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Παρουσίαση1 

Το δελτίο Potlatch εμφανίςτθκε είκοςι επτά φορζσ μεταξφ 22 Ιουνίου 1954 και 5 Νοεμβρίου 

1957. Είναι αρικμθμζνο από το 1 ζωσ το 29, ενϊ το δελτίο τθσ 17θσ Αυγοφςτου 1954 ιταν 

τριπλό (9-10-11). Το Potlatch ιταν εβδομαδιαίο μζχρι το τριπλό τεφχοσ και ζγινε μθνιαίο από 

το τεφχοσ 12 και μετά. 

Το Potlatch διευκφνκθκε διαδοχικά από τον Αντρζ-Φρανκ Κονόρ (τεφχθ 1-8), τον Μωχάμεντ 

Νταχοφ (τεφχθ 9-18), τον Ζιλ Ζ. Βολμάν (τεφχοσ 19), ξανά τον Μωχάμεντ Νταχοφ (τεφχθ 20-22) 

και τον Ζακ Φιγιόν (τεφχθ 23-24). Τα τελευταία τεφχθ δεν αναφζρουν πλζον κάποιον κφριο 

υπεφκυνο. Μετά το τεφχοσ 26, “ςταματάει να εκδίδεται ςε μθνιαία βάςθ”. 

Το Potlatch παρουςιάηεται ωσ το “ενθμερωτικό δελτίο του Γαλλικοφ τμιματοσ τθσ Λετριςτικισ 

Διεκνοφσ” (τεφχθ 1-21) και ςτθ ςυνζχεια ωσ το “ενθμερωτικό δελτίο τθσ Λετριςτικισ Διεκνοφσ” 

(τεφχθ 22-29). H Λετριςτικι Διεκνισ υπιρξε θ οργάνωςθ τθσ “λετριςτικισ αριςτεράσ” που, το 

1952, επζβαλε το ςχίςμα ςτο εςωτερικό τθσ “λετριςτικισ” καλλιτεχνικισ πρωτοπορίασ 

προκαλϊντασ, από εκείνθ τθ ςτιγμι, τθ διάςπαςι τθσ. 

Το Potlatch αποςτελλόταν ςε διευκφνςεισ που επιλζγονταν από τθ ςφνταξι του και ςε 

οριςμζνα άλλα πρόςωπα που ηθτοφςαν να το λαμβάνουν. Δεν πωλικθκε ποτζ. Το πρϊτο 

τεφχοσ του Potlatch ςυντάχκθκε ςε 50 αντίτυπα. Η κυκλοφορία του αυξανόταν ςυνεχϊσ και 

ζφταςε προσ το τζλοσ να εκδίδεται ςε περιςςότερα από 400 ι ίςωσ 500 αντίτυπα. Ωσ 

προάγγελοσ αυτοφ που ονομάςτθκε “άγρια ζκδοςθ” γφρω ςτο 1970 αλλά πιο ειλικρινζσ και πιο 

αυςτθρό ωσ προσ τθν απόρριψθ τθσ εμπορευματικισ ςχζςθσ, το Potlatch – ανταποκρινόμενο 

ςτον τίτλο του – ςυνζχιςε αποκλειςτικά να χαρίηεται κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ζκδοςισ του. 

Η ςτρατθγικι πρόκεςθ του Potlatch ιταν να δθμιουργιςει οριςμζνουσ ςυνδζςμουσ για τθ 

ςυγκρότθςθ ενόσ νζου κινιματοσ που κα ζπρεπε να επανενϊςει άμεςα τθν πρωτοποριακι 

πολιτιςτικι δθμιουργία και τθν επαναςτατικι κριτικι τθσ κοινωνίασ. Το 1957, θ Καταςταςιακι 

Διεκνισ ςχθματίςτθκε ουςιαςτικά πάνω ςε μια τζτοια βάςθ. Αναγνωρίηεται ιδθ εδϊ θ 

παρουςία πολλϊν καταςταςιακϊν κεμάτων, με μια λακωνικι διατφπωςθ που απαιτείται από 

ζνα τόςο ιδιαίτερο μζςο επικοινωνίασ. 

Το πζραςμα τριάντα και πλζον χρόνων δθμιουργεί κάποια δυςκολία για τον ςθμερινό 

αναγνϊςτθ, επειδι ακριβϊσ τα κείμενα δε διαψεφςτθκαν από τα γεγονότα που ακολοφκθςαν. 

Είναι δφςκολο να αντιλθφκεί κανείσ ςιμερα με ποιεσ μορφές παρουςιάηονταν οι κοινοτοπίεσ 

που ιταν ςχεδόν κακολικά αποδεκτζσ εκείνον τον καιρό και, κατά ςυνζπεια, να αναγνωρίςει 

τισ – ςκανδαλϊδεισ τότε – ιδζεσ που τελικά τισ κατζςτρεψαν. Η δυςκολία γίνεται ακόμα 

μεγαλφτερθ επειδι πρόκειται για κεαματικζσ μορφζσ που άλλαηαν φαινομενικά, κάκε τρίμθνο, 

ςχεδόν κάκε μζρα, ενϊ το ίδιο το περιεχόμενο τθσ αποςτζρθςθσ και τθσ πλαςτοποίθςθσ δεν 

παρουςιαηόταν εκείνθ τθ ςτιγμι ςαν να μθν μπορεί, εδϊ και πολλοφσ αιϊνεσ, να αλλάξει ςε 

καμία περίπτωςθ. 

                                                             
1 Παρουςίαςθ των 29 τευχϊν του Potlatch (1954-1957) που δθμοςιεφτθκαν τον Νοζμβρθ του 1985 από τισ 
εκδόςεισ Ζεράρ Λεμποβιςί. 
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Αντιςτρόφωσ, ο χρόνοσ που πζραςε κα διευκολφνει επίςθσ τθν ανάγνωςθ ωσ προσ μια άλλθ 

πλευρά του ηθτιματοσ. Η ετυμθγορία του Potlatch ςχετικά με το τζλοσ τθσ μοντζρνασ τζχνθσ 

φάνταηε, ενϊπιον τθσ ςκζψθσ του 1954, εξαιρετικά υπερβολικι. Γνωρίηουμε τϊρα, μζςω μιασ 

ιδθ μακράσ εμπειρίασ – αν και, επειδι κανζνασ δεν μπόρεςε να προχωριςει ςε μια 

διαφορετικι ερμθνεία του γεγονότοσ, οριςμζνοι προςπακοφν μερικζσ φορζσ να το 

αμφιςβθτιςουν –, ότι από το 1954 δεν εμφανίςτθκε ποτζ πια, οπουδιποτε, ζςτω και ζνασ 

καλλιτζχνθσ ςτον οποίο κα μποροφςε να αναγνωριςτεί ζνα αυκεντικό ενδιαφζρον. Γνωρίηουμε 

επίςθσ ότι κανζνασ, εκτόσ από τθν Καταςταςιακι Διεκνι, δεν κζλθςε ποτζ ςτο εξισ να 

διατυπϊςει μια κεντρική κριτική αυτισ τθσ κοινωνίασ που, ωςτόςο, καταρρέει γφρω μασ, 

ξερνϊντασ με τθ μορφι χιονοςτιβάδασ τισ καταςτροφικζσ αποτυχίεσ τθσ και ολοζνα 

περιςςότερο αναγκαςμζνθ να ςυςςωρεφει καινοφριεσ. 

Νοέμβρης 1985 

Γκυ Ντεμπόρ 

 

 

 


