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«Και τι άλλο είναι η τέχνη παρά λεπτομέρειες»
Κωνσταντίνος Καβάφης

Τις τελευταίες μέρες υπήρξε μία σοβαρή κινητοποίηση
καλλιτεχνών με σκοπό τη διαμαρτυρία απέναντι στην αδιαφορία
της κυβέρνησης σχετικά με την ένταξή τους στους πληγέντες της
πανδημίας και για τον αποκλεισμό τους από τη χορήγηση
επιδόματος. Η πανδημία έπληξε όλους τους κλάδους ενώ η ίδια η
ασθένεια δεν έκανε κοινωνικές διακρίσεις − από τα κατώτερα
ταξικά στρώματα μέχρι τον Μαρινάκη και τον πρωθυπουργό της
Αγγλίας. Δεν θα ήταν υπερβολή να ισχυριζόμασταν ότι η
πλειοψηφία των καλλιτεχνών στη χώρα βρίσκεται επί ξύλου
κρεμάμενη και σχεδόν στα όρια της φτώχειας − ίσως περισσότερο
από κάθε άλλο κλάδο. Ακόμη και σήμερα κανείς δεν μπορεί να
γνωρίζει πότε θα καταφέρουν να εργαστούν, τουλάχιστον όπως
παλιά. Ήδη ακούγονται πολλά σενάρια ότι θα καθυστερήσει το
άνοιγμα των συναυλιακών χώρων, των θεάτρων, των σινεμά κ.λπ.
και δυστυχώς το θέμα αυτό δεν φαίνεται να αποτελεί
προτεραιότητα για την κυβέρνηση. Αντίθετα, αντιμετωπίζεται ως
ζήτημα δευτερεύουσας σημασίας σε σχέση με τους λοιπούς
εργασιακούς χώρους.

Για ποιο λόγο όμως η τέχνη έρχεται πάντα σε δεύτερη μοίρα και
κανείς δεν συγκινείται ιδιαίτερα με την απαξίωση της; Η
προφανής απάντηση ότι οι νόμοι της αγοράς καθορίζουν την αξία
της εκάστοτε τέχνης όπως συμβαίνει με κάθε «αγοραίο» προϊόν
και η αξία αυτή δεν είναι ικανοποιητική. Προφανώς η τέχνη –
τουλάχιστον αυτή που θέλει να επικοινωνήσει αποκαλυπτικά με
τον άνθρωπο – είναι απαξιωμένη διαχρονικά και ως εκ τούτου ο
αγώνας των περισσότερων Ελλήνων καλλιτεχνών για την επιβίωση
είναι πάντα επώδυνος και εξοντωτικός, εκτός κι αν κανείς
ενταχθεί στη βιομηχανία του φανταχτερού θεάματος ή ασκεί
παράλληλα δεύτερο επάγγελμα. Είναι όμως αποκλειστικά
οικονομικός ο λόγος του εκτοπισμού των καλλιτεχνών; Ευθύνεται
αποκλειστικά η ζούγκλα της αγοράς και τα κράτη για το
καλλιτεχνικό σαμποτάζ; Φυσικά, δεν φιλοδοξούμε να απαντήσουμε
σε όλα αυτά τα ερωτήματα με το παρόν κείμενο..
Υπάρχουν διάφορες μορφές τέχνης και η συζήτηση γύρω από τον
σκοπό του κάθε καλλιτέχνη και της κάθε καλλιτέχνιδος μάλλον
στερείται νοήματος. Αν αφήσουμε στην άκρη την υποκειμενική
διάσταση του, οι καλλιτέχνες στο σύνολό τους διακρίνονται από
μία ιδιόμορφη πίστη σε κάτι. Υπάρχει μια αόρατη κινητήρια
δύναμη που τους «καταδικάζει» στη δημιουργία τέχνης. Οι λόγοι
που τους ωθούν είναι υπαρξιακοί και ακριβώς αυτή η τέχνη είναι
ο μόνος τρόπος, η μόνη δίοδος για τη δημιουργία ενός άλλου
κόσμου στον οποίο μπορούν να φανταστούν οι καλλιτέχνες τους
εαυτούς τους και τους άλλους. Βέβαια, κατά τη γνώμη μας η
παραδοχή αυτή αφορά τους καλλιτέχνες που έχουν κάτι να πουν,
όμως και αυτό αποτελεί ένα υποκειμενικό στοιχείο.
Οι καλλιτέχνες, άλλοτε εκούσια και στρατευμένα άλλοτε ακούσια,
κάνουν κριτική στις υπάρχουσες κοινωνικές αξίες και
δημιουργούν προβληματισμό γύρω από το κυρίαρχο κοινωνικό
πράττειν (κατανάλωση, ισχύς, δύναμη, status, γόητρο). Το
«πρόβλημα» με τους αξιόλογους καλλιτέχνες είναι ότι πιστεύουν
σε μία άλλη κοινωνία όταν την ίδια στιγμή τα έργα τους
απευθύνονται σε μία κοινωνία που φαινομενικά και στην
πλειοψηφία της δεν πιστεύει σε τίποτα.[1] Εδώ να τονίσουμε ο

προβληματισμός αυτός αφορά μια γενική εικόνα, η οποία δεν
περιλαμβάνει τη μειοψηφία της κοινωνίας. Το δόγμα TINA έχει
καταφέρει να οδηγήσει σε αδιέξοδο τις κοινωνικοπολιτικές
διεργασίες για έναν εναλλακτικό τρόπο ζωής, για απεγκλωβισμό
από τους νόμους της αγοράς και τη δημιουργία νέων από τα κάτω.
Για ποιο λόγο οι σημερινοί άνθρωποι δεν πιστεύουν σε κάτι που
να τους δίνει ένα ανορθωτικό νόημα; Ίσως επειδή οι αξίες του
κυρίαρχου συστήματος έχουν κατακαθίσει για τα καλά στην
πλειοψηφία των συνειδήσεων της κοινωνίας και καθορίζουν τις
επιλογές των ατόμων με τέτοιο τρόπο, ώστε η αναζήτηση για κάτι
διαφορετικό να μην περνάει από κανενός το μυαλό.
Από την άλλη πλευρά, μία σημαντική μερίδα καλλιτεχνών πιστεύει
σίγουρα σε κάτι και προσπαθεί εκούσια ή ακούσια να αφυπνίσουν
φωτίζοντας δύσβατα μονοπάτια της ψυχής των ανθρώπων. Ο
συγγραφέας που δημιουργεί έναν χαρακτήρα παθιασμένο και
απολύτως γήινο, ο οποίος προσπαθεί να απολαύσει κάθε στιγμή
της ζωής νικώντας τον θάνατο, η ηθοποιός που εισβάλλει στο
μυαλό και στην καρδιά του θεατή ξεγυμνώνοντάς τον, ο μουσικός
που παίζει υφαίνοντας έναν κόσμο διαφορετικό όπου ο έρωτας και
η αγάπη θα εκφράζονται χωρίς όρους, η ζωγράφος που καταφέρνει
να αποτυπώσει τις εγκεφαλικές διεργασίες ενός ανθρώπου που
ονειρεύεται και ο χορευτής που περιδιαβαίνει τις ετεροτοπίες
με βλέμμα στραμμένο στο άπειρο της ψυχής, δεν βρίσκουν γόνιμο
έδαφος για συζήτηση με ένα κοινωνικό σώμα που στην πλειοψηφία
του είναι ευνουχισμένο. Οι «πραγματικοί» καλλιτέχνες, λοιπόν,
πράγματι είναι αόρατοι με μία έννοια διότι εισβάλλουν στο
κοινωνικό υποσυνείδητο διαρρηγνύοντας τις πύλες του αξιακού
συστήματος των ανθρώπων. Αποτελούν μία το δίχως άλλο «απειλή»
στην κατεστημένη σύλληψη του ατόμου για την πραγματικότητα.
Μία ρήξη με την υποδούλωση στο παρελθόν, με τον μύθο της
«ανάπτυξης», τις αυταπάτες τις συσσώρευσης αγαθών, την
ψευδαίσθηση της ελευθερίας.
Ακόμα και να βρεθεί σήμερα ένας τρόπος να χορηγηθεί τελικά ένα
επίδομα στους καλλιτέχνες (άγνωστα τα κριτήρια), δεν γίνεται
να παραβλέψουμε ότι κανείς δεν ασχολήθηκε μαζί τους εκτός από

τους ίδιους. Ανέλαβαν οργανωμένα από τα κάτω τη δυναμική
πρωτοβουλία να υψώσουν το ανάστημά τους και να γίνουν ορατοί.
Το ίδιο έκαναν και σε περιόδους κατά τις οποίες δεν θίγονταν
άμεσα τα συμφέροντα του κλάδου τους, επιτυγχάνοντας να
διακόψουν για τα καλά τη ροή της κανονικότητας. Όλοι θυμόμαστε
την κατάληψη του κτιρίου της Λυρικής Σκηνής τον Ιανουάριο του
2009,[2] όταν από χώρος ιδιωτών μετατράπηκε σε ανοιχτό,
ελεύθερο και δημόσιο χώρο. Φέτος απολαύσαμε τη δημιουργική
συμμετοχή των καλλιτεχνών στις δυναμικές κινητοποιήσεις της
Χιλής, οι οποίοι στάθηκαν στο πλευρό των διαδηλωτών. Στην
Κωνσταντινούπολη το 2013 αξιοσημείωτη ήταν η συμπαράσταση των
καλλιτεχνών στο κίνημα της πλατείας Ταξίμ. Δεν θα ξεχάσουμε
βέβαια το σημαντικό κίνημα κατά της εξόρυξης χρυσού στις
Σκουριές της Χαλκιδικής, το οποίο και πάλι στήριξαν οι
καλλιτέχνες με τη συμμετοχή τους στις μεγάλες συναυλίες
αλληλεγγύης με σκοπό την κάλυψη σημαντικού
δικαστικών εξόδων των διωκόμενων αγωνιστών.
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Παρά το γεγονός ότι αρκετοί καλλιτέχνες ήταν και είναι
παρόντες στα κοινωνικά κινήματα, ο κλάδος των τεχνών
αντιμετωπίζει πολλά εσωτερικά προβλήματα τόσο στον τομέα της
εκπαίδευσης όσο και στον εργασιακό τομέα. Είναι ένας κλάδος με
τεράστιο ποσοστό ανεργίας καθώς οι περισσότεροι καλλιτέχνες
αναγκάζονται να δουλεύουν ανασφάλιστοι ή κάτω από τραγικά
εργασιακά καθεστώτα. Ταυτόχρονα, είναι ένας κλάδος που δεν
είχε συγκροτήσει στο παρελθόν κοινότητες αυτοοργανωμένου αγώνα
και συνήθιζε κατά κύριο λόγο να εναποθέτει τις ελπίδες
σωτηρίας του στον κλασικό συνδικαλισμό, τον οποίο επικαλούταν
στις δύσκολες στιγμές. Σήμερα, μένει να δούμε πώς θα
εξελιχθούν οι δυναμικές πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει μέρος
του καλλιτεχνικού σώματος.
Τέλος, η χρονική συγκυρία που επέλεξε ο ιός να εμφανιστεί ήταν
η πιο κρίσιμη και παραγωγική για τον χώρο της τέχνης και του
θεάματος στην Ελλάδα. Είναι γνωστό ότι κατά τη θερινή περίοδο
οργανώνονται όλες οι καλοκαιρινές παραγωγές και τα φεστιβάλ
και την ίδια στιγμή αρχίζουν να γίνονται οι πρώτοι σχεδιασμοί

για την σεζόν που ακολουθεί. Σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία
λοιπόν πληθαίνουν οι φωνές όλων αυτών των καλλιτεχνών που
απαιτούν στήριξη. Το βήμα που καλούμαστε να κάνουμε ως
καλλιτέχνες είναι να αναρωτηθούμε από ποιον πραγματικά
χρειαζόμαστε στήριξη. Η αλληλεπίδραση με την κοινωνία δίνει
πνοή στην τέχνη. Ο πολιτισμός ζει γεννιέται και πεθαίνει μέσα
στους δρόμους της κοινωνικής εξέλιξης, μέσα στη συνάφεια του
κοινωνικού χωροχρόνου.
Να μην αφήσουμε την τέχνη να πεθάνει ούτε σήμερα ούτε τώρα
ούτε ποτέ!

Η Δανάη Κασίμη είναι μουσικός και ο Ηρακλής Τζαφέτας ηθοποιός
και μουσικός.
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