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Στο πολιτιστικό ίδρυµα ARTos στις 11 Μαΐου η ώρα 8 το βράδυ.
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Αντικατοπτρισµοί
Όπως επισηµαίνει, το 1984, ο Φουκώ, «η αντίσταση δεν είναι απλά µια αρνητικότητα αλλά µια δηµιουργική
διαδικασία. Το να δηµιουργείς και να επαναδηµιουργείς, το να αλλάζεις τη κατάσταση, το να συµµετέχεις ενεργά
στη διαδικασία αλλαγής, αυτό σηµαίνει να αντιστέκεσαι».
Στο έργο του 2009, “Commonwealth”, οι Μίκαελ Χαρντ και Αντόνιο Νέγκρι εισάγουν την έννοια του «κοινού» σαν ένα
παράγοντα που µπορεί να υπεισέρθει σε όλα τα επίπεδα της καθηµερινότητας. Βάζουν στη συζήτηση τα φυσικά
στοιχεία του πλανήτη, καθώς και καθοριστικούς παράγοντες που συναποτελούν την ανθρώπινη κοινωνία –όπως
τη γλώσσα, τη κουλτούρα και τις καθηµερινές συνήθειες. Ζώντας σε ένα σύγχρονο παγκοσµιοποιηµένο, αλλά
συνάµα τοπικό κόσµο, όπου η ιδέα της κρίσης αποκτά ένα άνευ προηγουµένου momentum, ο
επαναπροσδιορισµός της κοινωνικής µας πραγµατικότητας και οι σκέψεις πέραν της ολότητας δείχνουν καίριας
σηµασίας. Διαβάζοντας το Σπινόζα, οι Χαρντ και Νέγκρι, δείχνουν ότι είναι εντός «ενός ανοικτού πεδίου
πιθανοτήτων µέσα στο οποίο αναγνωρίζουµε τι είναι κοινό µεταξύ ενός σώµατος κι ενός άλλου, µιας ιδέας και
µιας άλλης, και οι κοινές αποτελεσµατικές αντανακλάσεις είναι τα τούβλα για να αιτιολογήσουµε και τα εργαλεία
για να αυξήσουµε τις δυνάµεις µας ώστε να σκεφτούµε και να αντιδράσουµε. »
Καλλιτέχνες, συγγραφείς, φιλόσοφοι και πολιτιστικοί παραγωγοί, µπορούν µέσω των δράσεών τους να
υψώσουν τη φωνή της αντίστασης στις κοινωνικό-πολιτικές εξελίξεις, να βοηθήσουν στον επανασχηµατισµό και
στην επανεκτίµηση της δηµόσιας σφαίρας και να δράσουν σε σχέση µε την ηθική µας ευθύνη απέναντι στο
σύνολο. Εξάλλου, είναι µέσω της αλλαγής θέσεων, του διαλόγου και των διαδραστικών δηµιουργικών µανιφέστο
ο τρόπος µε τον οποίο ο επανα-σχηµατισµός µπορεί να πυροδοτηθεί, και πως οι πράξεις µας σχηµατίζουν το
«κοινό» και πως η απραξία συµβάλλει στη διαιώνιση των κοινωνικών αδικιών.
Η Μαρία Παπαχαραλάµπους και η Εύη Τσελίκα προ(σ)καλούν και παρουσιάζουν µια οµάδα από εικαστικούς,
συγγραφείς, φιλοσόφους, ποιητές και καλλιτέχνες που εξερευνά την έννοια του τι συµβαίνει όταν η Τέχνη µας
ρωτά πως αντανακλούµε πάνω στις ίδιες τις συνήθειές µας και τα έθιµά µας; Μπορεί µέσω εικαστικών
εκθεµάτων, γραπτού λόγου και παρουσιάσεων να ερευνηθεί η εφαρµογή καλλιτεχνικών πρακτικών στοχεύοντας
στη σχηµατοποίηση και παραγωγή του «κοινού», πυροδοτώντας γνώση που µπορεί να µοιραστεί, εµπειρία και
νέες µορφές κοινότητας; Πώς µπορούµε να αντισταθούµε µέσω του «κοινού» και δηµιουργικά να φανταστούµε
την –κατά Σπινόζα- έννοια του πλήθους;.
Στο πολιτιστικό ίδρυµα ARTos στις 11 Μαΐου η ώρα 8 το βράδυ.
Στην έκθεση και εκδήλωση θα συµµετάσχουν διάφοροι καλλιτέχνες, φιλόσοφοι, συγγραφείς και εικαστικοί.
Κάποιοι από αυτούς είναι Matthias Frisch, Anita Toutikian, Αλέξης Πέτρου, Αχιλλέας Κεντώνης, Θεοπίστη Στυλιανου,
Νίκη Κατσιαούνη, Έλενα Στυλιανού, Οµάδα Εργασίας, Πήτερ Εραµιάν, Σταύρος Λαµπράκης, Χριστίνα Θεοδότου,
Αθηνά Αντωνιάδου, ‘Εφη Σαββίδου Achim Wieland, Μιχάλης Παπαδόπουλος, Veronique Sapin, Χρυσταλλένη Λοϊζίδου
και Ελένη Τσαγγαρίδου...

