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Potlatch #29 

Ενημερωτικό Δελτίο της Λετριστικής Διεθνούς 

5 Νοεμβρίου 1957 

Στισ 28 Λουλίου, θ ςυνδιάςκεψθ του Κόηιο ντ’ Αρόςια ολοκλθρϊκθκε με τθν απόφαςθ να 

ενοποιθκοφν πλιρωσ οι εκπροςωποφμενεσ ομάδεσ (Λετριςτικι Διεκνισ, Διεκνζσ Κίνθμα για 

ζνα Φανταςιακό Μπάουχαουσ, Ψυχογεωγραφικι Επιτροπι) και με τθ ςυγκρότθςθ – που 

ψθφίςτθκε με πζντε ψιφουσ ζναντι μίασ, και δφο αποχϊν – μιασ Καταςταςιακισ Διεκνοφσ 

ςτθ βάςθ που κακορίςτθκε από τισ προπαραςκευαςτικζσ δθμοςιεφςεισ τθσ ςυνδιάςκεψθσ. 

Το Potlatch κα τεκεί τϊρα υπό τον ζλεγχό τθσ. 

Άλλθ μια προςπάκεια αν κζλετε να είςτε καταςταςιακοί 

(Θ Κ.Δ. εντόσ και εναντίον τθσ αποςφνκεςθσ) 

ςτον Μωχάμεντ Νταχοφ 

Το ςυλλογικό ζργο που προτείνουμε είναι θ δθμιουργία ενόσ νζου πολιτιςτικοφ κεάτρου 

επιχειριςεων, το οποίο τοποκετοφμε εξ υποκζςεωσ ςτο επίπεδο μιασ δυνθτικισ γενικισ 

καταςκευισ ατμοςφαιρϊν με τθν προετοιμαςία, υπό οριςμζνεσ περιςτάςεισ, των όρων τθσ 

διαλεκτικισ διακόςμου-ςυμπεριφοράσ. Βαςιηόμαςτε ςτθν προφανι διαπίςτωςθ τθσ 

φκοράσ των ςφγχρονων μορφϊν τθσ τζχνθσ και τθσ γραφισ· και θ ανάλυςθ αυτισ τθσ 

ςυνεχοφσ κίνθςθσ μασ οδθγεί ςτο ςυμπζραςμα ότι το ξεπζραςμα του ςθμαςιολογικοφ 

ςυνόλου των πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων όπου βλζπουμε μια κατάςταςθ αποςφνκεςθσ που 

ζχει φτάςει ςτο ακραίο ιςτορικό τθσ ςτάδιο (για τον οριςμό αυτοφ του όρου, βλ. Έκκεςθ για 

τθν καταςκευι καταςτάςεων) πρζπει να αναηθτθκεί μζςω τθσ ανϊτερθσ οργάνωςθσ των 

μζςων δράςθσ τθσ εποχισ μασ ςτθν κουλτοφρα. Αυτό ςθμαίνει ότι πρζπει να προβλζψουμε 

και να πειραματιςτοφμε με το επζκεινα τθσ ςθμερινισ εξατομίκευςθσ των φκαρμζνων 

παραδοςιακϊν τεχνϊν, όχι για να επιςτρζψουμε ςε ζνα οποιοδιποτε ςυνεκτικό ςφνολο του 

παρελκόντοσ (τον κακεδρικό ναό) αλλά για να ανοίξουμε τον δρόμο προσ ζνα μελλοντικό 

ςυνεκτικό ςφνολο, που αντιςτοιχεί ςε μια νζα κατάςταςθ του κόςμου τθσ οποίασ θ πιο 

ςθμαντικι εκδιλωςθ κα είναι θ πολεοδομία και θ κακθμερινι ηωι μιασ υπό διαμόρφωςθ 

κοινωνίασ. Βλζπουμε κακαρά ότι θ ανάπτυξθ αυτοφ του ζργου προχποκζτει μια 

επανάςταςθ που δεν ζχει ακόμα πραγματοποιθκεί, και ότι οποιαδιποτε ζρευνα 

περιορίηεται από τισ αντιφάςεισ του παρόντοσ. Θ Καταςταςιακι Διεκνισ ςυγκροτικθκε κατ’ 

όνομα, αλλά αυτό δεν ςθμαίνει παρά μόνο το ξεκίνθμα μιασ απόπειρασ καταςκευισ πζραν 

τθσ αποςφνκεςθσ, θ οποία μασ περικλείει εξολοκλιρου, όπωσ και ολόκλθρο τον κόςμο. Θ 

ςυνειδθτοποίθςθ των πραγματικϊν δυνατοτιτων μασ απαιτεί ταυτόχρονα τθν αναγνϊριςθ 

του προ-καταςταςιακοφ χαρακτιρα, με τθν αυςτθρι ζννοια του όρου, όλων όςα μποροφμε 

να επιχειριςουμε, και τθν οριςτικι ριξθ με τον τομζα τθσ καλλιτεχνικισ εργαςίασ. Ο κφριοσ 

κίνδυνοσ είναι μια ςυνιςταμζνθ αυτϊν των δφο ςφαλμάτων: τθσ επιδίωξθσ 
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αποςπαςματικϊν ζργων ςυνοδευόμενθσ από απλζσ διακθρφξεισ για ζνα υποτικζμενο νζο 

ςτάδιο. 

Αυτι τθ ςτιγμι θ αποςφνκεςθ δεν επιδεικνφει πλζον τίποτα εκτόσ από μια αργι 

ριηοςπαςτικοποίθςθ μετριοπακϊν νεωτεριςτϊν προσ τισ κζςεισ όπου βρίςκονταν, ιδθ πριν 

από οχτϊ ι δζκα χρόνια, οι καταδικαςμζνοι εξτρεμιςτζσ. Αλλά αντί να αντλιςουν το 

δίδαγμα από αυτζσ τισ αδιζξοδεσ εμπειρίεσ, οι νεωτεριςτζσ “των καλϊν ςυναναςτροφϊν” 

υπονομεφουν ακόμα τθν εφαρμογι τουσ. Κα πάρω μερικά παραδείγματα από τθ Γαλλία, θ 

οποία γνωρίηει ςίγουρα τα πιο προχωρθμζνα φαινόμενα τθσ γενικισ πολιτιςτικισ 

αποςφνκεςθσ που, για διάφορουσ λόγουσ, εκδθλϊνεται ςτθν πιο κακαρι μορφι ςτθ δυτικι 

Ευρϊπθ.  

Διαβάηοντασ κανείσ τα δφο πρϊτα χρονικά του Αλαίν ομπ -Γκριγιζ ςτο France-Observateur 

(τθσ 10θσ και 17θσ Οκτωβρίου), εντυπωςιάηεται από το γεγονόσ ότι πρόκειται για ζναν 

άτολμο Ιηοφ (ςτουσ ςυλλογιςμοφσ του, όπωσ και ςτο μυκιςτορθματικό του “ξεπζραςμα”): 

“Το να ανικει ςτθν Λςτορία των μορφϊν, λζει, είναι ςε τελευταία ανάλυςθ το καλφτερο 

κριτιριο (και ίςωσ το μοναδικό) για να αναγνωριςτεί ζνα ζργο τζχνθσ”. Με μια κοινοτοπία 

ςκζψθσ και ζκφραςθσ που καταλιγει να είναι πολφ προςωπικι (“ασ το επαναλάβουμε, 

είναι καλφτερο να διατρζξει κανείσ ζναν κίνδυνο παρά να επιλζξει ζνα βζβαιο λάκοσ”) και 

με πολφ λιγότερθ εφευρετικότθτα και κάρροσ, αναφζρεται ςτθν ίδια γραμμικι αντίλθψθ 

τθσ κίνθςθσ τθσ τζχνθσ, ιδζα μθχανιςτικι με κακθςυχαςτικι λειτουργία. “Θ τζχνθ 

ςυνεχίηεται, ειδάλλωσ πεκαίνει. Είμαςτε κάποιοι που επιλζξαμε να ςυνεχίςουμε.” 

Συνεχίςτε όλο ευκεία. Ροιοσ του κυμίηει κατ’ άμεςθ αναλογία τον Μπωντλαίρ το 1957; Ο 

Κλωντ Σιμόν – “όλεσ οι αξίεσ του παρελκόντοσ… μοιάηουν ςε κάκε περίπτωςθ να το 

αποδεικνφουν.” (Αυτι θ φαινομενικότθτα τθσ απόδειξθσ ςτουσ ιςχυριςμοφσ περί διαδοχισ 

ςε ευκεία γραμμι οφείλεται ακριβϊσ ςτθν άρνθςθ κάκε διαλεκτικισ, κάκε πραγματικισ 

αλλαγισ.) Στθν πραγματικότθτα, όλα όςα προτάκθκαν και είχαν κάποιο ενδιαφζρον μετά 

τον τελευταίο πόλεμο τοποκετικθκαν βζβαια εντόσ τθσ ακραίασ αποςφνκεςθσ αλλά με τθ 

κζλθςθ, λιγότερο ι περιςςότερο, να ψάξουν παραπζρα. Αυτι θ κζλθςθ καταπνίγεται από 

τον πολιτιςτικό-οικονομικό εξοςτρακιςμό αλλά και από τθν ανεπάρκεια των ιδεϊν και των 

προτάςεων – αυτζσ οι δφο πλευρζσ είναι αλλθλζνδετεσ. Θ πιο γνϊριμθ τζχνθ που 

εμφανίηεται ςτθν εποχι μασ κυριαρχείται από εκείνουσ που γνωρίηουν “πόςο μακριά 

μποροφν να πάνε” (βλ. τθν ατελείωτθ και προςοδοφόρα αγωνία τθσ μετα-ντανταϊςτικισ 

ηωγραφικισ, που παρουςιάηεται ςυνικωσ ωσ ζνασ αντιςτραμμζνοσ ντανταϊςμόσ), και οι 

οποίοι αλλθλοςυγχαίρονται. Οι φιλοδοξίεσ τουσ και οι εχκροί τουσ είναι ςτα μζτρα τουσ. Ο 

ομπ-Γκριγιζ αρνείται με μετριοφροςφνθ τον τίτλο του πρωτοπόρου (είναι δίκαιο εξάλλου, 

όταν κάποιοσ δεν διακζτει καν τισ προοπτικζσ μιασ αυκεντικισ “πρωτοπορίασ” τθσ φάςθσ 

τθσ αποςφνκεςθσ, να αρνείται τισ δυςχζρειζσ τθσ – ιδίωσ τθ μθ εμπορικι πλευρά). Κα 

αρκεςτεί να είναι ζνασ “μυκιςτοριογράφοσ του ςιμερα” αλλά, εκτόσ τθσ μικρισ ομάδασ των 

ομοίων του, κα πρζπει να παραδεχτοφμε ότι οι υπόλοιποι είναι απλϊσ μια 

“οπιςκοφυλακι”. Και επιτίκεται με κάρροσ ςτον Μιςζλ ντε Σεν-Ριερ, γεγονόσ που επιτρζπει 

να ςκεφτοφμε ότι μιλϊντασ για τον κινθματογράφο κα παραχωροφςε ςτον εαυτό του τθν 
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τιμι να κακυβρίςει τον Γκουργκζ και κα επιδοκίμαηε τον κινθματογράφο τοφ ςιμερα 

κάποιου Αςτρφκ. Στθν πραγματικότθτα, ο ομπ-Γκριγιζ είναι ςφγχρονοσ για μια οριςμζνθ 

κοινωνικι ομάδα, όπωσ ο Μιςζλ ντε Σεν-Ριερ είναι ςφγχρονοσ για ζνα κοινό που 

διαμορφϊκθκε ςε μια άλλθ τάξθ. Και οι δφο ανικουν ςτο “ςιμερα” ςε ςχζςθ με το κοινό 

τουσ, και τίποτα παραπάνω, ςτο μζτρο που χρθςιμοποιοφν, με διαφορετικζσ ευαιςκθςίεσ, 

όμορα επίπεδα ενόσ παραδοςιακοφ πολιτιςτικοφ τρόπου δράςθσ. Δεν είναι και τίποτα 

ςπουδαίο να είναι κανείσ ςφγχρονοσ: δεν είναι πάρα λιγότερο ι αποςυντεκειμζνοσ. Θ 

καινοτομία εξαρτάται τϊρα εξολοκλιρου από ζνα άλμα ςε ζνα ανϊτερο επίπεδο. 

Αυτό που χαρακτθρίηει τουσ ανκρϊπουσ που δεν ζχουν προοπτικι πζραν τθσ αποςφνκεςθσ 

είναι θ ατολμία τουσ. Κακϊσ δεν βλζπουν τίποτα μετά τισ ςθμερινζσ δομζσ, και κακϊσ τισ 

γνωρίηουν αρκετά καλά ϊςτε να ςυνειδθτοποιοφν ότι είναι καταδικαςμζνεσ, κζλουν να τισ 

καταςτρζψουν με ςιγανι φωτιά, να αφιςουν και για τουσ επόμενουσ. Μποροφν να 

ςυγκρικοφν με τουσ πολιτικοφσ ρεφορμιςτζσ, τόςο ανίκανοι αλλά και επιηιμιοι όςο κι 

εκείνοι: ηουν από τθν πϊλθςθ ψεφτικων φαρμάκων. Αυτόσ που δεν επεξεργάηεται ζναν 

ριηοςπαςτικό μεταςχθματιςμό υποςτθρίηει τισ διευκετιςεισ του δεδομζνου – 

εξαςκοφμενεσ με κομψότθτα – και δεν διαχωρίηεται παρά μόνο μζςω κάποιων 

χρονολογικϊν προτιμιςεων από τουσ ςυνεπείσ αντιδραςτικοφσ, από εκείνουσ που (δεξιοί ι 

αριςτεροί πολιτικά) επικυμοφν τθν επιςτροφι ςε προθγοφμενα (πιο ςτζρεα) ςτάδια τθσ 

κουλτοφρασ που ολοκλθρϊνει τθν αποςφνκεςι τθσ. 

Θ Φρανςουάη Σωαί, τθσ οποίασ οι αφελείσ κριτικζσ τθσ τζχνθσ είναι αντιπροςωπευτικζσ του 

γοφςτου των “ελεφκερων-και-αριςτερϊν-διανοουμζνων” που αποτελοφν τθν κφρια 

κοινωνικι βάςθ τθσ άτολμθσ πολιτιςτικισ αποςφνκεςθσ, όταν γράφει (France-Observateur 

τθσ 17θσ Οκτωβρίου): “Ο δρόμοσ προσ τον οποίο προςανατολίηεται ο Φρανκζν… είναι 

ςιμερα μία από τισ δυνατότθτεσ επιβίωςθσ τθσ ηωγραφικισ” προδίδει ανθςυχίεσ 

κεμελιωδϊσ ςυγγενικζσ με εκείνεσ του Ηντάνοφ (“Κάναμε καλά… που ςυντρίψαμε τουσ 

καταςτροφείσ τθσ ηωγραφικισ;”). 

Είμαςτε εγκλωβιςμζνοι ςε ςχζςεισ παραγωγισ που αντιφάςκουν με τθν αναγκαία ανάπτυξθ 

των παραγωγικϊν δυνάμεων, το ίδιο και ςτθ ςφαίρα τθσ κουλτοφρασ. Ρρζπει να 

ρθγματϊςουμε αυτζσ τισ παραδοςιακζσ ςχζςεισ, τα επιχειριματα και τισ μεκόδουσ που 

ςυντθροφν. Ρρζπει να κατευκυνκοφμε προσ ζνα επζκεινα τθσ ςφγχρονθσ κουλτοφρασ, μζςω 

μιασ απαλλαγμζνθσ από αυταπάτεσ κριτικισ των υπάρχοντων πεδίων, και μζςω τθσ 

ενςωμάτωςισ τουσ ςε μια ενιαία χωρο-χρονικι καταςκευι (τθν κατάςταςθ: δυναμικό 

ςφςτθμα ενόσ περιβάλλοντοσ και μιασ παιγνιϊδουσ ςυμπεριφοράσ) που κα πραγματϊςει 

μια εςωτερικι ςυμφωνία τθσ μορφισ και του περιεχομζνου. 

Ραρόλα αυτά, οι προοπτικζσ από μόνεσ τουσ δεν μποροφν με κανζναν τρόπο να 

προςκζςουν αξία ςε πραγματικζσ παραγωγζσ που λαμβάνουν φυςικά το νόθμά τουσ ςε 

ςχζςθ με τθν κυρίαρχθ ςφγχυςθ, ακόμα και μζςα ςτο μυαλό μασ. Ανάμεςά μασ, 

χρθςιμοποιιςιμεσ κεωρθτικζσ προτάςεισ μποροφν να αντιφάςκουν με πραγματικά ζργα 

περιοριςμζνα ςε παλιοφσ τομείσ (ςτουσ οποίουσ πρζπει κατ’ αρχάσ να δράςουμε κακϊσ 
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είναι οι μόνοι προσ το παρόν που κατζχουν μια κοινι πραγματικότθτα). Ι ακόμα άλλοι 

ςφντροφοι που ζκαναν, ςε ςυγκεκριμζνα ςθμεία, ενδιαφζροντα πειράματα, χάνονται ςε 

ξεπεραςμζνεσ κεωρίεσ:  ζτςι ο Β. Πλμο, από τον οποίο δεν λείπει θ καλι κζλθςθ για να 

ςυνδζςει τισ θχθτικζσ ζρευνζσ του με καταςκευζσ ατμοςφαιρϊν, χρθςιμοποιεί τόςο 

προβλθματικζσ διατυπϊςεισ ςε ζνα κείμενο που υπζβαλε πρόςφατα ςτθν Κ.Δ. (Για τθν 

ζννοια του μουςικοφ πειραματιςμοφ) ϊςτε κατζςτθ αναγκαία μια επεξιγθςθ 

(Παρατθριςεισ για τθν ζννοια τθσ πειραματικισ τζχνθσ), μια ολόκλθρθ ςυηιτθςθ που, κατά 

τθ γνϊμθ μου, δεν κυμίηει καν οτιδιποτε ςφγχρονο. 

Ππωσ δεν υπάρχει “καταςταςιςμόσ” ωσ δόγμα, δεν πρζπει να επιτρζψουμε να 

χαρακτθριςτοφν καταςταςιακζσ δθμιουργίεσ οριςμζνοι παλιοί πειραματιςμοί – ι όλα 

εκείνα ςτα οποία κα μασ περιόριηε ςιμερα θ ιδεολογικι και πρακτικι αδυναμία μασ. 

Αντίκετα, δεν μποροφμε να δεχτοφμε τθ μυςτικοποίθςθ οφτε ωσ προςωρινι αξία. Το 

αφθρθμζνο εμπειρικό γεγονόσ που αποτελεί τθ μια ι τθν άλλθ εκδιλωςθ τθσ ςθμερινισ 

αποςυντεκειμζνθσ κουλτοφρασ αποκτά τθ ςυγκεκριμζνθ ςθμαςία του μόνο μζςω τθσ 

ςφνδεςισ του με το ςυνολικό όραμα ενόσ τζλουσ ι μιασ αρχισ πολιτιςμοφ. Αυτό ςθμαίνει 

ότι τελικά θ ςοβαρότθτά μασ μπορεί να ενςωματϊςει και να ξεπεράςει τθ μυςτικοποίθςθ, 

όπωσ ακριβϊσ αυτό που κεωρείται κακαρι μυςτικοποίθςθ φανερϊνει μια πραγματικι 

ιςτορικι κατάςταςθ τθσ αποςυντεκειμζνθσ ςκζψθσ. Τον περαςμζνο Λοφνιο κατζλθξε ςτο 

αυτονόθτο ςκάνδαλο θ παρουςίαςθ ςτο Λονδίνο μιασ ταινίασ που ζκανα το 1952, θ οποία 

δεν είναι μια μυςτικοποίθςθ και ακόμα λιγότερο μια καταςταςιακι δθμιουργία, αλλά 

βαςίηεται ςε ςφνκετα λετριςτικά ερεκίςματα εκείνθσ τθσ εποχισ (τισ εργαςίεσ για τον 

κινθματογράφο των Ληοφ, Μαρκ,Ο, Βολμάν), και άρα ςυμμετζχει πλιρωσ ςτθ φάςθ τθσ 

αποςφνκεςθσ, ακριβϊσ ςτθν πιο ακραία μορφι τθσ, χωρίσ να ζχει καν – εκτόσ από μερικοφσ 

προγραμματικοφσ υπαινιγμοφσ – τθ κζλθςθ κετικϊν εξελίξεων που χαρακτιριηε τα ζργα 

ςτα οποία μόλισ αναφζρκθκα. Ζκτοτε παρουςιάςτθκαν ςτο ίδιο Λονδρζηικο κοινό (ςτο 

Λνςτιτοφτο Σφγχρονθσ Τζχνθσ) πίνακεσ που ζγιναν από χιμπαντηιδεσ και μποροφν να 

ςυγκρικοφν με τθν αξιοςζβαςτθ ταςιςτικι ηωγραφικι. Αυτι θ ςυγγζνεια μου φαίνεται 

διδακτικι. Οι πακθτικοί καταναλωτζσ τθσ κουλτοφρασ (είναι ευνόθτο ότι βαςιηόμαςτε ςε 

μια δυνατότθτα ενεργοφσ ςυμμετοχισ ςε ζναν κόςμο όπου οι “εςτζτ” κα ζχουν ξεχαςτεί) 

μποροφν να αρζςκονται ςε οποιαδιποτε εκδιλωςθ τθσ αποςφνκεςθσ (κα είχαν δίκιο με τθν 

ζννοια ότι αυτζσ οι εκδθλϊςεισ είναι ακριβϊσ εκείνεσ που εκφράηουν καλφτερα τθν εποχι 

τουσ τθσ κρίςθσ και τθσ παρακμισ, αλλά είναι φανερό ότι ανάμεςά τουσ προτιμοφν εκείνεσ 

που ςυγκαλφπτουν λίγο αυτι τθν κατάςταςθ). Ριςτεφω ότι κα φτάςουν να αγαποφν τθν 

ταινία μου και τθ ηωγραφικι των πικικων ςε πζντε ι ζξι χρόνια το πολφ, όπωσ αγαποφν 

ιδθ τον ομπ-Γκριγιζ. Θ μόνθ πραγματικι διαφορά ανάμεςα ςτθ ηωγραφικι των πικικων 

και το ολοκλθρωμζνο μζχρι ςιμερα κινθματογραφικό ζργο μου είναι θ δυνθτικι απειλθτικι 

ςθμαςία του για τθν κουλτοφρα που μασ περιζχει, δθλαδι ζνα ςτοίχθμα ςχετικά με 

οριςμζνουσ ςχθματιςμοφσ του μζλλοντοσ. Και δεν ξζρω ςε ποια πλευρά κα πρζπει να 

τοποκετιςουμε τον ομπ-Γκριγιζ εφόςον κεωροφμε ότι ςε οριςμζνεσ ςτιγμζσ ριξθσ 

κάποιοσ ζχει ι όχι ςυνείδθςθ μιασ ποιοτικισ ςτροφισ· και ότι μζςα ςτο αρνθτικό οι 

αποχρϊςεισ δεν ζχουν ςθμαςία. 
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Αλλά το ςτοίχθμά μασ επαναλαμβάνεται πάντα, και είμαςτε εμείσ οι ίδιοι που 

δθμιουργοφμε τισ διάφορεσ δυνατότθτεσ απάντθςθσ. Κζλουμε να μεταςχθματίςουμε αυτι 

τθν εποχι (ενϊ όλα όςα αγαπάμε, ξεκινϊντασ από τθν ερευνθτικι ςτάςθ μασ, αποτελοφν 

επίςθσ μζροσ τθσ) και όχι “να γράψουμε γι’ αυτι”, όπωσ προτείνει θ αυτάρεςκθ 

χυδαιότθτα: ο ομπ-Γριγιζ και θ εποχι του αρκοφνται ο ζνασ ςτθν άλλθ. Αντικζτωσ οι 

φιλοδοξίεσ μασ είναι ςαφϊσ μεγαλομανείσ, αλλά ίςωσ όχι μετριςιμεσ με τα κυρίαρχα 

κριτιρια τθσ επιτυχίασ. Ριςτεφω ότι όλοι οι φίλοι μου κα ιταν ευχαριςτθμζνοι να 

εργάηονται ανϊνυμα, με μιςκοφσ ειδικευμζνων εργατϊν, ςτο Υπουργείο Διαςκεδάςεων 

μιασ κυβζρνθςθσ που κα καταπιαςτεί επιτζλουσ με τθν αλλαγι τθσ ηωισ. 

Γ.-Ε. Ντεμπόρ 

Οι ψυχογεωγράφοι εργάηονται 

Στισ 10 Αυγοφςτου, γφρω ςτισ 18:30, βοικθςα μια νεαρι κοπζλα από τθν Λνδία που δεν 

μιλοφςε οφτε λζξθ γαλλικά. Αντιμετϊπιηε ζνα πρόβλθμα ςτθν πφλθ του μετρό Σεν-Λαηάρ. 

Τθσ εξιγθςα ποια διαδρομι ζπρεπε να ακολουκιςει για να φτάςει ςτθν Μπιζβρ, ςτο 

ςεμινάριο των Ξζνων Αποςτολϊν. Πλα αυτά εξθγοφνταν με ςαφινεια ςε ζνα χαρτί που με 

ζβαλε να διαβάςω (ςτα αγγλικά). Τθν ςυνόδευςα ςτθν αποβάκρα και τθν ζβαλα να ανζβει 

ςτο πρϊτο βαγόνι, λζγοντασ βιαςτικά ςτον οδθγό του τρζνου να τθν κατεβάςει ςτο 

Μονπαρνάσ. Τθ Δευτζρα, για να είμαι ιςυχθ, κζλοντασ να ξζρω αν αυτό το παιδί είχε 

φτάςει καλά, είχα τθν ζγνοια να μάκω αν κατάφερε να φτάςει εγκαίρωσ για να πάρει το 

λεωφορείο, δεδομζνου ότι θ ϊρα ιταν προχωρθμζνθ. Δεν τθν είχαν δει ςτο ςεμινάριο, και 

τθν Τρίτθ θ Διευκφντρια πάλι δεν είχε δει κανζναν. Στθν πρεςβεία τθσ Λνδίασ, κανζνα νζο. 

Χάκθκε; Τθν απιγαγαν; Μυςτιριο… 

“Μια κλιμμζνθ αναγνϊςτρια” γράφει ςτισ “Δυςτυχιςμζνεσ Καρδιζσ” (France Soir, 27 

Αυγοφςτου 1957) 

Εκδόςεισ από τον Ιοφνιο του 1957: 

Α. Γιορν και Ντεμπόρ 

- Τζλοσ τθσ Κοπεγχάγθσ, απόπειρα μεταςτραμμζνθσ γραφισ. 

- Ψυχογεωγραφικόσ οδθγόσ του Παριςιοφ. 

Άςγκερ Γιορν 

- Guldhorn og Lykkehjul [Το Χρυςό Κζρασ και ο Τροχόσ τθσ Τφχθσ], μεκοδολογία λατρειϊν, με 

πρόλογο του Ρ. Β. Γκλομπ. 

- Ενάντια ςτον φονξιοναλιςμό. 

Υπό ζκδοςθ: 

- Το ηωγραφικό ζργο του Τη. Πίνοτ-Γκαλίτςο, προλογιηόμενο από ζνα Εγκϊμιο τθσ Μιςζλ 

Μπερνςτάιν. 
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Ετοιμάηονται: 

αλφ άμνεϊ 

- Ψυχογεωγραφικι Βενετία. 

- Αραβικι μετάφραςθ και πρόλογοσ του Αμπντελχαφίντ Χατίμπ ςτθν Έκκεςθ για τθν 

καταςκευι καταςτάςεων. 

Ο γφροσ τθσ τιμισ 

Σε ςυνζχεια του άρκρου με τίτλο “Θ τελικι ευκεία” (Potlatch τ. 28), ανακοινϊνουμε ότι 

νικθτισ είναι ο κ. Μπερνάρ Ντορτ (Κορνζιγ, ςτισ εκδόςεισ Κιβωτόσ). 

Μια από τα ίδια και ςυνεχίηουμε ι La Vita Nova 

Το μιλανζηικο κίνθμα τθσ “Ρυρθνικισ Τζχνθσ”, που αναγγζλκθκε το 1952 μζςω ενόσ 

μανιφζςτου δεκατεςςάρων γραμμϊν, επανεμφανίηεται ςτο προςκινιο τθσ επικαιρότθτασ. 

Οι μόνιμοι εμψυχωτζσ του, οι ηωγράφοι Μπαχ και Ντάντηελο, κυςίαςαν ςαράντα οχτϊ 

γραμμζσ για τθν ανατροπι τθσ ςφγχρονθσ τζχνθσ. 

Αφοφ ανζλυςαν τθ διαδικαςία καταςτροφισ τθσ ηωγραφικισ μζςω των διαδοχικϊν 

αναγωγϊν που διενεργικθκαν αποτελεςματικά από τον ιμπρεςιονιςμό, τον κυβιςμό και 

τθν αφθρθμζνθ τζχνθ: “ςυμβατικά κζματα… θ αντικειμενικι αναπαραγωγι… θ απατθλι 

αναγκαιότθτα τθσ αναπαράςταςθσ”· και ψάχνοντασ τι να καταβροχκίςουν με τθ ςειρά τουσ 

για να φτιάξουν ζνα όνομα ςτθν τζχνθ τουσ, βρικαν τυχαία, ςε ζνα λεξικό, το ςτυλ. 

Είναι λοιπόν το ςτυλ, αντιλθπτό ωσ μεταφυςικι οντότθτα, εκείνο το οποίο αποκθρφςςουν. 

Αλλά αντί να εγκαταλείπουν επίςθσ τθν παλζτα γι’ αυτόν τον λόγο, μεταμορφϊνονται με 

χάρθ και βλζπουν να ανοίγεται μια νζα λαμπρι εικαςτικι καριζρα που μασ προςκαλοφν να 

μιμθκοφμε: κα κάνουν το ίδιο πράγμα όπωσ και πριν, αλλά με το αντιςτφλ. 

Το κάλεςμα Ενάντια ςτο ςτυλ που ςυντάχκθκε ςε τρεισ γλϊςςεσ και τυπϊκθκε ςε διπλι 

όψθ δεν ςυγκζντρωςε λιγότερουσ από είκοςι οχτϊ υπογράφοντεσ προερχόμενουσ από τισ 

πιο ετερόκλθτεσ κζςεισ τθσ πολιτιςτικισ αποςφνκεςθσ, οι οποίοι δεν ζχουν από κοινοφ 

παρά μόνο τθν πεποίκθςθ ότι είναι πάντα καλό να δθμοςιεφουν τθν υπογραφι τουσ κάτω 

από ζνα κείμενο – όταν δεν είναι βζβαιοι ότι είναι ανόθτο – · και μια οριςμζνθ αδυναμία να 

αναγνωρίςουν τθν θλικιότθτα, ακόμα και ςε αυτι τθν κοςμικι κλίμακα. 

Ρρζπει επίςθσ να ςθμειωκεί ότι ο Μπαχ αδικείται αφινοντασ τον εαυτό του να παραςυρκεί 

ςε ρθτορικζσ καταχριςεισ που αντλεί από το δεφτερο επάγγελμά του διότι, ωσ ηωγράφοσ 

αυτισ τθσ εποχισ από τθν οποία είναι τόςο λίγο ικανόσ να εξζλκει, αξίηει περιςςότερο από 

κάποιουσ άλλουσ. 

 

Σφνταξθ: οδόσ Μοντάν-Ηενεβιζβ 32, Ραρίςι 5ο διαμζριςμα. 

 


