecture», Radical Street Performance, 
Jan Cohen-Cruz, Routledge, Λονδίνο-Νέα Υόρκη, 1998 σ.127.  Η Piper είχε δεχτεί πρόσκληση 
να παρουσιάσει τη διάλεξη αυτή σε πανεπιστήμια της Αμερικής, στα οποία όμως αρνήθηκε να 
παρευρεθεί λόγω της ένταξής της από τη Διοίκηση Ασφάλειας Μεταφορών της Αμερικής σε λίστα 
«Ύποπτων Ταξιδευτών». 
4 Αdrian Piper « Xenophobia and The Indexical Present», Reimaging America: The Arts of Social 
Change, Mark O’Brien, Craig Little (επ.), New Society Publisher, Φιλαδέλφια, 199 σ. 285 
5 Adrian Piper, Out of Order, Out of Sight: Selected Writings in Meta-Art, Adrian Piper, 1996, σ.42 
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Το έργο Catalysis Series αναπαριστά το είδος της εναντίωσης που νιώθει 
κανείς ως άμεση ανταπόκριση στο ξένο. Η έννοια του ξένου προκύπτει ως 
κάτι το οποίο δεν μπορεί να κατηγοριοποιηθεί από τα κριτήρια της κοινωνικής 
ροής. Ξένο θεωρείται έτσι κάτι το ασυνήθιστο, κάτι το μη κανονικό. 

Ο ρατσισμός για την Piper αποτελεί μία οπτική παθολογία που εξαρτάται 
από γενικευμένα σήματα διαφορετικότητας. Σκόπιμα η Piper παρουσιάζει ένα 
είδος κοινωνικής νόσου, η οποία προκαλείται από την οπτική  διάδραση με 
ξένους, ιδιαίτερα με ξένους που θεωρούμε μη αναγνώσιμους, επικίνδυνους, ή 
και απαιτητικούς. Παραπέμπει έτσι σε σωματικές νόρμες συμπεριφοράς με το να 
βγαίνει έξω από αυτές, χωρίς να δέχεται η ίδια κοινωνικές κατηγοριοποιήσεις 
εξωτερικής εμφάνισης. Βιώνεται έτσι από τον θεατή ένα αίσθημα εναντίωσης, 
το οποίο γίνεται κατανοητό εσωτερικά και είναι προσαρτημένο σε μία 
ετερότητα. Αυτή την ετερότητα είναι που προσπαθεί η Piper να υποδυθεί 
μέσω προκλητικών χαρακτήρων. Και είναι αυτή η εμπειρία της ετερότητας 
που πυροδοτεί εναν (αντι-ρατσιστικό) επαναπροσδιορισμό της ταυτότητας.6 

6 Καταλαμβάνει τον κατωφλικό χώρο(liminal space) ενός μετατοπισμένου habitus, (για να 
χρησιμοποιήσουμε τον όρο του Bourdieu) το οποίο περιγράφεται από ένα μη εντοπισμένο συναίσθημα 
ντροπής. Αυτό είναι το αίσθημα το οποίο γίνεται κατανοητό εσωτερικά αλλά προσαρτημένο σε μία 
ετερότητα. 
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Το	σώμα	στην	πόλη	ως	μέσο	εναντίωσης

«Και είναι ακριβώς η πολιτική διάσταση του σωματικού, της αντίληψης της κίνησης που συνιστά 

τη διάσταση της κιναισθητικής πολιτικής.»7  

«Στο Catalysis Series η καλλιτεχνική διαδικασία και το τελικό αποτέλεσμα 
έχει την αμεσότητα του να συμβαίνει στον ίδιο χώρο και χρόνο με το θεατή. 

Αυτή η διαδικασία ενσωματώνεται από εμένα την ίδια, διότι  ορίζω ως έργο την 

αντίδραση του θεατή.» 8

Από τα μέση του 20ου αιώνα, με την εμφάνιση κινημάτων τέχνης, όπως τα 

Happenings και η Body Art Performance, το σώμα του καλλιτέχνη χρησιμοποιείται για 

να αναπαραστήσει την τάση της εποχής, αλλά και την τάση της σύγχρονης τέχνης για 

αμεσότητα. Χρησιμοποιείται με ποικίλους τρόπους, ανατρέποντας, σοκάροντας και 

πολιτικοποιώντας την σύγχρονη τέχνη: Από το να υφίσταται πράξεις βίας (βλ. Gina 

Pane, Chris Burden), να επιδεικνύει πράξεις δύναμης και γεννεότητας (βλ. Marina 

Abramovic) ή ακόμα να εξωτερικεύει προσωπικές εμπειρίες (βλ. Vito Acconci).

Ως καλλιτέχνης που εκφράζει μία ολόκληρη εποχή και ως άρνηση προς 

τα διακριτά αντικείμενα τέχνης, η Piper χρησιμοποιεί το ίδιο της το σώμα για 

πρόκληση διάδρασης. Αυτό που την ενδιαφέρει σε αυτή τη σειρά δημόσιων 

εμφανίσεων δεν είναι μόνο το να επιτρέψει στην τέχνη να εισχωρήσει σε μία 

«απροετοίμαστη»  καθημερινότητα.  Αλλά θεωρεί σημαντικό το ότι αποτελεί η 

ίδια το υποκείμενο και αντικείμενο μίας τέχνης,  ικανής να προκαλέσει μία 

ενεργή και μη καθορισμένη αντίδραση.9 Ο διπλός της ρόλος ως δημιουργός και 

έργο τέχνης επιτρέπει σε ολόκληρη την καλλιτεχνική διαδικασία να ενταχθεί σε 

εκείνη την ίδια και όχι σε ένα ξεχωριστό αντικείμενο.  Εξάλλου η ίδια αρνείται 

την λειτουργία του ρόλου ενός διαμεσολαβητικού αντικειμένου μεταξύ του 

δημιουργού και του παθητικού θεατή.10 Θέλει να αντιμετωπίσει άμεσα το 

κοινό με την ίδια της την απρόβλεπτη και μη εύκολα αναγνώσιμη παρουσία. Η 

7 Andre Lepecki, Exhausting Dance: Performance and the politics of movement, Routledge, Νέα 
Υόρκη, 2006 
8 A. Piper, 1996 ό.π., σ.42 
9 A. Piper, Talking to Myself: The Ongoing Autobiography of an Art Object, Hossmann, 1974, σ.54 

10 Jayne Wark, «CONCEPTUAL ART AND FEMINISM: Martha Rosler, Adrian Piper, Eleanor Antin, and 
Martha Wilson» στο Woman’s Art Journal, Vol. 22, No. 1 (άνοιξη-καλοκαίρι, 2001), σσ. 44-50 
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ίδια αποτελεί το θέαμα. Κάτι που την καθιστά «υποκειμενικό διαμεσολαβητή». 

Αναφέρεται σε αυτή τη διαμεσολάβηση ως μία καταλυτική δύναμη η οποία 

στη στιγμή της αντίδρασης συγκεντρώνει όλη την καλλιτεχνική διαδικασία: 

« Δεν μπορώ πλέον να δω διαχωριστές μορφές ή αντικείμενα στην τέχνη ως 

ζωτικές αντανακλάσεις ή εκφράσεις του ό,τι βλέπω να συμβαίνει στην κοινωνία.  

Τέτοιες διακριτές μορφές αναφέρονται σε καταστάσεις διαχωρισμού, διάταξης, 

αποκλειστικότητας και σταθερότητας κάποιων εύκολα αναγνωρισμένων και 

λειτουργικών ταυτοτήτων, οι οποίες δεν υπάρχουν πια. Η απομάκρυνση της 

ξεχωριστής μορφής ως αντικείμενο τέχνης  με τις απομονωμένες εσωτερικές της 

σχέσεις και τα αυτο-καθοριζόμενα αισθητικά κριτήρια, είναι αυτό που με ενδιαφέρει. 

Δημιουργώ καταστάσεις  των οποίων η σημασία και η εμπειρία καθορίζεται όσο το 

δυνατό περισσότερο από την αντίδραση και την ερμηνεία του θεατή. Ιδανικά το έργο 

δεν έχει νόημα ούτε ανεξάρτητη ύπαρξη έξω από αυτή τη λειτουργία , ως μέσο δηλαδή 

αλλαγής. Υπάρχει μόνο ως καταλυτικός μεσολαβητής μεταξύ εμού και του θεατή.»11  

Στο έργο Catalysis Series έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να εστιάσουμε στον τρόπο με 

τον οποίο η Piper γίνεται αυτός ο υποκειμενικός διαμεσολαβητής. Η εναντίωση την 

οποία επιδιώκει να προκαλέσει με τις εμφανίσεις της, παράγεται από έναν χειρισμό 

της κατάστασης του ίδιου της του σώματος, τόσο του φυσικού όσο και του συμβολικού.

Η Piper παραμορφώνεται και ενσαρκώνει κάθε φορά ένα διαφορετικό 

αποκρουστικό alter-ego. Μία γυναίκα η οποία έχοντας στο στόμα της μία 

πετσέτα μπάνιου κάθεται αμέριμνη στο μετρό, μία άλλη της οποίας τα ρούχα 

είναι καλυμμένα με ρευστή μπογιά, ενώ εκείνη ψωνίζει στο μεγαλύτερο 

πολυκατάστημα της πόλης, μία άλλη η οποία περιπλανιέται στο Central Park, 

ενώ μπαλόνια ηλίου κρέμονται από διάφορα σημεία του σώματός της.   Ερευνά 

την ζωτική σημασία του σώματος να διαδρά με την πραγματικότητα.  Γίνεται 

η ίδια ένας αληθινός οπτικός τόπος στον οποίο (ανα)παράγονται νοήματα. 

Το σώμα της αποτελεί μία εφήμερη και απρόοπτη καλλιτεχνική διαδικασία.  

Στόχος δεν είναι η παραγωγή νέων ειδώλων μέσω της εγωκεντρικής χρήσης 

του. Αλλά η πιθανότητα μίας αναθεώρησης σχετικά με τη συλλογική σωματική 

αναπαράσταση. Το σώμα, στο έργο της Piper, δεν αποτελεί μόνο τον τρόπο 

επικοινωνιακής συμπεριφοράς αλλά γίνεται το ίδιο αντικείμενο θεάματος. Ο ρόλος 

του ως τέτοιο το καθιστά σε μεσολαβητή ικανό να προκαλέσει αντιδράσεις και 

11 Α. Piper, 1974 ό.π., σ.53 και A. Piper,1996 ό.π., σ.42 
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βέλτιστα, μετατοπίσεις στιγμιαίων παγιωμένων κοινωνικοπολιτκών αντιλήψεων. 

Το σώμα έχει μία ισχυρή συμβολική δύναμη, αποτελεί ένα μέσο 

πολιτισμού. Μία επιφάνεια πάνω στην οποία εγγράφονται βασικοί πολιτισμικοί 

κανόνες.12  Αλλά έχει επίσης ισχυρή δύναμη ως πολιτικό εργαλείο.

«Το ζωντανό σώμα συνδέεται με την πρακτική, την ενέργεια και την κίνηση 

μέσω της απορρόφησης, της ενσωμάτωσης και της δράσης. Είναι διεπικοινωνιακό 

και ενεργό μέσα από τα συναισθήματα που γίνονται κεντρικής σημασίας για την 

κατανόηση των ενεργειών των ενσώματων πρακτικών».13  Οι κοινωνικές σχέσεις 

ως συναισθηματική εμπειρία προσεγγίζονται ως μία σχεσιακή ενσώματη διαδικασία 

με το περιβάλλον. Η Piper διαχειρίζεται τη γνώση αυτή αντιπαραθέτοντας 

το ιδιόμορφο σώμα, με το καθιερωμένο σώμα - κείμενο πολιτισμού. 

Μελετώντας τους χώρους στους οποίους επιλέγει να εμφανίσει 

αυτό το σώμα, μπορεί να γίνει μία εστιασμένη κατηγοριοποίηση ενός 

συλλογικού σώματος, στο οποίο αντιπαρατίθεται η καλλιτέχνης. 

12 Mary Douglas, Natural Symbols , Pantheon, Νέα Υόρκη, 1982 
13 Merleau Ponty, Η Φαινομενολογία της Αντίληψης, Routledge, Λονδίνο, Νέα Υόρκη, 1945
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Ο	πραγματικός	χώρος	

Χώρος δράσης στο έργο της Piper 

είναι ο καθημερινός αστικός (ημι)

δημόσιος χώρος της Νέας Υόρκης. Τα 

μέρη όπου εμφανίζεται είναι τα εξής: 

Metropolitan Museum : το μεγαλύτερο μουσείο τέχνης στη Νέα Υόρκη

Donnell Library : τμήμα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης της Νέας Υόρκης

Macy’s: από τις μεγαλύτερες αλυσίδες πολυκαταστημάτων στη Νέα Υόρκη

Central Park : το μεγαλύτερο δημόσιο πάρκο στη Νέα Υόρκη
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Allen Street:  πολυσύχναστος δρόμος στη Νέα Υόρκη

D line subway: γραμμή τρένου που διασχίζει το Μανχάταν

Το λόμπι του The Plaza Hotel : πολυτελές  ξενοδοχείο τοπόσημο

Ο ανελκυστήρας του Empire State Building
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Δύο	συγκεκριμένοι	χώροι
Το	συλλογικό	σώμα

Στο Catalysis IV, η Piper επιλέγει το λόμπι 
του ξενοδοχείου Plaza. Το ξενοδοχείου αυτό 
με τη μορφή του, τις αναλογίες του, την 
εσωτερική διακόσμησή του, σε συνδυασμό 
με τη λειτουργία του, αποτελεί πόλο έλξης 
θαμώνων, οι οποίοι έχουν την οικονομική 
δυνατότητα να απολαύσουν την πολυτελή 
αισθητική και τις υπηρεσιακές ανέσεις που 
προσφέρονται. Το lobby του ξενοδοχείου 
αποτελεί χώρο συγκέντρωσης και αναμονής 
των ατόμων αυτών και χώρο υποδοχής των 
νέων πελατών. Η επισκεψιμότητα του χώρου 
περιορίζεται σε άτομα που εξυπηρετούν την 
προτεινόμενη λειτουργία του χώρου την 
εκάστοτε στιγμή. Πρόκειται για ένα χώρο 
ημι-δημόσιο. Η πρόσβαση είναι ανοιχτή στο 
ευρύ κοινό, υπάρχουν όμως περιορισμοί και 
κανόνες, οι οποίοι επιτρέπουν και αποτρέπουν 
συμπεριφορές και πράξεις. Στο σύνολό της η 
επισκεψιμότητα ενός τέτοιου χώρου μπορεί 
να θεωρηθεί περιορισμένη και στοχευμένη.

 Στο Catalysis IV,  η Piper επιλέγει 
επίσης σαν χώρο δράσης έναν από τους 73 
ανελκυστήρες του Empire State Building. 
Πρόκειται για έναν χώρο περιοριστικό 
σε μέγεθος αλλά και σε χρόνο για μία 
διαδραστική πράξη όπως αυτή της Piper. 
Ο καινοτόμος για την εποχή ανελκυστήρας, 
ταχύτητας 400 μέτρων ανά λεπτό, κάνει 
την άνοδο στον υψηλότερο όροφο του 
κτιρίου να διαρκεί κάτι λιγότερο από 60 
δευτερόλεπτα. Eίναι 6 τ.μ. και χωράει μέχρι 
18 άτομα.   Μέσα σε ένα τέτοιο χώρο το κοινό 
έρχεται σε άμεση επαφή με την ανοίκεια 
εμφάνιση της καλλιτέχνιδας. Πρόκειται για 
ένα χώρο με μηδαμινά περιθώρια οπτικής 
αλλά και σωματικής φυγής, οδηγώντας 
το κοινό γρηγορότερα σε μία κατάσταση 
συνειδητοποίησης της πρόκλησης. 
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1. CENTRAL PARK
2. METROPOLITAN MUSEUM

3.DONNEL LIBRARY
4.MACY’S

5.ALLEN STREET
6.PLAZA HOTEL

7.EMPIRE STATE BUILDING
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Μία πρώτου επιπέδου κατηγοριοποίηση στους χώρους που επιλέγει η 

Piper γίνεται με κριτήριο την επισκεψιμότητα. Την Piper την ενδιαφέρει ο 

πολυσύχναστος δημόσιος χώρος της μεγαλούπολης. Ένας χώρος ο οποίος είναι 

απρόσωπος και μετατρέπεται σε «κανονιστική» , ως προς τη συμπεριφορά 

και την εμφάνιση, θεατρική σκηνή. Σύμφωνα με την Hannah Arendt: «Όσο πιο 

πολλά άτομα περιέχει μια κοινωνία, όσο δηλαδή πιο μαζική είναι, τόσο πιο πολύ 

υπόκειται στους νόμους και στις στατιστικές του μπιχεβιορισμού. Όλο και λιγότερο 

εμφανίζεται το φαινόμενο μιας πράξης και γίνονται πιο ισχυροί οι κανόνες 

συμπεριφοράς που την οργανώνουν. Τα μέλη συμπεριφέρονται σύμμορφα και 

ανέχονται λιγότερο τη μη σύμμορφη συμπεριφορά. Οι μεγάλοι πληθυσμοί οδηγούν 

στον κομφορμισμό και στον αυτοματισμό των ανθρώπινων υποθέσεων.»14  

Μία συνεπής επιλογή παρατηρείται επίσης ως προς τον χαρακτήρα των 

χώρων. Οι (ημι)δημόσιοι επιλεγμένοι χώροι αποτελούν καθρέφτη μίας αστικής 

κοινωνίας. Αντικατοπτρίζουν ανάγκες, οράματα και έναν γενικότερο τρόπο 

ζωής της αστικής (που τείνει να γίνει μεγαλοαστική) τάξης της Αμερικής του ’60. 

Αντιτίθεται λοιπόν, στο εμποτισμένο από αστικό μπιχεβιορισμό συλλογικό σώμα.

Η Piper αντιπαραθέτοντας έναν εαυτό, ο οποίος ξεφεύγει από συμβάσεις 

και κανόνες συμπεριφοράς, οι οποίοι συμβολίζονται από το συλλογικό σώμα 

του εκάστοτε χώρου, ασχολείται με έννοιες όπως  αυτή της «ξενοφοβίας» κατ’ 

επέκταση του «περιθωρίου» , της «ετερότητας» και συνεπώς της «ταυτότητας». 

Θέματα μέσω των οποίων επανα-νοηματοδοτείται η έννοια του χώρου.

14  Arendt Hannah, Η ανθρώπινη κατάσταση, μτφρ. Στ. Ροζάνης, Γ. Λυκιαρδόπουλος, εκδ.: Γνώση, 
Αθήνα, 1986, σ.15 
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Ο	χώρος	της	εναντίωσης

«Το πεδίο ενδιαφέροντός μου είναι η ξενοφοβία και ο ρατσισμός. Η 

ξενοφοβία καθορίζεται ως ο φόβος προς τους ξένους αλλά πραγματικά δεν 

είναι μόνο αυτό. Η ξενοφοβία έχει να κάνει με τον φόβο προς το «έτερο», 

το οποίο θεωρείται ξένο. Έχει να κάνει με την παραβίαση ορίων...»15  

Τα κριτήρια προσδιορισμού της ετερότητας  και του ανοίκειου αποτελούν 

ταυτόχρονα και σημεία  ορισμού   της   ξενότητας  και  αποκλεισμού του ξένου .16  Η 

συνάντηση με το ξένο, συνοδεύεται σχεδόν πάντα από ένα αίσθημα ξενοφοβίας, ένα 

αίσθημα παραδοξότητας. Όχι με την έννοια της αποστροφής προς τον άνθρωπο ξένο, 

αλλά με την έννοια του φόβου προς ανοίκειες καταστάσεις, οι οποίες προκαλούν αγωνία.  

«Υπάρχει μία έμφυτη τάση κατηγοριοποίησης που αν δεν εφαρμοζόταν ενστικτωδώς,  

θα βιώναμε το απόλυτο χάος. Η βάση της ξενοφοβίας είναι έμφυτη. Παρολ’αυτά, αυτό 

που μοιάζει ξένο και ανοίκειο είναι εξολοκλήρου θέμα κοινωνικών κατάλοιπων.»17  

Το Ανοίκειο, η ανησυχητική αίσθηση για κάτι απειλητικά ξένο με το οποίο ξαφνικά 

βρισκόμαστε αντιμέτωποι, προκαλείται από το οικείο που απωθήθηκε ή ξεπεράστηκε 

κι επιστρέφει, αυτή τη φορά μεταμορφωμένο στο αντίθετό του. Σύμφωνα με τον 

Freud  «Το Ανοίκειο στην εμπειρία της ζωής παράγεται, όταν τα απωθημένα βρεφικά 

συμπλέγματα επανέρχονται στη ζωή λόγω μιας εντύπωσης ή όταν ξεπερασμένες 

αρχέγονες πεποιθήσεις φαίνεται να επιβεβαιώνονται ξανά».18  Και στις δύο διακριτές 

περιπτώσεις συντελείται μια παλινδρόμηση σε αρχέγονες εποχές ψυχικής ανάπτυξης 

όταν τα όρια ανάμεσα στο εγώ, στον άλλο και στον κόσμο είναι ακόμα ρευστά.

Απέναντι σε αυτό το αίσθημα της απειλής και της αγωνίας, η Piper προτείνει ένα 

χώρο μετάβασης, ανοιχτό στην ιδιαιτερότητα. Πρόκειται για την ενσωμάτωση της 

ατομικής διαφοράς σε ένα σύνολο που όχι μόνο σέβεται το διαφορετικό, αλλά και 

δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ύπαρξή του. Η διαφορά νοείται ως ενδιάμεση 

περιοχή κοινωνικής αλληλεγγύης, όπου οι άνθρωποι δεν συμβιώνουν απλά ανεχόμενοι 

15 A.Piper, «From Xenophobia and the Indexical Present II: Lecture» στο Radical Street Performance, 
ed: Jan Cohen Cruz, Routledge, Λονδίνο-Νέα Υόρκη  σ.127 
16 Kristeva Julia, Ξένοι μέσα στον εαυτό μας, μτφρ. Βασίλειος Πατσογιάννης, επιμ. Στέφανος 
Ροζάνης, εκδ. Sripta, Αθήνα 2004, σ. 123 – 124 
17 A. Piper, «From Xenophobia and the Indexical Present II: Lecture» στο Radical Street 
Performance, ed: Jan Cohen Cruz, Routledge, Λονδίνο-Νέα Υόρκη  σ.128 
18 Sigmund Freud, Το Ανοίκειο,  μφρ: Έμη Βαϊκούση, Πλέθρον, Αθήνα, 2009 
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ο ένας τον άλλον, αλλά σέβονται την πολιτισμική αυτονομία και την ιδιαιτερότητά του.

Η αντίληψη της διαφοράς δεν κινείται με άξονα την κατασκευή 

μιας νέας ταυτότητας, που σημαίνει ξενοφοβία, φόβο της ανάμειξης, 

περιθωριοποίηση, αποκλεισμό του διαφορετικού, αλλά με άξονα την 

ετερότητα, την αποδοχή δηλαδή μιας θετικής απόστασης, μιας ενδιάμεσης 

περιοχής, που δίνει τη δυνατότητα συνάντησης των αντιθέτων, χωρίς 

ενοποιητική προοπτική και που επιτρέπει νέες ανταλλαγές και ταυτίσεις.19 

Λαμβάνοντας υπόψη το ιδιαίτερο και προσωπικό ενδιαφέρον της Piper σε 

θέματα που αφορούν την έννοια της «ετερότητας», ερχόμαστε αντιμέτωποι 

με έναν τρόπο αντιμετώπισης του χώρου, όπου ακροβατεί η έννοια του 

αποκλεισμού. Η εναντίωση που προκαλείται στον θεατή από την εξόριστη 

αίσθηση της συνάντησης με το «ξένο», είναι που δημιουργεί έναν συμβολικό 

χώρο. Έναν χώρο ο οποίος έχει την ιδιότητα να δημιουργεί συμπλέγματα 

σχέσεων με ετερότητες και να διαρρηγνύει πανομοιοτυπικές ταυτότητες.

Θα έλεγα πως η Piper αναγνωρίζει ότι η έννοια της «ετερότητας» 

αποτελεί «βασικό στοιχείο για κάθε σύστημα κατηγοριοποιήσεων και 

αναπαραστάσεων του περιβάλλοντος» και παράλληλα την «αναγκαία, συστατική 

, αλλά ταυτόχρονα και την πιο προβληματική συνιστώσα της ταυτότητας».20  

«Η ταυτότητα είναι μια λέξη αμφίσημη. Από τη μια μεριά σημαίνει την απόλυτη 

ομοιότητα ή ισότητα ανάμεσα σε άτομα, ομάδες, απόψεις, πράγματα ή σύμβολα, 

τα οποία ταυτίζονται το ένα με το άλλο αντίστοιχα. Από την άλλη μεριά, αντίθετα, 

υποδηλώνει το σύνολο των χαρακτηριστικών που διαφοροποιούν κάποιον ή κάτι 

από κάτι άλλο. Και ανάμεσα υπάρχει μια αμφιβολία: ταυτότητα σημαίνει αυτό που 

κάποιος ισχυρίζεται πως είναι. Στην πραγματικότητα όμως, οι ορισμοί των ταυτοτήτων 

ανήκουν στη δικαιοδοσία εκείνων που ορίζουν με όλες τις σημασίες της λέξης, 

δηλαδή σ’ αυτούς που οριοθετούν, διαμορφώνουν και εξουσιάζουν. Και τούτο, γιατί 

η επαλήθευση των ισχυρισμών για την ταυτότητα εξαρτάται μάλλον από τη δύναμη 

που έχει ο ισχυριζόμενος να επιβάλλει την άποψή του, παρά από το δίκιο του».21   

Η επαφή με το ανοίκειο συσπειρώνει και ενισχύει τη συλλογική ταυτότητα, 

19 Δήμητρα Χατζησάββα., «Χώρος, ταυτότητα, ετερότητα και η ευθύνη της μετάφρασης», στο Η 
Αρχιτεκτονική ως τέχνη, τεύχος 10, Σεπτέμβρης 2004, σ.σ.8-10 
20 Θεόδωρος Οικονόμου (επιμ.), «Εμείς» και οι«άλλοι», Aναφορά στις τάσεις και τα σύμβολα, Εθνικό 
Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, τυπωθήτω, Γιώργος Δαρδανός, Αθήνα, 2000, σ. 12  
21 Βρύζας Κ., Παγκόσμια Επικοινωνία, Πολιτιστικές Ταυτότητες, Gutenberg, Αθήνα 1997, σ. 169 
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η οποία φτάνει στο σημείο να «προσδιορίζεται» σε εναντίωση  με κάτι 

«άλλο». Ουσιαστικά, ορίζεται δια του αποκλεισμού. Αναγνωρίζονται 

δηλαδή στην έννοια της ταυτότητας εξουσιαστικοί μηχανισμοί.

Σύμφωνα με την Judith Butler, η ταυτότητα αποτελεί ένα μηχανισμό 

αναπαραγωγής της εξουσίας. Υποστηρίζει ότι το σώμα είναι ο τόπος εκ-

δραμάτησης μιας πολιτισμικής σύμβασης. Αποτελεί ένα δρώμενο μέσω των 

ατομικών μας πράξεων, το οποίο συντελεί στη διαιώνιση και την αναπαραγωγή 

των κατάλληλων συνθηκών για τα συστήματα καταπίεσης. Η έννοια της 

ταυτότητας αποτελεί λοιπόν μία κοινωνιο-πολιτισμική και οικονομικο-πολιτική 

κατασκευή, η οποία έχει εδραιωθεί μέσω της επανάληψης τυποποιημένων 

σωματικών πράξεων. Οι πράξεις αυτές, λόγω της επαναλαμβανόμενης φύσης 

τους, ορίζουν τη μορφή του οντολογικού, βασικού έμφυλου πυρήνα (core gender) 

του κοινωνικού φύλου και για αυτό η J.Butler τις ονομάζει επιτελεστικές.22  

Σε αυτό το σημείο δημιουργείται το ερώτημα, το οποίο επιχειρεί να ερευνήσει και 

η Piper: κατά πόσο μία ετερότητα, η οποία προσδιορίζεται όντας αποκλίνουσα από 

μία «ταυτότητα», μπορεί να δημιουργήσει ένα χώρο δυναμικό και συσχετιστικό,  

ο οποίος σε αντίθεση με τον υπάρχοντα παγιωμένο και αποκρυσταλλωμένο 

περιβάλλοντα χώρο να λειτουργεί με συνθήκες φαντασίας και εμπειρίας. 

«Η βασική ιδέα ήταν να συμπεριφέρομαι κανονικά και απλά να διαφοροποιήσω 

την εμφάνισή μου όπως κάποιος θα έπλαθε ένα αντικείμενο με σεβασμό στο 

υλικό. Βασικά αυτό που ήθελα ήταν να ενεργοποιήσω τον χώρο γύρω μου».23  

Η Piper αντιτίθεται στην ασφάλεια που προσφέρει το οικείο, στους τυποποιητικούς 

κανόνες και τις κανονιστικές συμπεριφορές του αστικού προστατευμένου 

περιβάλλοντος, προτείνοντας την πρόκληση απρόβλεπτων αντιδράσεων. Δίνοντας 

προτεραιότητα στις διαδράσεις και στις σχέσεις μεταξύ αυτής και των θεατών, 

αλλά και των θεατών μεταξύ τους, δημιουργεί έναν χώρο αινιγματικό, έναν χώρο 

απρόβλεπτων συμβάντων, μία αυτοσχέδια θεατρική σκηνή δυνητικών συναντήσεων. 

22 Judith Butler, Αναταραχή φύλου: Ο φεμινισμός και η ανατροπή της ταυτότητας, μτφρ. Γιώργος 
Καράμπελας, Αλεξάνδρεια, Αθήνα, 2009, σ.31  
23 A.Piper, «From Xenophobia and the Indexical Present II: Lecture» στο Radical Street Performance, 
ed: Jan Cohen Cruz, Routledge, Λονδίνο-Νέα Υόρκη  σ.128 
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Η επόμενη δράση της Piper μας 
επιτρέπει με το υπάρχον φωτογραφικό 
της υλικό να κάνουμε παραλληλισμούς και 
να κατανοήσουμε καλύτερα τους τρόπους 
εμφάνισης της Piper στο Catalysis Series, 
το οποίο δεν έχει καταγραφεί συστηματικά.

Το Mythic Being (1973) δημιουργήθηκε 
σαν συνέχεια στους προβληματισμούς 
που έθετε το Catalysis Series. H Piper, με 
την ίδια εναντιωματική διάθεση, αναζητά 
την πρόκληση των αντιδράσεων των 
περαστικών. Δημιουργεί το αρσενικό alter-
ego της ονομάζοντας το «Μυθικό Ον», ως 
μία προσπάθεια υπέρβασης των ορίων 
του φυσικού σώματος και του εσωτερικού 
είναι. Περιπλανιέται στους δρόμους 
της Νέας Υόρκης, καθώς αναπαράγει 
φράσεις τις οποίες επαναλάμβανε 
συστηματικά πριν την εμφάνισή της, ώστε 
να χάσουν για εκείνη το νόημα τους.
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Το αίσθημα της εναντίωσης ενεργοποιεί μία εύπλαστη ταυτότητα. Αν το 

αίσθημα της εναντίωσης έχει να κάνει με έναν άλλον, τότε το ίδιο δείχνει μία 

συγκεκριμένη οπτική ενός άλλου υπό αμφισβήτηση. Έτσι αυτή η εμπειρία 

αποδεικνύει μία αλληλένδετη σχέση μεταξύ δρώντος προσώπου και κοινού, 

επηρεάζοντας και μεταμορφώνοντας ο ένας τον άλλον, δημιουργώντας 

χώρους εμφάνισης ετεροτήτων, οι οποίοι μπορούν να επανασκιαγραφήσουν 

όρια του εαυτού και κατεπέκταση να επανοηματοδοτήσουν αντιλήψεις για 

την κατανόηση του δημόσιου χώρου ως χώρου κοινωνικού. Η εμφάνιση 

της ετερότητας μέσω του αισθήματος της εναντίωσης - της αντιπαράθεσης 

σηματοδοτεί ένα ενδεχόμενο έδαφος για ενεργοποίηση μίας πολιτικής και 

κοινωνικής αμφισβήτησης, για ανάδειξη και ενεργοποίηση  της δημόσιας σφαίρας.
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ΤΟ	ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ	ΤΗΣ	ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ	ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΣΤΟ	
ΜΕΤΡΟ	ΤΟΥ	ΠΑΡΙΣΙΟΥ

Αυτή η πράξη «Αόρατου Θεάτρου» συνέβη τρεις φορές στο μετρό του Παρισιού, στη γραμμή 
Vincennes–Neuilly. Ο επιλεγμένος χώρος ήταν και τις τρεις φορές ένα βαγόνι του μετρό. Το βαγόνι 
βρισκόταν στη μέση του τρένου.

οι	ηθοποιοί:
γυναίκα-θύμα

άντρας-δράστης

Τυνήσιος ηθοποιός

αγόρι-θύμα

δύο γυναίκες «φεμινίστριες»

μία μητέρα με το παιδί της

δύο μεσάζοντες ηθοποιοί: επιβάτες

Πρώτη πράξη
Το γκρουπ των ηθοποιών (εκτός από τον άντρα-δράστη και το αγόρι-θύμα) 
επιβιβάζονται στην πρώτη στάση. Η εισαγωγική σκηνή πραγματοποιείται στη 
δεύτερη στάση της διαδρομής. Οι δύο γυναίκες ηθοποιοί στέκονται όρθιες δίπλα 
στην πόρτα. Η γυναίκα - θύμα καθώς και ο Τυνήσιος ηθοποιός κάθονται σε διπλανές 
θέσεις. Η μητέρα με το γιο στέκονται λίγο πιο μακριά και οι υπόλοιποι ηθοποιοί 
διασκορπίζονται στο βαγόνι. Για δύο στάσεις δε συμβαίνει τίποτα το ασυνήθιστο.

Δεύτερη πράξη
Στην τρίτη στάση, ο άντρας - δράστης επιβιβάζεται. Κάθεται απέναντι από τη 
γυναίκα - θύμα ή αν η θέση είναι  κατειλημμένη στέκεται όρθιος δίπλα της. Μετά 
από πολύ λίγο αρχίζει να σκουντά με το πόδι του το πόδι της γυναίκας. Εκείνη 
διαμαρτυρεται αμέσως. Ο άντρας - δράστης ισχυρίζεται πως δεν έκανε τίποτα, πως 
ήταν ένα ατύχημα. (Σε καμία περίπτωση κάποιος επιβάτης δεν υπερασπίζεται τη 
νεαρή γυναίκα.) Μετά από λίγο χρόνο ο δράστης επιστρέφει στην τακτική του και 
αυτή τη φορά δεν σταματά στο να γείρει το πόδι του πάνω στη νεαρή επιβάτισσα 
αλλά ακουμπά απροκάλυπτα το χέρι του πάνω στο μηρό της. Η γυναίκα αγανακτεί, 
(κανένας δεν την επαληθεύει). Η γυναίκα σηκώνεται από τη θέση της και στέκεται 

στην άλλη μεριά του βαγονιού. Ο Τυνήσιος παίρνει την ευκαιρία και υπερασπίζεται 

το δράστη. Τέλος δεύτερης πράξης.

ΤΟ	ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ	ΤΗΣ	ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ	ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΣΤΟ	
ΜΕΤΡΟ	ΤΟΥ	ΠΑΡΙΣΙΟΥ

Αυτή η πράξη «Αόρατου Θεάτρου» συνέβη τρεις φορές στο μετρό του Παρισιού, στη γραμμή Αυτή η πράξη «Αόρατου Θεάτρου» συνέβη τρεις φορές στο μετρό του Παρισιού, στη γραμμή 
Vincennes–Neuilly. Ο επιλεγμένος χώρος ήταν και τις τρεις φορές ένα βαγόνι του μετρό. Το βαγόνι Vincennes–Neuilly. Ο επιλεγμένος χώρος ήταν και τις τρεις φορές ένα βαγόνι του μετρό. Το βαγόνι 
βρισκόταν στη μέση του τρένου.βρισκόταν στη μέση του τρένου.

οι	ηθοποιοί:οι	ηθοποιοί:
γυναίκα-θύμαγυναίκα-θύμα

άντρας-δράστηςάντρας-δράστης

Τυνήσιος ηθοποιόςΤυνήσιος ηθοποιός

αγόρι-θύμααγόρι-θύμα

δύο γυναίκες «φεμινίστριες»δύο γυναίκες «φεμινίστριες»

μία μητέρα με το παιδί τηςμία μητέρα με το παιδί της

δύο μεσάζοντες ηθοποιοί: επιβάτεςδύο μεσάζοντες ηθοποιοί: επιβάτες

Πρώτη πράξη
Το γκρουπ των ηθοποιών (εκτός από τον άντρα-δράστη και το αγόρι-θύμα) Το γκρουπ των ηθοποιών (εκτός από τον άντρα-δράστη και το αγόρι-θύμα) 
επιβιβάζονται στην πρώτη στάση. Η εισαγωγική σκηνή πραγματοποιείται στη επιβιβάζονται στην πρώτη στάση. Η εισαγωγική σκηνή πραγματοποιείται στη 
δεύτερη στάση της διαδρομής. Οι δύο γυναίκες ηθοποιοί στέκονται όρθιες δίπλα δεύτερη στάση της διαδρομής. Οι δύο γυναίκες ηθοποιοί στέκονται όρθιες δίπλα 
στην πόρτα. Η γυναίκα - θύμα καθώς και ο Τυνήσιος ηθοποιός κάθονται σε διπλανές στην πόρτα. Η γυναίκα - θύμα καθώς και ο Τυνήσιος ηθοποιός κάθονται σε διπλανές 
θέσεις. Η μητέρα με το γιο στέκονται λίγο πιο μακριά και οι υπόλοιποι ηθοποιοί θέσεις. Η μητέρα με το γιο στέκονται λίγο πιο μακριά και οι υπόλοιποι ηθοποιοί 
διασκορπίζονται στο βαγόνι. Για δύο στάσεις δε συμβαίνει τίποτα το ασυνήθιστο.διασκορπίζονται στο βαγόνι. Για δύο στάσεις δε συμβαίνει τίποτα το ασυνήθιστο.

Δεύτερη πράξηΔεύτερη πράξη
Στην τρίτη στάση, ο άντρας - δράστης επιβιβάζεται. Κάθεται απέναντι από τη Στην τρίτη στάση, ο άντρας - δράστης επιβιβάζεται. Κάθεται απέναντι από τη 
γυναίκα - θύμα ή αν η θέση είναι  κατειλημμένη στέκεται όρθιος δίπλα της. Μετά γυναίκα - θύμα ή αν η θέση είναι  κατειλημμένη στέκεται όρθιος δίπλα της. Μετά 
από πολύ λίγο αρχίζει να σκουντά με το πόδι του το πόδι της γυναίκας. Εκείνη από πολύ λίγο αρχίζει να σκουντά με το πόδι του το πόδι της γυναίκας. Εκείνη 
διαμαρτυρεται αμέσως. Ο άντρας - δράστης ισχυρίζεται πως δεν έκανε τίποτα, πως διαμαρτυρεται αμέσως. Ο άντρας - δράστης ισχυρίζεται πως δεν έκανε τίποτα, πως 
ήταν ένα ατύχημα. (Σε καμία περίπτωση κάποιος επιβάτης δεν υπερασπίζεται τη ήταν ένα ατύχημα. (Σε καμία περίπτωση κάποιος επιβάτης δεν υπερασπίζεται τη 
νεαρή γυναίκα.) Μετά από λίγο χρόνο ο δράστης επιστρέφει στην τακτική του και νεαρή γυναίκα.) Μετά από λίγο χρόνο ο δράστης επιστρέφει στην τακτική του και 
αυτή τη φορά δεν σταματά στο να γείρει το πόδι του πάνω στη νεαρή επιβάτισσα αυτή τη φορά δεν σταματά στο να γείρει το πόδι του πάνω στη νεαρή επιβάτισσα 
αλλά ακουμπά απροκάλυπτα το χέρι του πάνω στο μηρό της. Η γυναίκα αγανακτεί, αλλά ακουμπά απροκάλυπτα το χέρι του πάνω στο μηρό της. Η γυναίκα αγανακτεί, 
(κανένας δεν την επαληθεύει). Η γυναίκα σηκώνεται από τη θέση της και στέκεται (κανένας δεν την επαληθεύει). Η γυναίκα σηκώνεται από τη θέση της και στέκεται 

στην άλλη μεριά του βαγονιού. Ο Τυνήσιος παίρνει την ευκαιρία και υπερασπίζεταιστην άλλη μεριά του βαγονιού. Ο Τυνήσιος παίρνει την ευκαιρία και υπερασπίζεται

το δράστη. Τέλος δεύτερης πράξης.το δράστη. Τέλος δεύτερης πράξης.
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Τρίτη πράξη
Στην πέμπτη στάση ο άντρας - θύμα επιβιζεται,  ένας πολύ όμορφος νεαρός 

ηθοποιός. Μόλις που έχει προλάβει να μπει και οι δύο γυναίκες οι οποίες στεκόνται 

όλη αυτή την ώρα στην πόρτα, άρχιζουν να σχολιάζουν  ανοιχτά την ωραία 

εμφάνιση του νεαρού. Μετά από λίγο, μία από αυτές απευθύνεται στο νεαρό - 

θύμα, ρωτώντας τον τι ώρα είναι. Εκείνος απαντά. Εκείνη τον ρωτά σε ποια στάση 

κατεβαίνει. Εκείνος αρχίζει να εναντιώνεται.

- Τι συμβαίνει με τις ερωτήσεις; Σε ρώτησα εγώ τίποτα; Σε ρώτησα σε ποια 

στάση κατεβαίνεις;

- Αν με ρώταγες θα σου έλεγα. Κατεβαίνω στη Republique και αν ήθελες να 

κατέβεις στο ίδιο μέρος θα μπορούσαμε να κατέβουμε μαζί.

Η γυναίκα καθώς του μιλά τον χαϊδεύει, υπό το υβριστικό βλέμμα των άλλων 

επιβατών (οι οποίοι θα πρέπει να βρήκαν δύσκολο το να πιστέψουν σε μία τέτοια 

ασυνήθιστη σκηνή). Ο νεαρός προσπάθεί να ξεφύγει από τις λαβές της αλλά εκείνη 

συνεχίζει να είναι κρεμασμένη επάνω του.

- Ξέρεις ότι είσαι πολύ ωραίος άντρας; Ξέρεις ότι έχω αυτή την τρομερή επιθυμία 

να σε φιλήσω;

Ο νεαρός άντρας προσπαθεί να ξεφύγει αλλά βρίσκεται εγκλωβισμένος μεταξύ 

των δύο γυναικών οι οποίες τον διεκδικούν. (Και σε αυτή τη στιγμή οι επιβάτες 

παίρνουν θέση ενάντια στις γυναίκες. Πολλοί επιβάτες έχουν ήδη παρέμβει στη 

δράση.) Ο άνδρας δράστης, από την προηγούμενη πράξη, έχει παρέμβει υπέρ του 

νεαρού. Η νεαρή γυναίκα - θύμα υπερασπίζεται τη γυναίκα, εξηγώντας πώς όταν 

η ίδια είχε παρενοχληθεί πριν από λίγο, κανείς δεν την υπερασπίστηκε και πως αν 

ένας άντρας έχει το δικαίωμα να παρενοχλήσει μία γυναίκα, τότε και μία γυναίκα 

έχει επίσης το δικαίωμα να απλώσει χέρι σε κάποιον άντρα που την ελκύει.

Τέταρτη πράξη
Η γυναίκα - θύμα και οι δύο γυναίκες φίλες προσπαθούν να επιτεθούν στον 

άντρα- δράστη απειλώντας τον ότι θα τον γδύσουν σαν τιμωρία αλλά εκείνος 

εξαφανίστηκε. Οι υπόλοιποι ηθοποιοί παραμένουν στο βαγόνι περιμένοντας να 

ακούσουν τι έχουν να πουν οι επιβάτες κατευθύνοντας παράλληλα τις συζητήσεις 

προς το θέμα της σεξουαλικής παρενόχλησης. Για να είναι σίγουροι πως όλοι οι 

παρευρισκόμενοι ξέρουν τι συμβαίνει η μητέρα ηθοποιός ρωτά το γιο της να της 

εξηγήσει τι είχε συμβεί. Το αγόρι περιγράφει την κατάσταση με τέτοιο τρόπο ώστε 

Τρίτη πράξηΤρίτη πράξη
Στην πέμπτη στάση ο άντρας - θύμα επιβιζεται,  ένας πολύ όμορφος νεαρός Στην πέμπτη στάση ο άντρας - θύμα επιβιζεται,  ένας πολύ όμορφος νεαρός 

ηθοποιός. Μόλις που έχει προλάβει να μπει και οι δύο γυναίκες οι οποίες στεκόνται ηθοποιός. Μόλις που έχει προλάβει να μπει και οι δύο γυναίκες οι οποίες στεκόνται 

όλη αυτή την ώρα στην πόρτα, άρχιζουν να σχολιάζουν  ανοιχτά την ωραία όλη αυτή την ώρα στην πόρτα, άρχιζουν να σχολιάζουν  ανοιχτά την ωραία 

εμφάνιση του νεαρού. Μετά από λίγο, μία από αυτές απευθύνεται στο νεαρό - εμφάνιση του νεαρού. Μετά από λίγο, μία από αυτές απευθύνεται στο νεαρό - 

θύμα, ρωτώντας τον τι ώρα είναι. Εκείνος απαντά. Εκείνη τον ρωτά σε ποια στάση θύμα, ρωτώντας τον τι ώρα είναι. Εκείνος απαντά. Εκείνη τον ρωτά σε ποια στάση 

κατεβαίνει. Εκείνος αρχίζει να εναντιώνεται.κατεβαίνει. Εκείνος αρχίζει να εναντιώνεται.

- Τι συμβαίνει με τις ερωτήσεις; Σε ρώτησα εγώ τίποτα; Σε ρώτησα σε ποια - Τι συμβαίνει με τις ερωτήσεις; Σε ρώτησα εγώ τίποτα; Σε ρώτησα σε ποια 

στάση κατεβαίνεις;στάση κατεβαίνεις;

- Αν με ρώταγες θα σου έλεγα. Κατεβαίνω στη Republique και αν ήθελες να - Αν με ρώταγες θα σου έλεγα. Κατεβαίνω στη Republique και αν ήθελες να 

κατέβεις στο ίδιο μέρος θα μπορούσαμε να κατέβουμε μαζί.κατέβεις στο ίδιο μέρος θα μπορούσαμε να κατέβουμε μαζί.

Η γυναίκα καθώς του μιλά τον χαϊδεύει, υπό το υβριστικό βλέμμα των άλλων Η γυναίκα καθώς του μιλά τον χαϊδεύει, υπό το υβριστικό βλέμμα των άλλων 

επιβατών (οι οποίοι θα πρέπει να βρήκαν δύσκολο το να πιστέψουν σε μία τέτοια επιβατών (οι οποίοι θα πρέπει να βρήκαν δύσκολο το να πιστέψουν σε μία τέτοια 

ασυνήθιστη σκηνή). Ο νεαρός προσπάθεί να ξεφύγει από τις λαβές της αλλά εκείνη ασυνήθιστη σκηνή). Ο νεαρός προσπάθεί να ξεφύγει από τις λαβές της αλλά εκείνη 

συνεχίζει να είναι κρεμασμένη επάνω του.συνεχίζει να είναι κρεμασμένη επάνω του.

- Ξέρεις ότι είσαι πολύ ωραίος άντρας; Ξέρεις ότι έχω αυτή την τρομερή επιθυμία - Ξέρεις ότι είσαι πολύ ωραίος άντρας; Ξέρεις ότι έχω αυτή την τρομερή επιθυμία 

να σε φιλήσω;να σε φιλήσω;

Ο νεαρός άντρας προσπαθεί να ξεφύγει αλλά βρίσκεται εγκλωβισμένος μεταξύ Ο νεαρός άντρας προσπαθεί να ξεφύγει αλλά βρίσκεται εγκλωβισμένος μεταξύ 

των δύο γυναικών οι οποίες τον διεκδικούν. (Και σε αυτή τη στιγμή οι επιβάτες των δύο γυναικών οι οποίες τον διεκδικούν. (Και σε αυτή τη στιγμή οι επιβάτες 

παίρνουν θέση ενάντια στις γυναίκες. Πολλοί επιβάτες έχουν ήδη παρέμβει στη παίρνουν θέση ενάντια στις γυναίκες. Πολλοί επιβάτες έχουν ήδη παρέμβει στη 

δράση.) Ο άνδρας δράστης, από την προηγούμενη πράξη, έχει παρέμβει υπέρ του δράση.) Ο άνδρας δράστης, από την προηγούμενη πράξη, έχει παρέμβει υπέρ του 

νεαρού. Η νεαρή γυναίκα - θύμα υπερασπίζεται τη γυναίκα, εξηγώντας πώς όταν νεαρού. Η νεαρή γυναίκα - θύμα υπερασπίζεται τη γυναίκα, εξηγώντας πώς όταν 

η ίδια είχε παρενοχληθεί πριν από λίγο, κανείς δεν την υπερασπίστηκε και πως αν η ίδια είχε παρενοχληθεί πριν από λίγο, κανείς δεν την υπερασπίστηκε και πως αν 

ένας άντρας έχει το δικαίωμα να παρενοχλήσει μία γυναίκα, τότε και μία γυναίκα ένας άντρας έχει το δικαίωμα να παρενοχλήσει μία γυναίκα, τότε και μία γυναίκα 

έχει επίσης το δικαίωμα να απλώσει χέρι σε κάποιον άντρα που την ελκύει.έχει επίσης το δικαίωμα να απλώσει χέρι σε κάποιον άντρα που την ελκύει.

Τέταρτη πράξηΤέταρτη πράξη
Η γυναίκα - θύμα και οι δύο γυναίκες φίλες προσπαθούν να επιτεθούν στον Η γυναίκα - θύμα και οι δύο γυναίκες φίλες προσπαθούν να επιτεθούν στον 

άντρα- δράστη απειλώντας τον ότι θα τον γδύσουν σαν τιμωρία αλλά εκείνος άντρα- δράστη απειλώντας τον ότι θα τον γδύσουν σαν τιμωρία αλλά εκείνος 

εξαφανίστηκε. Οι υπόλοιποι ηθοποιοί παραμένουν στο βαγόνι περιμένοντας να εξαφανίστηκε. Οι υπόλοιποι ηθοποιοί παραμένουν στο βαγόνι περιμένοντας να 

ακούσουν τι έχουν να πουν οι επιβάτες κατευθύνοντας παράλληλα τις συζητήσεις ακούσουν τι έχουν να πουν οι επιβάτες κατευθύνοντας παράλληλα τις συζητήσεις 

προς το θέμα της σεξουαλικής παρενόχλησης. Για να είναι σίγουροι πως όλοι οι προς το θέμα της σεξουαλικής παρενόχλησης. Για να είναι σίγουροι πως όλοι οι 

παρευρισκόμενοι ξέρουν τι συμβαίνει η μητέρα ηθοποιός ρωτά το γιο της να της παρευρισκόμενοι ξέρουν τι συμβαίνει η μητέρα ηθοποιός ρωτά το γιο της να της 

εξηγήσει τι είχε συμβεί. Το αγόρι περιγράφει την κατάσταση με τέτοιο τρόπο ώστε εξηγήσει τι είχε συμβεί. Το αγόρι περιγράφει την κατάσταση με τέτοιο τρόπο ώστε 
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να ακουστεί, μεταδίδοντας με αυτόν τον τρόπο τη δράση. Στην πορεία όλης της 

δράσης υπάρχουν αντιδράσεις. Για παράδειγμα μία ηλικιωμένη γυναίκα κραυγάζει:

- Έχει απόλυτο δίκιο. αυτός ο νεαρός άντρας είναι ιδιαίτερα όμορφος.

Ή ο άντρας ο οποίος υπερασπίζεται έντονα το αντρικό δικαίωμα.

- Είναι ο νόμος της φύσης. Έτσι είναι οι άντρες. Και δεν μπορείς να ξεφύγεις 

απ’ αυτό.

Γι’ αυτόν, το φλερτ από τη μεριά των αντρών είναι νόμος της φύσης αλλά μία 

ίδια χειρονομία από τη γυναίκα είναι κοινωνική διαταραχή.

Ένας άλλος άντρας προσθέτει ότι όταν μία γυναίκα παρενοχλείται σεξουαλικά 

είναι διότι εκείνη έκανε κάτι.

Ο ίδιος κάθεται δίπλα στη γυναίκα του. Ο Τυνήσιος δεν χάνει την ευκαιρία.

-Έτσι πιστεύεις; Θεωρείς πως οι άντρες έχουμε το δικαίωμα να χουφτώνουμε 

γυναίκες στο μετρό;

-Ναι, αφού μας προκαλούν.

-Τότε αν μου επιτρέπεις ακριβώς αυτό ετοιμαζόμουν να κάνω στη γυναίκα σου. 

Και την αγκαλιάζει.

Ακολουθεί λογομαχία μεταξύ των δύο αντρών.

Περιγραφή δράσης όπως περιγράφεται από τον ίδιο τον Boal στο Games for Actors And Non Actors, 

Routledge, Λονδίνο-Νέα Υόκρη, 1992. 

 Ο Boal πειργράφει στο  ίδιο οτι μία από τις τρεις φορές της δράσης, δημιουργήθηκε τόσο έντονη 

αναστάτωση, που ολόκληρο το Μετρό αναγκάστηκε να σταματήσει στην επόμενη στάση, ώστε να 

αναλάβει κάποιος αρμόδιος την επίλυση της διαμάχης. Παρολ’αυτά, δεν υπάρχει κάποιο στοιχείο για 

παρέμβαση της αστυνομίας, παρόλο που η πρόκληση των αρχών αποτελεί ένα πιθανό σενάριο σε μία 

σκηνή Αόρατου Θεάτρου.

να ακουστεί, μεταδίδοντας με αυτόν τον τρόπο τη δράση. Στην πορεία όλης της να ακουστεί, μεταδίδοντας με αυτόν τον τρόπο τη δράση. Στην πορεία όλης της 

δράσης υπάρχουν αντιδράσεις. Για παράδειγμα μία ηλικιωμένη γυναίκα κραυγάζει:δράσης υπάρχουν αντιδράσεις. Για παράδειγμα μία ηλικιωμένη γυναίκα κραυγάζει:

- Έχει απόλυτο δίκιο. αυτός ο νεαρός άντρας είναι ιδιαίτερα όμορφος.- Έχει απόλυτο δίκιο. αυτός ο νεαρός άντρας είναι ιδιαίτερα όμορφος.

Ή ο άντρας ο οποίος υπερασπίζεται έντονα το αντρικό δικαίωμα.Ή ο άντρας ο οποίος υπερασπίζεται έντονα το αντρικό δικαίωμα.

- Είναι ο νόμος της φύσης. Έτσι είναι οι άντρες. Και δεν μπορείς να ξεφύγεις - Είναι ο νόμος της φύσης. Έτσι είναι οι άντρες. Και δεν μπορείς να ξεφύγεις 

απ’ αυτό.απ’ αυτό.

Γι’ αυτόν, το φλερτ από τη μεριά των αντρών είναι νόμος της φύσης αλλά μία Γι’ αυτόν, το φλερτ από τη μεριά των αντρών είναι νόμος της φύσης αλλά μία 

ίδια χειρονομία από τη γυναίκα είναι κοινωνική διαταραχή.ίδια χειρονομία από τη γυναίκα είναι κοινωνική διαταραχή.

Ένας άλλος άντρας προσθέτει ότι όταν μία γυναίκα παρενοχλείται σεξουαλικά Ένας άλλος άντρας προσθέτει ότι όταν μία γυναίκα παρενοχλείται σεξουαλικά 

είναι διότι εκείνη έκανε κάτι.είναι διότι εκείνη έκανε κάτι.

Ο ίδιος κάθεται δίπλα στη γυναίκα του. Ο Τυνήσιος δεν χάνει την ευκαιρία.Ο ίδιος κάθεται δίπλα στη γυναίκα του. Ο Τυνήσιος δεν χάνει την ευκαιρία.

-Έτσι πιστεύεις; Θεωρείς πως οι άντρες έχουμε το δικαίωμα να χουφτώνουμε -Έτσι πιστεύεις; Θεωρείς πως οι άντρες έχουμε το δικαίωμα να χουφτώνουμε 

γυναίκες στο μετρό;γυναίκες στο μετρό;

-Ναι, αφού μας προκαλούν.-Ναι, αφού μας προκαλούν.

-Τότε αν μου επιτρέπεις ακριβώς αυτό ετοιμαζόμουν να κάνω στη γυναίκα σου. -Τότε αν μου επιτρέπεις ακριβώς αυτό ετοιμαζόμουν να κάνω στη γυναίκα σου. 

Και την αγκαλιάζει.Και την αγκαλιάζει.

Ακολουθεί λογομαχία μεταξύ των δύο αντρών.Ακολουθεί λογομαχία μεταξύ των δύο αντρών.

Περιγραφή δράσης όπως περιγράφεται από τον ίδιο τον Boal στο Games for Actors And Non Actors, Περιγραφή δράσης όπως περιγράφεται από τον ίδιο τον Boal στο Games for Actors And Non Actors, 

Routledge, Λονδίνο-Νέα Υόκρη, 1992. Routledge, Λονδίνο-Νέα Υόκρη, 1992. 

 Ο Boal πειργράφει στο  ίδιο οτι μία από τις τρεις φορές της δράσης, δημιουργήθηκε τόσο έντονη  Ο Boal πειργράφει στο  ίδιο οτι μία από τις τρεις φορές της δράσης, δημιουργήθηκε τόσο έντονη 

αναστάτωση, που ολόκληρο το Μετρό αναγκάστηκε να σταματήσει στην επόμενη στάση, ώστε να αναστάτωση, που ολόκληρο το Μετρό αναγκάστηκε να σταματήσει στην επόμενη στάση, ώστε να 

αναλάβει κάποιος αρμόδιος την επίλυση της διαμάχης. Παρολ’αυτά, δεν υπάρχει κάποιο στοιχείο για αναλάβει κάποιος αρμόδιος την επίλυση της διαμάχης. Παρολ’αυτά, δεν υπάρχει κάποιο στοιχείο για 

παρέμβαση της αστυνομίας, παρόλο που η πρόκληση των αρχών αποτελεί ένα πιθανό σενάριο σε μία παρέμβαση της αστυνομίας, παρόλο που η πρόκληση των αρχών αποτελεί ένα πιθανό σενάριο σε μία 

σκηνή Αόρατου Θεάτρου.σκηνή Αόρατου Θεάτρου.
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Το	«θέατρο	του	καταπιεσμένου»

Ο βραζιλιάνος σκηνοθέτης θεάτρου Augusto Boal (1931-2009) έμεινε στην ιστορία 

ως ένας μεγάλος πρωτοπόρος του κοινωνικο- πολιτικού διαδραστικού θεάτρου. 

Ο Boal κατά τις δεκαετίες 1950 και 1960 αναλαμβάνει την καλλιτεχνική διεύθυνση 

του «Arena Theatre» στο São Paulo. Εκεί προσπαθεί να φέρει το θέατρο κοντά στον 

απλό κόσμο, μετατρέποντας κλασσικά θεατρικά έργα, έτσι ώστε να είναι πιο κοντά 

στην κουλτούρα και στις ανησυχίες των συμπολιτών του, καθώς και οργανώνοντας 

παραστάσεις σε δημόσιους χώρους (δρόμους, εργοστάσια, εκκλησίες, κ.α.). 

Το 1971, το δικτατορικό καθεστώς της Βραζιλίας, λόγω του πολιτιστικού 

ακτιβισμού και των ριζοσπαστικών μεθόδων του, τον θεωρεί επικίνδυνο και 

αφού τον φυλακίζει για κάποιους μήνες, τον αναγκάζει σε εξορία. Έτσι, ο Boal 

βρέθηκε στο Περού και στη συνέχεια, στην Αργεντινή, όπου και μένει για 5 χρόνια 

(επόμενοι σταθμοί του Boal είναι η Πορτογαλία, το Εκουαδόρ και η Γαλλία).

 Από τα πρώτα χρόνια της εξορίας του αρχίζει να δουλεύει και να αναπτύσσει 

το «Θέατρο του Καταπιεσμένου» («Theatre of the Oppressed»). Ένα σύνολο 

από θεατρικές τεχνικές και ασκήσεις που βασίζονται στη συμμετοχή των 

παρευρισκόμενων ατόμων  στη θεατρική δράση. Το συμμετοχικό θέατρο που 

αναπτύσσει ο Boal βασίζεται στο αξίωμα ότι το θέατρο αποτελεί μία αντι-θεαματική 

γλώσσα που είναι προσιτή σε όλους. Όλοι οι πειραματισμοί του αποτελούν 

προσπάθειες μετατόπισης του «μονόλογου» του παραδοσιακού θεάτρου σε 

«διάλογο» μεταξύ των ηθοποιών και του κοινού. Το «Θέατρο του Καταπιεσμένου» 

είναι βασισμένο στην αρχή ότι όλες οι ανθρώπινες σχέσεις έχουν διαλογική 

φύση. Στην πραγματικότητα, όμως, οι διάλογοι έχουν την τάση να γίνονται 

μονόλογοι, γεγονός το οποίο προκαλεί τη σχέση καταπιεστή - καταπιεζόμενου.  

Αναγνωρίζοντας αυτήν την πραγματικότητα, ο κύριος σκοπός του «Θεάτρου του 

Καταπιεσμένου» είναι να βοηθήσει να επανέλθει ο διάλογος μεταξύ των ανθρώπων.

 Το συγκεκριμένο θεατρικό σύστημα έχει τις ρίζες του στο παιδαγωγικό μοντέλο, 

«Η Παιδαγωγική του Καταπιεσμένου», που ανέπτυξε o βραζιλιάνος παιδαγωγός 

Paulo Freire (1921 - 1997). Όπως στην «Παιδαγωγική του Καταπιεσμένου» έτσι 

και στο σύστημα του Boal η έννοια του παθητικού θεατή καταρρίπτεται. Το 

«Θέατρο του Καταπιεσμένου» προσφέρει στους παρευρισκόμενους τα μέσα για 

να αναλύσουν το παρελθόν τους, να συνειδητοποιήσουν πού βρίσκονται στο 

παρόν, και να εφεύρουν το μέλλον. Έτσι, η θεατρική πρακτική μετατρέπεται 
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σε αποτελεσματικό εργαλείο για την κατανόηση κοινωνικών και προσωπικών 

προβλημάτων, καθώς και για την αναζήτηση προσωπικών και κοινωνικών λύσεων.

ΑUGUSTO BOAL_ΑΟΡΑΤΟ ΘΕΑΤΡΟ: Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ

56

LAYOUT1.indd   56 6/26/2014   1:24:25 AM



Το	αόρατο	θέατρο

Το Αόρατο Θέατρο («Invisible Theatre») αποτελεί μία μορφή του «Θεάτρου 

του Καταπιεσμένου». Μία θεατρική performance που έχει ως θέμα κάποια μορφή 

κοινωνικής καταπίεσης παρουσιάζεται σε δημόσιο χώρο (πλατεία, εστιατόριο, 

λεωφορείο, κ.α.). Ο κόσμος που βρίσκεται στο συγκεκριμένο σημείο εκείνη τη 

στιγμή, δεν γνωρίζει ότι παρευρίσκεται, ή καλύτερα, γίνεται συμμέτοχος μίας 

σκηνοθετημένης πράξης. Τα όρια του πραγματικού και του φανταστικού εμπλέκονται 

σε τέτοιο βαθμό, όπου συμβαίνει το παράδοξο, όπως λέει ο Boal, «ο ηθοποιός 

να μετατρέπεται σε θεατή του θεατή, ο οποίος έχει μετατραπεί σε ηθοποιό».

Σκοπός της μορφής αυτής θεάτρου είναι η ανάδειξη μίας άλλης οπτικής σε 

θέματα «κατά συνθήκη» μη συζητήσιμα, μέσα από αλληλεπίδραση, ακόμα 

και αν αυτή προκαλέσει αποδοκιμασία και σύγκρουση. Σκηνοθετημένα 

ερεθίσματα προκαλούν την αυθόρμητη αντίδραση των θεατών, των εν δυνάμει 

πρωταγωνιστών, τα οποία αποτελούν και το εφαλτήριο για να αναδυθούν 

σκέψεις και συναισθήματα, σε μία συζήτηση με απρόβλεπτη έκβαση. 

Δεν μπορούμε να παραλείψουμε, άρα, την έντονα πολιτική πρόθεση που 

διακατέχει την πρακτική αυτή, κάτι που θα εξεταστεί αναλυτικά στη συνέχεια.

Έχει ενδιαφέρον να παρατηρήσουμε ότι η μυστική επιτέλεση μίας 

προσποιητής πραγματικότητας εμφανίζεται συνήθως ως μία στρατηγική 

αντιμετώπισης μίας κατάστασης που θεωρείται προβληματική από 

κάποιο σύστημα. Έτσι και ο Boal φαίνεται να αναπτύσσει τις τεχνικές της 

αόρατης επιτέλεσης ως αναπόφευκτη τακτική ανταπόκρισης στην απώλεια 

μορφών ελευθερίας, που επέβαλε η πολιτική κατάσταση της εποχής: 

«Όταν το 1971 η δικτατορία στη Βραζιλία έκανε αδύνατο στους πολίτες 

να παρουσιάσουν λαϊκό θέατρο, ξεκινήσαμε να κάνουμε το Θέατρο της 

Εφημερίδας,1  έτσι ώστε o λαός να είναι ικανός να παράξει το δικό του 

θέατρο. Στην Αργεντινή, πριν τις εκλογές του 1973, όταν μετριάστηκε 

το επίπεδο καταστολής (παρόλ’αυτά δεν εξαφανίστηκε) ξεκινήσαμε να 

κάνουμε το Αόρατο Θέατρο σε τραίνα, εστιατόρια, σε αγορές και αλλού».

Η θεατρική παρείσφρηση στην καθημερινότητα αποτελεί μέρος μίας 

1 Πρόκειται για ένα σύστημα θεατρικών τεχνικών που επινοήθηκε ώστε να δοθεί στο κοινό ένας 
τρόπος για τη μεταμόρφωση των επίκαιρων ειδήσεων, ή και κάθε μη δραματικού κειμένου, σε 
θεατρικές σκηνές. 
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πολιτισμικής ή πολιτικής επίθεσης, κάτι που κάνει την τεχνική αυτή 

συγκρίσιμη και με άλλες μορφές θεάτρου όπως το guerilla Theatre. 

Παρολ’αυτά ο Βoal κάνει έναν σαφή διαχωρισμό πάνω σε αυτό:

«Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι το Αόρατο Θέατρο δεν είναι το ίδιο πράγμα 

με ένα “happening” ή το λεγόμενο “guerrilla theatre”. Στο δεύτερο μιλάμε καθαρά 

για θέατρο, κάνοντας τον τοίχο που χωρίζει τους θεατές με τους ηθοποιούς 

εμφανή. Στο Αόρατο Θέατρο τα θεατρικά τελετουργικά καταρρίπτονται. 

Μόνο το θέατρο υπάρχει, χωρίς τις παλιές και φθαρμένες υποδείξεις του. Η 

θεατρική ενέργεια είναι άκρως ελευθερωμένη, και η επιρροή που παράγεται 

από αυτό το ελευθεριακό θέατρο είναι πολύ πιο δυνατή και διαρκής.»2 

Το Αόρατο Θέατρο, αποτελεί μία μορφή κοινωνικής παρέμβασης και έχει σαν 

στόχο να προβληματίσει και να εμπλέξει όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους 

σε έναν κριτικό διάλογο που αφορά διάφορες μορφές κοινωνικής καταπίεσης. Ο 

Boal χαρακτηριστικά αναφέρει: «Αν δεν συμμετέχεις και δεν προτείνεις λύσεις, τότε 

η καταπίεση θα εξακολουθήσει να υπάρχει και η κοινωνία μας θα παραμένει η ίδια».

2  Αugusto Boal, Theatre Of The Oppressed, Pluto Press, Λονδίνο, 2000, σ.147
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«Είναι ο νόμος της φύσης. Έτσι είμαστε οι άντρες. Και δεν μπορείς να ξεφύγεις 

από αυτό.»

Το	κοινό	ως	«spect-actor»

Στο «Θέατρο του Καταπιεσμένου» ο Augusto Boal επινοεί τον όρο spect-

actor, που διαφένεται καθοριστικός για το έργο του. Ο Boal μετονομάζει τον 

θεατή από spectator σε spect- actor : actor – spectator -> «spectactor» δηλαδή 

θεατής – ηθοποιός. Όπως λέει ο ίδιος:« Οι άνθρωποι έχουμε το πλεονέκτημα να 

είμαστε ηθοποιοί, ενεργά όντα, ενεργούμε όλη την ώρα. Ταυτόχρονα, όμως, 

είμαστε και θεατές των πράξεων μας, μπορούμε να παρατηρούμε τον εαυτό μας. 

Όλοι, λοιπόν, έχουμε την ικανότητα να δράσουμε στο θέατρο της ζωής μας».3 

Μία γρήγορη ιστορική ανασκόπηση στο δίπολο θεατή – ηθοποιού μας δείχνει πως 

υπάρχει μία κατεστημένη ιεραρχική σχέση ανάμεσα στις δύο αυτές έννοιες, η οποία 

προκύπτει από την ανάθεση μίας μορφής εξουσίας του πρώτου στον δεύτερο. Στην 

αριστοτελική αντίληψη ο θεατής θεωρεί τον χαρακτήρα που δρα επί σκηνής ως δυνητικό 

εκπρόσωπό του, ο οποίος σκέφτεται και δρα κατά τη διάρκεια του έργου αντί αυτού, 

διώχνοντας έτσι από πάνω του κάθε τραγική ευθύνη. Παράγεται έτσι η κάθαρση, 

η οποία αναστέλλει την επαναστατική ορμή που θα μπορούσε να τον διακατέχει, 

θέτοντας τη δραματουργική πράξη υποκατάστατο της πραγματικής δράσης.

Η αρχική ιδέα της άρσης της απόστασης ανάμεσα στη σχέση θεατή - 

ηθοποιού πηγάζει από τον τρόπο που ο βραζιλιάνος  Boal κατανοεί το έργο 

του Μπρεχτ, ιδιαίτερα τα λεγόμενα «Διδακτικά Έργα» του. Στο σημείο αυτό 

η εμβληματική μορφή του Walter Benjamin θεωρείται πως διαδραμάτισε 

καταλυτικό ρόλο. Ο Benjamin ερμηνεύει την προσέγγιση του Brecht, δηλαδή 

τη μετατόπιση της οργάνωσης της ιεραρχικής δομής του θεάτρου από τον 

δημιουργό προς τη σκηνή και προς το κοινό, ως την πλέον δημοκρατική 

προσέγγιση ανάμεσα σε δημιουργό, σκηνή και κοινό. Αυτή η λειτουργική 

αναμόρφωση («Refunktionalisierung») εκδηλώθηκε στα Διδακτικά έργα.4  

3 ό.π., σ.136 
4 Elisabeth Ruso, «Brecth’s use of Magistral and Socratic Dialogue as a Model for Preogressive 
Education»στο New Theatre Quarterly 75, τεύχος 19, Κέιμπριτζ, 2003, σ. 258 
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Στο θέατρο του Μπρεχτ παρεμβάλλεται μία απόσταση ανάμεσα σε ηθοποιούς και 

θεατές, έτσι ώστε το κοινό να αποστασιοποιηθεί από τα πάθη των παρουσιαζόμενων 

ηρώων και να μην παρασυρθεί σε μία συναισθηματική ταύτιση. Ο θεατής μπορεί να 

μην αναθέτει την εξουσία σε κάποιον ηθοποιό να σκεφτεί στη θέση του, αλλά συνεχίζει 

να επιτρέπει σε αυτόν να δρα αντί αυτού. Η εμπειρία είναι αποκαλυπτική στο επίπεδο 

της συνειδητοποίησης και της κριτικής αφύπνισης, αλλά όχι σε αυτό της πραγματικής 

δράσης. Το θέαμα αποτελεί την προετοιμασία για μετέπειτα κοινωνική δράση.

Ο «spect-actor» του Boal υπονοεί τη μετατροπή του παθητικού κοινού σε ενεργό 

συμμέτοχο της θεατρικής εμπειρίας. Η λογική του Αόρατου Θεάτρου υπονοεί μία 

λογική απελευθέρωσης της καταπιεστικής σχέσης θεατή-ηθοποιού. Στο Αόρατο 

Θέατρο ο θεατής ελευθερώνεται. Σκέφτεται και δρα για τον ίδιο κάνοντας το θέατρο 

να είναι η ίδια η δράση: «το θέατρο ίσως δεν είναι επαναστατικό από μόνο του. 

Αλλά είναι αναμφίβολα μία πρόβα επανάστασης», γράφει ο Boal. Αυτό είναι και το 

κρίσιμο σημείο για το Αόρατο Θέατρο: η ατομική στάση του θεατή τον μετατρέπει 

σε πρωταγωνιστή ικανό να επηρεάσει την δράση και τελικά την έκβαση του έργου.
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 «Τότε αν μου επιτρέπεις ακριβώς αυτό ετοιμαζόμουν να κάνω στη γυναίκα 

σου. Και την αγκάλιασε»

Οι	ηθοποιοί	–	performers

Παρόλο που το Αόρατο Θέατρο αποτελεί μία πράξη που συμβαίνει στην 
πραγματικότητα, ο Boal υποστηρίζει ότι δεν παύει να βασίζεται σε μία θεατρική συνθήκη. 

Υπάρχει σενάριο, το οποίο αναπόφευκτα τροποποιείται ανάλογα με τις 
συνθήκες τις οποίες διαμορφώνουν οι παρεμβάσεις των «spect-actor». 
Επιπλέον, μία πράξη Αόρατου Θεάτρου απαιτεί λεπτομερή προετοιμασία. 
Ο Boal θεωρεί απαραίτητο να προβάρεται η σκηνή αρκετές φορές, ώστε οι 
ηθοποιοί να είναι έπειτα σε θέση να αυτοσχεδιάσουν πάνω στο ρόλο τους. Κατά 
τη διάρκεια της πρόβας είναι επίσης σημαντικό να γίνονται πρόβες πάνω σε 
πιθανές παρεμβάσεις των «spectactor», οι οποίες λειτουργούν ως εναλλακτικό 
σενάριο. Προστίθεται έτσι ένα δίχτυ προστασίας βάζοντας τους υποκινητές 
(«warmer-uppers») να ωθούν το κοινό να εμπλακεί στην κατάσταση και τους 
«καθησυχαστές» («cooler-downers»)  να προσέχουν για οποιοδήποτε απρόοπτο 
κίνδυνο που μπορεί να προκύψει σε μία αυτοσχέδια πράξη στο δημόσιο.5  

Στο Αόρατο Θέατρο οι ηθοποιοί πρέπει να παίζουν τους ρόλους τους με 
τον ίδιο τρόπο, όπως στο παραδοσιακό θέατρο, δηλαδή πρέπει να τους 
ζουν. Κατά τον Boal ο ηθοποιός δεν μεταμορφώνεται σε κάποιον άλλον, δεν 
υποδύεται έναν ψεύτικο ρόλο αλλά παίζει τον εαυτό του, ανακαλύπτοντας 
τις πιθανές προεκτάσεις του.6  Οι δράσεις του δεν διαφέρουν από εκείνες 
στην καθημερινότητα. Μέσω της επιτέλεσης, ο ηθοποιός προβαίνει σε 
δηλώσεις και επιδεικνύει αντίσταση στο πλαίσιο της καθημερινής ζωής.

Για το Αόρατο Θέατρο θεωρείται καθοριστικό να μην αποκαλυφθεί ποτέ η 
θεατρική φύση της πράξης. Οι ηθοποιοί πρέπει να παραμείνουν στο χαρακτήρα 
υπό οποιαδήποτε συνθήκη. Δεν έχουν την εύκολη λύση της θεατρικής συνθήκης. Ο 
ρόλος τους είναι να κάνουν το κοινό να βιώσει την κατάσταση σαν πραγματικότητα.  
«Σε αυτό στηρίζεται η αόρατη φύση αυτού του είδους θεάτρου. Και είναι ακριβώς 
αυτή η αόρατη ποιότητα που θα κάνει τον θεατή να δράσει ελεύθερα, σαν να ζει 

σε μία πραγματική κατάσταση. Εξάλλου, «πρόκειται για μία αληθινή κατάσταση».7  

5 A. Boal, «Invisible Theatre» στο The Radical Street Performance,  Cohen-Cruz, Jan (επιμ), 
Routledge, Λονδίνο-Νέα Υόρκη, 1998 σ.121-124 
6 A. Boal, Games for Actors and Non Actors, Routledge, Λονδίνο-Νέα Υόκρη, 1992 σ.6 
7 A. Boal, Theatre Of The Oppressed, Pluto Press, Λονδίνο, 2000, σ.147 
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Μία	δημιουργημένη	πραγματικότητα

Ο Αμερικανός συγγραφέας και πολιτικός ακτιβιστής Marc Estrin, 

ο οποίος κάνει παρόμοιο έργο με τον Boal στην Ηνωμένες Πολιτείες 

αναφέρει: «Μια από τις μεγαλύτερες ανησυχίες μας είναι να δώσουμε 

το φορτίο της performance στους «spectactors» παρέχοντάς τους μία 

ευκαιρία να εξετάσουν τις ίδιες τους τις πράξεις αντί των άλλων.»8  

Αυτός ο στόχος, που επιτυγχάνεται κάνοντας τον παρατηρητή να 

πιστέψει ότι αυτό στο οποίο παρίσταται είναι πραγματικό και όχι μία 

φτιαχτή αναπαράσταση, παρουσιάζει κάποιες δυσκολίες. Αυτές οι δυσκολίες 

αφορούν στο γεγονός ότι το Αόρατο Θέατρο είναι βασισμένο σε μία πράξη 

εξαπάτησης: αυτή του κοινού από τη μεριά των δρώντων προσώπων.

Ο Boal ισχυρίζεται ότι το Αόρατο Θέατρο προσφέρει όντως σκηνές φτιαχτές. 

«Αλλά χωρίς τα ανακουφιστικά αποτελέσματα των συμβάσεων του θεάτρου, 

αυτή η επινόηση μετατρέπεται σε πραγματικότητα. Το Αόρατο Θέατρο δεν είναι 

ρεαλισμός, είναι η πραγματικότητα».9 «Δεν πρέπει κανείς να εξηγήσει στο κοινό 

οτι το Αόρατο Θέατρο είναι ουσιαστικά θέατρο γιατί έτσι χάνει τη δύναμή του».10 

 Προκύπτουν έτσι κάποια ηθικά θέματα. «Θέλω να μιλήσω για το ηθικό πρόβλημα 

που προκύπτει κάθε φορά που διαδραματίζεται μία πράξη Αόρατου Θεάτρου. Για 

παράδειγμα, εχθές, κατά τη διάρκεια μίας πράξης Αόρατου Θεάτρου στο Staten 

Island Ferry, ένας δημοσιογράφος της Wall Street Journal, μας πλησίασε και ρώτησε 

τους ηθοποιούς πώς νιώθουν που εξαπατούν τους θεατές. Εκείνοι απάντησαν 

οτι δεν πρόκειται για εξαπάτηση. Ο δημοσιογράφος συνέχισε, «Είναι ηθικό να 

το κάνετε αυτό;». Πιστεύω οτι το Αόρατο Θέατρο δεν λέει ψέματα, χρησιμοποιεί 

περιστατικά που δεν είναι απλά πιθανά αλλά συμβαίνουν συχνά. Όταν κάνουμε 

Αόρατο Θέατρο διατρέχουμε κάποιο κίνδυνο. Πρόκειται για θέατρο όταν κάνουμε 

πρόβα μια σκηνή, αλλά όταν πηγαίνουμε όντως στο Staten Island Ferry, πρόκειται 

για πραγματικότητα. Κάθε ηθοποιός αναλαμβάνει την ευθύνη της πράξης του.»11 

8 M.M. Kohtes, «Invisible Theatre: Reflections on an Overlooked Form»,στο New Theatre Quarterly 9 
, Φεβρουάριους 1993, σ.σ. 85-89 
9 Ό.π. 
10 A.Boal, Games for Actors and Non Actors, Routledge, Λονδίνο-Νέα Υόκρη, 1992 σ.15 
11«Τheatricalizing Politics an interview with Augusto Boal» στο Playing Boal: Theatre, Therapy, 
Activism, Routledge, Jan Cohen-Cruz και Mady Schutzman (επιμ.), ΗΠΑ, Καναδάς, 1984 σ.σ.227-234 

ΑUGUSTO BOAL_ΑΟΡΑΤΟ ΘΕΑΤΡΟ: Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ

62

LAYOUT1.indd   62 6/26/2014   1:24:26 AM



1

3

5

7 8

6

4

2

Ο	πραγματικός	χώρος

Μία πράξη Αόρατου Θεάτρου ξεσπά σε χώρους δημόσιας συνάθροισης.Η 

επιλεγμένη πράξη σκηνοθετήθηκε για σε ένα βαγόνι του μετρό του Παρισιού 

εν ώρα αιχμής. Οι ηθοποιοί κατά τη διάρκεια της δράσης καταλαμβάνουν 

μεγάλο μέρος του χώρου.Η κίνησή τους φαίνεται στα παρακάτω διαγράμματα.
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Σενάριο	αντισενάριο:	
πρακτικές	συμμετοχής	και	ο	διαλογικός	χώρος

Στο Αόρατο Θέατρο μπορούμε να εντοπίσουμε τη χρήση 

σεναρίου, κάτι που βοηθά στη δημιουργία ενός μεθοδολογικού 

πλαισίου για την ανάλυση πολιτισμικών και κοινωνικών δομών.

Το σενάριο σε μία σκηνή Αόρατου Θεάτρου δημιουργείται από μία 

διπλή επιτέλεση. Σε πρώτο επίπεδο οι ηθοποιοί παρουσιάζουν μία 

σκηνοθετημένη πράξη, η οποία είναι βασισμένη σε κάποιες θεατρικές 

συμβάσεις (ρόλοι, διάλογοι κλπ), κάτι που αποτελεί το θεατρικό σενάριο. 

Σε δεύτερο επίπεδο οι ηθοποιοί δημιουργούν ένα ρόλο. Αυτός ο ρόλος 

περιλαμβάνει σύμφωνα με τον Goffman τους τρόπους με τους οποίους «το άτομο 

σε συνηθισμένες καταστάσεις παρουσιάζει τον εαυτό και τη δραστηριότητά 

του σε άλλους, τους τρόπους με τους οποίους καθοδηγεί και ελέγχει την 

εντύπωση που σχηματίζουν για αυτόν, καθώς και όλα όσα μπορεί ή δεν 

μπορεί να κάνει κατά τη διάρκεια της παράστασης που δίνει ενώπιων τους».12  

Το σενάριο λειτουργεί σαν ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορεί κανείς να αναλύσει 

την πραγματικότητα. Αναπαράγει ιδέες, ιδανικά και στερεότυπα της κοινωνίας, 

επιτρέποντας έτσι την αναγνώρισή τους και τη χρήση τους ως πηγή νέας γνώσης 

για τον πολιτισμό και την κοινωνική δομή. «Το σενάριο κάνει ορατό αυτό που ήδη 

υπάρχει».13 Αναλύοντας σενάρια, δίνεται η ευκαιρία να αναλυθούν πολιτισμικές και 

φυλετικές ομοιότητες, κοινωνικές συμπεριφορές και δομές, ιστορικά γεγονότα.

Αυτό που συμβαίνει στο Αόρατο Θέατρο είναι το εξής: «Οι ηθοποιοί 

προβάρουν τη σκηνή, την οποία παίζουν ύστερα σε κάποιον κατάλληλο 

δημόσιο χώρο. Η σκηνή συνήθως περιλαμβάνει μία αναπάντεχη ανατροπή 

του συνηθισμένου τρόπου συμπεριφοράς της κάθε κοινωνίας. Το κοινό 

αντιδρά στις περιστάσεις της σκηνής και εμπλέκεται σε μία διαφωνία, η οποία 

συχνά υποσκάπτεται με τη βοήθεια των ηθοποιών-προβοκατόρων, οι οποίοι 

συναναστρέφονται με το κοινό και εκφράζουν ακραίες και αντίθετες αντιδράσεις 

από τους γύρω».14  Αφού, δηλαδή, οι ηθοποιοί του Αόρατου Θεάτρου επιλέξουν 

12  Ervin Goffman,   Η παρουσίαση του εαυτού στην καθημερινή ζωή, Αλεξάνδρεια, 2006, σ.55 

13 Diana Τaylor, The Archive and the Repertoire: Performing Cultural Memory in the Americas, Duke 
University Press, ΗΠΑ, 2007, σ.28 
14 A. Boal Games for Actors and Non- Actors, Routledge. Λονδίνο,1992, σ.xx 
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μία τοποθεσία, δημιουργούν μία σκηνή η οποία αποτελεί και το σενάριο.

Η σκηνή του Αόρατου Θεάτρου αποτελεί σενάριο διότι πρέπει να μεταμφιεστεί 

και να καμουφλαριστεί από τις κοινωνικές συμπεριφορές και αλληλεπιδράσεις που 

συμβαίνουν στην επιλεγμένη τοποθεσία. Δηλαδή, το σενάριο πρέπει να αναπαράγει 

το κατεστημένο της κοινωνίας και να αποτελείται από συμπεριφορές οι οποίες είναι 

κοινωνικά αποδεκτές. Παρόλ’αυτά, κατά τη διάρκεια της πράξης το σενάριο σπάει. 

Μία ή και περισσότερες μη κοινωνικά αποδεκτές συμπεριφορές επιτελούνται. 

Ή δημιουργείται μία αλλαγή στους κοινωνικούς ρόλους, δημιουργώντας 

διαμάχη, όχι μόνο μεταξύ των ηθοποιών αλλά και μεταξύ του ανίδεου κοινού.

 Δημιουργείται δηλαδή ένα αντι-σενάριο. Σενάριο και αντι-σενάριο αποτελούν 

δύο συμπληρωματικές έννοιες στο Αόρατο Θέατρο. Το ένα δεν μπορεί να 

υπάρξει χωρίς το άλλο, διότι έχουν αντίστροφα νοήματα και λειτουργίες. Ό,τι 

λέει το σενάριο, το αντι-σενάριο το αντικρούει. Το σενάριο έχει σκοπό να 

αναπαράγει το κατεστημένο, ενώ το αντι-σενάριο να αποδομήσει την κοινωνική 

δομή, να προκαλέσει οποιαδήποτε παγιωμένη αντίληψη απεικονίζει το σενάριο. 

Στην επιλεγμένη περίπτωση μελέτης, το σενάριο που λειτουργεί κυριαρχικά 

είναι αυτό που προτάσσει μία πράξη σεξουαλικής παρενόχλησης, με τους 

φυλετικούς, σεξουαλικούς, εξουσιαστικούς συνειρμούς που υπονοούνται με τη 

φράση. Για παράδειγμα σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, (ν.3896/2010) 

σεξουαλική παρενόχληση θεωρείται «οποιαδήποτε μορφή ανεπιθύμητης 

λεκτικής, μη λεκτικής ή σωματικής συμπεριφοράς σεξουαλικού χαρακτήρα 

με σκοπό την προσβολή της αξιοπρέπειας ενός προσώπου, ιδίως με τη 

δημιουργία εκφοβισμού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού 

περιβάλλοντος» Προϋποθέτει ένα δράστη, ο οποίος ελέγχει την κατάσταση και 

τουλάχιστον ένα θύμα. Σημαντικό στοιχείο του πολιτισμικού αυτού σεναρίου 

αποτελεί ότι η συντριπτική πλειοψηφία των δραστών είναι άντρες. Αυτό που 

είναι σημαντικό για το δράστη είναι να μην υπάρχουν μάρτυρες στο γεγονός.

Ο Boal δημιουργεί ένα σενάριο σεξουαλικής παρενόχλησης, το οποίο έχει 

πολλούς μάρτυρες γύρω του. Τονίζει το συμβάν ώστε να επιβεβαιωθεί ότι έγινε 

κατανοητό από όλους τους παρευρισκόμενους. Και έπειτα αλλάζει τους ρόλους: 

τοποθετεί δύο γυναίκες στην ισχυρή θέση και έναν νεαρό στη θέση του θύματος 

της παρενόχλησης κάτι που γίνεται αντιληπτό σαν μία ασυνήθιστη πράξη, η οποία 

δημιουργεί διαμάχη και διχάζει τους παρευρισκόμενους. Αυτό είναι το αντισενάριο.
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Το	αντι-σενάριο	ο	διάλογος	και	το	πολιτικό

Αναλύοντας το Αόρατο Θέατρο, ο Martin Maria Kohtes θεωρεί δύο σημεία 

κλειδιά στην ιδιότητα της μορφής αυτής της πρακτικής: «επηρεάζει το άτομο 

και διεγείρει κοινωνική αλλαγή».15 Τις ιδιότητες αυτές τις προκαλεί η στιγμή 

επιτέλεσης του αντι-σεναρίου. Το αντι-σενάριο είναι εκείνο που προκαλεί την 

καθημερινότητα και επιτρέπει την εμφάνιση του σημαντικότερου στοιχείου για την 

αποτελεσματικότητα μίας πράξης Αόρατου Θεάτρου: το στοιχείο του διαλόγου.

Το Αόρατο Θέατρο δημιουργεί μία κατάσταση, η οποία φέρνει μία 

συγκεκριμένη πολιτική ή κοινωνική κατάσταση στην επιφάνεια, σε σημείο 

που γίνεται αδιαμφισβήτητη από τους παρατηρητές. Συμβολισμοί, όπως οι 

σχέσεις γυναικών-αντρών, εκτίθενται με έντονο τρόπο, με σκοπό να προκληθεί 

δημόσια συζήτηση. Η πρακτική απευθύνεται σε ισότιμα υποκείμενα, ικανά 

να ανταποδώσουν και να παράξουν διάλογο. Ο διάλογος που προκαλείται 

αποτελεί το μέσο για τη διαμόρφωση εφήμερων κοινοτήτων στο δημόσιο χώρο.

 Με αφορμή το σκηνοθετημένο συμβάν τα παρευρισκόμενα άτομα συσπειρώνονται 

και δρουν συλλογικά σε ένα πεδίο λεκτικής εκφοράς. Δημιουργείται ένα σύστημα 

λεκτικής αλληλεγγύης και αντιπαράθεσης, το οποίο χρησιμοποιείται για να 

αποκαλυφθούν ετερόκλητες σχέσεις στο δημόσιο χώρο. Μέσω της ενεργής 

συμμετοχής των ατόμων δημιουργείται ένας μαχητικός κοινωνικός χώρος ο οποίος 

χαρακτηρίζεται από την εμπειρία της διαλογικής συνδιαλλαγής. Η σύσταση του 

νέου αυτού χώρου αποτελεί τη δύναμη της πρακτικής, αφού είναι αυτός που μπορεί 

δυνητικά να ενισχύσει το έδαφος για δημόσιες πράξεις πολιτικού λόγου και αντίστασης. 

Το Αόρατο Θέατρο φέρει τη δύναμη άρσης διαχωρισμών. Αποτελεί βασικό 

απελευθερωτικό εργαλείο ενάντια σε εξουσιαστικούς μηχανισμούς, δεδομένου 

ότι αποτελεί το ακριβώς αντίθετο του εφαρμοσμένου θεάματος. Μέσω της 

πρόκλησης έχει ως στόχο την αφύπνιση. Καταργώντας τον διαχωρισμό σε ηθοποιό 

και θεατή, σε δρώντες και αδρανείς στοχεύει στη δημιουργία αντιιεραρχικών 

διαλογικών δομών, στις οποίες μπορεί να συμμετάσχει ισότιμα ο καθένας. 

Τα σενάρια γεννιούνται από κοινού και έχουν ως αφορμή τον αληθινό χώρο 

και χρόνο απέναντι σε καθημερινούς ανθρώπους που αγνοούν τη φύση του 

γεγονότος. Καταργούνται τα όρια ανάμεσα στο φανταστικό και στο πραγματικό.

15 Μartin Maria Kohtes, ό.π. 
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Το γεγονός ότι το κοινό δεν θα γνωρίσει ποτέ ότι βιώνει μία 

σκηνοθετημένη πράξη, τον τοποθετεί σε μία θέση ισχυρότερη από αυτή 

του παθητικού θεατή: δραστηριοποιείται προς την  παραγωγή ειλικρινούς 

διαλόγου και αυτοοργανωμένων κοινοτήτων, αποκομμένων από θεσμικά 

επιβαλλόμενες, ακίνδυνες και πολιτικά αποδυναμωμένες μορφές συμμετοχής.

Η καμουφλαρισμένη με την καθημερινότητα επιτέλεση μίας τέτοιας πρακτικής 

δεν μπορεί άρα να εξεταστεί ξέχωρα από το πολιτικό πεδίο. Ο διαλογικός χώρος που 

προκαλείται σε μία τέτοια πράξη αποτελεί μία πολιτική κίνηση αναδιαμόρφωσης 

σχέσεων μέσα σε μία κοινότητα ανθρώπων. Το γεγονός ότι η δημιουργία αυτού του 

χώρου πραγματοποιείται στο δημόσιο χώρο αναδεικνύει το δημόσιο χαρακτήρα 

της πρακτικής καθώς την ανάγκη ανασχηματισμού της δημόσιας σφαίρας. 

Προφανώς όμως το Αόρατο Θέατρο δεν περιορίζεται σε ηθικολογικά 

πλαίσια, αναγνωρίζοντας ότι δεν είναι ικανό να παίξει το ρόλο αυτούσιου 

καταλύτη σε κάποιο πολιτικό και κοινωνικό πρόβλημα. Στόχος του είναι να 

προωθήσει την αντιπαράθεση και όχι να καθορίσει το σωστό ή το λάθος.

 «Όχι, βέβαια, το θέατρο δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτε. Είναι σαν να σου 

δίνει ένα κλειδί αλλά το κλειδί δεν θα ανοίξει μόνο του καμία πόρτα αν δεν την 

ανοίξεις εσύ ο ίδιος. Παίρνεις το κλειδί, πας εκεί και ανοίγεις την πόρτα. Το κλειδί 

μόνο του είναι άχρηστο ¬ αν το πάρεις και το αφήσεις στο τραπέζι δεν βοηθάει 

σε τίποτα. Αυτοί που θα αλλάξουν τον κόσμο είναι οι άνθρωποι, τα πρόσωπα, όχι 

το θέατρο. Το θέατρο είναι ένα πολύ ισχυρό όπλο αλλά χρειάζεται δουλειά».16 

16 A.Boal, Συνέντευξη στην εφημερίδα «To Βήμα»,19/7/1998 
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Αισθητική	ώσμωση

Προκύπτει ένα καίριο ζήτημα όταν αναφερόμαστε στην πρακτική του «Αόρατου 

Θεάτρου». Με ποιο τρόπο μία πράξη «Αόρατου Θεάτρου» λειτουργεί στο πεδίο της 

αισθητικής; Μπορεί μία μορφή θεάτρου η οποία δεν γίνεται αναγνωρίσιμη από τους 

παρατηρητές ως τέτοια, να θεωρηθεί θέατρο στο πλαίσιο των μορφών τέχνης;

Ο Boal αναφερόμενος στο Αόρατο Θέατρο κάνει λόγο για «αισθητική ώσμωση»: 

«Η παράθεση δύο κόσμων, του αληθινού και του φανταστικού προκαλεί επιθετικά 

αποτελέσματα: ο θεατής δέχεται σαν πραγματικότητα κάτι που του παρουσιάζεται 

ως καλλιτεχνική διαδικασία: Αισθητική ώσμωση».  Η αισθητική ώσμωση περιγράφει 

τη διαδικασία, κατά την οποία ένας θεατής επηρεάζεται από την επαφή που 

γίνεται μεταξύ των συμβολισμών σε μία «αισθητικοποιημένη πραγματικότητα» και 

στην «πραγματική». Αυτή η διαδικασία μπορεί να συμβεί ακόμα και αν θεατής δεν 

γνωρίζει ότι αυτό που βιώνει υπάγεται σε κάποιο καλλιτεχνικό πλαίσιο. Παρολ’αυτά, 

παρατηρεί και συμμετέχει σε ένα γεγονός που στηρίζεται στην επίκληση μίας 

αισθητικής εμπειρίας. Η αισθητικοποίηση της εμπειρίας συμβαίνει δηλαδή, όταν 

η εμπειρία μπορεί να προκαλέσει τέτοια συναισθήματα ώστε να αποπλανήσει 

τον θεατή στον κόσμο των συμβολισμών και να ωθήσει με αυτόν τον τρόπο, στο 

διάλογο. Αυτή η διαδικασία υπονοεί τη μετάβαση από το ατομικό, αυτό δηλαδή 

που απασχολεί τους ηθοποιούς, στο συλλογικό, αυτό που απασχολεί το κοινό, το 

δημόσιο. Για να επιτευχθεί αυτό, κάθε στοιχείο των σκηνοθετημένων διαλόγων 

παραπέμπει σε μία κατάσταση συμβολική. Με αυτόν τον τρόπο πραγματοποιείται 

μία μετάβαση από ένα συγκεκριμένο συμβάν, αυτό της σκηνοθετημένης πράξης 

του Αόρατου Θεάτρου, στο κοινωνικό πλαίσιο. Επικοινωνείται δηλαδή μία 

κοινωνική κατάσταση η οποία είναι αυτή που προκαλεί τη συλλογική εμπειρία. 
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1. BBC WORLD
3 Δεκεμβρίου 2004

τιτλος είδησης:
«BHOPAL LEGACY.  

DOW ACCEPTS FULL 
RESPONSIBILITY»

Andy (Yes Men) ως Jude 
Finisterra

Δημοσιογράφος :  Μία ημέρα ανάμνησης 

για το Bhopal σήμερα. Αναλαμβάνετε τώρα 

την ευθύνη κύριε Jude για ό,τι έγινε;

Jude Finisterra (Andy Bichlbaum): Steve 

ναι... Σήμερα είναι μια μεγάλη ημέρα για 

όλους εμάς που δουλεύουμε στη Dow... 

και νομίζω για εκατομμύρια ανθρώπους 

στον κόσμο... Πάνε 20 χρόνια από το 

συμβάν... και σήμερα είμαι πολύ...πολύ 

χαρούμενος να σας ανακοινώσω ότι για 

πρώτη φορά η Dow δέχεται την πλήρη 

ευθύνη για την καταστροφή στο Bhopal... 

Έχουμε ένα πλάνο 12 δισεκατομμυρίων 

δολλαρίων ώστε τελικά να αποζημιώσουμε 

μακρόχρονα πλήρως τα θύματα, 

συμπεριλαμβανομένων 120.000 ανθρώπων 

που χρειάζονται ιατροφαρμακευτική 

περίθαλψη για την υπόλοιπη ζωή 

τους καθώς και να αποκαταστήσουμε 

...άμεσα τον τόπο του Bhopal...

Τώρα, όταν αποκτήσαμε την Union 

Carbide τρία χρόνια πριν, ξέραμε τι 

παίρναμε και αυτό κόστιζε 12 εκατομμύρια 

δολλάρια! Αποφασίσαμε να πτωχεύσουμε 

κατά 12 εκατομμύρια δολλάρια τη Union 

Carbide αυτον τον εφιάλτη για τον κόσμο 

και τον πονοκέφαλο για τη Dow, και να 

χρησιμοποιήσουμε αυτό το χρηματικό ποσό 

για να παρέχουμε περισσότερο από 500 

δολλάρια σε κάθε θύμα του Bhopal!  500 

δολλάρια ανά άτομο δεν είναι αρκετά για έναν 

Ινδό όπως ένας εκπρόσωπός μας δυστυχώς 

είπε κάποτε, αλλά στην πραγματικότητα, 

αρκεί για την αποπληρωμή μίας ετήσιας 

ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Θα 

αποζημιώσουμε ικανοποιητικά τα θύματα.

Επιπλέον θα δράσουμε άμεσα για 

την αποκατάσταση του φυσικού τόπου 

του Bhopal, ο οποίος όπως ανέφερες, 

δεν έχει ακόμα καθαριστεί. Και όταν η 

Union Carbide εγκατέλειψε το Bhopal 

20 χρόνια πριν ααα... 16 χρόνια πριν, 

άφησαν τόνους από τοξικά απόβλητα τα 

οποία συνεχίζουν... ο τόπος συνεχίζει να 

χρησιμοποιείται από παιδιά σαν χώρος 

παιχνιδιού, ααα..... το νερό συνεχίζει.... 

ααα.... να πίνεται από το,..το υπέδαφος. 

Είναι μία βρώμικη κατάσταση Steve.....

Δημοσιογράφος: ....Είναι μια βρώμικη 

κατάσταση όντως, Jude. Καλά νέα που 

επιτέλους σήμερα αναλάβατε την ευθύνη 

... ααα.... κάποιοι θα λέγανε πολύ 

αργά.....3 χρόνια.. 4 χρόνια μετά...

Jude:  Ναι...

Δημοσιογράφος: Πόσο σύντομα θεωρείς οτι 

τα χρήματά σας θα κάνουν διαφορά στους 

κατοίκους του Bhopal;

Jude: Εμ, αμέσως μόλις τους τα παρέχουμε 
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Steve. Ξεκινήσαμε τη διαδικασία πτώχευσης 

της Union Carbide αμμ... Αυτό, έγινε όπως 

ανέφερες, αργοπορημένα αλλα είναι το μόνο 

που μπορούμε να κάνουμε. Όταν αποκτήσαμε 

την Union Carbide διευθετήσαμε την ευθύνη 

με τις Ηνωμένες Πολιτείες αμέσως και...

τώρα...3 χρόνια μετά ετοιμαζόμαστε να 

κάνουμε το ίδιο στην Ινδία , αυτό που έπρεπε 

να είχαμε κάνει 3 χρόνια πριν, το κάνουμε 

τώρα... αμ... Θα έλεγα ότι καλύτερα αργά 

παρά ποτέ και... θα ήθελα επίσης να πω 

οτι δεν πρόκειται καθόλου για ένα μικρό 

ζήτημα, Steve. Αυτή είναι η πρώτη φορά 

στην ιστορία που μία δημόσια εταιρία, με το 

μέγεθος της Dow, πράττει μία δράση η οποία 

είναι σημαντκά εναντίον των πρακτικών της 

και αυτό γιατι πολύ απλά είναι το σωστό. 

Ίσως οι μέτοχοί μας ξαφνιαστούν με αυτή την 

πράξη αλλά αν κρίνω από εμένα, θα πρέπει 

να είναι περήφανοι που είναι μάρτυρες 

μίας τέτοιας ιστορικής στιγμής σωστής 

πράξης από αυτούς που είμαστε λάθος...

Δημοσιογράφος: Αυτό σημαίνει επίσης οτι θα 

συνεργαστείτε με πιθανές νόμικές κατηγορίες 

από την Ινδία ή τις Ηνωμένες Πολιτείες;

Jude: Ασφαλώς Steve. Μία από τις μη 

οικονικές μας δεσμεύσεις είναι να πιέσουμε 

την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών 

να εκδιώξουν  τον  Warn Anderson ο οποίος 

δραπέτευσε από την Ινδία μετά τη σύλληψή 

του το 1994 .Έδωσε  2.000 δολλάρια εγγύηση 

για κατηγορίες και το έσκασε από την Ινδία. 

Πρόκειται λοιπόν να πιέσουμε την κυβέρνηση 

να εκδιώξει τον κύριο Anderson, ο οποίος 

αυτή τη στιγμή ζει στο Long Island,και 

να τον οδηγήσει στην Ινδία ώστε τελικά 

να αντιμετωπίσει τις κατηγορίες.... Και 

πιστεύω οτι θα μπορεί να φανούν επιεικείς...

Πρόκειται επίσης να προχωρήσουμε σε 

μία πρωτοφανή διαφάνεια. Σκοπεύουμε 

να κυκλοφορήσουμε την πλήρη σύνθεση 

των χημικών και τις έρευνες που είχαν 

γίνει από την ίδια την Union Carbide 

αμέσως μετά την καταστροφή. Αυτή η 

πληροφορία δεν έχει ποτέ κυκλοφορήσει 

Steve και ήρθε τώρα αυτή η ώρα, σε 

περίπτωση που μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

από τους επαγγελματίες ιατρούς.  (...)

Δημοσιογράφος: Jude, θα το σταματήσουμε 

εδώ. Ευχαριστούμε πολύ. Για να 

ανακεφαλαιώσουμε ότι είπε μόλις ο Jude 

Finisterra, εκπρόσωπος της εταιρίας Dow 

Chemicals. Λέει οτι η Dow Chemicals αναλαμάβει 

πλήρως την ευθύνη για τα γεγονότα στο 

Bhopal 20 χρόνια πριν. Και θα συνεργαστούν 

με οποιαδήποτε πιθανή νομική κατηγορία. 

Marina Ashanin,

εκπρόσωπος της Dow 
στο BBC:«Σήμερα το πρωί μία ψευδής 
δήλωση αναπαράχθηκε από το BBC World 
που αφορούσε την ευθύνη για τα γεγονότα 
στο Bhopal. Το άτομο που έκανε τη δήλωση 
παρουσιάστηκε σαν εκπρόσωπος της Dow, με 
όνομα Jude Finisterra. Η Dow επιβεβαιώνει 
οτι δεν υπάρχει το οποιοδήποτε βάσιμο 
στοιχείο σε αυτή την αναφορά και επίσης 
επιβεβαιώνουμε οτι ο Jude Finisterra δεν 
είναι ούτε υπάλληλος ούτε εκπρόσωπος της 
Dow.» 
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2. Συνέδριο Τραπεζών, Λονδίνο 2005. 
Παρουσίαση «Αποδεκτού κινδύνου»της Dow. 

τίτλος παρουσίασης: 
«Ρίσκο, Πραγματικότητα, Λογική.

Ηθική και αποδεκτός κίνδυνος από την αρχή 
μέχρι το τέλος.»

Αndy(Υes Men) ως «Erastus Hamm»
Dow Chemical Corporation

ANDY : «Την 1η Μαϊου βγάζουμε στην αγορά τον πρώτο μηχανισμό υπολογισμού αποδεκτού κινδύνου  

με σκοπό να σας βοηθήσουμε να ανακαλύψετε αμέσως ποιοι κίνδυνοι είναι αποδεκτοί και ποιοι 

όχι από μία επιχειρησιακή προοπτική. ... το ερώτημα που τίθεται είναι «άλλος ένας σκελετός στην 

ντουλάπα, κάτι που η εταιρία σας φτάνει στο σημείο να μετανιώνει, ή πρόκειται για έναν χρυσό 

σκελετό;» Σε κάποιες περιπτώσεις , όπως στο παράδειγμα της εταιρίας IBM, όπου στον Β’ Παγκόσμιο 

Πόλεμο η πολιτική πωλήσεων της εταιρίας αναφερόταν στους Ναζί και τους βοηθούσε στον εντωπισμό 

συγκεκριμένων πληθυσμών,  κάτι που ήταν πολύ στενάχωρο φυσικά.  Αλλά δεν μπορεί κανείς να 

αρνηθεί ότι υπήρξαν επικερδή(αποδοτικά) αποτελέσματα. Και παρόλο που το θέμα παραμένει «άλλος 

ένας σκελετός στην ντουλάπα»κοιτάζοντας ανασκοπικά ο σκελετός αυτό είναι αρκετά χρυσός.

Μπορεί να έχετε ακούσει το ανέκδοτο: Πόσοι Αμερικάνοι χρειάζονται για να βιδώσουν μία λάμπα; 

12. Ένας να ανέβει τη σκάλα και 11 να καταθέσουν την απώλεια. Και πόσοι Ινδοί; Μόνο ένας. 

Δεν θα υπονοούσαμε ποτέ ότι μία ζωή αξίζει περισσότερο από μία άλλη. Άλλωστε εγώ ο ίδιος πιστέυω 

στην πνευματική ... κάθε ξεχωριστής ζωής.  Αλλά... η αγορά έχει τη δική της λογική... Και αν 

θέλουμε να ζήσουμε με αυτή πρέπει να κάνουμε τις βέλτιστες επιλογές από αυτά που προσφέρει.

Αν είναι ένα πράγμα που θέλουμε να θυμάστε από το σημερινό συνέδριο είναι το ότι 

ο μόνος καλός σκελετός είναι ο χρυσός σκελετός. (εμφάνιση Gilda, χειροκρότημα)

Αυτή είναι η Gilda η μασκότ της Dow για το πρόγραμμα αποδεκτού κινδύνου. Αν έχετε έναν 

σκελετό στην ντουλάπα μπορεί να μην είναι ένας απλός σκελετός, αλλά να είναι ένας χρυσός 

σκελετός. (βίντεο) Και καθώς προχωράμε προς ένα μέλλον με όλο και πιο αυξανόμενη πολυπλοκότητα 
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και αυξανόμενες ευκαιρίες ο αποδεκτός κίνδυνος της Dow μπορεί να σας διαβεβαιώσει 

οτι η πινελιά σας θα είναι η πιο ισχυρή. Και θα ήθελα να ολοκληρώσω με ένα ποίημα.

Θα προτιμούσα να είμαι όμορφος παρά άσχημος

Θα προτιμούσα να είμαι νέος παρά γέρος

Αν δεν μπορώ να έχω ένα βαρέλι από ασήμι

Θα τα καταφέρω με μία μπάρα χρυσού.

Ευχαριστούμε πολύ. Ελπίζουμε να έρθετε κοντά και να ρίξετε μία πιο προσεκτική ματιά. 

(χειροκρότημα)» (μοίρασμα μπρελόκ)
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ΠΑΡΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΟΣ Β: Είμαι ο ..... 
ΑΝDY: Χάρηκα...
ΠΑΡΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΟΣ Β: Θέλω να 
εισάγω ένα νέο προϊόν στην αγορά. 
Όπως το κατάλαβα ο εκτιμητής 
κινδύνου σας, θα αντιλαμβάνεται την 
ανθρώπινη απειλή των επιπτώσεων 
σε αντιδιαστολή με το πόσο κέρδος 
μπορεί να έχει κανείς από αυτό... Με 
όποιον τρόπο κι αν το κάνετε αυτό, 
πρόκειται να κοστίσει πολλές ζωές 
. (γέλια)...  Αλλά αν βγάζετε λεφτά 
στην διαδικασία, τότε είναι αποδεκτό! 
(γέλια). Έτσι δεν είναι;
ΑΝDY: (γέλια) Ναι.. Βασικά.. Είναι 
ακριβώς αυτό που είπαμε.. Εννοώ 
είναι... Α.... Το βρήκατε μη....;;
ΠΑΡΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΟΣ Β: Απεναντίας! 
Σκέφτηκα ότι είναι ιδιαίτερα 

«αναζωογονητικό».

από https://www.youtube.com/
watch?v=295gCWahBxc  (17’04’’-
20’58’)

αντιδράσεις κοινού
ΑΝDY: Ευχαριστούμε πολύ!
ΠΑΡΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΟΣ Α: Ε.. Αυτή είναι η 
κάρτα μου.
ΑΝDY: Α! Βεβαίως... Είστε ένας από τους 
προηγούμενους ομιλητές. Ευχαριστούμε 
πολύ!
ΠΑΡΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΟΣ Α: Χάρηκα. Ήταν 
πολύ ενδιαφέον. Ε... Το μοντέλο σας 
είναι εφαρμόσιμο σε οτιδήποτε;... 
Εννοώ, είναι εφαρμόσιμο...  μπορούμε 
να το χρησιμοποιήσουμε στον τομέα της 
διοίκησης;
ΑΝDY: Μα φυσικά! Ναι !
ΠΑΡΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΟΣ Α: Ωραία.. Ξέρετε τα 
άτομα που δουλεύουμε στον τομέα της 
διοίκησης επιχειρήσεων κάνουμε πολλά 
ενδιαφέροντα πράγματα οπότε...
ΑΝDY: Θαυμάσια! Αυτό είναι καλο. (γέλια)
ΠΑΡΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΟΣ Α:Να είστε καλά.
ΑΝDY: Ευχαριστούμε πολύ!
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Οι	Yes	Men

Στην περιοχή του καλλιτεχνικού ακτιβισμού και ιδίως στις πρακτικές σαμποτάζ 

και τακτικής επίθεσης σε μεγάλες πολυεθνικές, αλλά όχι μόνο, συναντάμε την 

ομάδα Rtmark η οποία στη συνέχεια ονομάστηκε Yes Men. Ιδρύθηκε το 1993 

από τον Andy  Bichblaum και τον Μike Bonanno σιτς Η.Π.Α. τυπικά ως Εταιρία 

Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), όπου τα μέλη της διατηρούσαν την ανωνυμία 

τους και προστατεύονταν από το εταιρικό δίκαιο. Στόχοι τους αρχικά ήταν οι 

ενημερωτικές και πληροφοριακές τροποποιήσεις εμπορικών προϊόντων. 

Στην πρώιμη δράση τους συγκαταλέγεται ο «Οργανισμός Απελευθέρωσης 

των Barbie (Rtmark/Barbie Liberation Organization) μία δράση κατά την οποία 

αντάλλαξαν 300 συσκευές ήχου-φωνής των φιγούρων Barbie με εκείνες που 

βρίσκονταν σε φιγούρες στρατιωτών G.I.Joe. Τα τροποποιημένα πλέον προϊόντα 

επιστράφηκαν στα ράφια μεγάλων καταστημάτων και αλυσίδων παιχνιδιών και οι 

ανυποψίαστοι αγοραστές έμειναν έκπληκτοι από τη σύγχυση φύλου στα σύμβολα 

της αμερικανικής θηλυκότητας και αρρενωπότητας αντίστοιχα. Στόχος τους 

υπήρξε, εκτός των άλλων, η σάτιρα ενός καταναλωτικού προτύπου και η διάδοση 

του συμβάντος από τα Μ.Μ.Ε.. Η δράση αυτή ήταν μία από τις πρώτες φορές που 

το πέτυχαν. 

«Δεν είχαμε καταστρώσει κάποιο σχέδιο. Απλά αρχίσαμε να κάνουμε πράγματα 

που φαίνονταν να έχουν πλάκα και να είναι εύστοχα, και το ένα έφερε το άλλο». 1 

1 «The Yes Men», μτφ: Μάντυ Αλμπάνη, Το Πολιτικό Στη Σύγχρονη Τέχνη, Γιάννης Σταυρακάκης 
Γιάννης και Κωστής Σταφυλάκης(επιμ.), Εκκρεμές, Αθήνα, 2008 σ.367 
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Ανακαλύπτοντας πόσο εύκολο ήταν να ξεγελάσουν τους «ειδικούς», οι Υes 

Men προχώρησαν στη τακτική που οι ίδιοι αποκαλούν «διόρθωση ταυτότητας»2  

προσποιούμενοι τα υψηλόβαθμα στελέχη μεγάλων και αναγνωρισμένων 

οργανισμών.  Αρχικά δημιουργούν ένα ψεύτικο site στο διαδίκτυο, όπου 

δημοσιεύουν παραπλανητικές πληροφορίες που αφορούν την οικειοποιημένη 

ταυτότητα. Στη συνέχεια γίνονται αποδέκτες μηνυμάτων και προσκλήσεων από 

διάφορες τηλεοπτικές εκπομπές, διεθνή συνέδρια και άλλες επίσημες εκδηλώσεις. 

Σε αυτές τις προσκλήσεις ανταποκρίνονταν πάντα με «άπλετο ενθουσιασμό και 

αφοπλιστική ειλικρίνεια»3, εκμεταλλευόμενοι τη δυνατότητα που τους προσφέρεται 

για να καταγγείλουν άμεσα ότι εκείνοι θέλουν σε σχέση με την ταυτότητα που 

έχουν οικειοποιηθεί. 

«Κάποιες από τις παρουσιάσεις μας βασίζονταν σε επίσημες θεωρίες και 

πολιτικές, παρουσιασμένες όμως με πολύ περισσότερη ειλικρίνεια από τη 

συνήθη, γεγονός που τις έκανε να φαίνονται παράλογες, όπως και είναι στην 

πραγματικότητα. Σε άλλες περιπτώσεις απλώς απαγγέλαμε με στόμφο ανοησίες. 

Κάθε φορά περιμέναμε να μας φυλακίσουν, να μας πετάξουν έξω, να μας 

αφαιρέσουν τον λόγο ή τουλάχιστον να μας διακόψουν. Αλλά κανείς δεν εξεπλάγη. 

Αντιθέτως, μας χειροκροτούσαν.»4 

2 Οι Yes Men χρησιμοποιούν την λέξη «correction», η οποία εκτός από διόρθωση μπορεί να αποδοθεί 
και ως «τιμωρία» ή «σωφρονισμός», Το Πολιτικό Στη Σύγχρονη Τέχνη, ό.π., σ.378, υπ.1 
3 «The Yes Men», ό.π., σ.377 
4 Ό.π., σ,367 
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Η	περίπτωση	Dow	Chemicals

Στις πιο αναγνωρισμένες παρεμβάσεις των Yes Men συγκαταλέγεται η 

περίπτωση της Dow Chemicals. 

Οι Υes Men ανέπτυξαν μία ιστοσελίδα αντίγραφο της πολυεθνικής εταιρίας 

χημικών Dow Chemicals στην οποία κατέληγαν ανυποψίαστοι επισκέπτες. Η 

ιστοσελίδα επικεντρωνόταν σε ένα δυστύχημα διαρροής τοξικών αερίων στην πόλη 

Bhopal της Ινδίας το 1984, με συνέπεια το θάνατο χιλιάδων ανθρώπων. Η διαρροή 

έγινε σε εργοστάσιο χημικών της Union Carbide, εταιρίας που εξαγοράστηκε από 

την Dow. Κατά τους Yes Men, η εταιρία ύστερα από την εξαγορά ανέλαβε όλη την 

ευθύνη για αποζημιώσεις που εκκρεμούσαν εντός των Η.Π.Α. ,αλλά καμία για 

εκείνες των πληγέντων Ινδών πολιτών.

 Στις 29 Νοεμβρίου 2004, η πλαστή ιστοσελίδα DowEthics.com δέχτηκε ένα 

e-mail από το BBC, το οποίο, με αφορμή τη συμπλήρωση είκοσι χρόνων από το 

τραγικό δυστύχημα, ζητούσε από έναν αντιπρόσωπο της Dow να παρουσιαστεί 

δημόσια και να τοποθετηθεί για τη θέση της εταιρίας σχετικά με τη χημική 

καταστροφή στο Bhopal. Οι Yes Men άδραξαν την ευκαιρία. Ο Andy Bichlbaum υπό 

το όνομα «Jude Finisterra» («Finisterra»,«finished erra» = «το τέλος μίας εποχής») 

εμφανίστηκε στο BBC υποδυόμενος ένα στέλεχος της Dow. Δημόσια δήλωσε πως 

η εταιρεία αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για το ατύχημα του 1984 και πως είναι 

διατεθειμένη να συμβάλλει στην ανάπτυξη της περιοχής καθώς και να αποζημιώσει 

τους πληγέντες. Ακολούθησε θύελλα αντιδράσεων καθώς και πτώση των μετοχών 

της Dow. Όταν αργότερα η Dow αντιλήφθηκε το συμβάν οι Yes Men κλήθηκαν να 

απολογηθούν στο BBC World, όπως και έκαναν. Αποκάλυψαν τα σχέδια τους και 

μίλησαν ανοιχτά για τη στάση τους απέναντι στο θέμα.

Η εταιρία Dow παρολ’αυτά δεν σταμάτησε να αποτελεί στόχο της ομάδας. Στις 

28 Απριλίου 2005 οι Yes Men παρευρέθηκαν σε ένα συνέδριο τραπεζών στο Λονδίνο. 

Αφορμή υπήρξε και πάλι το πλαστό site Dowethics.com. Στο συνέδριο μίλησε ο 

Andy υποδυόμενος αυτή τη φορά τον «Erastus Hamm», αντιπρόσωπο της Dow. Με 

οπτικοακουστική παρουσίαση αποκάλυψε το ευφάνταστο πρόγραμμα «Αποδεκτού 

Κινδύνου», το οποίο υπολόγιζε πόσοι θάνατοι είναι αποδεκτοί όταν πετυχαίνονται 

ψηλά κέρδη σε μία εταιρία. Οι τραπεζίτες ενθουσιαστικά επικρότησαν την 

παρουσίαση, η οποία μάλιστα αποκάλυψε μία δολοφονική εταιρική πρακτική της 

εταιρίας IBM, κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Αρκετοί παρευρισκόμενοι υπέγραψαν 
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για την απόκτηση της άδειας κατοχής του υπολογιστικού προγράμματος  ενώ άλλοι 

πόζαραν δίπλα στο χρυσό σκελετό, μασκότ του προγράμματος, «Gilda». 
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Η	τακτική	της	υπερταύτισης	και	η	θεατρικότητα

Η ομάδα Yes Men δρα με αφορμή την παγκόσμια εξάπλωση της κουλτούρας 

του management και των οικονομικών πολιτικών. Υιοθετεί τακτικές παρεμβατικής 

σάτιρας οι οποίες ενσαρκώνονται στην ιδέα της «διόρθωσης ταυτότητας» μέσω της 

υπερταύτισης με μηχανισμούς εξουσίας, «με την έννοια της υπερβολικής και ως εκ 

τούτου δυνητικά ανατρεπτικής οικειοποίησης».5  

Σύμφωνα με τη συλλογικότητα  BAVO  η υπερταύτιση αποτελεί μία συγκεκριμένη 

τάση της σύγχρονης τέχνης, σύμφωνα με την οποία «οι καλλιτέχνες αντιμέτωποι με 

έναν κόσμο ο οποίος κυβερνάται από σκόπιμο κυνισμό,  εγκαταλείπουν στρατηγικά 

τη θέλησή τους να αντισταθούν, υποτάσσονται στο κατεστημένο και εφαρμόζουν 

τους κανόνες του τελευταίου με ακόμη περισσότερη συνέπεια και σχολαστικά από 

την υπόλοιπη κοινωνία».6  

Ο φιλόσοφος και θεωρητικός Slavoy Zizek δανείζεται από την ψυχανάλυση την 

έννοια της ταύτισης του Lacan και καθορίζει τον όρο υπερταύτιση στην πολιτική και 

την τέχνη σαν το «να παίρνει κανείς το σύστημα πιο σοβαρά απ’ ότι το ίδιο παίρνει 

τον εαυτό του». Η υπερταύτιση ανήκει στη σφαίρα της παρωδίας, της σάτιρας και 

του σαρκασμού, αλλά αντίθετα με αυτές τις πρακτικές αποκρύπτει σκόπιμα τα 

σαφή όρια μεταξύ των δύο συστημάτων. Περιέχει τεχνικές σαμποτάζ, συνειδητής 

μίμησης, υπονομευτικής απάτης, με σκοπό να απομυθοποιήσει τον ιδεολογικό 

πυρήνα του υπερταυτισμένου υποκειμένου. Δεν επιβάλει μια εξωτερική λογική 

ή ηθική για να αποκαλύψει διαρροές του συστήματος. Αντίθετα κάνει φανερά τα 

λογικά παράδοξα μέσω του ίδιου του συστήματος.7 

Δεδομένου λοιπόν ότι η υπερταύτιση έγκειται στην οικειοποίηση θέσεων 

ατόμου ή ομάδας ατόμων και παρουσίασής τους στην ακρότατη μορφή τους, στη 

δράση των Yes Men προκύπτει το ερώτημα του πού γίνεται χρήση της τακτικής της 

υπερταύτισης από τη στιγμή που η ίδια η παρέμβαση έγκειται σε μία διαφορετική 

τοποθέτηση από αυτή της οικειοποιούμενης ταυτότητας. 

5 Julian Stallabrass, «Τύποι και προοπτικές της ριζοσπαστικής τέχνης», Το Πολιτικό Στη Σύγχρονη 
Τέχνη, (επιμ.) Γιάννης Σταυρακάκης και Κωστής Σταφυλάκης., μτφ:Νίκος Ηλιάδης, Εκκρεμές, Αθήνα, 
2008 σ.36 

6 BAVO, Cultural Activism Today. The Art of Over-Identification, Episode Publishers, Ρότερνταμ, 
2007, σ.6 

7 «Greek Crisis and Overidentification Art Practices» Παρουσίαση του Κωστή Σταφυλάκη στο 
Utopiana Residency, Γενεύη, 2012 
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 Για να φτάσει στο σημείο να ολοκληρωθεί η δράση παρόλαυτά, έχει προηγηθεί 

συνειδητή υποταγή σε κανόνες τους οποίους δεν έχει θέσει η ίδια η ομάδα. Οι 

κανόνες αυτοί αφορούν κυρίως επικοινωνιακούς μηχανισμούς. Και είναι εκείνη τη 

στιγμή της εφαρμογής και της τήρησης αυτών των κανόνων που κάνει την εμφάνισή 

της μία μορφή «οριακής» θεατρικότητας, η οποία λειτουργεί σαν σκηνικό εργαλείο 

στην αφηγηματικότητα της δράσης.

 Μελετώντας τα χαρακτηριστικά αυτά μπορούμε να συγκρίνουμε τη δράση των 

Yes Men με τα δύο προηγούμενα παραδείγματα, τα οποία μπορούν πιο ξεκάθαρα 

να χαρακτηριστούν με τον καλλιτεχνικό όρο της επιτέλεσης (performance).

Σε πολλές δράσεις των Yes Men το πρώτο στάδιο της παρέμβασης τους αποτελεί η 

δημιουργία μίας ιστοσελίδας, της οποίας το στήσιμο μιμείται ακριβώς το σχεδιασμό 

της αυθεντικής.  Μέσα σε αυτή γίνεται στοχευμένη χρήση πραγματικών στοιχείων, 

ημερομηνιών και ονομάτων. Λόγω έλλειψης της φυσικής παρουσίας σε αυτό το 

στάδιο είναι δύσκολο να εντοπίσουμε ξεκάθαρα χαρακτηριστικά επιτέλεσης, όπως 

θα γίνει στη συνέχεια. Παρόλ’αυτά, είναι το σημείο στο οποίο ξεκαθαρίζονται 

οι ρόλοι και ορίζεται από εξωτερικούς παράγοντες και αυτοσχέδια το σενάριο 

σύμφωνα με το οποίο θα λειτουργήσει η συνέχεια της δράσης.   

Στο επόμενο στάδιο, αυτό της δημόσιας εμφάνισης, οι Yes Men κάνουν χρήση 

προσχεδιασμένου κειμένου, το οποίο παρουσιάζεται με τη μορφή λόγου μπροστά 

σε κοινό (σχήμα ηθοποιού-κοινού, κάτι που ενισχύει το χαρακτήρα της δράσης ως 

επιτελεστικής πρακτικής). Παρόλο που η θέση η οποία παρουσιάζεται είναι αντίθετη 

με αυτή που θα υποστήριζε το οικειοποιημένο πρόσωπο, χρησιμοποιείται κείμενο 

του οποίου το λεξιλόγιο αναπαράγει την οικειοποιημένη ταυτότητα. Η θεατρικότητα 

σε αυτό το σημείο χειρίζεται το λόγο, τις χειρονομίες, τις εκφραστικές κινήσεις 

που αναμορφώνουν την όψη του ηθοποιού-δρώντος προσώπου. Πρόκειται για τη 

διαδραμάτιση ενός ρόλου ο οποίος αναμοχλεύει εργαλεία θεατρικά, με σκοπό την 

αλληλεπίδραση και την πρόκληση των αντιδράσεων.

Στο τέλος του προσχεδιασμένου κειμένου με τη μορφή λόγου, έρχεται η 

στιγμή του αυτοσχεδιαστικού λόγου, υπό τη μορφή απαντήσεων σε στοχευμένες 

ερωτήσεις. Οι απαντήσεις είναι προμελετημένες, αφού πρέπει να ανασυνθέσουν 

εκ νέου την ίδια ακριβώς θέση χωρίς εννοιολογικά κενά. Σε μερικές περιπτώσεις 

το κείμενο διακόπτεται πριν την ολοκλήρωσή του, από αντιδράσεις του κοινού, 
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οδηγώντας σε έναν πρώιμο λεκτικό αυτοσχεδιασμό.8  Και σε αυτό το στάδιο η 

θεατρικότητα έγκειται στο ρόλο που παρουσιάζεται επί σκηνής και ο οποίος 

κατασκευάζεται και ανακατασκευάζεται από θεατές και ηθοποιό κατά τη διάρκεια 

της δράσης. 

8 Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η εμφάνιση των Yes Men σε συνέδριο ως εκπρόσωποι του Chamber of 
Commerce (Επιμελητήριο Εμπορίου), όπου η ομιλία του Andy ως μέλος του επιμελητηρίου, διακόπτεται 
και ο Andy κατηγορείται για απάτη από άτομο του κοινού, το οποίο αντιπροσωπεύει το Chamber 
of Commerce. Η δράση αυτή κατηγορήθηκε στη συνέχεια δικαστικά για καταπάτηση εμπορικής 
επωνυμίας, για κυβερνοπειρατεία, και κλοπή εμπορικής ταυτότητας.
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Τα	αντικείμενα-props

Εκτός από το ρόλο του δρώντος προσώπου, ο οποίος αναμφίβολα είναι αυτός 

του ηθοποιού μπροστά σε κοινό, η θεατρικότητα της δράσης των Yes Men ενισχύεται 

επιπλέον από τη χρήση επιτελεστικών αντικειμένων (props), τα οποία αποτελούν 

βασικό παράγοντα για την πρόκληση της διάδρασης στις περισσότερες εμφανίσεις 

τους. Αναλύοντας τη θεατρικότητα των επικοινωνιακών μηχανισμών των Yes Men, 

με αφορμή την παρούσα μελέτη περίπτωσης, αναφέρονται παραδείγματα από 

προηγούμενες δράσεις τους, στις οποίες τα αντικείμενα έχουν το κεντρικό ρόλο 

στην πρόκληση διάδρασης με το κοινό.  

1. Gilda

Στο παράδειγμα του Διεθνούς 

Συνεδρίου στο Λονδίνο, ο 

«εκπρόσωπος» της Dow «Εράστους 

Χαμμ» παρουσιάζει στους θεατές 

τον χρυσό ανθρώπινο σκελετό με το 

όνομα Τζίλντα. Το κατασκευασμένο 

από τους ίδιους τους Yes Men, 

αντικείμενο αποτελεί τη «μασκότ» 

της πρότασής τους και ενισχύει 

κατά πολύ την τοποθέτησή τους, 

επιβεβαιώνοντας τον κυνισμό και 

την σατιρική τους διάθεση σύμφωνα 

με την οποία  αντιμετωπίζουν την 

κατάσταση. Ο χρυσός σκελετός 

– μασκότ της παρουσίασης 

μοιράστηκε στη συνέχεια στο 

κοινό σε μορφή μπρελόκ. Στο 

τέλος της παρουσίασης, μετά από 

παρότρυνση του ομιλητή, το κοινό 

φωτογραφίζεται δίπλα στη μασκότ.
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2.	 Vivolian	κερί	από	

βιοκαύσιμο	

Στις 14 Ιουνίου του 2007 οι 

Yes Men παραβρέθηκαν στο 

μεγαλύτερο πετρελαϊκό συνέδριο 

του Καναδά, ως εκπρόσωποι 

της ExxonMobil και του Εθνικού 

Συμβουλίου Πετρελαίου. Μπροστά 

σε περίπου 300 επιχειρηματίες της 

βιομηχανίας πετρελαιοειδών, το 

Εθνικό Συμβούλιο Πετρελαίου θα 

ανακοίνωνε τα πολυαναμενόμενα 

αποτελέσματα μιας μελέτης που 

του ανέθεσε ο υπουργός Ενέργειας 

των ΗΠΑ, σε μια ομιλία που 

διαφημίστηκε σαν το σημαντικότερο 

γεγονός του συνεδρίου. 

Στην ομιλία του, όμως, ο 

«εκπρόσωπος του Συμβουλίου 

Πετρελαίου», μέλος των Yes 

Men, ανακοίνωσε την κατάληξη 

μίας μελέτης σύμφωνα με την 

οποία η ενεργειακή πολιτική των 

ΗΠΑ και του Καναδά μεγαλώνει 

την πιθανότητα να συμβούν 

περιβαλλοντικές καταστροφές 

πλανητικής κλίμακας. Καθησύχασε 

όμως το ακροατήριο, καθώς 

ακόμα και σε αυτή την περίπτωση 

η βιομηχανία πετρελαίου θα 

συνεχίζει να παράγει καύσιμα, 

μετατρέποντας τα πτώματα των 

δισεκατομμυρίων ανθρώπων που 
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θα πεθάνουν λόγω της κλιματικής 

αλλαγής, σε πετρέλαιο.

Το όλο εγχείρημα ονομάστηκε 

Vivoleum, σε ελεύθερη 

μετάφραση «Ζωντανέλαιο». Οι 

παρευρισκόμενοι άκουσαν με 

προσοχή την ομιλία και κατόπιν 

άναψαν «αναμνηστικά κεριά», τα 

οποία μοίρασε ο Mike (ως Βάμος), 

εις μνήμην των μελλοντικών 

θυμάτων της κλιματικής αλλαγής. 

Στη συνέχεια αποκαλύφθηκε ότι 

τα κεριά ήταν φτιαγμένα από 

Vivoleum, το οποίο δημιουργήθηκε 

από το πτώμα ενός επιστάτη της 

Exxon που πέθανε ύστερα από την 

έκθεσή του σε τοξικά αέρια στις 

εγκαταστάσεις της εταιρίας. 

Αφού άρχισε να προβάλλεται 

το βίντεο-βιογραφία του επιστάτη, 

οι διοργανωτές απομάκρυναν 

τον Βάμος από το βήμα. Καθώς η 

ασφάλεια τον έβγαζε έξω από την 

αίθουσα, ο έτερος παρευρισκόμενος 

των Yes Men προσεγγίστηκε 

από δημοσιογράφους και έκανε 

δηλώσεις σχετικές με το Vivoleum 

ως εκπρόσωπος της Exxon μέχρι να 

συλληφθεί και αυτός. Η καναδική 

αστυνομία δεν διαπίστωσε κάποια 

παράβαση κι έτσι αφέθηκαν και οι 

δυο ελεύθεροι. 

3.	 	παράδειγμα	:	survival	balls

Καλεσμένοι σε συνέδριο στη Φλόριντα, 

που αφορούσε οικονομικές απώλεις 

οφειλόμενες σε φυσικές καταστροφές, 

οι Yes Men παρουσιάζουν  μια αυτόνομη 

ενεργειακά πλαστική καμπίνα έκτακτης 

ανάγκης. Αυτή η προηγμένη τεχνολογικά 

κατασκευή αναφέρεται στα μεγαλόβαθμα 

στελέχη των εταιριών, των οποίων 

οι αποφάσεις έχουν καταστροφικές 

συνέπειες στην κλιματική αλλαγή ενώ 

μία περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένη 

πολιτική θα υποβάθμιζε τα κέρδη τους. Η 

καμπίνα σε μορφή αμοιβάδας, περιέχει 

αυτόνομο σύστημα θέρμανσης, ψύξης και 

ανακύκλωσης φυσικών ρύπων, υποδομές 

αυτόματων μηχανισμών άμυνας και χωράει 

μέχρι δύο άτομα. «Αποτελεί μία αυτόνομη 

φρουρούμενη κοινότητα.» 9  

 

9 Λόγια του Andy Bichblaum ως Fred Wolf από: http://theyesmen.org/hijinks/survivaball
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Τα props (property - ιδιοκτησία) αποτελούν αντικείμενα, τα οποία χρησιμοποιούν 

οι ηθοποιοί κατά την εκτέλεση μίας θεατρικής πράξης ή μίας performance. 

Πρόκειται για οποιοδήποτε κινητό αντικείμενο στο στήσιμο μίας σκηνής, πέρα από 

τα κουστούμια, το σκηνικό και τον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. 

Ο Schechner στο βιβλίο του Η Θεωρία της Επιτέλεσης, κατατάσσει τα αντικείμενα 

ως βασικό παράγοντα στην πραγματοποίηση μίας performance, ανάμεσα στους 

παράγοντες χρόνο, χώρο, κοινό, σενάριο.10  Αναφέρει ότι συχνά τα θεατρικά props 

έχουν μικρή εμπορική και υλική αξία σε σχέση με τα αντικείμενα της καθημερινής 

ζωής, τα οποία αξιολογούνται συχνά σύμφωνα με την πρακτική, την αισθητική ή 

την ανταλλακτική τους αξία. Εντούτοις, κατά τη διάρκεια μίας θεατρικής πράξης ή 

μίας πράξης επιτέλεσης τα αντικείμενα αποκτούν μέγιστη σημασία, αποτελώντας 

συχνά το κέντρο όλης της δράσης και παίζοντας καθοριστικό ρόλο στην δημιουργία 

μίας συμβολικής πραγματικότητας.

Στις δράσεις των Yes Men, τα αντικείμενα συμβάλλουν στην αμεσότητα της 

πράξης, κάτι που βοηθά στην δημιουργία μορφών αλληλεπίδρασης μεταξύ αυτών 

και των θεατών ή μεταξύ των θεατών και μόνο. Το αντικείμενο είτε μοιράζεται στο 

κοινό, είτε στέκεται στη «σκηνή» προτρέποντας την παρατήρησή του. Το κοινό 

μπορεί να τα δει απτά μπροστά του ή να πάει κοντά, να τα ακουμπήσει. Με τη 

χρήση τους επιδιώκεται η ενεργοποίηση των θεατών καθώς, προτρέποντας τους σε 

σωματική εμπειρία, προβάλλουν την ζωτική ενέργεια της σωματικής παρουσίας. 

Η θεατρικότητα της υπερταύτισης παρολ’αυτά δεν έγκειται μόνο στον τρόπο 

χρήσης και παρουσίασης αντικειμένων. Κατά την διάρκεια του εγχειρήματος 

πραγματοποιείται μία μορφή οικειοποίησης του χώρου, με την έννοια της χρήσης 

του και των χαρακτηριστικών του με σκοπό την ενίσχυση των επικοινωνιακών 

μηχανισμών.

10 Schechner, Richard, Performance Theory, revised edition of Essays on Performance Theory, 
Routledge, Λονδίνο-Νέα Υόρκη, 1988, σ.11 
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Ο	χώρος	δράσης

Οι τόποι που επιλέγουν οι Yes Men για την πραγματοποίηση της δράσης τους 

έχουν συγκεκριμένα χωρικά χαρακτηριστικά. Για παράδειγμα στο αμφιθέατρο 

ενός Πανεπιστημίου ή στην αίθουσα συνεδριάσεων ενός ξενοδοχείου υπονοείται 

διαφορετική προϋπάρχουσα σχέση υποκειμένου-χώρου. Οι επικοινωνιακοί 

μηχανισμοί που χρησιμοποιούν οι Yes Men είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι με αυτές 

τις προϋπάρχουσες χωρικές συνθήκες.

 Κάνοντας μία χωρική κατηγοριοποίηση των εμφανίσεων της ομάδας στο 

συγκεκριμένο παράδειγμα, μας επιτρέπεται να κατανοήσουμε καλύτερα τους 

μηχανισμούς οικειοποίησης καθώς και τις διαφορετικές εκφάνσεις εμφάνισης 

αυτής της πράξης επιτέλεσης.
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1.	 Θεατρική	χωρική	δομή

Οι περισσότερες εμφανίσεις των Yes Men οφείλονται σε προσκλήσεις που 

έχουν δεχτεί για να συμμετάσχουν σε διεθνή συνέδρια και συνεντεύξεις τύπου. 

Στο επιλεγμένο παράδειγμα, το συνέδριο λαμβάνει χώρα στο συνεδριακό χώρο για 

εταιρικές συναντήσεις του ξενοδοχείου Millenium, στο Kensington του Λονδίνου. 

Ένα άτομο παρουσιάζει μία επιχειρηματική θέση μπροστά σε άλλα άτομα, 

τα οποία παρακολουθούν την παρουσίαση καθιστοί. Ο χώρος όπου γίνεται η 

παρουσίαση ακολουθεί συμβάσεις θεατρικού χώρου:  καρέκλες τοποθετημένες με 

τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργείται ορατότητα σε όλους στο σημείο παρουσίασης, 

υπερυψωμένος χώρος όπου εμφανίζονται τα «δημόσια πρόσωπα», μικρόφωνα, 

διότι ο χώρος είναι αρκετά μεγάλος. Δημιουργείται έτσι μία χωρική διάκριση: αυτή 

του θεατή και της σκηνής. Η παρέμβαση παίρνει τη μορφή μίας πράξης επιτέλεσης. 

Ο ηθοποιός-performer των Yes Men οικειοποιείται τον ήδη θεατρικά δομημένο χώρο 

για να ερμηνεύσει τον ρόλο του, ενώ οι ανυποψίαστοι θεατές απομακρυσμένοι 

χωρικά και συναισθηματικά από το δρον πρόσωπο, παρακολουθούν την 

διαδραμάτηση της δράσης.  
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2. Media

Η δεύτερη χωρική κατηγορία των πράξεων επιτέλεσης της ομάδας Yes Men είναι 

ο «δημόσιος» κοινωνικός χώρος του τηλεοπτικού μέσου.  Το κοινό σε αυτή την 

περίπτωση δεν είναι μόνο τα παρευρισκόμενα άτομα του χώρου (δημοσιογράφοι, 

τεχνικοί και άλλοι),  αλλά το ευρύτερο τηλεοπτικό κοινό. Δραστηριοποιούνται στην 

ευρεία έννοια της δημόσιας σφαίρας με σκοπό την αναπαραγωγή των θέσεών τους 

με τη μέγιστη γνωστοποίηση του συμβάντος. Κάτι που αποτελεί καίριο στόχο τους, 

ελπίζοντας πως μπορεί να είναι η απειλή της γνωστοποίησης εκείνη που μπορεί να 

επιφέρει αλλαγές στις πολιτικές της εκάστοτε οικειοποιημένης ταυτότητας. 

Πέρα από τις εμφανίσεις σε τηλεοπτικές συνεντεύξεις, τα media αποτελούν 

βασικό χώρο δράσης των Yes Men και στο επίπεδο δράσης τους μέσω διαδικτύου. Οι 

πρακτικές παρέμβασής τους δεν θα είχαν νόημα αν έμεναν στο χωρικό περιβάλλον 

που ορίζει η στιγμή της παρουσίασης. Τους ενδιαφέρει ιδιαίτερα η προέκταση που 

μπορεί μία πλαστή ιστοσελίδα να πάρει μέσω της επικοινωνιακής εμβέλειας που 

προσφέρει το διαδίκτυο. 
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3. Δημόσιος Χώρος 

Στις 4 Ιουλίου 2009 εκτυπώθηκαν 1.200.000 αντίτυπα Νew York Τimes Special 

Edition. Τα ξημερώματα κιόλας οδηγήθηκαν σε προκαθορισμένες περιοχές, όπου 

χιλιάδες εθελοντές ήταν έτοιμοι να μοιράσουν τη δεκατετρασέλιδη εφημερίδα 

δωρεάν στο δρόμο. Τα άρθρα στην εφημερίδα ανακοινώνουν την «Ιδρυση μίας 

Ενιαίας Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης» την «Καθιέρωση του Νόμου Μέγιστου 

Μισθού», την «Απόσυρση του Εθνικού Αμερικανικού Κόμματος από την Κυβέρνηση» 

και «Λήξη του Πολέμου στο Ιράκ». Η εφημερίδα περιλάμβανε παγκόσμια, εθνικά, 

τοπικά και επιχειρηματικά άρθρα, γνώμες συντακτών, διαφημίσεις καθώς και μία 

σελίδα με διορθώσεις που αφορούσαν προηγούμενα τεύχη

Στην ενότητα της οικειοποίησης ενός τυπικά δημόσιου χώρου, όπως κάνει η Piper 

και ο  Boal συμπεριλαμβάνεται και η δράση των Yes Men κατά την οποία μοιράστηκε 

στους δρόμους της Νέας Υόρκης, μία πλαστή εφημερίδα New York Times. Το κοινό 

σε αυτό το παράδειγμα είναι το τυχαίο κοινό, ίδιο υπό κάποια έννοια, με εκείνο 

του βαγονιού στο μετρό του Boal, ή του μεγάλου εμπορικού καταστήματος της 

Piper. Η επιτελεστική πράξη έγκειται στο γεγονός της δημιουργίας μίας στιγμιαίας 

ρευστής σχέσης και εμπειρίας μεταξύ ενός κοινού και ενός δρώντος προσώπου. 

Σε αυτή την περίπτωση το αντικείμενο έχει όλη τη δύναμη, το οποίο εισβάλλει 

σαν φυσική παρουσία στην παγιωμένη καθημερινότητα, δημιουργώντας μία άμεση 

επικοινωνία με την κοινωνική πραγματικότητα.  
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Το	κοινό

Το ερώτημα που τίθεται συγκριτικά μάλιστα με τα δύο προηγούμενα 

παραδείγματα της μελέτης, στα οποία η εισβολή της δράσης στο δημόσιο χώρο 

επιτρέπει τη δημιουργία ενός κοινού τυχαίου, είναι σε ποιο κοινό πραγματικά 

αναφέρεται η πράξη υπερταύτισης των Yes Men; Δηλαδή τι είδους συμμετοχή 

προκαλείται μέσω μίας τέτοιας πράξης και τι είδους σχέσεις δημιουργούνται 

μεταξύ του κοινού στο οποίο αυτή αναφέρεται;

Η δράση των Yes Men διαφέρει από τα δύο προηγούμενα στην άμεσα ακτιβιστική 

πρόθεση που τη διακατέχει. Έτσι κύριο και αρχικό στόχο της ομάδας αποτελεί η 

οικειοποιημένη ταυτότητα, και η γενικότερη κουλτούρα και πολιτική που αυτή 

εκφράζει και στην στην οποία η ομάδα επιχειρεί να εναντιωθεί.

 Το οικειοποιημένο πρόσωπο και η ομάδα των ανθρώπων που αυτό εκπροσωπεύει, 

π.χ. η εταιρεία, έρχεται αντιμέτωπο όχι με μία δύσπιστη τοποθέτηση, αλλά με 

κάποιον ο οποίος με άπλετο ενθουσιασμό εκμηδενίζει τελείως οποιαδήποτε 

κριτική απόσταση, ταυτίζεται στιγμιαία με τις τοποθετήσεις της, υποστηρίζει την 

ιδεολογία και το πολιτικό της πρόγραμμα  αποκαλύπτοντας παράλληλα αλήθειες 

που αφορούν τις πολιτικές της. 

Αντιμέτωπη με μία τέτοιου είδους σάτιρα της νεο-φιλελεύθερης ιδεολογίας, η 

εκάστοτε οικειοποιημένη ταυτότητα δεν μπορεί παρά να καταστείλει το ίδιο της 

το μήνυμα. Με άλλα λόγια η στρατηγική της υπερταύτισης των Yes Men φέρνει 

τον «αντίπαλο» αντιμέτωπο με τις ιδεολογικές του κατασκευές και ταυτίσεις, 

αναγκάζοντάς τον να αρνηθεί ή να αμφισβητήσει την προσκόλλησή του σε μία 

νεο-φιλελεύθερη πολιτική.11  

Μία μορφή διάδρασης πραγματοποιείται δηλαδή αρχικά μέσω αναθεώρησης 

της πολιτικής της οικειοποιημένης ταυτότητας, κάτι που γίνεται φανερά στο 

παράδειγμα της Dow Ethics. Η εταιρία μετά από λίγο καιρό από την εμφάνιση των 

YesMen στο BBC, ανακοίνωσε την αύξηση του ποσού της αποζημίωσης για τους 

πληγέντες στην Ινδία. 

Το κοινό όμως μίας πράξης υπερταύτισης δεν είναι μόνο η στοχευμένη 

οικειοποιημένη ταυτότητα. Το ανίδεο κοινό των media καθώς και το ειδικό κοινό  

11 BAVO, «Always Choose The Worst Option: Artistic Resistance and The Strategy of 
Overidentification», στο Cultural Activism Today http://www.bavo.biz/texts/view/45, 
ημ.ανάρτησης:30/10/2007 
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των συνεδρίων, άκριτα υπομένει τις ανόητες σκηνοθετημένες παρουσιάσεις. Οι 

Yes Men παρουσιάζουν την επίσημη θέση της οικειοποιημένης ταυτότητας στην πιο 

αδιαμεσολάβητη μορφή της, απογυμνωμένη από κάθε είδους ηθικούς φραγμούς 

και το κάνουν αυτό στη μορφή μίας υπερσαφής τοποθέτησης. Στοχεύουν στην 

παρουσίαση του αντιπάλου με τον πιο σαφή τρόπο, υποστηρίζοντας το λόγο του 

με ακραία σαφήνεια. Ο στόχος είναι μεν να μπερδέψουν. Αλλά η τακτική τους 

περιλαμβάνει μία υπερβολική υπερταύτιση με κάτι που αναπόφευκτα προκαλεί 

δυσπιστία. 

Πού έγκειται σε ένα τέτοιο κοινό η πρόκληση συμμετοχής; 
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Πράξη	κριτικής	αποδόμησης

Η πρακτική των Yes Men αντιπροσωπεύει μία απόπειρα να ερευνηθεί μία 

απάντηση στην επιβαλλόμενη παγκοσμιοποιημένη οικονομική κουλτούρα, έτσι 

ώστε να γίνει δυνατός ένας διάλογος με το αλλοτριωτικό περιβάλλον. 

Η πρόκληση αυτής της απάντησης και του διαλόγου επιτυγχάνεται τόσο μέσα 

από την αποδόμηση που έρχεται σε αντίθεση, όσο και μέσα από την επιθετική 

εισβολή στο ίδιο το σύστημα, που πάντοτε αποσκοπούσε να αποκρύψει 

πολιτικές που εφαρμόζονται με γνώμονα το κέρδος. Η δραστηριότητα των Yes 

Men  παρόλη την εγγύτητα η οποία επιτυγχάνεται μέσω της συνάντησης με το 

εσώτερο εννοιολογικό πεδίο μίας ταυτότητας, βασίζεται σε μία αποστασιοποίηση.  

Χρησιμοποιεί αυθεντικές πηγές ενάντια στην ίδια τη δυναμική που αυτές 

εμπεριέχουν: «Αναδομεί εκτελώντας μία παραπλανητική από-παραπλάνηση.»12  

Ερευνώντας το είδος της «κοινωνικής λειτουργικότητας»13 που μία τέτοια 

πρακτική μπορεί να δημιουργήσει, μελετώντας παράλληλα τις συνέπειές της στον 

τρόπο που ερμηνεύουμε τον δημόσιο χώρο, θα πρέπει να την κατανοήσουμε ως 

μία κριτική παρέμβαση, στόχο της οποίας αποτελεί η δημιουργία ρήξης  με την 

ενότητα του χώρου και του χρόνου, ένα διακύβευμα διαρκές της εξουσίας. 

Μία τέτοια πρόθεση παραπέμπει στο αγωνιστικό πρότυπο της Chantal Mouffe, 

κατά το οποίο «ο δημόσιος χώρος αποτελεί ένα πεδίο αντιπαράθεσης, μέσα στο 

οποίο συγκρούονται διαφορετικά ηγεμονικά σχέδια, χωρίς καμία δυνατότητα 

τελικής συμφιλίωσης».14  

Από αυτή τη ματιά, οι Yes Men υποσκάπτοντας τους τρόπους λειτουργίας 

του ισχύοντος συστήματος, δημιουργούν αγωνιστικούς χώρους στους οποίους 

εμφανίζονται στοιχεία που αποκρύπτονται από την επικρατούσα συναίνεση. 

Δημιουργείται έτσι ένας ασφυκτικός κλοιός εντός του συστήματος, μη επιτρέποντας 

12 Το αναφέρει ο Alexei Monroe στην περιγραφή της δραστηριότητας του ΝSK στην Τέχνη του 
Κράτους, το οποίο παρουσιάζει ομοιότητες με την παρούσα μελέτη περίπτωσης ως προς την τακτική 
της συστημικής αποσύνδεσης (υπερταύτισης): «Το εγχείρημα (…) αναδομεί (reconstructs) εκτελώντας 
μία παραπλανητική από-παραπλάνηση (mystifying de-mystification)».Το Πολιτικό Στη Σύγχρονη 
Τέχνη, ό.π., σ.333 
13 Άντζελα Δημητρακάκη, Τέχνη και Παγκοσμιοποίηση: Από το μεταμοντέρνο σημείο στη βιοπολιτική 
αρένα, Εστία,  Αθήνα, 2013 σ.30 
14 Chantal Mouffe, «Καλλιτεχνικός Ακτιβισμός και Αγωνιστικά Πεδία», Το Πολιτικό Στη Σύγχρονη 
Τέχνη, ό.π., σ. 291 

LAYOUT1.indd   96 6/26/2014   1:25:36 AM



97

YES MEN_DOW CHEMICALS: Η ΥΠΕΡΤΑΥΤΙΣΗ

στα άτομα την έξοδό τους από τους ήδη ισχύοντες κανόνες που το χαρακτηρίζουν. 

Πρόκειται για ένα χώρο όπου υποδαυλίζεται η διαφωνία, μέσω της πρόκλησης για 

παραγωγή συλλογικής σκέψης γύρω από σχήματα από τα οποία εξαρτάται η κοινωνία.

Θα μπορούσε κάποιος να αντιτείνει ότι οι Yes Men ενισχύουν τη μεταμοντέρνα 

πρακτική της επανάληψης, ενέχοντας το κίνδυνο της συνήθειας, ή ακόμα του 

εξωραϊσμού του συστήματος που μεταχειρίζεται. Παρολ’αυτά, η δράση τους υπερβαίνει 

την «απλή» επανάληψη, επειδή περιλαμβάνει την αντιπαράθεση και τη διαφωνία, 

κάτι που κάνει την κοινωνία να αντιμετωπίσει χωρίς διαμεσολαβητικούς μηχανισμούς 

την υπονόμευση του ίδιου της συστήματος.15  

Στο βαθμό που στη σύγχρονη μεγαλούπολη «ο ουτοπισμός γίνεται αντιληπτός ως 

φυγή, αν όχι ως διαστροφή, καθίσταται δυνατή μία ανάγνωση τέτοιων πρακτικών, 

σύμφωνα με την οποία αυτές υπερασπίζονται το δικαίωμα να φανταζόμαστε μία 

«φυγή», που ασκεί κριτική στην πραγματικότητα και αρνείται να αναγνωρίσει τους 

περιορισμούς που επιβάλλονται από όλα τα «υπαρκτά» πολιτιστικά, πολιτικά και 

οικονομικά καθεστώτα».16  

Τέτοιες πρακτικές αποσκοπούν στην ενεργοποίηση μίας πολιτικής δημόσιας 

σφαίρας εκτός των άλλων παιγνιώδους, παραβατικής και αντι-συστημικής.

15 Alexei Monrow, ό.π.,σ.329 
16 Ό.π., σ.362
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Συμπεράσματα

Η μετατόπιση του ενδιαφέροντος από τον δημόσιο χώρο στη δημόσια σφαίρα 

εισάγει το ζήτημα της αντίληψης του χώρου, όχι ως μίας δεδομένης χωρικότητας, 

αλλά ως κοινωνικής πραγματικότητας.

Οι τρεις μελέτες περίπτωσης, αναπροσδιορίζοντας την παραδοσιακή σχέση 

ανάμεσα στον καλλιτέχνη και τον θεατή και βρισκόμενες στα όρια καθημερινότητας 

και επιτέλεσης, δημιουργούν διαδράσεις μεταξύ θεατών, αλλά και δρώντων 

προσώπων, οι οποίες επιτρέπουν την ανάδειξη ενός επικοινωνιακού χώρου. 

Ο χώρος αυτός ενεργοποιεί μία δημόσια πολιτική σφαίρα, μέσω της ανάδειξης 

σχέσεων ατόμων με διεκδικήσεις(Piper, Boal) ή συγκρουόμενα συμφέροντα 

εξουσίας (Yes Men), σε τόπους δημόσιας συνάθροισης (π.χ.το Empire State Building 

για την Piper, ένα βαγόνι του μετρό για τον Boal, η μια συνεδριακή αίθουσα για 

τους Yes Men )

Στο Catalysis Series, το ανθρώπινο σώμα δραματοποιείται θίγοντας ζητήματα 

συνύπαρξης ετεροτήτων στο δημόσιο χώρο. Η Piper χρησιμοποιεί απλό σενάριο, 

σε διάρκεια, το οποίο επαναλαμβάνει σε διάφορες παραλλαγές στους δημόσιους 

χώρους της πόλης. Ο χρόνος που δίνει στον θεατή για να αντιδράσει είναι αυτός 

που μεσολαβεί σε μία στιγμή τυχαίας συνάντησης. Ο θεατής δεν έχει χρόνο να 

συνειδητοποιήσει το προσλαμβάνον ανοίκειο κοινωνικά οπτικό ερέθισμα, κάτι 

που τον ωθεί στην τοποθέτηση εναντίον του. Παίρνει μία ξεκάθαρη εναντιωματική 

θέση, η οποία δημιουργείται από μία ξεκάθαρη πρόκληση. Παρόλη την σαφή  

τοποθέτηση του ως προς τη δράση, αφήνονται παρολ’αυτά ανοιχτά ενδεχόμενα 

για το που μπορεί εν τέλει να οδηγήσει μία τέτοια παρέμβαση. Η Piper εμφανίζεται 

σε χώρους που αντικατοπτρίζουν ένα συλλογικό σώμα αστικού «μπιχεβιορισμού». 

Η διάδραση με τον θεατή, τον χρήστη αυτών των χώρων, έγκειται στην εμπλοκή 

του στην κατάσταση εναντίωσης που αφορά την κανονικότητα της κοινωνικής 

ταυτότητας και των σωματικών συμπεριφορών. Αντιμετωπίζοντας την «ξένη» 

και «ανοίκεια» ζωντανή παρουσία, σωματοποιούνται συναισθήματα, τα οποία 

προσεγγίζουν μία σχεσιακή διαδικασία με το περιβάλλον. 

Με τη μετατροπή των θεατών σε δρώντα πρόσωπα στη σκηνή της δράσης,(spect-

actor) και κατ’ επέκταση στη ζωή, το Αόρατο Θέατρο δίνει τη δυνατότητα στην 

ανάδειξη μίας θεατρικής πραγματικότητας, η οποία δρα έμπρακτα σαν «αντίσταση» 

ενάντια σε κοινωνικά και στερεοτυπικά ζητήματα. Στο Αόρατο Θέατρο ο θεατής 
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εμπλέκεται σε έναν διάλογο. Όπως στη δράση της Piper, υπάρχει και εδώ το 

στοιχείο της αντίθεσης, αλλά εκδηλώνεται με την ιδιότητα της διαμάχης. Υπονοείται 

δηλαδή η εμπλοκή του θεατή σε μία διαδικασία, σε αντίθεση με την εναντιωματική 

τοποθέτηση της Piper, η οποία προτάσσει μία προκαθορισμένη κατάσταση. Σε 

μία πράξη Αόρατου Θεάτρου ο θεατής, όντας παράλληλα ο πρωταγωνιστής, 

συνειδητοποιεί και τοποθετείται κατά τη διάρκεια της δράσης και όχι στιγμιαία. 

Μέσω του διαλόγου, πράττει, τοποθετείται υπέρ του σεναρίου ή του αντι-σεναρίου 

και αναλαμβάνει ευθύνες. 

 Με θεατρική και επιτελεστική εκφορά, το αντι-σενάριο δημιουργεί ρήξη με 

την καθημερινότητα, διαδραματίζοντας καταλυτικό ρόλο στη συμμετοχή και 

ενδυνάμωση του θεατή. Με την υποκίνηση των ηθοποιών, η στιγμή της συμμετοχής 

ενέχει τη διαλεκτική αλληλεπίδραση, η οποία οδηγεί στην ανάδειξη προσωρινών 

κοινοτήτων. Χρησιμοποιώντας και αυτό τη δύναμη της σωματικής παρουσίας για 

την πρόκληση αντιδράσεων, προτάσσει την ομαδικότητα, την συνύπαρξη και 

την επικοινωνία σε αντίθεση με την εναντιωματική και κατά τα άλλα προσωπική 

αντίδραση του θεατή που επιδιώκει η Piper. Μιλάμε για μία δημόσια σφαίρα 

πολιτική, βασισμένη αυτή τη φορά σε σχεδιασμένες διαλογικές διαδικασίες.

Θεωρώντας την εμπλοκή του κοινού σε μία κατάσταση, η οποία δεν 

αναγνωρίζεται ως καλλιτεχνική διαδικασία, ικανή να δημιουργήσει χώρους 

συμβολικούς, το Αόρατο Θέατρο του Boal και η τακτική του διαλόγου που 

προτάσσει, θα μπορούσαμε να πούμε πως αποτελεί ένα διαφορετικό παράδειγμα 

κοινωνικής καλλιτεχνικής πρακτικής.  

Σε αντίθεση με τις δύο προηγούμενες μελέτες περίπτωσης, οι οποίες εμπλέκονται 

στην καθημερινότητα της πόλης, ο τρόπος προσέγγισης της διάδρασης των Yes 

Men αφορά κυρίως ζητήματα παγκόσμιας εμβέλειας. Η χρήση της τακτικής της 

υπερταύτισης λειτουργεί στη συγκεκριμένη δράση, ως τρόπος κριτικής αποδόμησης 

ενός στοχευμένου κοινού, κυρίως ενός θεσμού και μίας εταιρίας.

Η στοχευμένη και οικειοποιημένη ταυτότητα και τα πρόσωπα που βρίσκονται 

πίσω από αυτή αποτελούν το κοινό στην επιτελεστική δράση των Yes Men. Σε αυτή 

την περίπτωση η εμπλοκή του κοινού έγκειται στην τοποθέτησή του, εν αγνοία 

του, στον πρωταγωνιστικό ρόλο της δράσης. Το κοινό γίνεται πρωταγωνιστής, όχι 

με την έννοια της έμπρακτης διάδρασης του Boal, αλλά με την παρουσίασή του ως 

κεντρικού ρόλου στο γεγονός.  

Η αποτελεσματικότητα της τακτικής κρίνεται από τις επιδράσεις στον πραγματικό 
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χώρο και χρόνο. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα η τακτική έχει ως αποτέλεσμα την 

άμεση πτώση των μετοχών της εταιρίας κατά τη διάρκεια της εμφάνισης των Yes 

Men στο BBC, καθώς και την αλλαγή της πολιτικής της εταιρίας λίγους μήνες μετά 

από την παρεμβατική δράση.

Στο συμβολικό πεδίο, αποτελεί μία κριτική πράξη αποδόμησης, στόχος της οποία 

αποτελεί η ενεργοποίηση μίας δημόσιας σφαίρας παιγνιώδους, παρεμβατικής και 

αντισυστημικής. Η χρήση αντικειμένων καθώς και η χρήση του σχήματος ηθοποιός-

θεατής, το οποίο ενισχύεται από τη δομή των χώρων εμφάνισης, λειτουργούν ως 

θεατρικά εργαλεία στην αποτελεσματικότητα της δράσης. 

Το σενάριο δράσης στους Υes Men είναι αρκετά σύνθετο, σε σχέση με τα 

σενάρια της Piper και του Boal, τα οποία εμπνέονται από πράξεις καθημερινότητας. 

Παρολ’αυτά, η τακτική της υπερταύτισης έγκειται στο να παίρνει περίπλοκα 

υπάρχοντα σενάρια και να τα μετατρέπει σε σαφείς τοποθετήσεις.

 Σύμφωνα με τη Deutsche,  «ο κοινωνικός χώρος παράγεται και δομείται από 

συγκρούσεις. Με αυτή την παραδοχή αρχίζει να συγκροτείται μία δημοκρατική 

πολιτική του χώρου».1

Το στοιχείο του διφορούμενου που διαπερνά τις μελέτες περίπτωσης 

εγκαινιάζει μια πλούσια σχέση ανάμεσα στη τέχνη και το κοινωνικό. Σε μια 

εποχή που παρατηρείται έντονη αναζήτηση για τη σχέση της τέχνης με τα νέα, 

κοινωνικά κινήματα και το δημόσιο χώρο, οι πειραματισμοί με πρακτικές που 

ωθούν σε μετασχηματισμούς της καθημερινότητας μέσω της εμπλοκής του θεατή 

με ισότιμους όρους συμμετοχής, επιχειρούν να αποτελέσουν αντίβαρο τόσο σε 

μία τέχνη αισθητικής αυτονομίας,  όσο και σε μία κατευθυνόμενη πολιτική που 

επιχειρεί να αποκρύψει τη σύγκρουση ως καταστατικό συστατικό του δημόσιου 

χώρου.

Ο μη ανακοινώσιμος χαρακτήρας των διαδράσεων που δημιουργούνται κατά 

τη διάρκεια της επιτελεστικής πρακτικής, αλλά και η αντιμετώπιση του θεατή 

ως ενεργού υποκείμενου, ικανού να δραστηριοποιηθεί απέναντι σε κυρίαρχες 

δομές, αποτρέπει την αναπαραγωγή εξουσιαστικών σχέσεων και ηθικού είδους 

παιδαγωγικών αντιμετωπίσεων που αυτές προτάσσουν στη σχέση καλλιτέχνη και 

θεατή.

Οι μελέτες περίπτωσης αποτελούν παρεμβάσεις οι οποίες με την πρόκληση 

1 Rosalyn Deutsche, Evictions: Art and Spatial Politics, The MIT Press, Κέιμπριτζ, 1996, σ.xxiv 
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διαφορετικών μορφών διάδρασης, επιδιώκουν να επανανοηματοδοτήσουν τον 

δημόσιο χώρο, διασαλεύοντας παγιωμένες καταστάσεις, τις οποίες η κυρίαρχη 

συναίνεση προσπαθεί να επιβάλλει. Από μικρής κλίμακας, όσον αφορά τον χώρο, 

διαδράσεις, αναφερόμενες σε σχέσεις πρόσωπο με πρόσωπο(Piper, Boal), έως 

μεγαλύτερου εύρους δράσεις(Yes Men), τέτοιες πρακτικές αναζητούν μία ιδιαίτερη 

προβληματοποίηση σε επίκαιρα κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα της πόλης.

Αυτό δεν σημαίνει ωστόσο ότι τέτοιες μορφές καλλιτεχνικών πρακτικών μπορούν 

από μόνες τους να πραγματοποιήσουν  μετατοπίσεις παγιωμένων σχέσεων δομών 

εξουσίας. Εντούτοις, αναφερόμενες στο δημόσιο χώρο, σε έναν χώρο ο οποίος 

εμπεριέχει τη διασταύρωση πολλαπλών, διαφορετικών και αντίπαλων «τροχιών»2, 

τέτοιες πρακτικές,  δίνουν τη δυνατότητα προβληματισμού πάνω στην έννοια 

του δημοσίου. Σύμφωνα με το αγωνιστικό πρότυπο δημοκρατικής πολιτικής που 

προτείνει η Chantal Mouffe «Εκείνο που χρειάζεται είναι να διευρύνουμε το πεδίο 

της καλλιτεχνικής παρέμβασης, παρεμβαίνοντας άμεσα σε ένα πλήθος κοινωνικών 

πεδίων έτσι ώστε να αντιταχθούμε στο πρόγραμμα της συνολικής κοινωνικής 

κινητοποίησης του καπιταλισμού».3

     

Θεωρώντας την αρχιτεκτονική, όχι μόνο ως πεδίο παραγωγής υλικών 

περιβαλλόντων, αλλά και πεδίο ικανό να αναδείξει σενάρια κοινωνικών σχέσεων 

ως αναπόσπαστο κομμάτι της βίωσής τους, θεωρώ ότι η διασάλευση ορίων μεταξύ 

πραγματικού και  συμβολικού χώρου στο δημόσιο μπορεί να ενεργοποιήσει 

μία δημόσια σφαίρα, η οποία να έχει λόγο στην ανάδειξη κρίσιμων ζητημάτων 

ανισότητας, ξενοφοβίας, ρατσισμού και εγκλεισμού που βιώνουμε στη σημερινή 

πόλη. 

2 Έκφραση δανειζόμενη από τον Michel De Certeau, Επινοώντας την καθημερινή πρακτική-Η 
πολύτροπη τέχνη του πράττειν, μτφρ. Κ.Καψαμπέλη, Σμίλη, Αθήνα, 2010

3 Chantal Mouffe, «Καλλιτεχνικός ακτιβισμός και αγωνιστικά πεδία», μτφ: Αλέξανδρος Κιουπκιολής, 
Το Πολιτικό Στη Σύγχρονη Τέχνη, (επιμ.) Γιάννης Σταυρακάκης και Κωστής Σταφυλάκης, Εκκρεμές, 
Αθήνα, 2008, σ.288 
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