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Potlatch #27 

Ενημερωτικό Δελτίο της Λετριστικής Διεθνούς 

2 Νοεμβρίου 1956 

Αποτυχία των εκδηλϊςεων τησ Μαςςαλίασ 

τισ 4 του περαςμζνου Αυγοφςτου επρόκειτο να ξεκινιςει ςτθ Μαςςαλία ζνα Φεςτιβάλ 

Πρωτοποριακισ Σζχνθσ, που διοργανϊκθκε με τθν υποςτιριξθ διάφορων κυβερνθτικϊν 

τουριςτικϊν φορζων, κακϊσ επίςθσ και του υπουργείου Ανοικοδόμθςθσ και Πολεοδομίασ. 

Από τθ διακόςμθςθ που επιλζχκθκε – το κτίριο του Κορμπυηιζ που αποκαλείται 

“Ακτινοβόλα Πόλθ” – και το φάςμα των διαφαινόμενων προςωπικοτιτων, αυτι θ 

εκδιλωςθ ιταν θ αποκζωςθ των κονφουηιονιςτικϊν και οπιςκοδρομικϊν τάςεων που 

κυριάρχθςαν αδιαλείπτωσ ςτθ ςφγχρονθ ζκφραςθ εδϊ και δζκα χρόνια. Θ δθμόςια 

αναγνϊριςθ μιασ τζτοιασ ςυνάκροιςθσ ςυντελζςτθκε, όπωσ γίνεται ςυνικωσ, ακριβϊσ τθ 

ςτιγμι όπου θ χρεοκοπία αυτϊν των τάςεων εμφανίηεται ςε ολοζνα ευρφτερουσ τομείσ τθσ 

πνευματικισ κοινισ γνϊμθσ· τθ ςτιγμι όπου ξεκινάει μια αμετάκλθτθ ςτροφι προσ μια 

ςυγκλονιςτικι απελευκζρωςθ ςε όλα τα πεδία. 

Σζςςερισ μζρεσ πριν τθν ζναρξθ του Φεςτιβάλ Πρωτοποριακισ Σζχνθσ, θ Λετριςτικι Διεκνισ 

ζκανε μια ςφςταςθ για μποϊκοτάη, εξθγϊντασ ότι θ κζςθ που λαμβάνεται ςε ςχζςθ με τθ 

ςυνάντθςθ τθσ Μαςςαλίασ κα μποροφςε να ςυνειςφζρει ςθμαντικά ςτο μζλλον 

προκειμζνου να επιςθμανκεί θ διαίρεςθ ςε δφο ςτρατόπεδα, μεταξφ των οποίων 

οποιοςδιποτε διάλογοσ κα είναι ανϊφελοσ: 

“Οι ςυμμετζχοντεσ ςε αυτι τθν παρζλαςθ, όπου τίποτα δεν λείπει από αυτό που κα 

αντιπροςωπεφει ςε είκοςι χρόνια τθν θλικιότθτα τθσ δεκαετίασ του ’50, κα ςθμαδευτοφν 

οριςτικά από μια άκριτθ προςκόλλθςθ ςτθν τελειότερθ εκδιλωςθ του πνεφματοσ μιασ 

εποχισ. Καλοφμε λοιπόν τουσ καλλιτζχνεσ που προςκλικθκαν, τουλάχιςτον εκείνουσ που 

δεν αιςκάνονται τελειωμζνοι, να αποςταςιοποιθκοφν άμεςα από αυτό το αμάλγαμα του 

ντεϊςμοφ, του ταςιςμοφ και τθσ ανικανότθτασ… Καλοφμε τθ διεκνι πρωτοπορία να 

καταγγείλει το νόθμα αυτοφ του ελιγμοφ και να δθμοςιεφςει τα ονόματα όςων εμπλζκονται 

ςε αυτόν.” 

Σο Φεςτιβάλ Πρωτοποριακισ Σζχνθσ, που ξεκίνθςε εν μζςω τθσ ςχεδόν ομόφωνθσ 

αδιαφορίασ του τφπου (μόνο δφο κακθμερινζσ εφθμερίδεσ του Παριςιοφ αναφζρουν τθν 

ζναρξι του ςε πολφ ςφντομα άρκρα) και εγκαταλείφκθκε τθν τελευταία ςτιγμι από 

οριςμζνουσ διοργανωτζσ του, φτάνοντασ ςυχνά να μθ ςυγκεντρϊνει παρά μόνο καμιά 

εικοςαριά κεατζσ ανά ςυνεδρία, κατζλθξε ςφντομα ςε πλιρθ αποτυχία ακόμα και από 

οικονομικι άποψθ. 
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Κάποιεσ ςφντομεσ εκλεπτυςμζνεσ αναφορζσ ςτα εβδομαδιαία ζντυπα δεν κατάφεραν να 

αποκρφψουν τθ διάλυςθ τθσ ωραίασ Σαςιςτο-εκοτίνικθσ πρωτοπορίασ. Προςπάκθςαν το 

πολφ να διαδϊςουν μια αναταραχι δυςφθμϊντασ τθν αντιπολίτευςθ. Ζτςι θ Λογοτεχνικι 

Φιγκαρό, ςτο τεφχοσ τθσ 11θσ Αυγοφςτου, ανζφερε ότι οριςμζνοι λετριςτζσ ςυμμετείχαν ςτο 

Φεςτιβάλ και ταυτόχρονα το μποϊκοτάριςαν· ζπειτα, ενϊ δθμοςίευςε ςτο τεφχοσ τθσ 

επόμενθσ εβδομάδασ τθν επίςθμθ διάψευςι μασ, παρζλειψε με νόθμα τθν τελευταία 

φράςθ: «Θ ζκκλθςθ τθσ Λετριςτικισ Διεκνοφσ, τθν οποία αναφζρετε, δεν απευκυνόταν 

βζβαια ςτουσ εμπόρουσ πινάκων, και ειςακοφςτθκε ευρφτατα.» 

Θ αλικεια είναι ότι τον Αφγουςτο του 1956 ιταν ιδθ πολφ αργά για να πλαςαριςτεί ζνα 

ςυνεκτικό όραμα εκείνων των ςφγχρονων τεχνϊν που ζχουν κεμελιωκεί ςτθν επανάλθψθ 

εμπειριϊν του παρελκόντοσ. Θ μεταπολεμικι περίοδοσ τθσ αντίδραςθσ τελειϊνει. Ιταν 

πολφ αργά ακόμα και για να δρζψει κανείσ τισ πολιτικζσ δάφνεσ των βετεράνων μιασ 

πρωτοπορίασ που ζχει γίνει ακίνδυνθ. Σοφτθ εδϊ δεν υπιρξε ποτζ επικίνδυνθ, και αυτό 

αρχίηει να γίνεται γνωςτό. Και κυρίωσ, αυτι θ περίοδοσ χαρακτθρίςτθκε κατά βάςθ από 

άναρχεσ και αποςπαςματικζσ επαναλιψεισ. Ιταν απερίςκεπτο λοιπόν να επεκτακεί θ 

επιχείρθςθ – εγκαταλείποντασ απλϊσ τθν επιλογι μιασ “μοντζρνασ” διακόςμθςθσ για ζνα 

φεςτιβάλ κεάτρου, φτωχό ςυγγενι εκείνου τθσ Αβινιόν· καταλιγοντασ ςε μια βιαςτικι 

προςάρτθςθ τθσ ηωγραφικισ ι του κινθματογράφου – μζχρι το κζαμα μιασ ενότθτασ που 

δεν υπιρξε ποτζ. Θ μόνθ δυνατότθτα τθσ φπαρξισ τθσ βρίςκεται ςτθν ενιαία επανάςταςθ 

που ξεκινάει. 

Η πλατφόρμα τησ Άλμπα 

Από τισ 2 ωσ τισ 8 επτεμβρίου διεξάχκθκε ςτθν Λταλία, ςτθν πόλθ τθσ Άλμπα, ζνα υνζδριο 

που ςυγκαλζςτθκε από τον Άςγκερ Γιορν και τον Σηουηζπε Γκαλίτςο ςτο όνομα του 

Διεθνοφσ Κινήματοσ για ζνα Φανταςιακό Μπάουχαουσ, μιασ ομαδοποίθςθσ τθσ οποίασ οι 

απόψεισ ςυμφωνοφν με το πρόγραμμα τθσ Λετριςτικισ Διεκνοφσ ςχετικά με τθν 

πολεοδομία και τισ δυνατζσ χριςεισ τθσ (βλ. Potlatch No 26). Οι εκπρόςωποι 

πρωτοποριακϊν τμθμάτων από οκτϊ χϊρεσ (Αλγερία, Βζλγιο, Γαλλία, Δανία, Λταλία, 

Μεγάλθ Βρετανία, Ολλανδία, Σςεχοςλοβακία) ςυναντικθκαν εκεί για να κζςουν τισ βάςεισ 

μιασ ενιαίασ οργάνωςθσ. Οι εργαςίεσ αυτζσ διενεργικθκαν με όλεσ τισ ςυνζπειζσ τουσ. 

Ο Κριςτιάν Ντοτρεμόν, του οποίου θ άφιξθ ςτο υνζδριο ωσ μζλουσ τθσ Βελγικισ 

αντιπροςωπείασ είχε αναγγελκεί από οριςμζνουσ, αλλά που ςυμμετείχε εδϊ και αρκετό 

καιρό ςτθ ςφνταξθ τθσ Nouvelle Nouvelle Revue Française, δεν εμφανίςτθκε ςε μια 

ςυνάκροιςθ όπου θ παρουςία του κα ιταν απαράδεκτθ για τθν πλειοψθφία. 

Ο Ενρίκο Μπαχ, εκπρόςωποσ του “Κινιματοσ Πυρθνικισ Σζχνθσ”, αναγκάςτθκε να 

αποχωριςει από τθν πρϊτθ μζρα· και το υνζδριο εκδιλωςε τθ ριξθ με τουσ πυρθνικοφσ 

δθμοςιεφοντασ τθν ακόλουκθ ανακοίνωςθ: “Κακϊσ τζκθκε ενϊπιον ςυγκεκριμζνων 

γεγονότων, ο Μπαχ εγκατζλειψε το υνζδριο. Δεν πιρε μαηί του τα χριματα.” 
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το μεταξφ, θ είςοδοσ ςτθν Λταλία των Σςεχοςλοβάκων ςυντρόφων μασ Πράβοςλαβ Ράντα 

και Κότικ εμποδίςτθκε από τθν Λταλικι κυβζρνθςθ που, παρά τισ διαμαρτυρίεσ που 

εγζρκθκαν ςχετικά με αυτό το ηιτθμα, δεν τουσ χοριγθςε βίηα για να περάςουν το εκνικό 

ςιδθροφν παραπζταςμά τθσ παρά μόνο ςτο τζλοσ του υνεδρίου τθσ Άλμπα. 

Θ παρζμβαςθ του Βολμάν, εκπροςϊπου τθσ Λετριςτικισ Διεκνοφσ, τόνιςε ιδιαίτερα τθν 

ανάγκθ για μια κοινι πλατφόρμα που κα προςδιορίηει το ςφνολο τθσ ςθμερινισ εμπειρίασ: 

“φντροφοι, οι παράλλθλεσ κρίςεισ που πλιττουν ςιμερα όλα τα είδθ τθσ καλλιτεχνικισ 

δθμιουργίασ κακορίηονται από μια ςυνολικι κίνθςθ, και θ επίλυςθ αυτϊν των κρίςεων δεν 

μπορεί να επιτευχκεί παρά μόνο ςε μια γενικι προοπτικι. Θ διαδικαςία άρνθςθσ και 

καταςτροφισ που εκδθλϊνεται, με αυξανόμενθ ταχφτθτα, ενάντια ςε όλεσ τισ παλιζσ 

ςυνκικεσ τθσ καλλιτεχνικισ δραςτθριότθτασ, είναι αμετάκλθτθ: αποτελεί τθ ςυνζπεια τθσ 

εμφάνιςθσ ανϊτερων δυνατοτιτων δράςθσ πάνω ςτον κόςμο… 

“… Όποια και αν είναι θ αξιοπιςτία που κζλει να αποδίδει ςιμερα θ αςτικι τάξθ ςε 

αποςπαςματικζσ ι ςυνειδθτά οπιςκοδρομικζσ καλλιτεχνικζσ απόπειρεσ, θ δθμιουργία δεν 

μπορεί να είναι ςιμερα παρά μόνο μια ςφνκεςθ που τείνει ςτθν ολοκλθρωμζνθ καταςκευι 

μιασ ατμόςφαιρασ, ενόσ ςτυλ ηωισ… Μια ενιαία πολεοδομία – θ ςφνκεςθ που προωκοφμε, 

θ οποία κα ενςωματϊςει τζχνεσ και τεχνικζσ – πρζπει να δθμιουργθκεί ςφμφωνα με 

οριςμζνεσ νζεσ αξίεσ τθσ ηωισ, τισ οποίεσ πρζπει από τϊρα και ςτο εξισ να διακρίνουμε και 

να διαδϊςουμε…” 

Θ τελικι απόφαςθ του υνεδρίου εξζφραςε μια βακιά ςυμφωνία, υπό τθ μορφι μιασ 

ανακοίνωςθσ με ζξι ςθμεία που διακθρφςςει τθν “ανάγκθ μιασ ολοκλθρωμζνθσ καταςκευισ 

του περιβάλλοντοσ τθσ ηωισ μζςω μιασ ενιαίασ πολεοδομίασ που πρζπει να χρθςιμοποιιςει 

το ςφνολο των τεχνϊν και των ςφγχρονων τεχνικϊν…”· τον “προκαταβολικά παρωχθμζνο 

χαρακτιρα κάκε καινοτομίασ που ειςάγεται ςε μια τζχνθ εντόσ των παραδοςιακϊν ορίων 

τθσ”· τθν “αναγνϊριςθ μιασ ουςιαςτικισ αλλθλεξάρτθςθσ μεταξφ τθσ ενιαίασ πολεοδομίασ 

και ενόσ μελλοντικοφ ςτυλ ηωισ…” που πρζπει να τοποκετθκεί “ςτθν προοπτικι μιασ 

μεγαλφτερθσ πραγματικισ ελευκερίασ και μιασ μεγαλφτερθσ κυριαρχίασ πάνω ςτθ φφςθ”· 

τζλοσ, τθν “ενότθτα τθσ δράςθσ όςων υπογράφουν αυτό το πρόγραμμα…” (το ζκτο ςθμείο 

απαρικμεί επίςθσ τισ διάφορεσ μορφζσ μιασ αμοιβαίασ υποςτιριξθσ). 

Εκτόσ από αυτι τθν τελικι απόφαςθ, που εγκρίκθκε από τουσ Ζλενα Βερόνε, Βολμάν, Α. 

Γιορν, Ση. Γκαλίτςο, Η. Καλόν, Κόνςταντ, Κότικ, Ράντα, Πιζρο ιμόντο, Ε. ότςασ τον νεότερο,  

το υνζδριο αποφάνκθκε ομόφωνα ενάντια ςε οποιαδιποτε ςχζςθ με τουσ ςυμμετζχοντεσ 

ςτο Φεςτιβάλ τθσ Ακτινοβόλασ Πόλθσ, ςε ςυνζχεια του μποϊκοτάη που είχε εφαρμοςτεί τον 

προθγοφμενο μινα. 

Μετά το τζλοσ των εργαςιϊν του υνεδρίου, ο Ηιλ Η. Βολμάν προςτζκθκε ςτουσ 

υπεφκυνουσ τθσ ςφνταξθσ του Eristica, ενθμερωτικοφ δελτίου του Διεθνοφσ Κινήματοσ για 

ζνα Φανταςιακό Μπάουχαουσ, και ο Άςγκερ Γιορν τοποκετικθκε ςτθ ςυντονιςτικι 

επιτροπι τθσ Λετριςτικισ Διεκνοφσ. 
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Σο υνζδριο τθσ Άλμπα κα ςθματοδοτιςει αναμφίβολα ζνα από τα δφςκολα βιματα, ςτο 

πεδίο του αγϊνα για μια νζα ευαιςκθςία και μια νζα κουλτοφρα, αυτισ τθσ γενικισ 

επαναςτατικισ ανανζωςθσ που χαρακτθρίηει το ζτοσ 1956 και γίνεται φανερι ςτα πρϊτα 

πολιτικά αποτελζςματα τθσ πίεςθσ των μαηϊν ςτθν Ε...Δ., ςτθν Πολωνία και ςτθν 

Ουγγαρία (αν και εκεί, ςε μια επικίνδυνθ ςφγχυςθ, θ επιςτροφι των παλιϊν ςαπιςμζνων 

ςυνκθμάτων του κλθρικαλικοφ εκνικιςμοφ πθγάηει από το μοιραίο λάκοσ τθσ απαγόρευςθσ 

μιασ μαρξιςτικισ αντιπολίτευςθσ), όπωσ και ςτισ επιτυχίεσ τθσ Αλγερινισ εξζγερςθσ και ςτισ 

μεγάλεσ απεργίεσ τθσ Λςπανίασ. Σο προςεχζσ μζλλον αυτϊν των εξελίξεων αφινει τισ 

μεγαλφτερεσ ελπίδεσ. 

Η εκδήλωςη τησ Αλγερινήσ επανάςταςησ και ο τςαρλατάνοσ Κατζμπ Γιαςίν 

“Ο Κατζμπ Γιαςίν είναι ζνασ παλιόσ πολιτικόσ ακτιβιςτισ, ο Κατζμπ Γιαςίν είναι ζνασ 

επαναςτάτθσ”, διαβάηουμε ςε κάποιεσ εφθμερίδεσ τθσ αριςτεράσ οι οποίεσ ανικουν ςε 

μικροαςτοφσ που κζλουν οι ίδιοι να παίηουν τουσ επαναςτάτεσ. Ο Κατζμπ υπιρξε ίςωσ ζνασ 

ακτιβιςτισ του P.P.A. [Λαϊκοφ Κόμματοσ Αλγερίασ] όταν ιταν δεκαεφτά ι δεκαοχτϊ ετϊν, 

αλλά δεν ςυνζχιςε ποτζ, και αυτό ιταν το λάκοσ του. Προβάλλει το γεγονόσ ότι είχε 

ςυλλθφκεί και φυλακιςτεί το 1946 για υπονόμευςθ τθσ εςωτερικισ αςφάλειασ του 

Κράτουσ, αλλά είναι γνωςτό ότι εκείνθ τθν εποχι θ Αλγερία διερχόταν μια πολφ ταραγμζνθ 

περίοδο, και ότι οποιοςδιποτε μποροφςε να ςυλλθφκεί. 

Δεν κα εξαπατιςουμε κανζναν παρουςιάηοντασ τον Κατζμπ Γιαςίν ςαν επαναςτάτθ επειδι 

ζγραψε τον Θεμελιωτή [Le Fondateur]. Πρζπει να κρίνουμε πολιτικά ζνα άτομο ςφμφωνα με 

τισ πράξεισ του και τα αποτελζςματα που πζτυχε, και όχι ςφμφωνα με τα “ποιθτικά” γραπτά 

του. ε κάκε περίπτωςθ πρζπει να αναγνωρίςουμε ότι όςα γράφει ο Κατζμπ ζχουν μια 

οριςμζνθ κομψότθτα, όπωσ λζει ο Ρενζ αρ, αλλά αυτι δεν πθγαίνει παραπζρα. 

Σθ ςτιγμι που χιλιάδεσ άνκρωποι ςκοτϊνονται, τθ ςτιγμι που όλοι οι φοιτθτζσ απεργοφν 

και μερικοί από αυτοφσ περνοφν ςτθν παρανομία, είναι ενοχλθτικό να βλζπουμε τον 

Κατζμπ Γιαςίν να προςπακεί να εδραιϊςει τθ λογοτεχνικι φιμθ του επωφελοφμενοσ από 

αυτζσ τισ ςυνκικεσ. Θ επιτυχία του εκφράηει ςτθν πραγματικότθτα τθν ζνοχθ ςυνείδθςθ 

των αριςτερίηοντων μικροαςτϊν: είναι ο δικόσ τουσ καλόσ Αλγερινόσ επαναςτάτθσ, όπωσ 

κάποιοι άλλοι ζχουν τουσ δικοφσ τουσ καλοφσ νζγρουσ. 

Ασ ςυνεχίςει ο Κατζμπ Γιαςίν να αποκομίηει κάποιεσ λογοτεχνικζσ επιτυχίεσ που κα τον 

βοθκιςουν να κατακτιςει τα μικρά κορίτςια τθσ Ηερμζν-ντε-Πρε, αλλά τον παρακαλοφμε 

να μθν παίηει πια τον μικρό επαναςτάτθ. Δεν του πάει κακόλου. 

Αμπντελχαφίντ Χατίμπ 
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Πάντα ο καλόσ ρόλοσ 

1. Η ζνδοξη αβεβαιότητα του αγωνίςματοσ 

«Θ διάςχιςθ αυτοφ του χάουσ, θ μεταμόρφωςθ αυτισ τθσ Σχεδίασ τησ Μζδουςασ, θ 

παράκαμψθ αυτισ τθσ πνευματικισ κόλαςθσ κα είναι ζνα εγχείρθμα που κα απαιτιςει 

ιδιοφυείσ ανκρϊπουσ· όχι απλϊσ ζναν νζο Πικάςο, όπωσ λζγεται για κάκε ηωγράφο που 

φαίνεται να κζλει να αλλάξει τα δεδομζνα του εικαςτικοφ προβλιματοσ, αλλά τθ δράςθ 

ενόσ νζου αςτεριςμοφ ποιθτϊν, κεωρθτικϊν και ηωγράφων.» 

(Αλζν Ηουφρουά, “Θ κατάςταςθ τθσ νζασ ηωγραφικισ ςτο Παρίςι”, Preuves, Νο 68) 

2. Τα πρώτα γνωςτά αποτελζςματα 

«Γιατί λοιπόν, ςε μια τόςο διεξοδικι μελζτθ, αγνοείται θ “Νζα επιςτολι ςτουσ αντι-

λεμετρικοφσ λετριςτζσ” ωσ απάντθςθ ςτισ “Προςβολζσ των αντι-ιηουικϊν λετριςτϊν”;» 

Αυτοί οι ανόθτοι βυηαντινιςμοί ςάσ αποκοιμίηουν ενϊ θ Γαλλία εκριγνυται. 

(Αλμπζρ Παράη, “Η ςιωπή του ονείδουσ”, La Parisienne, No 37) 

Στο κονάκι του Ματιζ 

Είναι γνωςτι θ ςθμαςία των μπουφονερί που οργανϊνονταν κατά τθ διάρκεια του 

Μεςαίωνα για το κζμα του εφιμερου χαρακτιρα τθσ κοςμικισ εξουςίασ. Οι πολλαπλζσ 

επιδείξεισ των βαςιλιάδων-για-μια-μζρα χρθςίμευαν τότε να παρθγοροφν τουσ υπθκόουσ 

που δεν ιταν βαςιλιάδεσ. Οι τελευταίοι διαφθμιηόμενοι βαςιλόφρονεσ του αιϊνα μασ, 

αναμφίβολα επειδι προζρχονται γενικά από κοινωνικά ςτρϊματα των οποίων οι 

λειτουργίεσ και οι διακζςεισ είναι πιο δουλοπρεπείσ, μποροφν να απολαμβάνουν ακόμα 

αυτό το είδοσ τθσ αποηθμίωςθσ. 

Σον περαςμζνο Μάιο, ςτθν γκαλερί Δεξιά Όχθη, θ ςτζψθ του ηωγράφου Ματιζ οργανϊκθκε 

ζτςι από τον Λθςουίτθ Σαπιζ για να γιορτάςει ςτο πρόςωπο ενόσ ανκρϊπου όλθ θ 

κουςτωδία του Πουηαντιςτικοφ κινιματοσ. 

Η βαθιά, αληθινή ζκλειψη του ςουρεαλιςμοφ 

Τπό τθ διεφκυνςθ του Μπρετόν, θ επικεϊρθςθ Ο ίδιοσ ο ςουρεαλιςμόσ, που αναγγελλόταν 

κακθμερινά επί οχτϊ μινεσ και τθσ οποίασ τθν ζκδοςθ ανζφερε θ N.N.R.F. [Nouvelle 

Nouvelle Revue Française] του Αυγοφςτου, παρζμεινε ςτθν πραγματικότθτα κρυμμζνθ μζχρι 

τα τζλθ Οκτωβρίου για ιδεολογικοφσ λόγουσ: ζνασ από τουσ πιο εξζχοντεσ ςυνεργάτεσ τθσ, ο 

κ. Ρομπζρ Μπεναγιοφν, ςουρεαλιςτισ από παλιά, ςυμβαίνει να απαςχολείται ταυτόχρονα 

ςτθν κινθματογραφικι κριτικι του Demain, εβδομαδιαίου εντφπου του κ. Γκυ Μολλζ. 

Θ διεφκυνςθ του Ίδιου του Σουρεαλιςμοφ περίμενε λοιπόν οχτϊ μινεσ να αλλάξει πολιτικι 

ο κ. Γκυ Μολλζ, ϊςτε να εκδοκεί χωρίσ ντροπι. Όπωσ είναι γνωςτό, θ πολιτικι του κ. Γκυ 
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Μολλζ δεν άλλαξε· και ενϊ θ επικεϊρθςθ του κ. Μπρετόν είναι πολφ όμορφθ (γυαλιςτερό 

χαρτί, 84 εικόνεσ), χρειάςτθκε να κυςιαςτεί λόγω τθσ μζριμνασ για τθν αποδζςμευςθ αυτοφ 

του μικροφ κεφαλαίου. 

Κατάλογοσ ςυμμετεχόντων ςτο φεςτιβάλ τησ Ακτινοβόλασ Πόλησ 

Αλμπινόνι, Ατλάν, Βογκζνςκι, Γκιγιόν, Ληοφ, Λονζςκο, Κερςμπρόν, Λαπουηάντ, Λεμζτρ, Λ’ Ερμπιζ, 

Μακ Λάρεν, Μάρτιν, Μεςιάν, Μπαρακζ, Μπεηάρ, Μπζνεντεκ, Μπουλζη, Οντζρ, Παν, Πακ, Πολιζρι, 

Πουςςζρ, Πουζντε, Πρεβζρ, Ρζιγκον, εηάρ, ζφφερ, ολάλ, ταλφ, τοκχάουηεν, υγκαί, ωγκζ, 

Σαρντιζ,  Σηιλιολί, Σινγκελί, Τβ, Τμϊ, Φανό, Φιλιπό, Φορντ, Χάκαγουεϊ, Χζνρι. 

Παγίδα για μαλάκεσ 

Σο φυλλάδιο Όλεσ οι κυρίεσ ςτο ςαλόνι [Toutes ces dames au salon], ςχετικά με τθν ζκκεςθ 

πινάκων που παριγγειλε θ Royal Dutch Shell από διάφορουσ νζουσ ηωγράφουσ ςτισ 

Βρυξζλλεσ με κζμα “Θ βιομθχανία πετρελαίου με τα μάτια των καλλιτεχνϊν”, προκάλεςε 

μια μικρι κατακραυγι από τουσ λάτρεισ τθσ ςφγχρονθσ τζχνθσ: 

Κάποιοι άγνωςτοι μζχρι ςιμερα Βζλγοι δθμοςίευςαν ζναν λίβελλο για να αποκαλφψουν 

ςτθν παγκόςμια κοινι γνϊμθ ότι ανάμεςα ςτουσ 49 υπογράφοντεσ αυτοφ του φυλλαδίου 

δεν υπάρχουν παρά μόνο 5 ηωγράφοι. 

Κάποιοι παταφυςικοί από διάφορεσ χϊρεσ ενϊκθκαν για να μοιράςουν καμιά εικοςαριά 

αντίτυπα (ςτουσ φίλουσ, ςτθν οικογζνεια…) ενόσ πνευματϊδουσ αντι-φυλλαδίου. 

Σζλοσ, ο ίδιοσ ο τεφάν Ρε, ο διάςθμοσ κριτικόσ τζχνθσ τθσ Phare-Dimanche των Βρυξελλϊν, 

αφιζρωςε δφο από τισ αξιοςθμείωτεσ ςτιλεσ του ςτθν παράκεςθ μιασ ανεπιφφλακτθσ 

υπεράςπιςθσ του πετρελαίου ςε όλεσ τισ μορφζσ του. 

Απάντηςη τησ Λ.Δ. ςτον Στεφάν Ρε, που αναδημοςιεφτηκε ςτο Νο 557 τησ Phare-Dimanche 

Κφριε, εφόςον μιλάτε για αρχζσ πρζπει να ςασ ποφμε ευκζωσ ότι ζνασ “ελεφκεροσ 

καλλιτζχνθσ” δεν μπορεί να δουλεφει για τα δολάρια τθσ μακαρκικισ και φρανκικισ 

U.N.E.S.C.O., όςθ ζκπλθξθ κι αν ςασ προκαλεί αυτό το νζο. Δεν προκαλεί άλλωςτε 

μεγαλφτερθ ζκπλθξθ το γεγονόσ ότι ο κριτικόσ τζχνθσ μιασ εφθμερίδασ που ζχει ωσ 

υπζρτιτλο τθ διαφιμιςθ τθσ CALTEX δεν είναι ελεφκεροσ να εγκρίνει το “βίαιο φυλλάδιό” 

μασ χωρίσ να χάςει τθν αργομιςκία του. Κάτω από αυτό το πρίςμα, κεωριςτε ότι μασ είναι 

απολφτωσ ξεκάκαρθ θ ευτζλεια του άρκρου ςασ και θ εξαιρετικι ζνδεια των επιχειρθμάτων 

του. 

Πιςτεφοντασ ίςωσ ότι κα μποροφςαμε να τρζφουμε απζναντι ςτο πετρζλαιο αιςκιματα 

αντιπάκειασ πιο ζντονα απ’ ό,τι απζναντι ςτθ χλωροφφλλθ ι το Κιλιμάντηαρο, προςτρζχετε 

καυμάςια ςτθν υποςτιριξι του: “Μα επιτζλουσ”, λζτε, “όλοι το καταναλϊνουν”. Κζλουμε 

να πιςτεφουμε ότι το πίνετε. Μια τζτοια υπζρβαςθ κα εξθγοφςε τθν απεριςκεψία που 

διαπράττετε ομολογϊντασ ότι “οι ςθμερινοί πρίγκιπεσ” είναι “οι εμπορικζσ επιχειριςεισ, οι 
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τράπεηεσ, οι μεγάλεσ βιομθχανίεσ”. Νομίηετε ότι θ Phare-Dimanche, ζνα τόςο “ανεξάρτθτο” 

εβδομαδιαίο περιοδικό, ςασ πλθρϊνει για να μιλάτε τόςο ωμά; Σζλοσ, ςασ απαςχολεί θ 

φφλαξθ των αγελάδων: είμαςτε ακριβϊσ ςε κζςθ να ςασ κάνουμε να αντιλθφκείτε μια 

καινοφρια πτυχι του ηθτιματοσ. Μόνο εφόςον κα διαρκζςει το ςιμερα με τουσ 

αντίςτοιχουσ “πρίγκιπζσ” του, τα βόδια – όπωσ είςτε εςείσ – κα φυλάςςονται δεόντωσ κάτω 

από τισ ςτολζσ και τισ λιβρζεσ που τουσ ταιριάηουν. 

ΜΑΚΕΣΕ ΣΑ ΠΑΝΣΑ ΓΛΑ ΣΘΝ ΠΕΡΛΠΛΑΝΘΘ. Διαβάςτε Τα Γυμνά Χείλη, Νο 9 (ςτο 

βιβλιοπωλείο Μινώταυροσ). 

φνταξθ: οδόσ Μοντάν-Ηενεβιζβ 32, Παρίςι 5ο διαμζριςμα. 


