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Potlatch #8 

Δελτίο Πληροφόρησης του Γαλλικού Τμήματος της Λετριστικής Διεθνούς 

Εμφανίζεται κάθε Τρίτη 

10 Αυγούστου 1954 

Για τον εμφύλιο πόλεμο ςτο Μαρόκο 

Κακϊσ θ βία ςτο Μαρόκο αυξάνεται κάκε μζρα ανάμεςα ςτο προθγμζνο τμιμα των αςτικϊν 

πλθκυςμϊν και τισ φεουδαρχικζσ φυλζσ που χρθςιμοποιοφνται από τθ Γαλλία, θ δράςθ μιασ 

πραγματικά επαναςτατικισ μειονότθτασ δεν πρζπει να αναβλθκεί. 

Τποςτθρίηοντασ κατ’ αρχάσ τισ δυναςτικζσ διεκδικιςεισ του εκνικιςμοφ, αυτι θ μειονότθτα 

μπορεί από τϊρα και ςτο εξισ να αποτελζςει τθ βάςθ του κινιματοσ για μια πιο ςοβαρι 

εξζγερςθ, χωρίσ να εξαρτάται θ παρζμβαςι τθσ από μια ταξικι ςυνειδθτοποίθςθ του ςυνόλου 

του Μαροκινοφ προλεταριάτου. 

Αυτι θ ςυνειδθτοποίθςθ δεν κα παίξει ιςτορικό ρόλο ςτθν κρίςθ που ξεκινάει. Πρζπει να 

επιδιωχκεί θ ενίςχυςι τθσ κατά τθ διεξαγωγι ενόσ αγϊνα όπου εμπλζκονται διαφορετικζσ 

τάςεισ, ςε διαφορετικά επίπεδα (αντι-Γάλλοι τρομοκράτεσ, φανατικοί κρθςκευόμενοι). Ο 

πόλεμοσ τθσ ελευκερίασ ξεκινάει από τθν αταξία. 

ΛΕΣΡΙΣΙΚΘ ΔΙΕΘΝΘ 

Οι μπογιατηιδεσ 

Θ χριςθ τθσ πολυχρωμίασ για τθν εξωτερικι διακόςμθςθ των ανκρϊπινων καταςκευϊν 

ςθματοδοτοφςε πάντα το απόγειο ι τθν αναγζννθςθ ενόσ πολιτιςμοφ. Δεν ζχει απομείνει 

τίποτα, ι ςχεδόν τίποτα, από τα επιτεφγματα των Αιγυπτίων, των Μάγια, των Σολτζκων ι των 

Βαβυλωνίων ςε αυτόν τον τομζα. Αλλά μιλάμε ακόμα γι’ αυτά. 

Σο γεγονόσ ότι οι αρχιτζκτονεσ επιςτρζφουν εδϊ και μερικά χρόνια ςτθν πολυχρωμία δεν 

πρζπει λοιπόν να μασ εκπλιςςει. Αλλά θ πνευματικι και δθμιουργικι φτϊχεια τουσ, θ 

παντελισ ζλλειψθ απλισ ανκρωπιάσ είναι τουλάχιςτον κλιβερζσ. Θ πολυχρωμία δεν 

χρθςιμεφει ςιμερα παρά μόνο για να ςυγκαλφπτει τθν ανικανότθτά τουσ. Δφο παραδείγματα, 

επιλεγμζνα από μια ζρευνα που διεξάχκθκε μεταξφ εκατόν πενιντα αρχιτεκτόνων του 

Παριςιοφ, το αποδεικνφουν επαρκϊσ: 

χζδιο τριϊν νζων αρχιτεκτόνων (22, 25 και 27 ετϊν) που είναι πεπειςμζνοι για τθν ιδιοφυία 

και τθν πρωτοτυπία τουσ και φυςικά καυμάηουν τον Κορμπυηιζ: 

τθν Ομπερβιγιζ – απόκλθρο τόπο, από τότε που ζνασ νεαρόσ καυμαςτισ του αγιο-

ςουλπικιανοφ κεραμίςτα Λεηζ ζκανε εκεί τα παιχνίδια του – ζνασ επιμικθσ ορκογϊνιοσ 

παραλλθλεπίπεδοσ κφβοσ. Για να “παίξουν” δεόντωσ με τθν πρόςοψθ που κρίνεται υπερβολικά 

επίπεδθ, κα τθν πλαιςιϊςουν με εναλλαςςόμενεσ κίτρινεσ και μωβ πλάκεσ διαςτάςεων ενόσ 
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μζτρου επί εξιντα εκατοςτά. Θα αφιςουν ςτουσ εργάτεσ τθν επιλογι τθσ κζςθσ των πλακϊν. 

Αντικειμενικι τφχθ, κατά κάποιο τρόπο.  

Αλλά πότε κα δοφμε τθν πρϊτθ εντελϊσ “αυτόματθ” καταςκευι; 

χζδιο ενόσ ςχετικά γνωςτοφ αρχιτζκτονα (45 ετϊν): 

χολικά “ςυγκροτιματα” κοντά ςτθ Ναντ: δφο επιμικεισ κφβοι που χωρίηονται από τον 

αναγκαίο χϊρο άκλθςθσ με τισ υπζροχεσ πορτοκαλιζσ-νάνουσ μζςα ςε καςόνια. Σο κτίριο ςτα 

δεξιά, θ πλευρά των αγοριϊν, κα καλυφκεί με πράςινεσ και κόκκινεσ πλάκεσ, δφο μζτρα επί 

ζνα, ενϊ το κτίριο ςτα αριςτερά, θ πλευρά των κοριτςιϊν, με κίτρινεσ και μωβ πλάκεσ των 

ίδιων διαςτάςεων. 

Οι εν λόγω αρχιτζκτονεσ κα υλοποιιςουν αυτι τθν αξιοκαφμαςτθ πανδαιςία χρωμάτων με 

λεπτζσ πλάκεσ από τςιμζντο. Αγνοοφν ςχεδόν πλιρωσ με ποιον τρόπο κα ςυμπεριφερκεί αυτό 

το υλικό υπό τθν παρουςία των χθμικϊν αντιδραςτθρίων που περιζχονται ςτισ χρωςτικζσ 

ουςίεσ. τθν Ομπερβιγιζ, μόνο μια υδρορροι κα προςτατεφει μια πρόςοψθ πζντε ορόφων από 

τθ βροχι. Θ ίδια απεριςκεψία και ςτθ Ναντ, εξάλλου, αλλά μόνο για δφο ορόφουσ. 

Ξζρουμε πόςο δυςάρεςτα επιδραςτικό είναι το μωβ. Ξζρουμε ςε ποιεσ τελετζσ χρθςιμοποιείται 

ςυνικωσ. Διαιςκανόμαςτε τι είδουσ κράμα κα ςχθματίςουν ςφντομα το βρϊμικο κίτρινο και το 

ξεκωριαςμζνο μωβ. Αυτά τα παραδείγματα λοιπόν δεν χρειάηονται ςχόλια. Αναλογιηόμαςτε 

απλϊσ τθ ςθμερινι φτϊχεια των αρχιτεκτονικϊν ερευνϊν κακϊσ διαπιςτϊνουμε ότι οι 

περιςςότεροι από τουσ ερωτθκζντεσ αρχιτζκτονεσ, όταν ενδιαφζρονται για τθν πολυχρωμία, 

φαίνεται ότι κζλουν να χρθςιμοποιοφν μόνο το κίτρινο και το μωβ, ι το κόκκινο και το πράςινο, 

ζναν κάπωσ “νζο” ςυνδυαςμό για τθν εποχι μασ. Ωςτόςο, ζνασ αρχιτζκτονασ (45-50 ετϊν) ςτθν 

οδό Τνιβερςιτζ και ζνασ άλλοσ (τθσ ίδιασ θλικίασ) ςτθν οδό Βωηιράρ ετοιμάηουν κάποιεσ πιο 

ενδιαφζρουςεσ ςυνκζςεισ χωρίσ να επαίρονται γι’ αυτζσ. Ο πρϊτοσ, που επιςτρζφει από τθν 

Αμερικι – και ζχει ενδιαφζρον να ςθμειϊςουμε ότι ςιμερα θ πιο εκπολιτιςμζνθ μορφι 

αρχιτεκτονικισ προζρχεται από τισ Θ.Π.Α με τον Φρανκ Λόιντ Ράιτ και τθν “οργανικι” 

αρχιτεκτονικι του ι από τθ Λατινικι Αμερικι με τον Ριβζρα και τισ πόλεισ του –, χτίηει κυρίωσ 

βίλεσ για τουσ πλοφςιουσ, δουλεφοντασ με φωτεινζσ αποχρϊςεισ και χρθςιμοποιϊντασ αςφαλι 

υλικά, από κεραμικζσ πλάκεσ μζχρι τοφβλα κλίνκερ. Ο δεφτεροσ εργάηεται με τα ίδια χρϊματα 

αλλά ωσ επί το πλείςτον ςε κτίρια κοινωνικισ κατοικίασ. Περιορίηεται λοιπόν αρκετά ςτθν 

ζρευνά του και μερικζσ φορζσ καταλιγει να προςφεφγει ςτο τςιμζντο, αν όχι ςτο “ςυγκρότθμα 

Γκίλςον”. Δυςτυχϊσ για τον ίδιο – και για τουσ άλλουσ. 

Αυτό το τεφχοσ του Potlatch ςυντάχκθκε από τουσ M.-I. Μπερνςτάιν, Α.-Φ. Κονόρ, Μωχάμεντ 

Νταχοφ, Γ.-Ε. Ντεμπόρ, Ηακ Φιγιόν, Βζρα, Βολμάν. 

Τα καλύτερα νζα τθσ εβδομάδασ 

«Θ Δυτικι Γερμανία, ςε πλιρθ βιομθχανικι ανάπτυξθ, απειλείται από τισ πρϊτεσ ςοβαρζσ 

κοινωνικζσ ταραχζσ μετά το τζλοσ του πολζμου. Θ απεργία ςτισ μεταφορζσ και ςτισ δθμόςιεσ 

υπθρεςίεσ του Αμβοφργου, που ςυνεχίηεται εδϊ και ςαράντα οκτϊ ϊρεσ, επεκτείνεται ςτθν 
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Κολωνία. Ζτςι θ κοινωνικι αναταραχι που ξεκίνθςε από το Αμβοφργο επεκτείνεται ςταδιακά 

ςε ολόκλθρθ τθ Δυτικι Γερμανία, όπου περιςςότεροι από ζνα εκατομμφριο εργάτεσ διεκδικοφν 

ιδθ αυξιςεισ των μιςκϊν και μείωςθ των ωρϊν εργαςίασ.» (France Soir, 7 Αυγοφςτου 1954.) 

χζδιο αφίςασ για τουσ τοίχουσ τθσ Αλγερίασ: 

ΕΛΑΣΕ ΝΑ ΠΕΡΑΕΣΕ  

ΣΙ ΔΙΑΚΟΠΕ Α ΣΟ ΜΑΡΟΚΟ 

Εκδόκθκε από το αλγερινό τμιμα τθσ λετριςτικισ Διεκνοφσ 

Οδόσ Μοριγιόν 36 

 “Εκείνθ τθν εποχι άρχιςαν να βλζπουν χαραγμζνο εδϊ κι εκεί ςτουσ δρόμουσ, 

με γράμματα που κανζνασ δεν μποροφςε να ςβιςει: Ξεκινάνε οι περιπζτειεσ 

με τισ οποίεσ θα πιαςτεί το μυςτηριώδεσ λιοντάρι…” 

Θ περίεργθ μοίρα των ευρεκζντων αντικειμζνων δεν μασ ενδιαφζρει όςο οι διακζςεισ τθσ 

ζρευνασ. Σο επονομαηόμενο Γκράαλ, αφοφ υπιρξε αντικείμενο πολλϊν αναηθτιςεων, 

ςυναντικθκε ξανά με τον προϊςτάμενό του αςτυνομικό επικεωρθτι Θεό και τουσ υπόλοιπουσ 

μπάτςουσ του Μεγάλου Οίκου του Πατρόσ. Πεκαίνει κάκε μζρα από γθρατειά. Σο επάγγελμα 

ζπεςε ςε ανυπολθψία. 

Ωςτόςο, κζλουμε να πιςτεφουμε ότι οι άνκρωποι που ζψαχναν το Γκράαλ δεν ιταν αφελείσ. 

Κακϊσ θ ΠΕΡΙΠΛΑΝΘΘ τουσ μοιάηει με τθ δικι μασ, πρζπει να εξετάςουμε τισ τυχαίεσ 

διαδρομζσ τουσ και το πάκοσ τουσ χωρίσ ζςχατουσ ςκοποφσ. Σο κρθςκευτικό μακιγιάη δεν 

αντζχει. Αυτοί οι καβαλάρθδεσ τθσ μυκικισ Δφςθσ τα ζχουν όλα: μια μεγάλθ ικανότθτα να 

παραςτρατοφν μζςω του παιχνιδιοφ· το ςυναρπαςτικό ταξίδι· τθν αγάπθ για τθν ταχφτθτα· μια 

ςχετικι γεωγραφία. 

Θ μορφι ενόσ τραπεηιοφ αλλάηει πιο γριγορα από τα κίνθτρα για να πίνουμε. Αυτά που 

χρθςιμοποιοφμε εμείσ ςυνικωσ δεν είναι ςτρογγυλά· αλλά τα “περιπετειϊδθ κάςτρα” κα τα 

χτίςουμε μια μζρα. 

Ο μφκοσ τθσ Αναηιτθςθσ του Γκράαλ προαναγγζλλει από οριςμζνεσ απόψεισ μια πολφ 

ςφγχρονθ ςυμπεριφορά. 

ΣΟ POTLATCH 

ΕΧΕΙ ΣΟΤ ΠΙΟ ΕΞΤΠΝΟΤ ΑΝΑΓΝΩΣΕ  

ΣΟΤ ΚΟΜΟΤ; 

Αρχιςυντάκτθσ: Αντρζ-Φρανκ Κονόρ, οδόσ Ντυγκζ-Σρουζν 15, Παρίςι 6ο διαμζριςμα. 

 


