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Αυτή η έκδοση γράφτηκε μέσα σε ένα καταιγιστικό 
τρίημερο το Δεκέμβριο του 2010, κατά την πρώτη 
και τη δεύτερη μέρα των κινητοποιήσεων των 
Βρετανών φοιτητών ενάντια στις κυβερνητικές 
περικοπές, με την πρόθεση να μελετήσει τις 
δυνατότητες νέων δημιουργικών τρόπων 
δράσης στα σύγχρονα κινήματα. Μοιράστηκε 
για πρώτη φορά στο Long Weekend, μια δράση 
που έλαβε χώρα στο Λονδίνο με σκοπό να φέρει 
σε επαφή καλλιτέχνες και ακτιβιστές για να 
σχεδιάσουν και να εξελίξουν μαζί δράσεις για τις 
ημέρες που θα ακολουθούσαν, μέσα στις οποίες 
συμπεριλαμβάνονται οι διαμαρτυρίες με μαθήματα 
που διέκοψαν τη διεξαγωγή του βραβείου Turner 
στην Tate Modern, τη διαμαρτυρία στη National 
Gallery με τη συγγραφή συλλογικού μανιφέστου και 
τη βρετανική εκδοχή του bloc των βιβλίων (book 
bloc).
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Εισαγωγή στην ελληνική έκδοση 
 
Ποτέ δεν ξέρεις τι πρόκειται να συμβεί στο 
μέλλον. Υπό πολλές έννοιες, αυτό είναι το 
κλειδί για να συνεχίσουμε να ελπίζουμε. Σε πολύ 
σύντομο χρονικό διάστημα αφότου γράφτηκε 
το κείμενο, ένα ολόκληρο νέο κύμα κοινωνικών 
αγώνων ξέσπασε στην Ευρώπη, στη Βόρειο 
Αφρική και στις Η.Π.Α. Αυτοί οι αγώνες έφεραν 
τα δικά τους νέα χαρακτηριστικά, τακτικές και 
τρόπους οργάνωσης. Σε κάθε περίπτωση υπήρξε 
ένα πνεύμα ανοιχτότητας και δημιουργικού 
πειραματισμού που πυροδοτήθηκε από την 
επιθυμία του να κάνει κανείς πολιτική με 
διαφορετικό από τον συνηθισμένο τρόπο. 
Ενάντια στην επαγγελματοποίηση της 
δημιουργικής πολιτιστικής εργασίας, σαν πεδίο 
δράσης αποκλειστικά των καλλιτεχνών ή 
του «δημιουργικού κόσμου», και ενάντια στη 
θεσμοποίηση και τις ιεραρχίες της κομματικής 
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πολιτικής, οι κουλτούρες αυτών των αγώνων 
έκαναν ξεκάθαρο για άλλη μια φορά ότι τα 
κοινωνικά κινήματα είναι τα πιο ουσιαστικά 
πολιτισμικά πειράματα του 21ου αιώνα. Είναι 
μέσα στον αναβρασμό του αγώνα, στη ζέση της 
εξέγερσης, εκεί όπου ανακαλύπτουμε το πώς 
η συλλογική φαντασία και δημιουργικότητα, 
απελευθερωμένες από τις αλυσίδες του 
κεφαλαίου, μας δίνουν τη δυνατότητα να ζούμε 
καλύτερα και πιο όμορφα όλοι μαζί. 

Gavin Grindon & John Jordan 
Δεκέμβριος 2012
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«Δεν θεωρώ ότι η τέχνη 
έχει ποτέ επηρεάσει, πραγματικά, 
την πορεία των ανθρώπινων 
υποθέσεων.»

Clement Greenberg
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Η τέχνη είναι άχρηστη, έτσι μας λένε. Με το που θα 
επηρεάσει πραγματικά τον κόσμο θα χάσει την θέση 
της σαν τέχνη. (Ποτέ δεν ξέρεις, μπορεί να πέσει 
στο επίπεδο του να γίνει εργαλειακή, προπαγάνδα, 
ή ακόμα χειρότερα όμοια με τη δουλειά ενός 
τεχνίτη!) Το περίεργο είναι ότι αυτοί που μας τα 
λένε αυτά είναι συχνά οι ίδιοι που επιφυλάσσουν 
για την τέχνη την πιο ωμή εργαλειακή χρήση – το 
εμπόριο της τέχνης.  Ίσως αυτό που εννοούν είναι 
ότι η τέχνη είναι άχρηστη όταν δεν έχει σαν τελικό 
σκοπό το κέρδος. Και ίσως είναι η ίδια λογική με 
αυτήν που ισχυρίζεται ότι η εκπαίδευση δεν έχει 
καμία χρησιμότητα πέρα από το να μας παγιδεύει 
στον αλλοτριωμένο κόσμο της δουλειάς και της 
κατανάλωσης. Αυτός ο οδηγός είναι για όσους από 
εμάς υποψιάζονται ότι η τέχνη έχει άλλες χρήσεις 
και  είναι έτοιμοι να τις αναζητήσουν.
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«Η τέχνη δεν είναι έννοια, 
είναι κίνηση. Δεν έχει 
σημασία το τι είναι η τέχνη, 
αλλά το τι κάνει.»

Gilles Deleuze
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Η «τέχνη» ήταν πάντα χρήσιμη σε ορισμένους. Όταν 
γίνεται εμπόρευμα-αντικείμενο, περιορισμένο από 
τα όρια της αγοράς, ενισχύει μέσω της αισθητικής 
τις αξίες της καθεστηκυίας τάξης, όταν είναι 
«πολιτική τέχνη» κλεισμένη με ασφάλεια σε ένα 
μουσείο γίνεται ένα «cool» πολιτιστικό προσωπείο 
που καλύπτει το πόσο καταστροφικός είναι ο 
καπιταλισμός.

Αλλά η τέχνη έχει και μιαν άλλη ιστορία. Μια 
ιστορία στην οποία δραπετεύει από τις φυλακές του 
κόσμου της τέχνης, ξεχνάει το όνομά της, αφήνει 
στην άκρη το αστροφώτιστο εγώ της και γίνεται 
ένα συλλογικό κίνημα δημιουργίας που βρίσκει 
την εφαρμογή του στο υλικό της καθημερινής 
ζωής. Σε τέτοιες στιγμές, η τέχνη μπαίνει σε άλλες 
σχέσεις, άλλα είδη δημιουργίας εμφανίζονται. 
Απελευθερωμένη από τις απαιτήσεις της αγοράς, 
αρχίζει να ξαναδημιουργεί τη ζωή που υπάρχει 
ανάμεσά μας. Μεταμορφώνοντας τον τρόπο με τον 
οποίο αναπτύσσουμε σχέσεις και κάνουμε τέχνη, τον 
τρόπο με τον οποίο αρνούμαστε και επαναστατούμε, 
τον τρόπο με τον οποίο ερωτευόμαστε και τρώμε. 
Όταν αυτό γίνεται μέσα στη ζέση του αγώνα, σε 
μια κατάληψη, σε ένα κοινωνικό κίνημα, σε μια 
διαμαρτυρία – νέες φιλίες υφαίνονται, νέες μορφές 
συμβίωσης γίνονται εφικτές. Αυτού του είδους ο 
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πολιτισμός μας ενώνει αντί να μας διαχωρίζει, μας 
επιτρέπει να βρούμε ο ένας τον άλλον ανάμεσα 
στα συντρίμμια. Τέτοιες στιγμές ξαναδημιουργούν 
τα συναισθήματα και διεγείρουν τις αισθήσεις 
που εφέραν το όνομα «τέχνη» και παρ’ όλα αυτά 
χτίζουν διαφορετικές επιθυμίες και κόσμους, 
ίσως μάλιστα επιθυμίες και κόσμους που κάποιοι 
κάποτε τόλμησαν να ονομάσουν αδύνατους. 
Αυτή είναι η τέχνη που δεν μας δείχνει τον κόσμο, 
αλλά τον αλλάζει. Αυτή η τέχνη των κοινωνικών 
κινημάτων έχει την δική της μυστική ιστορία από 
επαναστατικές δράσεις, εικόνες με λεπτά νοήματα, 
εξεγερσιακές επινοήσεις και σαγηνευτικούς ήχους. 
Η πρόκληση για μας σήμερα είναι όχι απλά να 
θυμηθούμε (και να ανασυνθέσουμε) τη μυστική 
ιστορία της τέχνης, αλλά να ανακαλύψουμε και 
να δημιουργήσουμε ρεύματα στο παρόν που να 
παρέχουν εναλλακτικές διεξόδους από την τωρινή 
κρίση.
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Αυτός ο οδηγός δεν είναι οδικός χάρτης ή εγχειρίδιο 
οδηγιών χρήσης ενός αντικειμένου. Είναι ένα 
σπίρτο που κάποιος ανάβει μέσα στο σκοτάδι, ένα 
αυτοσχέδιο πολυεργαλείο για να σας βοηθήσει 
να χαράξετε το δικό σας μονοπάτι ανάμεσα στα 
χαλάσματα του παρόντος, που ζεσταίνεται από τις 
ιστορίες και τις στρατηγικές όσων συγκινήθηκαν 
από τα λόγια του Bertold Brecht : «Η τέχνη 
δεν είναι ένας καθρέφτης στραμμένος προς την 
πραγματικότητα, αλλά ένα σφυρί με το οποίο της 
δίνεις μορφή».
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* Εδώ και τώρα.
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Το καλύτερο μέσο είναι το παρόν. Όπως είπε ο 
Joseph Beuys, «Μην περιμένεις για να ξεκινήσεις, 
χρησιμοποίησε αυτά που έχεις». Ξεκίνα από εκεί 
που είσαι. Διάολε, έχεις ήδη ξεκινήσει. Ποια είναι τα 
εργαλεία και οι τάσεις γύρω σου; Μέσα σου, πίσω 
σου; Μπορείς να ξεκινήσεις με το ίδιο σου το σώμα. 
Είναι το οικοσύστημα που γνωρίζεις καλύτερα, 
εκεί από όπου πηγάζουν οι περισσότερες γνώσεις 
και τα περισσότερα όνειρά σου. Η τέχνη των 
κοινωνικών κινημάτων έχει ξεκινήσει πολλές φορές 
χρησιμοποιώντας τις συλλογικές performances, στις 
οποίες το σώμα αποτελεί δομικό στοιχείο, σαν την 
πρώτη και πλέον αστείρευτη πηγή.

Όταν η Sylvia Pankhurst παράτησε τις σπουδές 
της στο Royal College of Art για να προσφέρει τη 
δημιουργικότητά της στο κίνημα των Σουφραζέτ, 
ο κινητήριος μοχλός για τις δράσεις της ήταν η 
παραστατική δυναμική του γυναικείου σώματος. 
Σχεδίασε δράσεις όπου σώματα μπλόκαραν και 
σαμποτάριζαν τις αδικίες του συστήματος, η εικόνα 
γυναικών με κρινολίνα που έκαναν ριζοσπαστικές 
δράσεις τρομοκρατούσε τις αρχές, οι δράσεις τους 
διηγούνταν μια νέα ιστορία που έφερνε σε αμηχανία 
όσους βρίσκονταν στην εξουσία.
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Αλλά τι άλλο έχεις πρόχειρο; Μπογιά; Μηχάνημα 
σιδεροκόλλησης; Φωτοτυπικά; Τι μπορείς να 
κάνεις με αυτά; Τι «άλλο» μπορείς να κάνεις με 
αυτά; Το 1968 στο Παρίσι, όταν κατά τη διάρκεια 
της εξέγερσης οι φοιτητές της Σχολής Καλών 
Τεχνών κατέλαβαν τη σχολή τους, κατέλαβαν και 
τα εργαστήρια μεταξοτυπίας και έφτιαξαν χιλιάδες 
αφίσες. Επανοικειοπούμενοι την επαναστατική 
τέχνη της αφίσας, που είχε χαθεί στη Γαλλία, 
κυρίως λόγω των νόμων που απαγόρευαν την 
αφισοκόλληση, οι φοιτητές γέμισαν τους τοίχους 
της πόλης με απλές γραφιστικές εικόνες, η 
δημιουργικότητά τους ξεπέρασε τον νόμο – όπως 
έλεγε μια από τις αφίσες «απαγορεύονται οι 
απαγορεύσεις».
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* Έχε τα μάτια σου ανοιχτά, 
έχε τ’αυτιά σου τεντωμένα
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Για να αποδομήσουμε και να επανεφεύρουμε 
θεσμούς ή συστήματα πρέπει να ξεκινήσουμε 
από τη βάση, από την κουλτούρα πάνω στην 
οποία στηρίζονται. Η κουλτούρα είναι το υλικό 
υπόστρωμα της πολιτικής, τα βαλτωμένα θεμέλια 
πάνω στα οποία έχει χτιστεί, αλλά αυτά τα θεμέλια 
δεν μπορούν να αλλάξουν με τον ίδιο τρόπο με 
τον οποίο αλλάζει ένας νόμος – μεταλλάσσονται 
όταν εισχωρήσουμε μέσα τους σε μοριακό επίπεδο, 
ανάμεσα στις αδύναμες γραμμές, τους πόρους 
και τα κενά, σκάβοντας υπόγεια τούνελ σαν ένας 
γεροτυφλοπόντικας που ανοίγει χιλιάδες πιθανά 
νοτιοδυτικά περάσματα. Ευτυχώς για σας, είστε ήδη 
σε αυτό το σημείο.
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Γνώρισε τον εχθρό σου – με ποιον τρόπο κινείται, 
αντιδρά, αλλάζει, παίρνει μορφή, λέει ψέματα. 
Γνώρισε τα υλικά σου – τους ανθρώπους και τις 
κινήσεις γύρω σου, τους τόπους τους οποίους 
καταλαμβάνεις, τις επιθυμίες που κρατάς μέσα σου. 
Πρέπει να έχεις κοιτάξει τόσο επίμονα το υλικό σου 
ώστε να μπορείς να το καθοδηγήσεις με τα μάτια 
κλειστά. Όπως λέει ο τυφλοπόντικας, μιλώντας για 
το ποτάμι στο Ο άνεμος στις ιτιές, «ζω μέσα του, 
μαζί του, από αυτό». Ξεκίνα να κατοικείς μέσα σε 
αυτό που θέλεις να μεταμορφώσεις, αφέσου στη ροή 
του μέχρι που η σχέση σας να γίνει μια συμπαγής 
ενότητα. Νιώσε τις δομές του και τα δίκτυά του 
τόσο βαθιά, ώστε με κάποιον τρόπο να γίνουν ένα 
με εσένα.
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Κοίταξε γύρω σου. Βρισκόμαστε στο μεσοδιάστημα 
ανάμεσα σε βεβαιότητες, μια ιστορική στιγμή όπου η 
κοινωνία είναι πιο εύπλαστη από το κανονικό, όπου 
οι δυνατότητες είναι ισχυρές και οι μορφές της ζωής 
αλλάζουν με μεγάλη ταχύτητα. Κατά τη διάρκεια 
της Παρισινής Κομμούνας, οι ιμπρεσιονιστές 
δραπέτευσαν από την εξεγερμένη πόλη για να βρουν 
ηρεμία και γαλήνη στα προάστια. Ο Gustave Cour-
bet όμως άφησε κάτω τα πινέλα του και δόθηκε 
ολοσχερώς στην Κομμούνα. «Είμαι βουτηγμένος ως 
τον λαιμό στην Πολιτική», έγραφε από το Παρίσι, 
το οποίο περιέγραφε σαν παράδεισο χωρίς την 
αστυνομία. Με την τολμηρή του φαντασία, σχεδίασε 
τη γιορτή κατά τη διάρκεια της οποίας έριξαν 
τη στήλη της Vendôme, το μισητό αυτό δημόσιο 
μνημείο της αυτοκρατορίας και της ιεραρχίας. Η 
συλλογική εξέγερση έγινε η ζωγραφική του, η πόλη 
ο καμβάς του.
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* Λιποτάκτησε
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Όταν πια θα έχεις γνωρίσει τα υλικά και τον τόπο 
σου... θα είναι ώρα να δραπετεύσεις. Όλα ξεκινάνε 
με ένα σάλτο. Λιποταξία όχι ως υποχώρηση, αλλά 
ως δέσμευση. Αν αντιτίθεσαι στη λογική τού να 
μετατραπεί η τέχνη ή η εκπαίδευση σε εμπόρευμα, 
τότε αντιτίθεσαι ήδη στο να προσδιορίζεσαι εσύ ο 
ίδιος από αυτήν τη λογική: δεν είσαι ο καλλιτέχνης, 
ο φοιτητής ή ο εργάτης που χρειάζεται το κεφάλαιο. 
Αυτό σημαίνει ότι έχεις ήδη αρχίσει να καταργείς 
τον εαυτό σου. «Το γεγονός ότι κατασπαράσσω 
τον εαυτό μου δείχνει απλά ότι υπάρχω», δήλωνε 
στο μανιφέστο που συνόδευε τον μαύρο πίνακα 
πάνω σε μαύρο ο Rodchenko το 1919. Αυτή η 
αυτοκατάργηση, ή η άρνηση αυτού του κομματιού 
του εαυτού σου που το κεφάλαιο θέλει να ορίζει, 
σηματοδοτεί μια αλλαγή συμπεριφοράς, μια 
αντίδραση με τρόπους που μπορεί ακόμα να μην 
έχουν όνομα. Αλλά χωρίς την ταυτότητά σου είσαι 
ελεύθερος, αυτό που κάνεις γίνεται πιο σημαντικό 
από αυτό που είσαι, κι αυτό που κάνεις μπορεί να 
είναι το οτιδήποτε. Θα εκπλαγείς με το πως η τέχνη 
που ξεχνάει το όνομά της μπορεί να εισχωρήσει 
στα πιο απίθανα μέρη. Το να προχωράς σε άλλους 
τρόπους δημιουργίας, άλλους τρόπους να συνάπτεις 
σχέσεις, σημαίνει να γλιστράς, τουλάχιστον εν μέρει, 
έξω από τις σελίδες της ιστορίας της τέχνης και των 
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θεσμών της. Αλλά δεν θα είσαι το πρώτο φάντασμα 
που θα στοιχειώσει τη σχολή καλών τεχνών...

Η ριζοσπαστική άρνηση των Ντανταϊστών, 
που αντιτίθεντο στον πόλεμο, την εργασία, 
την τέχνη, την αυθεντία, τη σοβαρότητα και 
την ορθολογικότητα, όταν ενώθηκε με τους 
σκληροπυρηνικούς κύκλους των αντιπολεμικών 
και αντικαπιταλιστικών κινημάτων του Βερολίνου 
της Βαϊμάρης, έφερε στο φως πρωτοφανείς 
δημιουργικές μορφές αντίστασης. Ντυμένοι σαν 
οπλίτες παρέλασαν στους δρόμους της πόλης 
βελάζοντας σαν πρόβατα, σαν να οδηγούνταν 
στη σφαγή του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. 
Ιδρύοντας την «Χριστός Α.Ε.», εξέδιδαν επίσημα 
πιστοποιητικά χριστιανοσύνης σε πολίτες που 
ήθελαν να καταχωρηθούν ως ακατάλληλοι για 
κατάταξη. Έστειλαν αμφιλεγόμενα δώρα σε 
στρατιώτες στο μέτωπο, «δύο μπλούζες, μια λευκή, 
μία με λουλούδια, ένα ζευγάρι μανσέτες, ένα 
λεπτοκαμωμένο κόκκαλο για παπούτσια, ένα σετ 
από τσάι σε φακελάκια, τα οποία, σύμφωνα με τις 
χειρόγραφες επιγραφές στα ταμπελάκια, προκαλούν 
υπομονή, γλυκά όνειρα, σεβασμό προς τις αρχές 
και πίστη στον θρόνο». Το Dada μας θύμισε ότι 
τυλιγμένο γύρω από ένα τεράστιο ΟΧΙ μπορεί να
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βρίσκεται ένα συναρπαστικό ΝΑΙ, η ξέφρενη γιορτή 
την οποία μπορούμε να στήσουμε ενώ δημιουργούμε 
κοινότητες άρνησης.

Όπως παραδέχεται και ο κριτικός τέχνης Brian 
Holmes, μεγάλο μέρος αυτού που ονομάζουμε 
«πολιτική τέχνη» στον κόσμο της τέχνης ασχολείται 
μόνο προσχηματικά με την πολιτική. Στην 
πλειοψηφία της είναι «πολιτική των εικόνων», 
αναπαραστάσεις πολιτικών δράσεων. Το να βγεις 
έξω από το κάδρο της αναπαράστασης στο πλαίσιο 
του κόσμου της τέχνης σε βάζει σε μπελάδες.

Πέρυσι, το Laboratory of Insurrectionary Imagina-
tion (Labofii – Εργαστήρι Εξεγερσιακής Φαντασίας) 
είχε προσκληθεί να στήσει ένα εργαστήρι σχετικά 
με την τέχνη και τον ακτιβισμό στην Tate Modern, 
το οποίο ονόμασαν «Η ανυπακοή γράφει ιστορία». 
Οι επιμελητές της Tate ήθελαν το εργαστήρι να 
λήξει με μια παρέμβαση με μορφή δημόσιας per-
formance. Όταν οι επιμελητές ενημέρωσαν το 
Labofii μέσω email ότι δεν μπορούσαν να κάνουν 
παρέμβαση ενάντια στους σπόνσορες του μουσείου 
(που τύχαινε να είναι η ΒΡ), οι άνθρωποι του Labofii 
αποφάσισαν να χρησιμοποιήσουν το συγκεκριμένο 
e-mail σαν υλικό για το εργαστήρι. Προβάλλοντάς 
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το στον τοίχο, ρώτησαν τους συμμετέχοντες αν 
θα έπρεπε το εργαστήρι να υπακούσει ή όχι στις 
εντολές των επιμελητών. Παρ’ όλες τις προσπάθειες 
των ανθρώπων της Tate να σαμποτάρουν τη 
συζήτηση, οι συμμετέχοντας κατέληξαν να κάνουν 
μια δράση ενάντια στην επιχορήγηση της ΒΡ και 
στη συνέχεια δημιούργησαν μια συλλογικότητα που 
είχε σαν σκοπό να απελευθερώσει την Tate από τους 
βαρόνους του πετρελαίου. Λίγους μήνες αργότερα 
η συλλογικότητα έγινε πρωτοσέλιδο σε όλο τον 
κόσμο όταν έχυσε εκατοντάδες λίτρα μαύρης 
μελάσσας μέσα και έξω από το μουσείο, κατά τη 
διάρκεια του εορτασμού για τα 20 χρόνια χορηγίας 
της ΒΡ, που λάμβανε χώρα την ίδια στιγμή που στον 
κόλπο του Μεξικού υπήρχε διαρροή πετρελαίου.

Προφανώς η Tate δεν θα προσκαλέσει ποτέ ξανά το 
Labofii, αλλά η λιποταξία τους τούς απελευθέρωσε, 
δίνοντάς τους τη δυνατότητα να συνεχίσουν να 
κάνουν ασυμβίβαστες δράσεις χωρίς να εξαρτώνται 
από το να γίνουν αρεστοί στο μουσείο.
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* Κάνε πρόβα το μέλλον
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«Να είστε προσεχτικοί με το παρόν που φτιάχνετε 
γιατί πρέπει να μοιάζει με το μέλλον που 
ονειρεύεστε», έλεγε το σύνθημα που έγραψε η 
αναρχοφεμινιστική καλλιτεχνική ομάδα Mujeres 
Creando με τεράστια χειρόγραφα γράμματα 
σε έναν παλιό τοίχο στη La Paz. Αυτή η ομάδα, 
όπως και πολλοί ακόμα καλλιτέχνες-ακτιβιστές, 
γνωρίζουν ότι το μέλλον δεν είναι κάπου εκεί έξω, 
περιμένοντας να καταφτάσει σαν αμαξοστοιχία της 
αποκάλυψης. Είναι κάτι που φτιάχνουμε τώρα, στο 
παρόν – και η υπευθυνότητα για το παρόν είναι η 
μόνη σοβαρή υπευθυνότητα για το μέλλον.

Μια πορεία απ’ το ένα σημείο στο άλλο με πικέτες, 
επαναλαμβανόμενα συνθήματα που εκφέρονται από 
τραχιές φωνές, διαδηλωτές κολλημένοι στο κρύο 
για ώρες, πλήθη που ακούν έναν άνθρωπο με μούσι 
να βγάζει λόγο, βαρετά πανό που κρέμονται από 
κτήρια, φυλλάδια γεμάτα με καταστροφολογικές 
στατιστικές... Μοιάζουν αυτές οι πράξεις με το 
μέλλον που θέλουμε; Με ποιον άλλο τρόπο 
μπορούμε να εκφράσουμε τα αιτήματα και τις 
επιθυμίες μας; Πώς αλλιώς μπορούν να μοιάζουν 
οι δράσεις μας, και τι άλλα αισθήματα μπορούν να 
προκαλούν;
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Φαντασιωνόμενος την τέχνη του μέλλοντος, ο Alan 
Kaprow πίστευε ότι «Μπορεί να δούμε ολόκληρο 
το νόημα της τέχνης να αλλάζει βαθύτατα – από 
σκοπός να γίνει μέσο, από μια υπόσχεση για 
την τελειότητα σε κάποιο άλλο βασίλειο, να 
γίνει υπόδειγμα για έναν τρόπο ζωής με νόημα 
σε τούτο το βασίλειο που μας έτυχε να ζούμε». 
Προπαγανδιστής των χάπενινγκ, δηλαδή των 
περφόρμανς που εξάλειψαν τα όρια μεταξύ κοινού 
και δημιουργού τη δεκαετία του ’60, κατάλαβε ότι 
η τέχνη εμπεριέχει τη δυνατότητα της δημιουργίας 
εικόνων του μέλλοντος που μπορούν να 
δοκιμαστούν στο εδώ και τώρα. Οι πιο επιτυχημένες 
πολιτικές δράσεις κάνουν το ίδιο πράγμα. Δεν 
απαιτούν απλά ή μπλοκάρουν κάτι, προβάλλουν τα 
όνειρά μας, δεν λένε απλά ΟΧΙ, αλλά δείχνουν πως 
αλλιώς θα μπορούσαμε να ζούμε.

Τα Reclaim the Streets πάρτυ τη δεκαετία του ’90 
δεν απελευθέρωναν απλά τους δρόμους από την 
κίνηση που μολύνει, αλλά το σημαντικότερο είναι 
ότι τους γέμιζαν με σώματα που χόρευαν, με μουσική 
και με μια οπτική του κόσμου όπου η πολιτική έχει 
να κάνει με την απόλαυση και όχι με τη θυσία. 
Είχαν να κάνουν με το να ενσαρκώσεις την αλλαγή, 
και όχι με το να περιμένεις μιαν επανάσταση να 
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τη φέρει. Όταν φοιτητές σε ολόκληρη τη χώρα 
καταλαμβάνουν αίθουσες στα πανεπιστήμιά τους 
και δημιουργούν διαφορετικές μορφές εκπαίδευσης 
μέσα σε αυτές, αρνούνται και χτίζουν ταυτόχρονα. 
Κάποιοι φοιτητές από το Πανεπιστήμιο Goldsmith 
μετέφεραν  πρόσφατα αυτήν τη λογική τού «ναι και 
όχι» σε απρόβλεπτα μέρη.

Ξεκίνησαν το δικό τους ίδρυμα, το The Universi-
ty of Strategic Optimism (Το Πανεπιστήμιο της 
Στρατηγικής Αισιοδοξίας), και αντί να δεχτούν 
την εμπορευματοποίηση της εκπαίδευσης, άρχισαν 
να εκπαιδεύουν την αγορά, δίνοντας διαλέξεις 
που καταλάμβαναν και επανανοηματοδοτούσαν 
τόπους κατανάλωσης –το χολ μιας τράπεζας, τους 
διαδρόμους ενός σούπερ μάρκετ– σαν τόπους όπου 
μπορείς να μάθεις και να συζητήσεις μαζί με άλλους.

Στα μέσα της δεκαετίας του ’60, εξόριστοι 
καλλιτέχνες και ηθοποιοί από το Σαν Φρανσίσκο, 
που αυτοαποκαλούνταν Diggers, άνοιξαν ένα 
μαγαζί, «Το Δωρεάν Μαγαζί», όπου μπορούσε κανείς 
να αφήνει, να ανταλλάσσει ή να παίρνει αγαθά. 
Οι ρόλοι, επίσης, εναλλάσσονταν. Μια επιγραφή 
στο μαγαζί έγραφε «Αν κάποιος ζητήσει να δει 
τον διευθυντή, πες του ότι πως διευθυντής είναι ο 
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ίδιος». Έγινε στέκι όπου ανυπότακτοι του πολέμου 
στο Βιετνάμ μπορούσαν να βρουν μια αλλαξιά 
ρούχα και χαρτιά με «επίσημες» σφραγίδες, 
αφήνοντας τη στρατιωτική τους στολή στο ράφι. 
Σέρβιραν δωρεάν φαγητό μέσα από ένα τεράστιο 
κίτρινο πλαίσιο σε όσους πηγαινοέρχονταν στο 
μαγαζί, έστησαν δωρεάν κλινικές για την υγεία... 
Ισχυρίζονταν ότι τα πάντα μπορούν να είναι 
δωρεάν, και έδειχναν πως αυτό μπορεί να γίνει 
πραγματικότητα, κάνοντας αυτό που ονόμαζαν 
«Life-acting» (Ζωή-ηθοποιία), όπου η τέχνη ήταν 
μέρος της ζωής κάποιου, και όχι κάτι αποκομμένο 
από αυτήν. Παρόλο που η αστυνομία έκλεισε το 
μαγαζί, η δημιουργική τους τακτική διαδόθηκε 
σε όλες τις Η.Π.Α., σε σημείο που μέχρι και 
πρόσφατα άνοιξε στο ανατολικό Λονδίνο, στην 
Commercial Street (οδός Εμπορίου) ένα Non-
Commercial House Free Store (Μη Εμπορικό 
Δωρεάν Κατάστημα). 
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Περισσότερες πληροφορίες, αναπαραστάσεις ή 
εικόνες πολιτικής δεν θα μας δώσουν κίνητρα για 
δράση, αυτό που μας κινεί είναι το να γευόμαστε 
όνειρα από αυτό που θα μπορούσε να υπάρχει, 
να μπαίνουμε στις ρωγμές, εκεί όπου ένας άλλος 
κόσμος αρχίζει να αχνοφαίνεται.
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* Κατασκεύασε μετα-
καπιταλιστικές μηχανές.
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Όλοι μπορούμε να γίνουμε μηχανικοί της 
φαντασίας. Ο Μαρξ υποστήριζε ότι μας έχουν 
στερήσει τη «συλλογική μας νοημοσύνη», όλη 
τη συλλογική γνώση και τις δεξιότητες που 
χρησιμοποιούμε για να φτιάχνουμε πράγματα, και 
αντ’ αυτού την έχουν ενσωματώσει στα μηχανήματα 
της εργασίας μας. Τι θα γινόταν αν με κάποιον 
τρόπο σχεδιάζαμε εκ νέου αυτές τις μηχανές; 
εάν πραγματοποιούσαμε αυτό που υποστήριζε 
και ξεκίνησε ο Guy Debord, «να παράγουμε 
τους εαυτούς μας… όχι τα πράγματα που μας 
σκλαβώνουν».  

Ποια είναι τα μηχανήματα με τα οποία εργάζεσαι; 
Τα σήματα του δρόμου και οι διαφημιστικές 
αφίσες; Το internet και τα κοινωνικά δίκτυα; Τα 
ρούχα που φοράς; Τα ακριβά καταστήματα; Τα 
κινητά τηλέφωνα; Σαν την πρώτη «σαμποτέρ» 
που, πετώντας το ξύλινο παπούτσι της, το σαμπό 
(sabot στα γαλλικά), μέσα στη μηχανή του 
εργοστασίου ώστε να την μπλοκάρει μέχρι να 
σταματήσει, παρήγαγε ελεύθερο χρόνο για την 
ίδια, αντί για κέρδη για το αφεντικό της, μπορούμε 
να προγραμματίσουμε αντίστροφα τον κόσμο 
γύρω μας.  Στο Buenos Aires, σαν απάντηση 
στην αμνηστία που δόθηκε στους δικτάτορες που 
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«εξαφάνισαν» χιλιάδες ανθρώπων, το Grupo de Arte 
Callejero (Ομάδα Τέχνης του Δρόμου), αντλώντας 
από τα οπτικά διδάγματα της εννοιολογικής τέχνης, 
εγκατέστησε πραγματικές πινακίδες σηματοδότησης 
στους δρόμους και ανάρτησε δημοσίως χάρτες 
στους οποίους δηλωνόταν ξεκάθαρα η τοποθεσία 
της κατοικίας των γενοκτόνων στρατηγών.

Στην Αυγή του 21ου αιώνα, καλλιτέχνες-ακτιβιστές 
από τη Βαρκελώνη ονόμασαν την ομάδα τους 
Yomango υπονομεύοντας τη μοδάτη μάρκα 
Mango και δημιουργώντας με αυτό τον τρόπο 
ένα λογοπαίγνιο που σήμαινε «εγώ σουφρώνω» 
στην ισπανική αργκώ. Σκοπός τους ήταν να 
επανεφεύρουν τη διαδικασία του να βγαίνει κανείς 
για ψώνια και δήλωναν ότι «δεν είναι ανάγκη να 
αποποιηθούμε την επιθυμία μας για υλικά αγαθά, 
αρκεί να  τα σουφρώνουμε».  Μετέτρεψαν την 
κλοπή από τα πολυκαταστήματα σε μια μορφή 
κοινωνικής τέχνης και σε μια αυτόνομη επιθυμητή 
μάρκα, όπου η ξεφτισμένη τρύπα στο πίσω μέρος 
ενός τζιν παντελονιού από όπου είχε αφαιρεθεί  το 
αντικλεπτικό, διαφημιζόταν σαν κάτι πιο γαμάτο 
από τη μάρκα Levis. Προσέφεραν εργαστήρια 
κατά τη διάρκεια των οποίων μοιράζονταν 
αποτελεσματικές τεχνικές κλεψίματος, έφτιαχναν 
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στυλάτες τσάντες και ρούχα που ήταν ικανά να 
παροπλίσουν τους συναγερμούς των καταστημάτων, 
ή είχαν γιγάντιες τσέπες κατάλληλες για να κρύβει 
κανείς πράγματα μέσα τους, και μετέτρεψαν αυτό 
που κανονικά είναι μια δόλια δραστηριότητα σε μια 
καρναβαλική δράση που αμφισβητούσε τη μαζική 
κατανάλωση. Όταν ένα από τα κλεμμένα φορέματά 
τους παρουσιάστηκε στο Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης 
της Βαρκελώνης, οι γραφειοκράτες της πόλης έγιναν 
έξω φρενών.

Στο Βερολίνο περίπου την ίδια περίοδο, οι Um-
sonst διεξήγαγαν μια διαφημιστική καμπάνια 
χρησιμοποιώντας αφίσες και flyers με επίσημο 
ύφος, που ανακοίνωναν την ελεύθερη είσοδο 
σε ένα «δημόσιο» μουσείο που πρόσφατα είχε 
αρχίσει να χρεώνει εισιτήριο. Στις Ηνωμένες 
Πολιτείες, το Center for Tactical Magic (Κέντρο 
για την Τακτική Μαγεία) έφερε ένα φορτηγάκι που 
κανονικά πουλούσε παγωτό και το μετέτρεψε σε 
ένα μηχάνημα διανομής ριζοσπαστικής λογοτεχνίας 
(σε πολλές γεύσεις φυσικά), αντιασφυξιογόνων 
μασκών και νοστιμότατου παγωτού στις κοινωνικές 
κινητοποιήσεις.
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Ποια μετα-καπιταλιστική μηχανή περιμένει να 
γεννηθεί μέσα στη φαντασία σου;
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*Σχεδίασε την αντίσταση
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Κατά τη διάρκεια του πρώτου μισού του 20ού 
αιώνα, μερικοί Ρώσσοι άφησαν στην άκρη το 
όνομα καλλιτέχνης για να περιγράψουν τους 
εαυτούς τους σαν κονστρουκτιβιστές ή μηχανικούς. 
Προσπάθησαν να φανταστούν και να σχεδιάσουν 
αντικείμενα κατάλληλα να ενθαρρύνουν αισθήματα 
και κοινωνικές σχέσεις διαφορετικές από αυτές 
που παρήγαγε ο καπιταλισμός. «Εσύ, ο νέος και 
τολμηρός... διώξε από πάνω σου το άγγιγμα των 
κυρίαρχων αρχών» διακύρρησε ο Kazimir Malevich, 
«καθάρισε, γνώρισε, και χτίσε τον κόσμο έχοντας 
συνείδηση της εποχής σου». Όμως οι ορθόδοξες 
μαρξιστικές κρατικές αρχές κατέπνιξαν σε σύντομο 
χρονικό διάστημα τη δημιουργικότητα του ίδιου και 
των συντρόφων του. Ακολούθησαν τα γκούλαγκ 
και οι αυτοκτονίες και το μόνο που απέμεινε είναι 
μια μελαγχολική υποσημείωση στην ιστορία της 
τέχνης. Αλλά η ιδέα του επανασχεδιασμού των 
αντικειμένων της αντίστασης δεν έχει εξαλειφθεί.  
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Το 1999, στο πλαίσιο του παγκόσμιου Carnival 
Against Capitalism (Καρναβαλιού Ενάντια στον 
Καπιταλισμό) που ταρακούνησε οικονομικά 
τμήματα σε ολόκληρο τον κόσμο, κατασκευάστηκαν 
8.000 πολυλειτουργικές μάσκες για τη δράση του 
Λονδίνου. Συνδυάζοντας από τη μία οδηγίες για 
να διαχωρίζεται αυθόρμητα το πλήθος, ώστε να 
μπερδεύει την αστυνομία, και από την άλλη την 
προστασία από τις κάμερες παρακολούθησης, 
οι μάσκες έκαναν το καρναβάλι ταυτόχρονα 
όμορφο και αποτελεσματικό. Κατά τη διάρκεια 
των πρόσφατων διαμαρτυριών στη Ρώμη, φοιτητές 
κατασκεύασαν ασπίδες για να προστατευτούν 
από τα χτυπήματα της αστυνομίας που πάνω 
τους είχαν ζωγραφισμένα εξώφυλλα από βιβλία. 
Η ίδια η κουλτούρα φάνηκε να αντιστέκεται στις 
περικοπές. Κατά τη διάρκεια των διαμαρτυριών 
του Climate Camp του 2007, εμφανίστηκαν 
ασπίδες που είχαν τυπωμένα πάνω τους τεράστια 
φωτογραφικά πορτρέτα με τα πρόσωπα κλιματικών 
προσφύγων που σε στοίχειωναν. Οι κάμερες της 
τηλεόρασης πήραν πλάνα όπου η αστυνομία 
χτυπούσε πάνω σε αυτά τα πρόσωπα με τα 
γκλομπς για να συγκρατήσει το πλήθος. Τέτοιου 
είδους επανασχεδιασμός μπορεί να είναι άμεσα 
λειτουργικός, και  ταυτόχρονα συμβολικά ισχυρός. 
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Στα μέσα της δεκαετίας του 1990, το Reclaim the 
Streets εφηύρε το «έξυπνο οδόφραγμα». Τρεις 
στύλοι στέκονταν σε σχήμα τριγώνου με έναν 
ευκίνητο διαδηλωτή να βρίσκεται στην κορυφή 
τους. Αυτά τα ανθρώπινα τρίποδα έκλειναν το 
δρόμο στα αυτοκίνητα, τον άνοιγαν όμως στους 
ανθρώπους!

Τον περασμένο χειμώνα, το Labofii σε συνεργασία 
με το Climate Camp, συγκέντρωσε καλλιτέχνες, 
μηχανικούς ποδηλάτων, μηχανικούς και 
φιλοσόφους για να ξαναφανταστούν τις (λάθος)
χρήσεις ενός ποδηλάτου κατάλληλου για 
κοινωνική ανυπακοή (αρχικά το πρότζεκτ τους 
είχε ανατεθεί από το Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης 
της Κοπεγχάγης, αλλά το σχέδιο ακυρώθηκε όταν 
έγινε ξεκάθαρο ότι όταν μιλούσαν για «κοινωνική 
ανυπακοή»  το εννοούσαν). Τα σχέδια έγιναν κατά 
τη διάρκεια εργαστηρίων στην Arnolfini Gallery 
στο Bristol, και έπειτα το project ταξίδεψε στη 
Σύνοδο Κορυφής για το Κλίμα στην Κοπεγχάγη 
όπου εκατοντάδες από τα εγκαταλελειμμένα 
ποδήλατα της πόλης μεταμορφώθηκαν. 
Οργανωμένα σε σμήνη, υπήρχαν δίπατα ποδήλατα 
που είχαν συγκολληθεί μεταξύ τους με τέτοιον 
τρόπο ώστε να δημιουργήσουν πλατφόρμες που 
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κουβαλούσαν προτζέκτορες, τουαλέτες και κόσμο. 
Υπήρχαν, ακόμα, ποδήλατα με κέρατα ταύρου 
που έβγαζαν αλλόκοτες στριγγλίες ανάμεσα στο 
κινούμενο πλήθος μέσα από πεντακάναλες ηχητικές 
εγκαταστάσεις, και τέλος υπήρχαν ποδήλατα με 
μικρές τροποποιήσεις που μπορούσαν να συνδεθούν 
μεταξύ τους ώστε να δημιουργήσουν αυτοσχέδια  
οδοφράγματα.



45

Τα ανιαρά παλιά τελετουργικά διαμαρτυρίας είναι 
εύκολο να αντιμετωπιστούν, λίγη, όμως, φαντασία 
φτάνει το πράγμα πολύ πιο πέρα όταν εφαρμόζεται 
στον σχεδιασμό της αντίστασης.
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*Εκτέλεσε με «λάθος» τρόπο
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Κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να κάνει ένα σώμα. Και 
η κοινωνική ανυπακοή είναι ακριβώς αυτό: να 
εκτελεί κανείς με «λάθος» τρόπο την ιδιότητα του 
πολίτη.  Ένα από τα μεγαλύτερα όπλα σου είναι 
η έκπληξη και το παράλογο. Οπότε αντέδρασε. 
Στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του ’60, οι Pro-
vos (διάσημοι για την εφεύρεση του προγόνου 
αυτού που σήμερα ονομάζουμε Boris Bike, δηλαδή 
τα βαμμένα λευκά τους ποδήλατα που άφηναν 
για ελεύθερη χρήση σε διάφορα σημεία της 
πόλης) μετέτρεψαν τα καλλιτεχνικά happenings 
σε πολιτικά happenings, ξεκινώντας μια τάση 
δημιουργικού πειραματισμού με τη μορφή που 
μπορεί να πάρει μια μαζική διαδήλωση. Μέσα από 
αυτόν τον πειραματισμό δημιουργήθηκαν μορφές 
διαμαρτυρίας που χρησιμοποιούν το συναίσθημα 
(όπως για παράδειγμα μια μαζική διαμαρτυρία με 
φιλιά!), το θέατρο και άλλες μορφές έκφρασης, με 
πιο γνωστές ίσως τις flash mobs και άλλες πολλές 
performances πολιτικής ανυπακοής που αρνήθηκαν 
να εγκλωβιστούν σε οποιαδήποτε σκηνή.   

Τι είδους σχέσεις μπορείς να (επαν)εκτελέσεις σε 
στιγμές θάρρους; Όταν η Rosa Parks αρνήθηκε να 
δώσει τη θέση της στο λεωφορείο σε έναν λευκό, 
εκτελούσε (με «λάθος» τρόπο) τον υποβαθμισμένο 
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της ρόλο ως «έγχρωμη». Όταν ο Gregory Green 
έστησε ένα διαφημιστικό ταμπλό στον δρόμο με 
οδηγίες για το πώς μπορεί κανείς να φτιάξει μία 
βόμβα (το οποίο ξεστήθηκε πολύ γρήγορα από την 
αστυνομία), εκτελούσε με «λάθος» τρόπο τον ρόλο 
του σαν καλλιτέχνης του δημόσιου χώρου. Όταν 
οι Yesmen, αφού ξεγέλασαν τους υπεύθυνους της 
διοργάνωσης, κατάφεραν να πάρουν μέρος σε ένα 
διεθνές συνέδριο υφαντουργίας παριστάνοντας 
τους αντιπροσώπους του Διεθνούς Οργανισμού 
Εμπορίου, οι (ψευτο)παρουσιάσεις τους φαίνονταν 
πραγματικές μέχρι που φούσκωσαν έναν τεράστιο 
χρυσό φαλλό καθώς γιόρταζαν ειρωνικά την 
απανθρωπιά των sweat shops.

Ο ακτιβιστής της τέχνης δεν είναι πολύ 
διαφορετικός από τον τρελό ενός παραδοσιακού 
καρναβαλιού. Στέκεται εκεί, ανάμεσα σε κόσμους 
και ταυτότητες, αναζητώντας τη νομιμότητα 
ενώ ταυτόχρονα την αρνείται, χωρίς να είναι 
ούτε καλλιτέχνης, ούτε ακτιβιστής. Ταυτόχρονα 
αντιστέκεται και δημιουργεί. Η δύναμη του να 
δουλεύει κανείς στο μεταίχμιο ήρθε στο προσκήνιο 
όταν η κοινωνική ανυπακοή και η αρχαία τέχνη 
του γελωτοποιού συνδυάστηκαν από τον 
C.I.R.C.A. (Clandestine Insurgent Clown Army, 
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Παράνομο Στρατό των Εξεγερμένων Κλόουν). 
Αντιστρέφοντας τον χαρακτήρα του κλόουν που 
είναι διαχωρισμένος από την κοινωνία εξαιτίας της 
σκηνής του τσίρκου και ξεφεύγοντας από τον ρόλο 
του σοβαρού ορθολογιστή διαδηλωτή, ο C.I.R.C.A. 
χρησιμοποίησε το πείραγμα και το μπέρδεμα σαν 
όπλο. Κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Ιράκ, 
εκπαιδευμένοι κλόουν, φορώντας στρατιωτικές 
στολές, παρέλασαν μέσα σε γραφεία επιστράτευσης 
ζητώντας να καταταγούν, ανάγκαζόντας τα με την 
ηλιθιότητά τους να κλείσουν. Μετά το κλείσιμο, οι 
κλόουν έστησαν έξω από τα επίσημα γραφεία τούς 
δικούς τους πρόχειρους πάγκους επιστράτευσης.

Κατά τη διάρκεια κάποιων κρύων λονδρέζικων 
χριστουγέννων στα τέλη της δεκαετίας του ’60, 
ένα μέλος της συλλογικότητας King Mob, ντύθηκε 
Άγιος Βασίλης και μοίραζε «δωρεάν» δώρα στα 
παιδιά σε ένα κατάστημα της αλυσίδας Selfridges. 
Δεν πέρασε πολλή ώρα μέχρι η αστυνομία να 
συλλάβει τον Άγιο Βασίλη και να αρπάξει τα 
παιχνίδια από τα σαστισμένα παιδιά.

Μια δεκαετία αργότερα σε μια Ιταλία στο χείλος 
της επανάστασης, οι Indiani Metropolitani (Ινδίανοι 
της Μητρόπολης) ενσωματώθηκαν σε πορείες 
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σε σχηματισμό βέλους με λαστιχένια ινδιάνικα 
τσεκούρια, χρησιμοποιώντας τα κουστούμια 
τους για να προβάλουν ειρωνικά αιτήματα όπως 
«περισσότερες εκκλησίες σημαίνουν λιγότερα 
σπίτια!». Έφεραν επίσης σε πέρας δράσεις 
«αυτομείωσης», όπου με σκοπό να αντισταθούν 
στα μέτρα λιτότητας, αποφάσισαν μαζί με τους 
επιχειρηματίες για το ποιες θα πρέπει να είναι οι 
τιμές των προϊόντων, αρνούμενοι να πληρώσουν τις 
κανονικές τιμές των μαγαζιών.

Πιο πρόσφατα, στις 20 Δεκέμβρη 2002, στην πρώτη 
επέτειο της λαϊκής εξέγερσης της Αργεντινής ένα 
Yomango Tango οργανώθηκε στη Βαρκελώνη. 
Καλοντυμένα ζευγάρια άρχισαν να χορεύουν τάνγκο 
μέσα σε ένα υποκατάστημα της αλυσίδας Carre-
four εν μέσω της τρέλας των χριστουγεννιάτικων 
αγορών. Με κάθε στυλάτο σούφρωμα, σούφρωναν 
κι ένα μπουκάλι σαμπάνιας και το πέρναγαν  
έξω από το κατάστημα. Ακτιβιστές των media 
κατέγραφαν και πρόβαλλαν ζωντανά τη σκηνή 
σε έναν εξωτερικό τοίχο, ενώ πλήθος ανθρώπων 
συγκεντρώνονταν. Την επόμενη μέρα, μετέφεραν 
την κλεμμένη σαμπάνια στο υποκατάστημα μιας 
από τις τράπεζες που ήταν υπεύθυνες για την κρίση 
της Αργεντινής, δημιουργώντας έτσι ένα αυθόρμητο 
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φασαριόζικο πρωινό πάρτυ με ντους σαμπάνιας στο 
φουαγιέ του υποκαταστήματος.

Υπάρχουν πράγματα που το σώμα σου θέλει να 
κάνει, πράγματα που ξέρεις πως είναι σωστά, 
κι όμως οι κοινωνικοί κανόνες καταφέρνουν 
να καλουπώνουν το σώμα μας σε μια «σωστή 
συμπεριφορά», καθιστώντας το άκαμπτο και 
ελεγχόμενο.  Το να εκτελείς με «λάθος» τρόπο 
σημαίνει απλά να έχεις το κουράγιο (από τη γαλλική 
λέξη courage, που κυριολεκτικά σημαίνει από 
καρδιάς) να αφήσεις το σώμα σου να κάνει αυτό που 
θέλει να κάνει.



52

*Ξεκίνα από κάτι μικρό, 
σκέψου χωρίς περιορισμούς
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Είναι εύκολο να νιώσει κανείς παραλυμένος από 
την πολυπλοκότητα του κόσμου, να νιώθει πως 
ό,τι κι αν κάνει δεν θα κάνει ποτέ τη διαφορά. 
Όσοι βρίσκονται στην εξουσία θέλουν να νιώθουμε 
με αυτό τον τρόπο, αν και τείνουν να είναι αυτοί 
η μειοψηφία. Όταν όμως κοιτάξουμε πίσω στην 
ιστορία θα δούμε πως σε κάθε κίνημα, η παραμικρή 
αλλαγή στην κοινωνία ξεκίνησε από μια παρέα 
φίλων που είχαν μια ιδέα η οποία εκείνη τη στιγμή 
φαινόταν αδύνατη.
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Την ιδέα για τη δημιουργία ενός κινήματος με 
σκοπό την κατάργηση της δουλείας στο Ηνωμένο 
Βασίλειο τη σκαρφίστηκαν μια χούφτα άνθρωποι 
σε ένα μικροσκοπικό βιβλιοπωλείο στην καρδιά 
του Βρετανικού Βασιλείου. Εικοσιπέντε χρόνια 
μετά, το κοινοβούλιο πέρασε ένα νόμο ενάντια στο 
εμπόριο, και μέσα σε δύο δεκαετίες η δουλεία είχε 
επίσημα καταργηθεί, κάτι που φαινόταν ουτοπικό 
όταν οι φίλοι κάθονταν γύρω από το τραπέζι 
καταστρώνοντας σχέδια. Όταν μερικές δεκάδες 
ακτιβιστές για τα δικαιώματα των ομοφυλόφιλων 
χτυπήθηκαν και συνελήφθησαν στην Trafalgar 
Square το 1965, δεν είχαν την παραμικρή ιδέα 
πως κατά τη διάρκεια της ζωής τους δεκάδες 
χιλιάδες ανθρώπων θα περνούσαν από αυτή την 
ίδια πλατεία σε μια Πορεία Ομοφυλοφιλικής 
Υπερηφάνειας, που θα περιλάμβανε βουλευτές 
και ανοιχτά ομοφυλόφιλους αξιωματικούς της 
αστυνομίας. Μια από τις σπίθες που πυροδότησε 
τη μαγιά των κινημάτων που κατεδάφισαν το 
τείχος του Βερολίνου ξεκίνησε με μια παρέα 
Πολωνών ακτιβιστών, τους The Orange Alterna-
tive (Πορτοκαλί Εναλλακτική). Μια νύχτα, κάτω 
από την επιρροή διάφορων ψυχοτρόπων ουσιών, 
αποφάσισαν να καλέσουν μια συγκέντρωση 
«Gnomes» (νάνων), για να διεκδικήσουν τα 
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δικαιώματα των «Gnomes». Οι διαμαρτυρίες ήταν 
απαγορευμένες στην Πολωνία, που βρισκόταν 
υπό στρατιωτικό καθεστώς, αλλά, όταν βρέθηκαν 
αντιμέτωποι με χιλιάδες νέους ανθρώπους που 
φορούσαν πορτοκαλί σκουφιά νάνου, οι στρατιώτες 
δεν ήξεραν τι να κάνουν και οι στρατηγοί δεν 
κάλεσαν τελικά τα τανκς. Για πρώτη φορά από 
τότε που ανακοινώθηκε ο στρατιωτικός νόμος, 
μια ομάδα ανθρώπων επανακατέλαβε τον δημόσιο 
χώρο, πέρασε υπέροχα κάνοντάς το και κατάφερε να 
διαδώσει το μήνυμα της αυτοπεποίθησης σε όλα τα 
μήκη και πλάτη. Μέσα σε μερικά χρόνια ολόκληρη η 
ανατολική Ευρώπη θα βρισκόταν στους δρόμους. 

Οι δημιουργικοί ακτιβιστές είναι καλοί στο να 
βρίσκουν τα σημεία τριβής, αυτές τις ρωγμές στο 
σύστημα που είναι δυνατόν να ανοίξουν διάπλατα.  
Όπως παρουσιάζει, η θεωρητικός συστημάτων 
Donella Meadows, στο  δοκίμιό της Σημεία 
ισχύος: Τόποι για να παρέμβεις σε ένα σύστημα, 
οι γραμμικές αλυσίδες αιτίας και αποτελέσματος 
σπάνια υπάρχουν στα πολύπλοκα συστήματα, 
υπάρχουν όμως πολλά σημεία-κλειδιά όπου «μια 
μικρή μετατόπιση σε ένα πράγμα είναι ικανή να 
παράξει μεγάλες αλλαγές στο σύνολο». Από τα 
δώδεκα σημεία που απαριθμεί, υποστηρίζει πως τα 
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τρία καταλληλότερα για παρέμβαση είναι : ο στόχος 
ενός συστήματος, το παράδειγμα πάνω στο οποίο 
βασίστηκε ο σχεδιασμός του, και, το πιο σημαντικό, 
η ικανότητά μας να υπερβούμε αυτό το παράδειγμα. 
Αυτό που εννοεί είναι πως πρέπει να σκεφτόμαστε 
ουτοπικά, να παρουσιάζουμε νέες ομάδες αξιών 
και να γεμίζουμε τους ανθρώπους με ελπίδα και 
αυτοπεποίθηση! Τρία πράγματα που είναι οι βασικές 
στρατηγικές του δημιουργικού ακτιβισμού.

Να ξεκινάς από κάτι μικρό και να κάνεις ένα βήμα 
τη φορά συχνά σημαίνει ότι μπορείς να μάθεις 
από τα λάθη σου. Αλλά από τη στιγμή που θα 
αποκτήσεις αυτοπεποίθηση, μπορείς να ρισκάρεις 
μεγαλύτερα πράγματα. Για τις διαμαρτυρίες 
ενάντια στη μεγαλύτερη εμπορική Έκθεση Όπλων 
στο Docklands του Λονδίνου πρόσφατα, οι The 
Space Hijackers (Διαστημικοί Πειρατές), μετά 
από μερικές μπύρες αποφάσισαν να αγοράσουν 
ένα τανκ. Παίρνοντας στα σοβαρά το τσιτάτο του 
εξεγερμένου καλλιτέχνη Jean Jacques Lebel «Η 
επανάσταση πρέπει να είναι διασκεδαστική, μέχρι 
και στον σχεδιασμό της», έστησαν περίπτερα στη 
μοδάτη περιοχή Brick Lane με την ανακοίνωση 
«Χρειαζόμαστε ένα τανκ» και ξεκίνησαν να πουλάνε 
μπλουζάκια με σκοπό να βρούν πόρους. Τρεις μήνες 
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αργότερα, σε μια συνέντευξη Τύπου είπαν στο 
κανάλι Sky πως κουράστηκαν από τα σπρωξίματα 
των αστυνομικών και ότι θα φέρουν ένα τανκ στις 
διαδηλώσεις ενάντια στη χρήση των όπλων. Μερικές 
μέρες αργότερα, εντυπωσίασαν τους πάντες όταν 
εμφανίστηκαν όχι με ένα, αλλά με δύο τανκς    – αλλά 
αυτό είναι μια άλλη ιστορία...
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*Ζωγράφισε με το νόμο
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Όλα όσα παίρνουμε ως δεδομένα: το σαββατο-
κύριακο, τα δικαιώματα των ομοφυλόφιλων, η 
αντισύλληψη, οι γυναίκες που φοράνε παντελόνια, 
το δικαίωμα στην απεργία, η δημιουργία ενός 
συνδικάτου, η εκτύπωση ενός ανεξάρτητου εντύπου. 
Τα πάντα κερδήθηκαν με ανυπακοή, με ανθρώπους 
που απλά παρέβαιναν τους νόμους που ένιωθαν 
άδικους. Στο δοκίμιό του, φαντασιωνόμενος έναν 
μελλοντικό κόσμο χωρίς κυβέρνηση, όπου όλοι θα 
ήταν ελεύθεροι να γίνουν ο καλλιτέχνης της ίδιας 
τους της ζωής, ο Oscar Wilde πρότεινε ότι «Η 
ανυπακοή, στα μάτια όποιου έχει διαβάσει ιστορία, 
είναι (sic) η πραγματική αρετή του ανθρώπου. Η 
πρόοδος έχει γίνει μέσω της ανυπακοής και της 
εξέγερσης». Γνώριζε ότι μόνο εκφράζοντας τις 
μεγαλύτερες επιθυμίες του, αν και παροδικά θα 
μπορούσαν να τον οδηγήσουν στη φυλακή, θα ήταν 
πραγματικά ελεύθερος.

Όταν η αστυνομία και τα ΜΜΕ εγλκηματικοποιούν 
την ανυπακοή μας, «δεν θα πρέπει ποτέ να 
ξεχνάμε», όπως μας θύμιζε ο Martin Luther King 
Jr σε ένα γράμμα από το κελί της φυλακής του, 
πως «ό,τι έκανε ο Adolf Hitler στη Γερμανία 
ήταν νόμιμο» και ότι οι περισσότερες δράσεις 
των μαχητών της ελευθερίας και της αντίστασης 
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θεωρούνταν «παράνομες». Οι καλλιτέχνες πάντα 
παρέκαμπταν και παρέβαιναν νόμους, και όχι μόνο 
τους νόμους της τέχνης. Το 1950, κατά τη διάρκεια 
της πασχαλινής λειτουργίας στην εκκλησία της 
Notre Dame στο Παρίσι, δύο λεττριστές ποιητές 
μεταμφιεσμένοι σε ιερείς σκαρφάλωσαν στον 
άμβωνα και ξεκίνησαν να κάνουν κύρηγμα στο 
συνωστισμένο πλήθος. «Ο Θεός είναι νεκρός» 
ανακοίνωσαν, και μετά από λίγο σχεδόν τους 
λιντσάρισαν και τους φυλάκισαν. Μια δεκαετία 
αργότερα, ο φαρσέρ ποιητής Abbie Ηoffman εκδίδει 
ένα βιβλίο με τίτλο «Κλέψε αυτό το βιβλίο».

Δεκάδες χιλιάδες ανθρώπων πήγαν στα 
βιβλιοπωλεία και έκανα ακριβώς αυτό, πήραν στα 
χέρια τους αυτό που θα γινόταν το βίβλιο-εγχειρίδιο 
για τη γενιά του ’60, μέσα στο οποίο υπήρχε μια 
καταγραφή δημιουργικών δράσεων και τρόπων για 
να ζει κανείς χωρίς χρήματα. Η ομάδα Electronic 
Disturbance Theater (Θέατρο της Hλεκτρονικής 
Παρενόχλησης), στα τέλη της δεκαετίας του ’90, 
ανέπτυξε ένα λογισμικό που επέτρεπε τη διεξαγωγή 
«εικονικών καθιστικών διαμαρτυριών». Δεκάδες 
χιλιάδες χρήστες του internet, χωρίς να χρειάζεται 
να έχουν ιδιαίτερες ικανότητες hacking, μπορούσαν, 
με την εντολή ενός μόνο πλήκτρου να εισέλθουν 
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σε μια προσβλητική σελίδα και να εμποδίσουν την 
πρόσβαση στους διακομιστές της.

Οι καλύτερες εκπλήξεις συμβαίνουν όταν 
παραβιάζεται ένας νόμος ώστε να αναδείξει 
μια αδικία και το δικαστήριο αθωώνει τους 
«παραβαίνοντες το νόμο». Το 1996 μια ομάδα 
γυναικών του κινήματος Plughshares, περπάτησε 
ήρεμα μέσα σε μια στρατιωτική βάση και 
προκάλεσε ζημιά 10 εκατομύρίων αγγλικών λιρών 
σε ένα μαχητικό jet που επρόκειτο να πετάξει 
στην Ινδονησία για να βομβαρδίσει πολίτες στο 
Ανατολικό Τιμόρ. Περιστοιχισμένες από λουλούδια 
διασκορπίστηκαν στον χώρο και, αφήνοντας ένα 
βίντεο στο πιλοτήριο (στοιχείο στον τόπο του 
εγκλήματος)  στο οποίο καταγραφόταν η χρήση των 
jet ενάντια στα χωριά, περίμεναν να συλληφθούν. 
Όταν μήνες αργότερα εμφανίστηκαν στο δικαστήριο 
οι ένορκοι τις αθώωσαν: το έγκλημα που είχαν 
πραγματοποιήσει είχε εμποδίσει την εκτέλεση 
ενός μεγαλύτερου εγκλήματος (μιας γενοκτονίας). 
Παρόμοιες περιπτώσεις συνέβησαν με κλιματικούς 
ακτιβιστές που έκλεισαν σταθμούς παραγωγής 
ενέργειας που λειτουργούσαν με κάρβουνο, και το 
δικαστήριο εξέλαβε αυτές τις δράσεις σαν δράσεις 
που σταμάτησαν ένα μεγαλύτερο έγκλημα, αυτό της 
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κλιματικής αλλαγής. Μην φοβάσαι το νόμο, απλά 
γνώρισέ τον και χρησιμοποίησέ τον σοφά, έχοντας 
πάντα κατά νου πως πολλά από τα πράγματα που 
είναι κανονικές καθημερινές δραστηριότητες, ήταν 
δικαιώματα που κατακτήθηκαν από ανθρώπους που 
έσπασαν τους κανόνες της εποχής τους. 

Μπορεί να φαινόμαστε παλαιομοδίτες παίρνοντας 
θέση, απορρίπτοντας τις αποστασιοποιημένες 
κυνικές στάσεις του μεταμοντερνισμού. Μερικοί 
μπορεί να μας χαρακτηρίσουν ναΐφ ρομαντικούς, 
ουτοπικούς οραματιστές, αλλά γνωρίζουμε πως το 
να περιορίζουμε τις απαιτήσεις μας σε ότι φαίνεται 
«ρεαλιστικό» είναι ένας εγγυημένος τρόπος 
περιορισμού του δυνατού. Επίσης γνωρίζουμε, όπως 
λένε και οι Freee Art Collective, ότι «Η διαμαρτυρία 
είναι όμορφη». Είναι όμορφη επειδή ανοίγει 
διάπλατα τις ρουτίνες του χώρου και του χρόνου, 
για να επιτρέψει στο ασύλληπτο να ανθίσει, είναι 
όμορφη επειδή στο κέντρο της βρίσκεται η ελπίδα, 
ελπίδα στην οποία, όπως τόσο βαθειά καταλάβαιναν 
οι σουρρεαλιστές, μπορούν να ξανασμίξουν το 
όνειρο και η δράση. 
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*Είναι όμορφο πράγμα



65

Aν το αντικείμενο της αισθητικής είναι να διευρύνει 
τις αισθήσεις μας, τα σώματά μας, τις αντιλήψεις 
μας απέναντι στον κόσμο, τότε δεν θέλει πολύ για 
να συνειδητοποιήσει κανείς ότι αυτός ο κόσμος είναι 
παράλογος. Ο καπιταλισμός έχει «απαγάγει» την 
ομορφιά και τη φαντασία, και εμείς πρέπει να τις 
πάρουμε πίσω, να τις διεκδικήσουμε για τη ζωή και 
όχι για το κέρδος. 

Η ομορφιά της διαμαρτυρίας δεν έχει απλά να κάνει 
με το αισθητικό της αποτέλεσμα, το κέφι και την 
ευχαρίστηση που γεννάει στα κορμιά μας, αλλά 
κυρίως με την επιτυχία της.
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Η δημιουργική αντίσταση δεν είναι απλά η 
κατασκευή φανταχτερών οπτικών τεχνασμάτων 
στα οποία θα τσιμπήσουν τα ΜΜΕ, αλλά είναι 
κάτι πολύ περισσότερο από αυτό: αφορά στο να 
κάνεις πράγματα που λειτουργούν, να σχεδιάζεις 
καταστάσεις που διαταράσσουν τους μηχανισμούς 
της εξουσίας και ταυτόχρονα μας δείχνουν τη 
δική μας δύναμη, τη δική μας δυνατότητα να 
συνδεόμαστε και να δημιουργούμε. Η ομορφιά 
της βρίσκεται στην αποτελεσματική της χρήση και 
τίποτα δεν είναι πιο όμορφο από το να νικάς.
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Στην πρωτότυπη αγγλική έκδοση η γραμματοσειρά 
που χρησιμοποιήθηκε ήταν η Calvert της Margaret 
Calvert, της σχεδιάστριας των αγγλικών σημάτων οδικής 
κυκλοφορίας. Όταν σχεδίασε το σήμα με τα παιδιά που 
περνάνε το δρόμο, έκανε μια συνειδητή προσπάθεια να 
τοποθετήσει το κορίτσι πριν από το αγόρι. 

Οι συγγραφείς ευχαριστούν όλους όσους κατέλαβαν και 
πρόκειται να καταλάβουν τις Σχολές Τέχνης αποτελώντας 
έμπνευση για αυτή την έκδοση.

  



Αnti-copyright. Χρησιμοποιήστε και διαδώστε 
αυτή τη μετάφραση ελεύθερα. 
 
Βρείτε το κείμενο σε ηλεκτρονική μορφή  
στα ελληνικά και σε άλλες γλώσσες στο  
www.demandingimpossible.wordpress.com 



Αυτός ο οδηγός δεν είναι οδικός χάρτης ή 
εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης ενός αντικειμένου. Είναι 
ένα σπίρτο που κάποιος ανάβει μέσα στο σκοτάδι, 
ένα αυτοσχέδιο πολυεργαλείο για να σας βοηθήσει 
να χαράξετε το δικό σας μονοπάτι ανάμεσα στα 
χαλάσματα του παρόντος, που ζεσταίνεται από τις 
ιστορίες και τις στρατηγικές όσων συγκινήθηκαν 
από τα λόγια του Bertold Brecht : «Η τέχνη δεν 
είναι ένας καθρέφτης στραμμένος προς την 
πραγματικότητα, αλλά ένα σφυρί με το οποίο της 
δίνεις μορφή».

Αυτή η έκδοση γράφτηκε μέσα σε ένα καταιγιστικό 
τρίημερο το Δεκέμβριο του 2010, κατά την πρώτη 
και τη δεύτερη μέρα των κινητοποιήσεων των 
Βρετανών φοιτητών ενάντια στις κυβερνητικές 
περικοπές, με την πρόθεση να μελετήσει τις 
δυνατότητες νέων δημιουργικών τρόπων δράσης 
στα σύγχρονα κινήματα.


