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Ο Malraux ζητάει την αλήθεια στην τέχνη και τη λογοτεχνία 

Ο θεός και ο άνθρωπος είναι νεκροί, τα μεγάλα σχέδια έχουν μετατεθεί. 

Ο κόσμος επιβιώνει, χωρίς ουρά και κεφάλι, διαβρώνοντας το πτώμα του.. 

Αποκρουστικός ίλιγγος, νεκροφαγικός για το τίποτα. 

Μόνη επιστροφή στην αηδιαστική οκνηρία, μόνο αίνιγμα: 

Σα έργα. Διέξοδοι όλων των εποχών, όλων των τόπων, πώς μπορούν πάντα να μας 

κεραυνοβολούν με το στρίγκλισμά τους; 

Είναι τα [κρυφά] κουφά δωμάτια του απόλυτου. 

Μέσα στις εφευρεμένες από την αγωνία μορφές, αυτό που ποτέ δεν απαντά και δεν αφήνεται 

[ποτέ να ξεχαστεί, κάνει να δονείται καμιά φορά, η άφωνη αλήθεια].1  

 

«Ένα μουσείο του εικοστού πρώτου αιώνα θα χρησιμοποιούσε την υπολογισμένη αβεβαιότητα 

και τη συνειδητοποιημένη ατέλεια για να παράγει έναν καταλύτη, ο οποίος θα αναζωογονήσει 

και θα επιφέρει αλλαγές, ενώ παράλληλα θα χρησιμοποιούσε και εκείνη τη συγκομιδή που έχει 

την ικανότητα να προσδίδει στα πράγματα το ήρεμο μάτι.»2 

 

 

Πρόκειται για μια διαχρονική προσέγγιση στην έννοια του Μουσείου και των εκθεμάτων του σε 

σχέση με τα σύγχρονα Μουσεία και τις εξελίξεις στην τέχνη. Επίσης, πραγματοποιείται ερμηνεία - 

εμβάθυνση στο βιβλίο του André Malraux, Φανταστικό Μουσείο.  

                                                 
1  Jean-Françοis Lyotard, «Chambres Sourdes», «L‟Antiesthétique de Malraux», μτφρ. Βάνα Ξένου. 
2  Cendric Price 



3 

 

Ο Σόπος μπορεί να δώσει το έναυσμα για μία σημασιακή και χωρική διερεύνηση των 

παραμέτρων που ορίζουν σήμερα το Μουσείο. Ο ρόλος των μουσείων στη σχέση μας με τα έργα 

τέχνης είναι τόσο μεγάλος, ώστε μας είναι σχεδόν αδιανόητο το γεγονός, ότι δεν υπήρχε αυτός ο 

ρόλος εκεί που ο πολιτισμός της μοντέρνας Ευρώπης είναι ή ήταν άγνωστος. 

 Σον 19ο αιώνα ο Λόρδος Έλγιν θα αποσπάσει τις μετώπες του Παρθενώνα και θα τις εισαγάγει 

στο Μουσείο. Σον αιώνα που μόλις πέρασε ο Marcel Duchamp ένας από τους ριζοσπαστικότερους 

καλλιτέχνες παίρνει ένα ουρητήριο και το βαπτίζει «Fontaine», το υπογράφει και το εισαγάγει στον 

εκθεσιακό χώρο, στην ουσία στο μουσείο. Η πρώτη μετατόπιση θα βρει τη θεωρητική της δικαίωση 

στα γραπτά του Malraux –η ψυχή του φανταστικού μουσείου είναι η μεταμόρφωση των θεών σε 

γλυπτική όταν αυτοί έχασαν τον ιερό χαρακτήρα τους. Η δεύτερη μετατόπιση δημιούργησε ένα 

παρατεινόμενο σκάνδαλο που έχει εξελιχθεί σε επίμονη αναζήτηση μέχρι σήμερα, και αποτελεί 

αναπότρεπτη συνέπεια της πρώτης κίνησης. Αν ωθήσουμε πιο πέρα τη συνέπεια των μετατοπίσεων θα 

παρατηρούσαμε ότι δεν είναι τίποτα άλλο από αυτή τη φαντασίωση ή καλύτερα την έννοια της 

δημιουργικής φαντασίας, που ο ρομαντικός ουμανισμός δημιούργησε: μια τέχνη αυτόνομη, 

αποκομμένη από τα δεσμά του ιερού σύμπαντος, από την προσωπική ευχαρίστηση, την κοινωνική 

ηθική –ο θεός, ο πρίγκιπας, το κράτος και ό,τι αντιπροσώπευαν θα ανήκουν πλέον στον 

περιφραγμένο χώρο του Μουσείου. Δηλαδή εκεί όπου η αξία του έργου τέχνης ή αυτού που εμείς 

ονομάσαμε έργο τέχνης, θρησκευτική, κοινωνική, ηθική, έχει αντικατασταθεί από την αξία της 

έκθεσής τους.  

Αν ανατρέξουμε στους λόγους που οδήγησαν σε αυτές τις διαπιστώσεις 

θα παρατηρούσαμε ότι οι θεοί της Ελληνορωμαϊκής αρχαιότητας 

είχαν υπάρξει έργα τέχνης με το νόημα που έδινε η Υλωρεντία. Ενώ 

τα πιο πολλά από τα αριστουργήματα που αναβιώσαμε τα οφείλαμε σε 

καλλιτέχνες για τους οποίους η ιδέα της τέχνης ήταν ανύπαρκτη. σο 

άνοιγε η προοπτική των αναβιώσεων τόσο πιο εμφανής γινόταν η 

έννοια της μεταμόρφωσης. Η Αναγέννηση κατέλυε την θεϊκή υπόσταση των θεών που αναβίωνε για 

να τους μεταμορφώσει σε έργα τέχνης.   

την ουσία το μουσείο καταργεί από όλες τις προσωπογραφίες τα μοντέλα και συγχρόνως 

αφαιρεί από όλα τα έργα τέχνης ή από αυτά που ονομάσαμε έργα τέχνης την λειτουργικότητά τους. 

Δεν γνωρίζει ούτε παλάτια ούτε αγίους ούτε αντικείμενα λατρείας. Οι θεοί και οι πρόγονοι είναι πια 

γλυπτά για χάρη του δικού μας κόσμου της τέχνης, εγκαταλείποντας τον κόσμο για τον οποίο είχαν 

δημιουργηθεί. Σελικά το φανταστικό μας μουσείο θεμελιώνεται στο γεγονός ότι μεταμορφώνονται τα 

έργα που διαφυλάσσει. 

 
 
 

Η ΜΕΣΑΜΟΡΥΩΗ 
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Σο φανταστικό μουσείο γεννιέται από μια μεταμόρφωση τόσο βαθιά, όσο εκείνη από την οποία 

αναγεννήθηκαν οι πρώτες ιταλικές συλλογές. Ακριβώς με τον τρόπο που αναβίωσαν οι θεοί στην 

Αναγέννηση, αλλά και στα δικά μας τα μάτια είχαν ακρωτηριαστεί από την θεϊκή τους υπόσταση.  

Αν τα αγάλματα έβρισκαν πάλι την πρώτη τους ψυχή τότε από τα μουσεία μας θα υψωνόταν η 

πιο πελώρια μουσική που έχει ακούσει η Γη, παρατηρούσε ο  Malraux.  

ε αυτό τον κόσμο που η μεταμόρφωση υποκατέστησε τους κόσμους του ιερού, της πίστης, του 

μη πραγματικού και του πραγματικού, το νέο πεδίο αναφοράς των καλλιτεχνών είναι το φανταστικό 

μουσείο του καθενός. Σο νέο πεδίο αναφοράς της τέχνης είναι το φανταστικό μουσείο όλων μας. 

Ο σεβασμός στην τέχνη εμπνέει σε ένα διαρκώς αυξανόμενο αριθμό ανθρώπων την 

αποστασιοποίηση από την ιδιωτική κατοχή. Σο μουσείο ίσως θα ξαναβρεί την μορφή του μόνο όταν 

θα πάψει να συγχέει το έργο τέχνης με ένα οποιοδήποτε αντικείμενο· όταν θα αφομοιώσει τα 

διδάγματα του φανταστικού μουσείου διαπιστώνοντας ότι η πιο βαθιά επίδρασή του στηρίζεται στην 

σχέση του με τον θάνατο. Σο έργο δεν είναι ένα αντικείμενο αλλά μια φωνή. Ο θάνατος δεν 

εξαναγκάζει στη σιωπή την ιδιοφυία, όπως δεν είναι βέβαιο ότι σε αυτή την σιωπή η ιδιοφυία 

υπερισχύει διαιωνίζοντας την αρχική της γλώσσα, αυτό που επιβάλλει όμως είναι μια γλώσσα που 

διαρκώς τροποποιείται. Σο αριστούργημα δεν διατηρεί ένα δεσπόζοντα μονόλογο, επιβάλλει όμως 

τον διαλείποντα και ακαταμάχητο διάλογο αναβιώσεων. 

Σο αληθινό μουσείο είναι η εν ζωή παρουσία εκείνου που θα έπρεπε να ανήκει στο θάνατο. 

μως τα έργα τέχνης αναβιώνουν στο δικό μας κόσμο της τέχνης και όχι στο δικό τους. Η 

επίδραση που μας ασκούν δεν ανήκει στην τάξη της γνώσης αλλά της παρουσίας. Σο μουσείο είναι 

μια αντιπαραβολή μεταμορφώσεων. Δεν έχουμε εδώ την μεθεκτική κατάσταση χάριτος που είχε ο 

εραστής της τέχνης οποίος είχε στην κατοχή του τα έργα, που συνέβαλλαν στον στολισμό ή στην 

μέθεξή του με τον κόσμο.  

Ο σχεδόν πάντοτε ανώνυμος καλλιτέχνης στον οποίο οφείλουμε τις μεγάλες τεχνοτροπίες της 

θρησκευτικής τέχνης αντιμετωπίστηκε πολλές φορές ως μια περίπτωση θεοληψίας παρά ο κύριος του 

έργου του. Δεν ανήκε στον ίδιο η σημασία της τέχνης του, αφού ήταν υπόθεση της πίστης του. 

 την περίπτωση αυτή δεν μπορούμε να αντιδιαστέλουμε το όραμα ενός καλλιτέχνη  προς αυτό 

κάποιου άλλου, όπως θα κάναμε για τον Poussin σε σχέση με τον Rubens. Η τέχνη των βυζαντινών 

ψηφιδωτών ή των αφρικανικών γλυπτών δεν αποτελούσε έκφραση ενός οράματος αλλά έκφραση του 

αοράτου. Η αρχαία Ελλάδα, η Ρώμη, η Υλωρεντία, η Βενετία υπήρξαν για την κλασσική Ευρώπη οι 

σχολές ενός στυλ το ποίο απέρριπτε οτιδήποτε άλλο. Σο μόνο που γνώριζε ο κλασικισμός των 

μεγάλων μοναρχιών ήταν το παρελθόν τα δικής του τέχνης, διαφυλάττοντας όμως τη βυζαντινή και 

τη μεσαιωνική τέχνη αποδίδοντάς τους έτσι τιμή. 
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Σο Λούβρο της ρομαντικής περιόδου ήταν καταδεκτικό στους δικούς του προδρόμους. Ακόμη 

και μεγάλοι καλλιτέχνες μιλούσαν για αιγυπτιακή αφέλεια, η Φαλδαία και η Αίγυπτος έγιναν 

αποδεκτές τελικά ως παραρτήματα της Βίβλου και της Αρχαιότητας. Μόνο η αντίληψη μιας υψηλής 

πρόθεσης, μιας ουσιώδους σημασίας λύτρωσε από τις προκαταλήψεις αδεξιότητας όλους τους 

πολιτισμούς που ήταν ξένοι προς τον δικό μας.  

Σο παρελθόν της τέχνης για την Ευρώπη δεν ήταν άλλο από το παρελθόν ενός στυλ που 

ονομάζαμε τέχνη· σήμερα μας φαίνεται σαν ένας ολόκληρος κόσμος από διαφορετικά στυλ που 

χαρακτήριζαν την καλλιτεχνική δημιουργία. Μια δύναμη, θα λέγαμε ίσως και μια εξουσία την οποία 

αγνοούσαμε ή περιφρονούσαμε και η οποία αποκαλύφθηκε ως μια από τις μεγαλύτερες εξουσίες του 

καλλιτέχνη. Η έκφρασή της είναι ένας από τους μείζονες χαρακτήρες της τέχνης θα πει ο Malraux. 

Η εκπληκτική ανάπτυξη αυτής της εξουσίας μας ψιθυρίζει κάποιες λέξεις που δεν είναι εύκολο να τις 

ξεχάσουμε. Σο μουσείο ήταν άλλοτε μια κατάφαση, το φανταστικό μουσείο είναι σήμερα μια 

διερώτηση. Εδώ και ένα αιώνα το μουσείο δεν έπαψε να νοητικοποιείται, επιβάλει τη βάσανο κάθε 

μιας από τις εκφράσεις του τις οποίες συλλέγει και διερωτάται για το τί είναι αυτό που συγκεντρώνει. 

την ευχαρίστηση του «ματιού» έχει προστεθεί η συνείδηση μια παθιασμένης αναζήτησης, μιας 

αναδημιουργίας του σύμπαντος αναμετρούμενη με την δημιουργία. 

 Άλλωστε το μουσείο είναι από εκείνα τα μέρη που δίνουν μια υψηλή ιδέα για τον άνθρωπο. Σο 

φανταστικό μουσείο γεννήθηκε από μια βαθιά μεταμόρφωση. Είναι η πνευματικότητα ενάντια στον 

ιδεαλισμό, η αιωνιότητα ενάντια στην αθανασία. Είναι λοιπόν αυτό που φέρει το μουσείο σήμερα ένα 

πεδίο αληθείας (μή λήθης) ή πεδίο διανοίας μέσα από το οποίο μπορεί να διανοηθεί κανείς συνολικά 

την ιδιαιτερότητα και το εύρος της τέχνης; Αυτό που αναδύεται από το κείμενο του Malraux και το 

καθιστά πολύτιμο είναι ακριβώς ο τρόπος με τον οποίο αφηγείται συνοπτικά την ανθρώπινη 

διανόηση, που συνιστά το φανταστικό μουσείο. Αυτή την πραγματικότητα, του θαυμαστού, που 

συλλαμβάνει η ανθρώπινη φαντασία όταν γίνεται τέχνη μέσα στις εποχές και μεταμορφώνει τους 

ανθρώπους και τους πολιτισμούς σε ένα παρόν που ζει και επιζεί πέρα από κάθε ανάγκη  

πληροφορίας. Άλλωστε το μουσείο είναι ο λόγος  για ό,τι μένει από την ανθρώπινη δημιουργία και 

ως τέτοιος είναι φανταστικός, διανοητικός, αποσπασματικός, φαίνεται ασύνδετος στην πράξη αλλά 

είναι συνδετικός στο νου.3  

 

                                                 
3  Από την εισαγωγή του Ντένη Ζαχαρόπουλου στο βιβλίο του  André Malraux, Το Φανταστικό Μουσείο 
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Σο φανταστικό μουσείο έρχεται να συνδέσει νοητικά αυτό που έχει 

υποστεί το ερείπιο μέσα από την αποδομητική διαδικασία της φύσης, 

του χρόνου, της ιστορίας. Για να μπορέσει να διανοηθεί κανείς το 

μέρος της δημιουργίας που μένει ζωντανό, ή που εμείς καλούμαστε να 

κρατήσουμε ζωντανό, ανακαλώντας τις φωνές που δεν ακούγονται πια. 

Σο φανταστικό4 παραπέμπει στη δημιουργική φαντασία, όχι όπως την 

έβλεπε ο διαφωτισμός, ως αποθήκη από στοιβαγμένες εικόνες σε μια απομακρυσμένη γωνιά του 

μυαλού, ούτε ως μια σταθερή κοσμοθεωρία όπως την ήθελε ο κλασικισμός, ότι δηλαδή υπήρχε μια 

ακλόνητη τάξη του ύμπαντος. 5  

ταν εγκαταλείφθηκε το παλαιό σύστημα κλονίστηκε το αίσθημα ασφάλειας τόσο στην ζωή όσο 

και στην τέχνη. 

Η αντικειμενική τάση της λογικής αντικαταστάθηκε αργά από την αρχή της υποκειμενικής 

κρίσης, κύριο όργανο της οποίας αποτέλεσε η φαντασία, η υπέρτατη μορφοποιημένη λειτουργία, το 

ενοποιητικό στοιχείο που υπερβαίνει τον δυϊσμό και συνθέτει σ‟ ένα μοναδικό μόρφωμα την 

εσωτερικότητα με το πραγματικό. 

Η ελευθερία που δόθηκε στην δημιουργική φαντασία και το ατομικό μόρφωμα, άνοιξε τον 

δρόμο σε μια τεράστια παραγωγή πρωτοτύπων έργων στην Ευρώπη ανάμεσα στο 1798-1832 και 

αποτέλεσε τη βασική αιτία παρακμής του Διαφωτισμού, που τον χαρακτήριζε η νοσταλγία για το 

χαμένο ανθρώπινο δημιούργημα. 

ημαντική επίδραση στην διαμόρφωση της νέας αισθητικής αποτέλεσαν οι θεωρίες των 

Kant(1724-1804) και Fichte (1762-1814). Κυρίως η πίστη του Kant ότι η μορφή των εμπειριών μας 

προέρχεται από την ίδια την διάνοιά μας, η οποία επιβάλλει τις a priori κατηγορίες της στα 

αισθητικά δεδομένα. 

Ο ρομαντισμός θεώρησε το ερείπιο, το απόσπασμα, ως στοιχεία της 

συνθετικής διαδικασίας για την δημιουργία μιας νέας δομής. Με βάση 

την υπέρβαση του Δυισμού πνεύματος και σώματος, γίνεται 

προσπάθεια να κατακτηθεί η ολότητα. Ο αγώνας προσέγγισης του 

όλου δεν είναι αποτέλεσμα ενός συναισθήματος αλλά είναι αποτέλεσμα 

μιας μεγάλης συγκεκριμένης ανάγκης προκειμένου να προσεγγισθεί η 

                                                 
4   Ο όρος φανταστικό στα Γαλλικά δεν είναι εύκολο να μεταφραστεί, δεν είναι μια χιμαιρική κατασκευή, ίσως η 

αγγλική μετάφραση είναι περισσότερο εύστοχη όσον αφορά στο συγκεκριμένο βιβλίο του André Malraux που το 
χαρακτηρίζει Museum without walls, δηλαδή μουσείο δίχως τοίχους. 

5  Ελεύθερη απόδοση και προσέγγιση ανάγνωσης του κείμενου του André Malraux 

 
 
 

 ΣΟ ΥΑΝΣΑΣΙΚΟ  

 
 
 

Ο ΡΟΜΑΝΣΙΜΟ 
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ολότητα. Η ολότητα, η οποία τόσο έντονα αναζητήθηκε, εκφράζοντας στην ουσία τη νοσταλγία του 

αποσπασματικού παρελθόντος που γονιμοποιεί το παρόν. 

Παράλληλα, θα μπορούσαμε να σκεφτούμε πως η Ηρακλείτεια ρήση 

«φύσις κρύπτεσθαι φιλεί» απαντά στη διαπίστωση της αδυναμίας μας να 

αντιληφθούμε την ολότητα της φύσης. Ενώ η ίδια βρίσκεται κάτω από 

τα μάτια μας. Η φύση κατά τον Kant είναι Τψηλή σ‟ εκείνα τα 

φαινόμενά της των οποίων η εποπτεία παρέχει την ιδέα της 

απειρότητάς τους. 

Σόσο η φύση όσο και το άτομο αποτέλεσαν για το ρομαντικό κίνημα το είδωλο ενός 

μικρόκοσμου που συμβολίζει τον αγώνα για ένωση. Με την υπέρβαση του δυισμού, πνεύματος και 

σώματος, που εισάγει ο ρομαντισμός προκειμένου να κατακτηθεί η ενότητα -προτείνεται ο αγώνας 

συγχρόνως για την υπέρβαση της λογικής∙ μέσω της οποίας συμβαίνει η ενεργοποίηση κάθε δυνατής 

μορφής εσωτερικότητας του ατόμου– που έχει τις βάσεις του στις μυστικές διεργασίες της φύσης. 

Η φύση όπως ειδώθηκε από τους ρομαντικούς διανοητές αποτέλεσε ένα αυτοκανονιστικό 

σύστημα του οποίου η μελέτη μπορεί να συνεισφέρει στη βαθύτερη κατανόηση, γνώση του 

εσωτερικού εαυτού του κάθε ατόμου. Μπορεί, ακόμη, να οδηγήσει στην σύλληψη του Τψηλού και 

του Θείου και της ολότητας του σύμπαντος. 

Ο ρομαντισμός ο οποίος θεώρησε το απόσπασμα, τη νοσταλγία, ως στοιχεία μιας ανοικτής 

διαδικασίας για τη δημιουργία μιας νέας δομής, δεν θα επιφέρει βαθιές τροποποιήσεις στην 

ζωγραφική, όσο το ότι θα μεταμορφώσει τον θησαυρό του μουσείου μέσω μια αιφνίδιας μετάλλαξης 

των αξιών που το είχαν ιδρύσει. 

Εν τέλει στο Ρομαντισμό η Υύση δεν θεωρείται ως natura naturata (ως φυσικά φαινόμενα και 

μορφές) αλλά ως natura naturans (ως αρχή και δύναμη δημιουργίας). ημαντική είναι η έννοια της 

Μίμησης η οποία πλέον δεν είναι η αναπαραγωγή του φύσει υπάρχοντος. Αντίστοιχα στην τέχνη, δεν 

υπάρχει μίμηση της Υύσης αλλά καταγραφή της δημιουργικής δύναμης του ανθρώπου και του 

στοχασμού σε αυτή τη δύναμη. Η τέχνη φθάνει να θεωρείται η αλληγορία του ανέκφραστου.  

Και στο Μοντερνισμό παρατηρείται αυτή η μετατόπιση από την αριστοτελική έννοια της 

Μίμησης. Εδώ η τέχνη έχει τη δυναμική του απραγματοποίητου, εκφράζει την ανάγκη δημιουργίας 

νέων μορφών για τη νέα γνώση.  

Σο κοινό σημείο του Ρομαντισμού και του Μοντερνισμού ίσως έγκειται στο γεγονός ότι   και οι 

δύο κινήσεις επιχειρούν να εγκαθιδρύσουν ένα νέο συμβολικό σύστημα, ο Ρομαντισμός μέσα στη 

“γλώσσα” της εποχής, ενώ ο Μοντερνισμός με τη δημιουργία μιας “νέας γλώσσας”. Και στις δύο 

περιπτώσεις όμως η γλώσσα παύει να εκλαμβάνεται ως προϊόν της φύσης αλλά θεωρείται πλέον ως 

απείκασμα του ανθρώπινου πνεύματος. 

 
 
 
          Η ΥΤΗ 
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Αν το φανταστικό μουσείο είναι συνέλευση έργων, η ανοιχτή διαδικασία που προτείνει ο 

ρομαντισμός θα αφήσει ένα παράθυρο για να διανοηθεί κανείς το μέρος της δημιουργίας που 

παραμένει ζωντανό και που καλούμαστε να κρατήσουμε ζωντανό. 

τη χώρα που ζούμε με τόσα σπαράγματα μνήμης, αποσπάσματα 

ενός παρελθόντος (ερείπια, αρχαιολογικοί χώροι) δεν μπορεί να  

εκφράζεται απλώς μια νοσταλγία για το παρελθόν αλλά χρειάζεται 

να ξαναδούμε τον τρόπο πρόσληψής τους, έτσι όπως εκφράστηκε 

στον ελληνικό χώρο και στον ευρύτερο ευρωπαϊκό.  

Η εργασία αυτή που προτείνεται στους φοιτητές του 7ου και 8ου 

εξαμήνου, έχει ως στόχο να διερευνήσει μέσα από διαφορετικές 

προσλήψεις τη διαδικασία εκείνη η οποία θα λειτουργήσει ως 

όχημα –μέσα από τη μνήμη και τη δημιουργική φαντασία–, ώστε 

να αποτελέσει ο τρόπος ανάγνωσης του παρελθόντος μία δύναμη η 

οποία θα το ανακαινίσει και θα το καταστήσει σύγχρονο με τον 

τρόπο που εννοούσε ο Ezra Pound λέγοντας ότι όλες οι περίοδοι είναι σύγχρονες. Κινητήρια δύναμη 

για αυτή την προσπάθεια μπορεί να θεωρηθεί η στιγμή της έκρηξης που δημιούργησε ο 

Μοντερνισμός.  

Μπορούμε να θεωρήσουμε τον Ρομαντισμό ως το κατώφλι που θα μας εισαγάγει στον 

Μοντερνισμό εφόσον για τον πρώτο το απόσπασμα και «η νοσταλγία μέσω της ανοικτής διαδικασίας 

οδηγούσε στη δημιουργία μιας νέας συνθετικής δομής», ενώ στον Μοντερνισμό η ανοικτή διαδικασία μας 

οδηγούσε να ξαναδούμε τα πράγματα στα εξ ων συνετέθησαν. την ουσία, είτε πρόκειται για τη 

δόμηση ή και την αποδόμηση, η ανοικτή διαδικασία οδηγούσε στη σύνθεση. 

Δεν αρκεί η συγκίνηση και ο θαυμασμός, η παθητική σχέση με το παρελθόν χωρίς τους  

λόγους που διέπουν την δημιουργία των μνημείων του. Φρειάζεται αναδίπλωση και περισυλλογή, 

επίπονη και συνειδητή προσπάθεια για να εντοπισθεί ο ζωντανός πυρήνας μιας δημιουργικής 

περιόδου. 

Ερμηνεύω σημαίνει κατανοώ, αναλαμβάνω πρωτοβουλία περιχωρήσεως στο  χρόνο μου, της 

παραδόσεως και των συμβόλων της.6 

Ίσως το θέμα δεν είναι να επαναπαυθούμε στο παρελθόν μας, αλλά να επινοήσουμε το μέλλον 

που το παρελθόν απαιτεί από εμάς, δήλωνε ο André Malraux στην Αθήνα την 28η Μαΐου του 1959 

–και ο K.F. Schinkel εξηγούσε πως ιστορικό δεν είναι εκείνο που επαναλαμβάνει οτιδήποτε παλιό 

                                                 
6  Βλ. τέλιος Ράμφος, Υως Ιλαρόν του Κόσμου, εκδ. Αρμός, Αθήνα 2006 

 
 
ΤΠΟΘΕΗ ΕΡΓΑΙΑ   

 
 
 
       Ο ΚΟΠΟ 
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ή το διατηρεί, διότι αν συνέβαινε αυτό θα επέστρεφε στην ιστορία, το να λειτουργείς ιστορικά 

σημαίνει ότι φέρεις  κάτι νέο που ταυτόχρονα συνεχίζει την ιστορία. 

«Make it new» θα πει ο Ezra Pound το 1920 εξηγώντας πως make είναι η δημιουργία του 

καλλιτέχνη, it είναι η παράδοση και new είναι εκείνο το στοιχείο που χαρακτηρίζει την γενιά σου 

και το οποίο δεν ήταν προηγουμένως ορατό. 

Είναι φανερό πως οι προσπάθειες που κάνουμε για να συλλάβουμε τον μεταβατικό χαρακτήρα 

της εποχής μας κινούνται στα πλαίσια του μοντέρνου και προσπαθούν να εξαλείψουν τις 

«παθολογικές ανεπάρκειές» του ώστε να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη μας στον λόγο. 

 

Η έκρηξη του μοντερνισμού κατά την οποία ο Λόγος και το 

Τποκείμενο ως εκφραστές της ολότητας-ενότητας θρυμματίστηκαν 

στα εξ ων συνετέθησαν, διαμόρφωσαν στο γνωστικό και κοινωνικό 

επίπεδο μια νέα συνθήκη η οποία διέφερε απ‟ αυτήν των 

παραδοσιακών κοινωνιών. 

τις κοινωνίες αυτές υπήρχε η ενότητα ανθρώπου-κόσμου και 

φύσης. Ο μύθος έπαιρνε την θέση της ιστορικής συνείδησης. Πριν απ‟ αυτήν ο άνθρωπος και τα 

γεγονότα ήταν μεταμορφωμένα στο άχρονο παρόν του μύθου.. Οι προηγούμενοι πολιτισμοί δεν 

ήξεραν παρά αυτό που ήταν οι ίδιοι, μόνο ο μοντερνισμός τόλμησε να σπάσει τον κύκλο και να 

διεκδικήσει την κληρονομιά συνόλου του πολιτισμού παρόντος και παλαιότερου. 

Ανασταίνοντας τους νεκρούς ο Ανθρωπισμός επεξεργάστηκε τις προϋποθέσεις μιας επιστήμης η οποία 

συγκρίνει πολιτισμούς, θρησκείες, τέχνες, φιλοσοφίες, ηθικές. Αυτή η παγκόσμια παρακαταθήκη φέρνει μαζί 

της τους σπόρους μιας μελλοντικής ενότητας της ανθρώπινης ύπαρξης. 

Παρασυρόμενο μέσα από τις αναταραχές των διαδοχικών αναγεννήσεων το παρελθόν ολόκληρο εισήλθε 

μέσα στην ζωντανή εμπειρία του παρόντος, μεταμορφωμένο ως ένα εργαλείο μελέτης που τείνει προς το 

μέλλον. 

Σε κάθε νέο αυτοπροσδιορισμό του μοντερνισμού αντιστοιχεί μια αμφισβήτηση της άμεσης παράδοσης –

μία αυτοκριτική του παρόντος και μία επαναξιοποίηση του παρελθόντος. Μία οικειοποίηση κάποιων στοιχείων 

της παγκόσμιας ιστορίας, από τους προσωκρατικούς του Nietzsche, την Κίνα του Leibniz και του Mallarmé 

και τις Ινδίες του Schlegel μέχρι "τους γοτθικούς"  του ρομαντισμού και τους Νέγρους του Picasso. 

Είναι ενδιαφέρουσα αυτή η έρευνα των αλλοιώσεων που υφίσταται η ιστορία κατευθυνόμενη προς το 

μέλλον. Είτε σαν προφητεία που γυρίζει πίσω, είτε σαν νοσταλγία προγονική, είτε ως προβολή προς τα 

εμπρός, κατέστησε δυνατή την ύπαρξη του παγκόσμιου μουσείου και την ιστορία οικουμενική. Ο Ουμανισμός 

– Ανθρωπισμός γνώρισε τον ελληνικό κόσμο μέσα από τα ρωμαϊκά αντίγραφα. Μέχρι τον 18ο και 19ο αιώνα 

τα έργα στην Ελλάδα ήταν θαμμένα σε μέρη δυσπρόσιτα με κυριαρχική εικόνα τον Λαοκόοντα του Lessing, 

 
 
 

       Η ΕΚΡΗΞΗ 
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δεν μπορούσε κανείς να υποπτευθεί την ύπαρξη των μορφών του Παρθενώνα. Η καλλιέργεια της κλασικής 

ομορφιάς διατηρήθηκε από πρόσφατα έργα μοναδικής δεξιοτεχνίας, ήταν αυτά που δημιούργησαν το γούστο 

του κλασικισμού. Ο ελληνισμός εκπροσωπήθηκε από τον Απόλλωνα του Belvédère. Είναι ενάντια σ’ αυτήν 

την κενή ομορφιά που ορθώθηκε η μεγάλη επανάσταση του μοντερνισμού.1 

«Ένα βράδυ πήρα την ομορφιά στα γόνατά μου και μου φάνηκε πικρή», θα πει ο Arthur Rimbeau στο 

έργο: Μια εποχή στην Κόλαση. 

Ένας από τους πιο ριζοσπαστικούς καλλιτέχνες του 20ου αιώνα, ο Marcel Duchamp, θα πει: 

«Κάποτε η τέχνη ήταν θρησκευτική, φιλοσοφική, επιστημονική»,  επαναπροσδιορίζοντας το περιεχόμενο 

της τέχνης ανά τους αιώνες. Γνωρίζοντας, φυσικά, ότι τα χαρακτηριστικά της μοντέρνας κατάστασης 

ήταν ο διαχωρισμός του παραδοσιακού όλου σε αυτόνομες σφαίρες αξιών.  

Φρειαζόταν, παρ‟  όλα αυτά, μετά τον διαχωρισμό ένα είδος απομυθοποίησης για να 

αναγνωρίσει κανείς το νέο τρόπο ανασύνθεσης που προέκυψε πλέον από τις αυτόνομες σφαίρες οι 

οποίες δημιουργήθηκαν μετά την έκρηξη του μοντερνισμού. 

Η χαμένη ολότητα που συνόψιζε ο Marcel Duchamp ανακαλώντας τα χαρακτηριστικά της 

τέχνης μέσα στους αιώνες, θα βρουν στήριξη στο βιβλίο του J.F.Lyotard: Μεταμοντέρνα κατάσταση. 

Για τη  διαδικασία μετάβασης στη μεταμοντέρνα γνωστική και πρακτική σχέση του ανθρώπου με 

τον κόσμο προτείνει την αγωνιστική και την αναγνώριση της ετερομορφίας των γλωσσικών 

παιχνιδιών. Αναγνώρισε ότι το απόθεμα της γλώσσας σε πιθανές αποφάνσεις είναι ανεξάντλητο. 

Αποτέλεσμα της κατά Lyotard αποστολής της μεταμοντέρνας γνωστικής έγκειται στο να επινοεί 

υπαινιγμούς του νοητού που δεν μπορεί να απεικονιστεί. 

Με τον κρυπτικό λόγο του, ο Marcel Duchamp, θα επιφέρει ένα καίριο χτύπημα στην από 

καιρό υποταγή του σύγχρονου ανθρώπου στους μηχανισμούς της αναπαράστασης. Ο σύγχρονος 

άνθρωπος ως υποκείμενο δημιουργεί τον κόσμο στον βαθμό που τον αναπαριστά – Ο κόσμος 

γίνεται εικόνα. 

Σο πιο σημαντικό, βέβαια, στην κίνηση του Duchamp, είναι ότι δεν θα αχρηστευθεί το 

οικοδόμημα των μηχανισμών αναπαράστασης αλλά θα χρησιμοποιηθεί το ίδιο ως μοχλός κριτικής.  

Η χαμένη ολότητα του Πλατωνικού υμποσίου, εκφρασμένη από τον μύθο του Αριστοφάνη, 

δεν θα ορισθεί ως επιστροφή – θα βρει, όμως, την έκφρασή της στον λόγο του Ηρακλείτου για τον 

Δελφικό θεό:                                

                                       Ούτε λέγει ούτε κρύπτει αλλά σημαίνει 

                                             Ούτε ξεσκεπάζει ούτε κρύβει αλλά δείχνει 

                                                 
1 K. Papaioannou, „L‟ Αrt Grec‟, 1972 Ed. Citadelles, Mazenod μτφρ. Βάνα Ξένου. 
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Είναι το «δεικνύειν» που δεν καταδικάζει στην αφάνεια την ανθρώπινη πρακτική η οποία 

περιλαμβάνει: τη χρήση των εργαλείων, τις διαταραχές της γλώσσας, ακόμα και τις θρησκευτικές 

τελετουργίες, όπως ήθελε στο βιβλίο του Η φιλοσοφία των συμβολικών μορφών, ο Ernst Cassirer. 

Δείχνω κάτι θα πει: «Αφήνω κάτι να γίνει ορατό», συγχρόνως αφού το αφήνω να γίνει ορατό το 

συγκαλύπτω, το φυλάσσω. Ένα τέτοιο δεικνύειν είναι το αυθεντικό συμβάν στο πεδίο αληθείας (μη-

λήθης). Με αυτήν την έννοια, η μεγάλη παιδευτική και μυητική διαδικασία ήταν μυστική, δεν ήθελε 

να κρύψει κάτι αλλά να προστατέψει.  

Ίσως, αυτό που μπορεί σήμερα να κάνει το αληθινό μουσείο είναι να αφήσει τα έργα να 

εκφράσουν  μια γλώσσα συνεχώς μεταβαλλόμενη, σαν μια ηχώ που θα απαντήσει στους αιώνες με τις 

διαδοχικές φωνές της. 

 

 

 

Μέσα από τον χώρο του Κεραμεικού ο οποίος ορίζεται ως αφετηρία 

της άσκησης, με θέμα από τον «Κεραμεικό στο Βυζαντινό Μουσείο 

διαπερνώντας το ιστορικό σώμα της πόλης», δίνεται η ευκαιρία να 

επανεξετάσουμε και την έννοια του ιερού χώρου. Αποτελεί 

προϋπόθεση το γεγονός ότι η καταγωγή της πόλης ως πολιτικός χώρος 

βασιζόταν στη θεμελίωση του ιερού χώρου. Σο ιερό ήταν ένας χώρος 

ιδιαίτερος που αποτελούσε μία ανοικτή περιοχή και συγχρόνως ένα ασφαλές σημείο συνάντησης για 

διαφορετικές φυλές ή ομάδες. Ήταν ανοικτό συγχρόνως σε διαφορετικά υποκείμενα και ομάδες και 

κλειστό για να διατηρήσει την ασφάλεια και τη διαφορετικότητα του προς οτιδήποτε ήταν ξένο προς 

αυτό.  

Η διαλεκτική της ανοικτότητας και του αποκλεισμού χαρακτηριστικό του ιερού χώρου ήταν 

από τις πιο παλιές εκδηλώσεις της έννοιας του “πολιτικού”. Άλλωστε  ο χώρος του αρχαίου 

κοιμητηρίου της Αθήνας με τις δύο πύλες (δίπυλο) των τελετουργικών πομπών (Παναθήναια – 

Ελευσίνια Μυστήρια) ευνοεί τη προσέγγιση του ιερού με την έννοια που αναφέραμε πιο πάνω. Σο 

ζητούμενο είναι να ανιχνεύσουμε κατ‟ αρχήν μέσα από σχέδια, φωτογραφίες κλπ, τις ιστορικές, τις 

μυθολογικές και τις ανθρωπολογικές παραμέτρους των τελετουργιών καθώς και αυτών της ταφής. Με 

την έννοια που δίνει η ενδιαφέρουσα παρατήρηση του Γιάννη Κουνέλλη: 

 «Οι νεκροί δεν υπάρχουν πια. Και αυτό είναι σοβαρό, διότι ο θάνατος κάτω από όλες τις όψεις του, 

συμπεριλαμβανομένης και της ταφής, ήταν σημάδι ενός συγκεκριμένου πολιτισμού.» 

 
 
 
ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 
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Ένας από τους σκοπούς της άσκησης είναι να διερευνήσουμε πως μπορούμε να δούμε στην 

είσοδο του 21ου αιώνα το Μουσείο μέσα από την έννοια του «Υανταστικού Μουσείου» όπως το 

προτείνει στο ομώνυμο βιβλίο του ο André Malraux.  

Προτείνεται ως τελικό αντικείμενο της άσκησης, η συγκρότηση ενός προσωπικού ημερολογίου 

με σχέδια, μακέτες και κάθε άλλο εκφραστικό μέσο. Η τελική εργασία θα αναφέρεται στον 

υφιστάμενο χώρο, στη δημιουργία ενός νέου χώρου ή μίας διαδρομής ή ακόμη και σε ένα σημάδι 

που θα στοιχειοθετούσε επέμβαση στον χώρο και στον χρόνο. 

 

ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΝΟΣΗΣΕ  
 
 
7Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 
 

  Σο Υανταστικό Μουσείο: χωρικές αντιστοιχίες -μεσολαβήσεις -
μεταμορφώσεις  -   Μια ερμηνεία στο ομώνυμο έργο του Malraux.  

  Η ρήξη με την παράδοση  

  Σο περιβάλλον του μοντερνισμού  

  Δόμηση και αποδόμηση  

  Βλέμματα στο παρελθόν  

  Σο Ερείπιο έχει  υποστεί  την αποδομητική διεργασία της  φύσης, του χρόνου 
και της ιστορίας  

  Σο Αρκαδικό θέμα  

  Η συμβολή της Land d ‟art για τον διάλογο με τους ιερούς χώρους  

  Walking Lines/Walking Circles (Richard Long)  –  Κύκλοι θέασης/Κύκλοι 
χρόνου  

  Αναφορά  στα  Μουσεία:  «Εβραϊκό  Μουσείο», Daniel  Libeskind ,  «Μουσείο  
Βερόνας»  Carlo Scarpa, «Guggenheim Museum Bi lbao»  Frank Gehry και  
«Walhalla» , Leo von Klenze  
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