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Περπατώντας στο e-δάσος...
Η κατάσταση με τις εκδόσεις τέχνης στην Ελλάδα είναι μια ιστορία μελαγχολική, καθώς σημα
δεύεται από περιπτώσεις οι οποίες μετά από χρόνια αγώνα εξέπνευσαν ή από άλλες οι οποίες 
ηρωικά επιμένουν παρά τα χρέη εκδοτών και το καταπονημένο φιλότιμο συνεργατών. Από την 
άλλη είναι μια κατάσταση κάθε άλλο παρά απαγορευτική, καθώς το κοινό τέτοιων εκδόσεων 
έχει γίνει πιο συνειδητοποιημένο – αν όχι πιο ευρύ – πιο ενημερωμένο και απαιτητικό. 
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Η ηλεκτρονική μορφή, με ό,τι αυτή συνεπάγεται ως προς τη 
διάχυση και τη διαχείριση του υλικού, ήρθε ως μια επιλογή 
ικανή και αναγκαία μαζί.
Τα δύο εγχειρήματα, τα οποία παρουσιάζονται σήμερα εδώ μέσα 
από τις συνεντεύξεις των εμπνευστών τους, διαφέρουν αρκετά 
ως προς τη συνθήκη μέσα στην οποία δημιουργήθηκαν, τον 
τρόπο σύνθεσής τους, τη φόρμα και τους στόχους τους. 
Η πολυσυλλεκτικότητα του Kaput. φαίνεται να είναι η γροθιά αλλά 
και το μαλακό υπογάστριο της έκδοσης: ένα δύσκολο στοίχημα 
για τον τεχνοκριτικό και επιμελητή Χριστόφορο Μαρίνο και τον 
συγγραφέα Θάνο Σταθόπουλο που ξεκίνησαν με το avantage μιας 
κοινότητας που ήθελε να συζητήσει σοβαρά, βαριεστημένη από 
το ξεψείρισμα της μαϊμούς που διαμείφθηκε, εν πολλοίς (όχι 
πάντα), στα ελληνικά blogs. Ο σχεδιασμός των D-SUB θα έλεγα 
ότι είναι εδώ το ηλεκτρονικό ισοδύναμο συντηρητικών ως προς 
το lay out εκδόσεων – an old time classic που δεν ξιπάζεται αλλά 
και δεν διευκολύνει το ηλεκτρονικό τοπίο και γι’ αυτό ή έκδοση 
διαβάζεται καλύτερα όταν την τυπώσετε. Οι εικόνες είναι ένα sub 
text που αξίζει να προσέξει κανείς. Το Floater είναι δηλωμένα 
αρχιτεκτονικό και από αυτό ή για αυτό, διαχέεται σε όλους τους 
εγγείς πολιτιστικά χώρους – τέχνη, design, curating, ψυχανάλυση. 
Φτιαγμένο από μια ομάδα νεαρών μεταπτυχιακών φοιτητών του 
τμήματος Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το Floater 
είναι πιο ανοιχτό στην έννοια της διαδικασίας παρά της αντιπαρά-
θεσης και έχει ήδη κερδίσει την προσοχή πολλών έγκυρων ξένων 
blogs και αντίστοιχων εκδόσεων (BLDGBLOG: bldgblog.blogspot.
com/2008/09/to-remain-suspended-without-sinking-or.html
Archinect: archinect.com/news/article.php?id=80060_0_24_
0_C, things magazine: www.thingsmagazine.net/2008/09/fun-
things-must-pass.htm κ.ά.).
Το design του περιοδικού που αναλαμβάνει το LambandLamp 
design group, είναι μια διαδικασία ταυτόχρονη με την επιμέλεια 
της ύλης, όπως εξηγούν οι δημιουργοί του.
Η έννοια της αιώρησης, μιας επιμελημένα ατημέλητης ασάφει-
ας, είναι η δική του post-postmodern ιστιοσανίδα και βέβαια η 
εικόνα ενός One Ball Total Equilibrium Tank (a Jeff Koons hit), 
η παγίδα που ελλοχεύει όταν πρόκειται για περιοδικό. 
Για ακριβέστερα συμπεράσματα ιδού οι απαντήσεις των δύο 
ομάδων στις ίδιες ερωτήσεις:

κειμένων τα οποία προέρχονται από καλλιτέχνες 
στα δύο πρώτα τεύχη του kaput. Ωστόσο, το 
στοίχημα δεν έχει κερδηθεί ακόμη σε κανένα 
επίπεδο. Η κούρσα μόλις άρχισε.
Floater: Το πρώτο τεύχος του περιοδικού ήταν πι-
λοτικό για εμάς, θέλαμε να στήσουμε τη βάση, να 
δώσουμε ένα στίγμα της συνεργασίας και του τρό-
που που δουλεύουμε. Απεχθάνομαστε τη δημοσιο-
γραφία. Μας αρέσει η παραγωγή. Θέλαμε να έχουμε 
μια πιο “floater” ματιά σε ό,τι αφορά την επιλογή, 
τη δημοσίευση και τη διακίνηση της αρχιτεκτονικής, 
την αισθητικοποίησή της και την παρουσία της στο 
διαδίκτυο. Όσο αναφορά στο μίγμα των συνεργατών 
είναι όλοι «λίγο παραπάνω ή λιγότερο» από αρχιτέ-
κτονες. Η ομάδα εργασίας του Floater (Ελίνα Αξιώτη, 
Γιάννης Αρβανίτης, Γιαννίκος Βασιλούλης, Γιάννης 
Παπαγιαννάκης, Εύη Σουγκάρα, Ελένη Σπυριδάκη) 
ασχολείται με την αρχιτεκτονική και την τέχνη, την 
αρχιτεκτονική και τη θεωρία, την αρχιτεκτονική και το 
curating, την αρχιτεκτονική και το graphic design, την 
αρχιτεκτονική και το web design, την αρχιτεκτονική 
και το performance… Κινητοποιούμε μηχανισμούς 
παραγωγής, ανάσυρσης και αρχειοποίησης. Η ύλη του 

Κοινότοπο αλλά αναπόφευκτο: Γιατί είναι και τι είναι; 
Kaput.: Το γιατί είναι μεγάλη υπόθεση, σχεδόν ιδιωτική. Όσον 
αφορά στο τι ακριβώς είναι, έχουμε έναν readymade προσδιορι-
σμό τον οποίο χρησιμοποιούμε όταν μας γίνεται αυτή η ερώτη-
ση: «Το kaput. είναι ένα διαδικτυακό περιοδικό για τη σύγχρονη 
τέχνη, που έχει την έδρα του στην Αθήνα. Κυκλοφορεί τέσσερις 
φορές το χρόνο και μέχρι στιγμής έχουν εκδοθεί στην ιστοσελί-
δα του (www.kaput.gr) δύο τεύχη (Μάιος 2008 και Αύγουστος 
2008). Το όνομα του περιοδικού είναι δανεισμένο από μία γνω-
στή φράση (“art history is as kaput as art is”) του ιστορικού 
τέχνης Hal Foster, που περιλαμβάνεται στη συλλογή δοκιμίων 
του Design & Crime (2002). Το kaput. δημοσιεύει κείμενα και 
συνεντεύξεις που σχετίζονται με τις κυρίαρχες καλλιτεχνι-
κές πρακτικές της εποχής μας, καθώς και κριτικές εκθέσεων 
(reviews) τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό. Τα 
δύο πρώτα τεύχη επικεντρώθηκαν σε μια ανασκόπηση των 
εξελίξεων στην ελληνική εικαστική παραγωγή των τελευταίων 
ετών. Απώτερος στόχος του kaput. είναι η ανάπτυξη μιας πιο 
σταθερής και αμφίδρομης επικοινωνίας της ελληνικής τέχνης 
με το διεθνές σκηνικό». Στην πραγματικότητα, βέβαια, ευελ-
πιστούμε πως το περιοδικό είναι πολύ πιο συναρπαστικό από 
αυτό που αφήνει να εννοηθεί το παραπάνω απόσπασμα. 
Floater: Είναι: Ηλεκτρονικό αρχιτεκτονικό περιοδικό... Γιατί; 
Μας ενδιαφέρει η «κατασκευή μιας αρχιτεκτονικής παραγω-
γής» στα πλαίσια της οποίας θα μπορούμε να επεξεργαζόμα-
στε πράγματα τα οποία αναφέρονται σε χωρικούς μηχανι-
σμούς, σε μια διευρυμένη θεώρηση της αρχιτεκτονικής.

Αν έπρεπε να χαρακτηρίσετε την έκδοση με τρεις μόνο 
λέξεις, ποιες θα ήταν; 
Kaput.: Do-It-Yourself.
Floater: Μας άρεσε πολύ ο τίτλος που έδωσε ο Geoff 
Manaugh στο BLDGBLOG “To remain suspended without 
sinking or falling”.

Ποιο είναι το σκεπτικό στη σύνθεση της ύλης και το 
μίγμα των συνεργατών; Αισθάνεστε ότι ο στόχος σας ως 
προς αυτό το σκεπτικό εκπληρώνεται στα πρώτα τεύχη; 
Kaput.: Η ύλη συντίθεται από τις διαφορετικές και αντι-
κρουόμενες όψεις και απόψεις της εικαστικής πραγματικό-
τητας σε ένα διεθνοποιημένο περιβάλλον: τη χαρτογρά-
φηση του τοπίου όπως αυτό εξελίσσεται στα μάτια μας 
ή διαμορφώνεται μέσα από θέσεις και αντιθέσεις. Υπό 
την έννοια αυτή, η πολυσυλλεκτικότητα στην επίτευξη 
ενός  διαλόγου ευρέως φάσματος είναι καθοριστική στη 
σύνθεση της ύλης και στην επιλογή των συνεργατών. 
Η συνομιλία μεταξύ των κειμένων και η εμπλοκή των 
καλλιτεχνών στη θεωρία, την ερμηνεία και την παραγω-
γή κριτικού λόγου (όπως συνέβαινε σε εποχές που η 
θεωρία και η τέχνη διεκδικούσαν μια άμεση πραγμάτωση 
στη ζωή), είναι εμφανώς ένα από τα στοιχήματα του 
περιοδικού. Όσον αφορά ειδικά στο τελευταίο, έχουμε 
κάθε λόγο να αισθανόμαστε ότι ο στόχος μας εκπληρώ-
νεται κοιτάζοντας την ποσότητα και την ποιότητα των 
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