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this bloody something…
Η τέχνη των τελευταίων δεκαετιών του 20ου αιώνα, η τέχνη της αλλαγής της χιλιετίας, 
ήταν πολύ συχνά σκοτεινή (Nitsch, Lewandowsky, Chapmans, Sherman, Gober, Witkin…), 
ανορθόδοξα ερασιθάνατη (Kippenberger, Koons, Cattelan, Araki, McCarthy, Bock, 
Schneider…), στις καλύτερες στιγμές της ένα “total theatre” όπου το φιλολογικό και το 
οπτικό συνδυάστηκαν σε μια ενότητα με εσωτερική συνοχή, αισθησιασμό, πνευματικότητα 
αλλά και μακάβριο χιούμορ, παγανιστική ελευθεριότητα, δαιμονική υπεροψία.
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με τον Barthes, το κίνημα του αισθητι-
σμού, ο Λαπαθιώτης, ο Χρηστομάνος και 
ο Wilde, o Nίτσε και ο Καζαντζάκης, η 
στήριξη του Παλαμά, οι κατηγορίες για 
λογοκλοπή, η ταύτιση τέχνης και ζωής, 
ο θάνατος του Ροδοκανάκη στα 36 από 
φυματίωση. 
Από όλους όσους ψάχνουν και δεν βρί-
σκουν τη σχέση της σύγχρονης ελληνικής 
τέχνης με την παράδοση και την ιστορία, 
δεν θα σας πω πόσοι είδαν την παράσταση. 
Παραθέτω αντ’ αυτού, μαζί με τον θαυμα-
σμό μου για τους συντελεστές (ανάμεσά 
τους και ο εικαστικός Γιάννης Σκουρλέτης), 
απόσπασμα από την εφημερίδα Νουμάς 
που υπογράφει ο Κωστής Παλαμάς στις 15 
Φεβρουαρίου 1909 και υπάρχει στο οπισθό-
φυλλο του προγράμματος:

«“Δύο πράγματα ωραία έχει ο κόσμος: 
τον έρωτα και τον θάνατο”, λέει στον 
‘Κονσάλβο’ του ο Λεοπάρδης.
Τα δίδυμα τούτα, μέσα στην ιστορία
δύο νέων ανθρώπων που
αγαπήθηκαν και που πεθαίνουν από
την αγάπη τους, παλιές ιστορίες,
πάντα νέες, ο κ. Ροδοκανάκης
θέλησε όχι τόσο να ζωγραφίση, όσο
να τραγουδήση, όχι τόσο να 
τραγουδήση, όσο να συμβολίση.
Γύρω στο βυσσινί τούτο 
τριαντάφυλλο, σαν πιο πολύ μιας 
τέχνης παρά της φύσης βλαστάρια,
ζούνε και μιλούνε, αισθάνονται και
πάσχουν, άνθρωποι της σύγχρονης
ζωής που ούτε πετούν στα σύγνεφα
ούτε στη γη πατούνε στέρεα.
Θυμίζουνε κάποιο περπάτημα, που
ονειρευόμαστε συχνά στον ύπνο
μας τόσο αλαφρό, που άξαφνα
γίνεται αεροπέταγμα».

Ωστόσο, η σαρωτική διάχυση της πληροφορίας/εικόνας έκανε τον 
Έρωτα και τον Θάνατο τους δύο πόλους της κύριας banalit� της πα-
ρούσας χιλιετίας και ο υβριδισμός έγινε η τέλεια δικαιολογία ώστε 
η τέχνη να μην ολοκληρώνει ποτέ, να μην εκτρέπεται έστω (παρά σε 
σεναριακά πλαίσια). «Και επική και αντισηπτική», όπως έχει γραφτεί 
για τα στυλιζαρισμένα video/performances του Matthew Barney. 
Από την άλλη, αν κοιτάξει κανείς ένα έργο όπως το “Τhe Eagle, the 
Vulture, the Black Vulture, the Red Kite, any kind of Black Kite, 
any Kind of Raven, the Homed Owl, the Screech Owl, the Gull, 
any Kind of Hawk, the Little Owl, the Cormorant, the Great Owl, 
the White Owl, the Desert Owl, the Osprey, the Stork, any kind 
of Heron, the Hoopoe and the Bat” (2004), τα «ακάθαρτα και μη 
βρώσιμα πτηνά» του Paul Chan, έργο εμπνευσμένο από το Λεβιτικόν 
(και ειδικότερα την αιρετική/φεμινιστική αναφορά της Helene Cixous 
στη Βίβλο), αντιλαμβάνεται την ανάγκη των καλλιτεχνών να αίρουν 
τους χαρακτηρισμούς και τους αποκλεισμούς που τους συνοδεύουν. 
Να «επικαλεστούν» εκ νέου τα πράγματα, να τα ονομάσουν ελευθε-
ρώνοντάς τα (από το φυλετικό, κοινωνικό έρμα των λέξεων που τα 
έχουν χαρακτηρίσει), να στοχαστούν με νέους όρους πάνω στο θείο 
και το απόλυτο τώρα που και τα δύο είναι φτηνότερα από ποτέ. 
Το αποτέλεσμα έχει συχνά μια γεύση cool meets new age meets occult 
αποστασιοποίησης ή την αίσθηση παράδοξου μιας ράθυμης ανάνηψης. 
Έχει ενδιαφέρον όμως να παρακολουθήσει κανείς σε ποιες περιπτώσεις 
αυτή η στροφή στον Εσωτερισμό και τις μυστικιστικές προσεγγίσεις είναι 
κάτι παραπάνω από eco-ritual. Έχει έρευνα και γνώση, αν όχι την πλήρη 
εγκατάλειψη στη δύναμη των συμβόλων ή το βίωμα του «αισθητικού». 
H εμπειρία μου από δύο σχετικές περιπτώσεις τροφοδότησε τα 
παραπάνω σποραδικά: 
H performance/έκθεση I am the Sun in his Rising του Πάνου Τσα-
γκάρη στην γκαλερί Kalfayan (19/6-25/7/07) και η παράσταση Το 
Βυσσινί Τριαντάφυλλο -Rodokanakis Rediscovered της ομάδας 
«Όχι παίζουμε» στο Bios (22/7).
Τόσο στην έκθεση αυτή (όσο και στην performance που έκανε στα 
πλαίσια της Art Athina 2008 με τίτλο Chasing the Sun Forever), 
αλλά και σε σχετικές συζητήσεις, o Τσαγκάρης φαίνεται εξαιρετι-
κά εξοικειωμένος με το ευρύ πεδίο αναφοράς των μυστικιστικών 
σπουδών, της αλχημείας και της λευκής μαγείας, χρησιμοποιώντας με 
άνεση το οπτικό υλικό και το λεξιλόγιο που συναντάται στον Πλω-
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τίνο, τον Ερμή Τρισμέγιστο, τον Παράκελσο, τον Robert Fludd, τον 
Jacob Bohme, τον Swedenborg αλλά και τον Goethe, τον Balzac, 
τον Hugo, αλλά και τον Baudelaire. Ο τρόπος που οι ιδέες αυτές 
διαπότισαν τον μοντερνισμό και επανέρχονται σήμερα μέσα από τη 
διάχυσή τους στη λαϊκή κουλτούρα (κινηματογράφος, κόμικς, sci-fi 
λογοτεχνία, μόδα κ.λπ) γοητεύει τον νεαρό καλλιτέχνη/μύστη και 
εκφράζεται με ένα στοχευμένο και καθαρό τρόπο, λειτουργικής ακρί-
βειας και επιτηδευμένου τελετουργικού. «Η ζωή είναι τελετή. Με τη 
δουλειά μου προσπαθώ να φέρω τον εαυτό μου και τους θεατές σε 
ένα στάδιο κάθαρσης, μια στιγμή εξαγνισμού. Κάθε έργο μου είναι 
μια προσφορά, μια μικρή προσωπική θυσία» γράφει ο ίδιος.
Αλχημικά διαγράμματα, τεμνόμενοι κύκλοι, λευκές ρόμπες (με 
αναφορά περισσότερο τον Πόλεμο των Άστρων παρά θρησκευτικές 
σέκτες), αργές επικλήσεις και χοές, ενεργειακά ανοίγματα, πορεία 
προς την ατομική ολοκλήρωση και τη συλλογική ευαισθητοποίηση: 
όπως σημείωσε και η Susan Hiller- παλαιότερη και γνωστότερη 
για ανάλογες πρακτικές στον χώρο της τέχνης: « Ίσως όλα αυτά 
εκφράζουν την βαθιά συλλογική επιθυμία για μια νέα εκδοχή της 
ύπαρξης: πιο ποιητική, ευφάνταστη και πνευματική».
Το βέβαιο είναι ότι ένα τέτοιο έργο προϋποθέτει την προετοιμασία και 
δέσμευση, το αίτημα του θεατή περισσότερο από ποτέ ακόμα κι αν 
δεν εξασφαλίζει τη συναισθηματική ταύτιση. Δεν είμαι σίγουρη πόσοι 
επισκέπτες είτε της γκαλερί είτε του art fair διέθεταν οτιδήποτε από τα 
παραπάνω, με εξαίρεση την περιέργεια για το ελαφρώς αλλόκοτο. Έχω 
ιδία άποψη του πόσοι δεν κατάλαβαν ότι τα έργα με τα μεγάλα γράμ-
ματα, τους χρησμούς και τα διαγράμματα του Τσαγκάρη, έγιναν με πο-
σοστό από το αίμα του ιδίου του καλλιτέχνη και τρέφω, δυστυχώς, την 
υποψία ότι, χωρίς το παραπάνω «αίτημα» ακόμη και αυτή η προσφορά 
-παράξενα απογυμνωμένη από βία, σαρκασμό ή μύθο- δεν πέτυχε να 
δείξει την «εγγενή δυνατότητα του ανθρώπου για το μαγικό». 
Ωστόσο η έρευνα του Τσαγκάρη αποτελεί ένα ασυνήθιστο μεν, αλλά 
συνεπές και ενδιαφέρον ιδίωμα που αξίζει να παρακολουθήσει κανείς 
όπως και την ιδεολογική νεκρανάσταση και ιστορική αποκατάσταση 
του νεωτεριστή, ρομαντικού Χιώτη συγγραφέα Πλάτωνα Ροδοκανάκη 
(1883-1919). Η θεατρική ομάδα «Όχι Παίζουμε» δεν τσιγκουνεύτηκε 
gadgets (cd, μπλουζάκια, αφίσες, stickers) και εκδηλώσεις (προλο-
γιστικά αφιερώματα από συγγραφείς και φιλολόγους σε κάθε παρου-
σίαση του έργου) προκειμένου να παρουσιάσει τον εστέτ συγγραφέα 
(και ιδρυτή της εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών ανάμεσα σε άλλα) με 
όρους λαϊκού ειδώλου. Έρως-Θάνατος και η ελληνική αστική τάξη 
των αρχών του 20ου αιώνα, ο διάλογος με τον Goethe και η σχέση 




