
ΠΡΑΞΙΣ: Τέχνη σε αβέβαιους καιρούς  

 

Στο καταλυτικής επιρροής μυθιστόρημα Ιστορία δύο πόλεων (1859) για τη ζωή στο 

Παρίσι και το Λονδίνο, ο Άγγλος συγγραφέας Κάρολος Ντίκενς έγραφε «Ήταν η 

καλύτερη εποχή, ήταν η χειρότερη εποχή, ήταν καιροί σοφίας, ήταν καιροί 

ανοησίας… είχαμε τα πάντα μπροστά μας, δεν είχαμε τίποτα μπροστά μας», 

αποτυπώνοντας εύστοχα το πνεύμα της εποχής. Σχεδόν εκατόν πενήντα χρόνια 

αργότερα, το αίσθημα της αφύπνισης από τον λήθαργο, η αποτυχία της πολιτικής 

να δώσει λύση στα «μεγάλα» προβλήματα, η πρόσφατη οικονομική κρίση, η 

επίθεση στο περιβάλλον και το γενικό αίσθημα της ατομικής και συλλογικής 

αποξένωσης το οποίο η παγκόσμια κοινωνία δεν μπόρεσε να αντιμετωπίσει 

φαίνονται όλα πολύ απτά. Είμαστε μάρτυρες μιας οικουμενικής απαξίωσης του 

συστήματος σκέψης, μιας μη αναστρέψιμης ιδεολογικής κατάρρευσης;  

 

Στον τομέα της πολιτισμικής παραγωγής, η κυριαρχία της τέχνης της αγοράς, η 

αναποτελεσματικότητα της πολιτισμικής θεωρίας και η υπερ-θεωρητικοποίηση της 

κουλτούρας φαίνονται να έχουν αποσυνδέσει την τέχνη από την πραγματική ζωή. 

Στο βιβλίο με τον προκλητικό τίτλο Μετά τη θεωρία, ο Άγγλος θεωρητικός Terry 

Eagleton διατείνεται όχι τον θάνατο της θεωρίας, αλλά τον επαναπροσδιορισμό 

των στόχων της και του πεδίου ερευνών της. Ίσως ήρθε η στιγμή για επανεξέταση 

της εγγενούς αξίας της καλλιτεχνικής πρακτικής. Η στιγμή για διερεύνηση της 

τέχνης ως προνομιούχου χώρου ελεύθερης, σχετικά, έκφρασης ιδεών και 

εναλλακτικής θέασης του κόσμου και του κοινωνικού περιβάλλοντος. Μιας τέχνης 

που επιστρέφει πίσω στη ζωή, πίσω στην Πράξη, στη δημιουργική δραστηριότητα 

που συμβάλλει ενεργά στη διαμόρφωση πολιτικής άποψης και νέων τρόπων 

σκέψης και ύπαρξης. Σύμφωνα με την αρχαία κινεζική φιλοσοφία, η επανάσταση 

είναι επαναδιευθέτηση της τάξης στον κόσμο. Μήπως αυτός είναι ο καιρός για μια 

αληθινή επανάσταση; Μπορεί η τέχνη να αποτελέσει ένα μέσο διεξόδου σε αυτούς 

τους αβέβαιους καιρούς; 
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PRAXIS: Art in Times of Uncertainty    

 

In his seminal novel A Tale of Two Cities (1859) about life in Paris and London, 

the English novelist Charles Dickens wrote ‘It was the best of times, it was the 

worst of times, it was the age of wisdom, it was the age of foolishness…we had 

everything before us, we had nothing before us.’ aptly capturing the mood of the 

time.  Almost a hundred and fifty years later the feeling of disillusionment, the 

failure of politics to handle the ‘big’ problems, the recent financial collapse, the 

assault on the environment and a general sense of individual and collective 

alienation which a global society has not been able to rectify all seem palpable.  

Might we be the observers of a universal depreciation of the system of thought, of 

an irreversible collapse of ideologies?  

 

In the field of cultural production the dominance of the art market, the 

ineffectiveness of cultural theory and the over-theorisation of culture seem to 

have dissociated art from real life.  In his provocatively titled book After Theory, 

the English theorist Terry Eagleton claims not the death of theory, but the 

redefinition of its goals and fields of research. Perhaps this time of uncertainty 

could be the moment for the reconsideration of the intrinsic worth of artistic 

practice. The moment to explore art as a privileged space for relatively free 

expression of ideas and for an alternative view of the world and the social 

environment. An art that goes back to life, back to Praxis, to the creative activity 

that contributes to the formation of a political view and to a new way of thinking 

and being. According to ancient Chinese philosophy, revolution is realignment 

with the order of the world. Could this be the time to seek a true revolution? Can 

art provide a window of opportunity in these uncertain times?   
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