
ΜΟΝΤΕΡΝΙΣΜΟΣ
Η διάλεξη δόθηκε στο Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στο πλαίσιο της σειράς μαθημάτων «14+3 Μαθήματα
για το Μοντερνισμό», 2008-2009.

∆ομή της διάλεξης:

Εισαγωγή, μεθοδολογικά
Πολιτισμός
Συνοπτική εποπτεία επί του ∆υτικού Πολιτισμού,
Εξέλιξη της Νεωτερικότητας, πορεία προς τον Μοντερνισμό

κοινωνική εξέλιξη, εξέλιξη της επιστήμης, φιλοσοφία
Μοντερνισμός

όρια και χαρακτηριστικά κύριου ρεύματος, ρεύμα κριτικής,
εποχή «μετά το Μοντέρνο»

Ανακεφαλαίωση - συμπεράσματα

Βιβλιογραφία

ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΚΑ

Το ΜΜΣΤ μου ανέθεσε να μιλήσω για τον Μοντερνισμό. Για το συνολικό φαινόμενο του Μοντερνισμού.
Θα αρχίσω από την αρχή: Τι εννοούμε με τον όρο Μοντερνισμός;

Ολόκληρη η διάλεξη θα προσπαθήσει να απαντήσει στο ερώτημα αυτό.
Μια μονοσήμαντη και απλή απάντηση δεν μοιάζει να είναι εύκολη. Αυτό άλλωστε προκύπτει μόλις

ανατρέξει κανείς σε έγκυρες λεξικογραφικές πηγές του τελευταίου τέταρτου του 20ου αιώνα.  Κι αυτό
είναι  φυσικό.  Ο  Μοντερνισμός  είναι  ένα  ιστορικά  σχετικά  πρόσφατο  φαινόμενο,  που  κατά  άλλους
καλύπτει και την σημερινή εποχή ενώ κατά άλλους απλώς εξακολουθεί ακόμη να διεισδύει εν μέρει σ’
αυτήν, ενώ έχουμε ήδη περάσει σε μια νέα εποχή, την «μετά το μοντέρνο» εποχή. Το ίδιο ισχύει και για
την χρονική έναρξη του φαινομένου του Μοντερνισμού. Εξαρτάται από το περιεχόμενο που δίδει κανείς
στον όρο.

Είναι  άλλωστε  γνωστό  ότι  μια  χρονική  απόσταση  είναι  πάντα  απαραίτητη  για  να  βλέπει  κανείς
καθαρά την ιστορία…

Ας  μπούμε  λοιπόν  κατ’  ευθείαν  στον  ορισμό:  Μοντερνισμός  (Modernism)  είναι  ο  όρος  που
χαρακτηρίζει τον πολιτισμό εκείνης της περιόδου της ιστορίας των δυτικών κοινωνιών, που αρχίζει (με
κάποιες  αμφισβητήσεις)  στα  μέσα  ή  στο  τελευταίο  τρίτο  του  19ου  αιώνα  και  εκτείνεται  (με  ακόμη
περισσότερες αμφισβητήσεις) ως τα μισά ή στο τελευταίο τρίτο του 20ου αιώνα και εκφράζει το πνεύμα
της μοντέρνας βιομηχανικής κοινωνίας.

Ο  Μοντερνισμός  χαρακτηρίζει  όλες  τις  εκφάνσεις  της  πνευματικής  παραγωγής:  Επιστήμη,
φιλοσοφία,  οπτικές τέχνες,  μουσική,  λογοτεχνία,  θέατρο,  κινηματογράφο.  Περιλαμβάνει  φιλοσοφικά,
επιστημονικά  και  πολιτιστικά  ρεύματα  όπως  ∆ιαλεκτικός  υλισμός,  Θεωρία  της  εξέλιξης  των  ειδών,
Θεωρία  της  σχετικότητας,  Κβαντική  μηχανική,  Ρασιοναλισμός,  Ποζιτιβισμός,  Ρεαλισμός,  Αυτόματη
γραφή,  Εμπρεσιονισμός,  Αφαίρεση,  Κυβισμός,  Εξπρεσιονισμός,  Αφηρημένος  εξπρεσιονισμός,
Σουρεαλισμός, Νταντά, Ατονική μουσική, Νεοκλασικισμός, Μεταρομαντισμός κλπ. [Εικ.1, 2, 3, 4, 5]

Όλα αυτά τα πρόσωπα και τα έργα τους ενδέχεται να φαίνονται ετερογενή και ασύνδετα. Αυτό που
έχουν κοινό, «το πνεύμα του Μοντερνισμού», φαίνεται όταν τα συγκρίνουμε τόσο με ό,τι προηγήθηκε
(Ρομαντισμός,  Ακαδημαϊσμός κλπ.), όσο και με ό,τι ακολούθησε (Ποπ αρτ,  Εννοιολογική τέχνη,  Άρτε
πόβερα, Νεομιλιμαλισμός κλπ.), δηλαδή όταν τα συγκρίνουμε με την προ του Μοντερνισμού και την μετά
τον Μοντερνισμό περίοδο, πράγμα που θα προσπαθήσω σε συντομία να κάνω. [Εικ.6, 7]
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Εικόνα 7    

Ως πού, προς τα εμπρός και προς τα πίσω, εκτείνονται τα όρια ισχύος του όρου Μοντερνισμός για
κάθε περιοχή χωριστά, θα σας το πουν οι ειδικοί για κάθε αντικείμενο ομιλητές. Και δεν θα πρέπει να
παραξενευτούμε αν  δεν  συμφωνούν  εντελώς μεταξύ τους - μάλλον  θα πρέπει να παραξενευτούμε αν
συμφωνούν...

Εγώ  σήμερα  θα  σας  πω  ποια  είναι  η  ουσία,  ποιος  είναι  ο  πυρήνας  του  πολιτισμικού  αυτού
φαινομένου, πυρήνας που είναι κοινός για όλες τις εκφάνσεις του και που συνιστά την ιδιομορφία του
φαινομένου σε σχέση με προηγούμενες και επόμενες εποχές. Ο εντοπισμός αυτού του πυρήνα μπορεί να
μας οδηγήσει και στους λόγους για τους οποίους ο Μοντερνισμός εμφανίστηκε εκεί και τότε κι όχι άλλοτε
και αλλού.

Θέλω να πω ότι για να απαντηθεί πλήρως το ερώτημα «τι είναι κάτι», πρέπει να απαντηθεί και το
ερώτημα «γιατί είναι κάτι όπως είναι» και «τι το έκανε να είναι έτσι κι όχι διαφορετικό». Και μετά πρέπει
να απαντηθεί και το ερώτημα «γιατί συνέβη σε αυτόν  τον  τόπο και αυτή την  χρονική στιγμή και όχι
αλλού  και  άλλοτε».  Γιατί  π.χ.  ο  Μοντερνισμός  εμφανίστηκε  στις  δυτικές  κοινωνίες  κάπου  στον  19ο
αιώνα και όχι στην Κίνα ας πούμε 300 χρόνια πριν  (χώρα με παλιότερο και συνεχή πολιτισμό). Ένας
περιγραφικός  και  μόνο  ορισμός  ενός  πολιτισμικού  φαινομένου  (όπως  συχνά  επιχειρείται),  χωρίς  μια
παράλληλη ερμηνευτική προσέγγιση, είναι πάντα επιπόλαιος και απλουστευτικός.

Βέβαια, αν θέλετε, μπορούν να ακολουθήσουν κι άλλα ερωτήματα όπως: Ας πούμε ότι στο κέντρο
της Ευρώπης, γύρω στα 300 μ.Χ., είχε πέσει ένας μικρός αστεροειδής και ο Μοντερνισμός δεν είχε τόπο,
δεν είχε μέρος να εμφανιστεί. Θα εμφανιζόταν το φαινόμενο του Μοντερνισμού, ας πούμε, 1.500 χρόνια
μετά, σε έναν άλλον πολιτισμό (π.χ. των Αζτέκων ή των Ίνκας, οι οποίοι στην περίπτωση αυτή δεν θα
είχαν προλάβει να αφανιστούν από τους πολιτισμένους Ευρωπαίους); Τέτοια ζητήματα «ευτυχώς» δεν θα
προσπαθήσω  να  θίξω,  καθώς  περνούν  στην  χειρότερη  περίπτωση  στην  σφαίρα  της  επιστημονικής
φαντασία ή, στην καλύτερη περίπτωση, στην περιοχή της κοινωνικής ανθρωπολογίας ή της φιλοσοφίας.
Θα περιμένω όμως με ενδιαφέρον μήπως τα θίξει κάποιος άλλος από τους ομιλητές. Και θα μπορούμε να
τα συζητήσουμε όταν προχωρήσει η σειρά των διαλέξεων κι έχουμε περισσότερα ερεθίσματα.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Είπαμε  ότι  «Μοντερνισμός  ονομάζεται  το  φαινόμενο  που  χαρακτηρίζει  τον  πολιτισμό  μιας
συγκεκριμένης περιόδου των δυτικών κοινωνιών».

Τα επιμέρους φαινόμενα του πολιτισμού είναι αλληλένδετα.  ∆εν μπορούμε να κατανοήσουμε μια
επιμέρους  έκφανση  του  πολιτισμού  σε  απομόνωση,  να  την  κατανοήσουμε  μόνο  «οριζόντια»,
«συγχρονικά». Το ίδιο ισχύει και για την «κατακόρυφη» μόνο κατανόηση:

Π.χ.  για να καταλάβουμε σε βάθος το φαινόμενο της Αφηρημένης τέχνης (βασικό κίνημα του
Μοντερνισμού), πρέπει να καταλάβουμε τι είναι Μοντερνισμός (φαινόμενο του ευρωπαϊκού νεώτερου
πολιτισμού), γι΄αυτό άλλωστε και η διάλεξη αυτή. Για να καταλάβουμε τι είναι Μοντερνισμός πρέπει να
καταλάβουμε  τι  είναι  ο  νεώτερος  ευρωπαϊκός-δυτικός  πολιτισμός,  η  Νεωτερικότητα.  Για  να
καταλάβουμε τι είναι ο νεώτερος δυτικός πολιτισμός πρέπει να καταλάβουμε τι είναι ολόκληρος ο
δυτικός πολιτισμός. Και βέβαια για να καταλάβουμε τον δυτικό πολιτισμό πρέπει να ξέρουμε τι είναι
πολιτισμός.  [Εικ.  8]  Αν  δεν  έχουμε  επίγνωση  όλης  αυτής  της  αλυσίδας,  η  γνώση  μας  για  το
μεμονωμένο φαινόμενο θα είναι αναγκαστικά επιπόλαια.

Να δούμε λοιπόν τι είναι πολιτισμός.

Πολιτισμός είναι το σύνολο των υλικών και πνευματικών δημιουργημάτων του ανθρώπου σε έναν
συγκεκριμένο γεωγραφικό χώρο και ιστορικό χρόνο.

Στις λατινογενείς και αγγλοσαξονικές γλώσσες γίνεται διάκριση σε “culture” και “civilization”, όπου
και οι δύο έννοιες εμπεριέχονται στον ελληνικό όρο «πολιτισμός». Ο όρος “culture” αναφέρεται κατά
κανόνα  στο  άυλο,  στο  πνευματικό  μέρος  του  πολιτισμού:  Προϊόντα  του  λόγου,  της  σκέψης,  της
καλλιτεχνικής πράξης,  σχήματα ανθρώπινης συμπεριφοράς.  Ο όρος “civilization” χρησιμοποιείται  κατά
κανόνα με ευρύτερο νόημα και περιλαμβάνει το σύνολο της ανθρώπινης παραγωγής.

Λέμε  «∆υτικός  πολιτισμός»,  «Ρωμαϊκός  πολιτισμός»,  «Μεσαιωνικός  πολιτισμός»,  «Βυζαντινός
πολιτισμός», αλλά και «Κινεζικός πολιτισμός» κι εννοούμε άλλοτε απόλυτα διαφορετικούς πολιτισμούς
και άλλοτε διαφορετικούς μεν αλλά ενταγμένους μέσα σε μια ενότητα γενικότερης ομοιότητας. [Εικ. 9]

Το ερώτημα είναι τι κάνει τον Βυζαντινό πολιτισμό να διακρίνεται από τον Ρωμαϊκό,  και παρόλα
αυτά Ρωμαϊκός και Βυζαντινός να είναι τόσο συγγενείς,  ώστε ευδιάκριτα να ανήκουν και οι δύο στον
∆υτικό πολιτισμό και όχι π.χ. ο ένας να συγγενεύει με τον Κινεζικό. Και τι κάνει τον Αρχαίο Ελληνικό
πολιτισμό να είναι η αρχή του ∆υτικού πολιτισμού.  Και τι κάνει τον  ∆υτικό και τον  Κινεζικό να είναι
διαφορετικοί πολιτισμοί. Η απάντηση είναι: Ένα σύστημα αξιών.

Κάθε  πολιτισμός  (π.χ.  ∆υτικός)  αλλά  και  κάθε  έκφανση  πολιτισμού  (π.χ.  Μοντερνισμός)
θεμελιώνεται σε μια κοσμοαντίληψη ή κοσμοθεώρηση, δηλαδή σε ένα σύστημα θεμελιωδών απαντήσεων,
σε δύο βασικά, ιδρυτικά για τον πολιτισμό ερωτήματα: «Τι είναι ο κόσμος» και «τι είναι αξία και τι απαξία
στον  κόσμο».  Οι  απαντήσεις,  διαφορετικές  σε  κάθε  πολιτισμό,  δίνονται  από  την  θρησκεία,  την
φιλοσοφία, την επιστήμη και την τέχνη. Το συγκροτημένο σύστημα αξιών που βρίσκεται πίσω από τις
εκάστοτε απαντήσεις το ονομάζουμε ιδεολογία. Η ιδεολογία είναι το βασικό εργαλείο για την κοινωνική
συνοχή.

 

Εικόνα 8  Εικόνα 9

Με βάση τις παραπάνω έννοιες μπορούμε να βάλουμε κάποια σειρά στο σύνθετο αυτό ερώτημα που
έθεσα προηγουμένως,  δηλαδή στο  ερώτημα «τι  συγκροτεί την  ενότητα του ∆υτικού πολιτισμού», «τι
κάνει  το  Βυζάντιο  και  τον  Όμηρο  κι  εμάς  να  είμαστε  μέλη  του  ίδιου  πολιτισμού»  κ.ο.κ.  Για  να  το
απαντήσουμε:

- μπορούμε να διακρίνουμε και να καταλάβουμε την ιδεολογία της Νεωτερικότητας ως μέρος της
ιδεολογίας του ∆υτικού πολιτισμού,

- μπορούμε να εντοπίσουμε τις απαρχές της ιδεολογίας του δυτικού πολιτισμού στην κοιτίδα του,
στο Αιγαίο της αρχαϊκής εποχής,

- μπορούμε να καταλάβουμε την  εσωτερική συγγένεια των  ιδεολογιών  των  διαφόρων  χρονικών
φάσεων ή ποιοτικών εκφάνσεων του δυτικού πολιτισμού, συγγένεια που τις κάνει να ανήκουν παρά τις
διαφορές τους στον ίδιο πολιτισμό, σε αντιδιαστολή με την κοσμοαντίληψη και τη ιδεολογία ενός άλλου
εντελώς διαφορετικού πολιτισμού, π.χ. του Κινεζικού.

Απαντήσεις σαν τις παραπάνω μπορούν να χρησιμεύσουν ως επιχειρήματα σε πρακτικά ερωτήματα
όπως π.χ. στη συζήτηση για τα όρια διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Ποια τα ανθρωπογεωγραφικά
όρια του ∆υτικού πολιτισμού; Με ποια κριτήρια λέμε ότι μια κοινωνική ή εθνική ομάδα η μια ιστορική
περίοδος βρίσκεται εντός ή εκτός;

Έτσι λοιπόν η ιδεολογία, δηλαδή το σύστημα αξιών, που υπάρχει πίσω από κάθε πολιτισμό, κάθε
χρονική φάση του πολιτισμού και κάθε επιμέρους έκφανσή του, έκφανση όπως ο Μοντερνισμός, είναι το
κλειδί για να καταλάβουμε την ιδιομορφία του. Η ιδεολογία,  το κοινό σύστημα αξιών,  είναι αυτό που
συγκροτεί την συνοχή της ομάδας των πρωταγωνιστών και των οπαδών κάθε πολιτιστικού κινήματος.
Μόνο  μέσα από την  κατανόηση της ιδεολογίας του Μοντερνισμού μπορούμε αντιληφθούμε την  ουσία
του.

Ας δούμε λοιπόν ποια είναι η ουσία, ο πυρήνας, ο «σκληρός πυρήνας» του ∆υτικού πολιτισμού. Στη
συνέχεια  ας  δούμε  ποια  είναι  η  ουσία  του  Νεωτερικού  πολιτισμού,  (του  δυτικού  πολιτισμού  των
νεώτερων  χρόνων)  και  ποια  η  ουσία  του  Μοντερνισμού,  ενός  πολιτισμικού  ρεύματος  μέσα  στον
Νεωτερικό  πολιτισμό.  Θα  ακολουθήσουμε  δηλαδή  την  αντίστροφη  πορεία  του  διαγράμματος  της
παραπάνω Εικ. 8.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ∆ΥΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Σπανιότατα ένας πολιτισμός είναι αυτόνομος και αμιγής, «καθαρός». Κατά κανόνα συγκροτείται από
πλέγμα παραδόσεων,  οι οποίες παραδόσεις όμως συγχωνεύονται και εντάσσονται σε ένα λίγο ή πολύ
συνεκτικό  σύστημα,  στο  οποίο  ξεχωρίζουν  κάποιες  κοινές  κυρίαρχες  αξίες.  Αυτές  οι  κυρίαρχες  και
θεμελιώδεις αξίες είναι εκείνες που, γεφυρώνοντας τις όποιες εσωτερικές αντιφατικότητες, κάνουν τον
πολιτισμό να είναι «ο ίδιος», να είναι αναγνωρίσιμος μέσα από εξέλιξη αιώνων.

Στο βιβλίο μου «Η  Ιλιάδα – Ο κόσμος μας» παρουσιάζω  διαγραμματικά την  εξέλιξη του ∆υτικού
πολιτισμούς ως εξής: [Εικ. 10]

 

Εικόνα 10   

Ο «σκληρός πυρήνας» (κατ’ αναλογίαν όρος από την επιστημολογική ορολογία του I. Lacatos) ενός
πολιτισμού είναι ορισμένες θεμελιώδεις και γι’ αυτό προφανείς,  αξιωματικά αυταπόδεικτες πεποιθήσεις
και αξίες. Αυτές νοηματοδοτούν το υποκείμενο, του δίνουν νόημα και το συγκροτούν τόσο σε επίπεδο
προσωπικό  όσο  και  σε  επίπεδο  συλλογικό.  Συγκροτούν  την  αυτοσυνειδησία  και  την  σχέση  του
υποκειμένου με τον κόσμο. Έτσι δημιουργείται πολιτισμική άρα και κοινωνική συνοχή. Ας θυμηθούμε το
«ΚΑΙ  ΤΩΝ  ΕΛΛΗΝΩΝ  ΟΝΟΜΑ  [Η  ΠΟΛΙΣ]  ΠΕΠΟΙΗΚΕΝ  ΜΗΚΕΤΙ  ΤΟΥ  ΓΕΝΟΥΣ  ΑΛΛΑ  ΤΗΣ  ∆ΙΑΝΟΙΑΣ
∆ΟΚΕΙΝ ΕΙΝΑΙ» (Ισοκράτης, 380 π.Χ.).

Ποιες  είναι  αυτές  οι  θεμελιώδεις,  οι  ιδρυτικές  αξίες  του  ∆υτικού  πολιτισμού,  οι  οποίες  τον
διαπερνούν μέχρι σήμερα και τον κάνουν αναγνωρίσιμο;

Στον  αιώνα  του  Ομήρου  (βλ.  παραπάνω  διάγραμμα  πολιτισμικών  παραδόσεων  στην  Εικ.  10)
αναδύεται  στα  παράλια  της  από  Έλληνες  εποικισμένης  Μ.  Ασίας  ένα  ζεύγος  εννοιών,  αλληλένδετων
εννοιών, που καθορίζει αποφασιστικά ό,τι συνέβη από τότε στη ∆ύση και ό,τι συμβαίνει στον πλανήτη
σήμερα και θα εξακολουθήσει να συμβαίνει στο άμεσο τουλάχιστον μέλλον.

Πρόκειται  για  τις  έννοιες  (και  τις  αξίες)  του  ατόμου  και  του  ορθολογισμού.  Ενός  ανεξάρτητου
ατόμου,  που  έχει  επίγνωση  της  μοναδικότητάς  του,  και  χειρίζεται  έναν  ασυμβίβαστο,  υλιστικό,
πραγματιστικό  ορθολογισμό.  Οι απαρχές αυτού του φαινομένου είναι  σαφείς ήδη στην  Ιλιάδα - αλλά
αυτό είναι μια άλλη ιστορία…

Αυτό  υπήρξε  παγκόσμια  μοναδικό  φαινόμενο,  καθώς  δεν  εμφανίστηκε  σε  κανέναν  από  τους
μεγάλους, σύγχρονους του αρχαϊκού, πολιτισμούς στο μεγάλο τόξο που εκτείνεται από το Αιγαίο μέχρι
την  Κίνα.  Για  ποιούς  λόγους  συνέβη  εκεί  και  τότε,  υπάρχουν  διάφορες  ιστορικές,  ανθρωπολογικές,
κοινωνικές, ανθρωπογεωγραφικές ερμηνείες, αλλά δεν είναι της στιγμής.

Έναν αιώνα αργότερα αυτό θα αποκρυσταλλωθεί στην λεγόμενη προσωκρατική φιλοσοφία. Αυτή,
για  πρώτη  φορά  στην  ιστορία,  προσπαθεί  με  τη βοήθεια  του  ορθού  λόγου,  να  δώσει  απάντηση  στο
ερώτημα «πώς είναι ο φυσικός κόσμος» και «γιατί ο κόσμος είναι όπως είναι». ∆ύο αιώνες αργότερα το
κέντρο  βάρους  της  φιλοσοφίας,  στο  ίδιο  πάντα  πνεύμα  του  ορθού  λόγου,  θα  μετατοπιστεί  από  τον
εξωτερικό  φυσικό  κόσμο  στον  εσωτερικό  κόσμο  του  ανθρώπου  και  στον  κόσμο  της  κοινωνίας,
αναζητώντας όχι μόνο την εξωτερική αλλά και την εσωτερική αλήθεια. Η τυπική λογική θα ανακαλυφθεί
για τις ανάγκες αναίρεσης της αμφισημίας κατά την αναζήτηση της αλήθειας κ.ο.κ. και θα διαμορφώσει
τις βάσεις για την δυτική επιστήμη και φιλοσοφία.

Ένα άλλο λογικό, νομοτελειακό θα έλεγε κανείς, προϊόν του συνδυασμού της έννοιας του ορθού
λόγου  και  του  ατόμου  είναι  η  δημοκρατία,  και  οι  συνακόλουθες  έννοιες  της  δικαιοσύνης,  της
αντικειμενικής  αλήθειας,  κ.ο.κ.,  έννοιες  αδύνατο  να  παραχθούν  από  τον  σκληρό  πυρήνα  άλλων
πολιτισμών.

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΜΟΝΤΕΡΝΙΣΜΟ

Φτάσαμε όμως μακριά.  Εμείς ενδιαφερόμαστε εδώ ειδικότερα για τον Μοντερνισμό! Και όμως,  γι’
αυτόν  κατά  βάθος  μιλάμε.  Ας  θυμηθούμε  λοιπόν  στοιχεία  γνωστά  από  την  γενική  μας  παιδεία,
αναφερόμενοι πάντα στο παραπάνω διάγραμμα της Εικ.10:

Η  Αναγέννηση -15ος  16ος  αι.- επανασυνδέει,  όπως  είναι  γνωστό,  αυτές  τις  αξίες  της  κλασικής
αρχαιότητας  με  το  κύριο  ρεύμα  του  ευρωπαϊκού  πολιτισμού.  Κυριολεκτώντας,  δεν  πρόκειται  για  μια
«αναγέννηση» αλλά για μια «μεταφύτευση» ή για ένα «μπόλιασμα».

Στο παραπάνω διάγραμμα είδαμε ότι μετά την ελληνική αρχαιότητα, που είναι η «ιδρυτική πράξη
του δυτικού πολιτισμού», έρχεται η ρωμαϊκή αρχαιότητα, που μπολιάζει την ελληνική κοσμοαντίληψη με
την τυπικά ρωμαϊκή εργαλειακή σκέψη και την τεχνογνωσία ελέγχου και διοίκησης μεγάλων κοινωνικών
και γεωγραφικών χώρων (την οποία δεν είχαν οι Έλληνες και κατείχαν οι Ρωμαίοι). Από την άλλη μεριά
έρχεται  βέβαια  ο  χριστιανισμός,  που  ενσωμάτωσε  την  ιουδαϊκή  παράδοση  του  μονοθεϊσμού,  βέβαια
«ελληνοποιημένη» και εμπλουτισμένη με νέες αξίες, που κι αυτές είχαν αρχίσει να διαφαίνονται ήδη από
τον Σωκράτη και τον Πλάτωνα. Μετά επέρχεται η κατάλυση της ∆υτικής Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας από τα
διάφορα φύλα που ενέσκηψαν  από  την  ανατολή και τον  βορρά,  και διαμορφώνεται  έτσι  ένα μεγάλο
χωνευτήρι  παραδόσεων  γύρω  από  τον  άξονα  του  καθολικισμού  και  της  φεουδαρχικής  κοινωνικής
οργάνωσης, με σημαντική αν και όχι ολική απομάκρυνση από τις ιδρυτικές αξίες του δυτικού πολιτισμού
– ο Μεσαίωνας. Η ανατολική πτέρυγα της αυτοκρατορίας περισώθηκε από την «βαρβαρική» κατάλυση,
συγκρότησε τον δικό της «μεσαιωνικό» πολιτισμό, τον Βυζαντινό, με άξονα την ελληνική ορθοδοξία και
την διατήρηση μιας κεντρικής αυτοκρατορικής διακυβέρνησης. Αυτή η «σωτηρία» την τοποθέτησε βέβαια
έξω  από  την  κύρια γραμμή της ευρωπαϊκής εξέλιξης και  την  προετοίμασε για την  τεσσάρων  αιώνων
ενσωμάτωσή  της  σε  μια  άλλη  πολιτισμική  παράδοση,  αυτήν  της  πολυ-εθνικής  και  πολυ-πολιτισμικής
οθωμανικής αυτοκρατορίας.

Η Αναγέννηση και οι αξίες της οδηγούν στη σύγκρουση του ευρωπαϊκού βορρά με τον καθολικισμό,
οδηγούν στην Μεταρρύθμιση και στον Προτεσταντισμό. Η μεγάλη αυτή σύγκρουση προωθεί έναν τρόπο
σκέψης και ένα σύστημα αξιών άκρως ορθολογικό,  αντικειμενικό,  επιχειρησιακό,  δηλαδή πλησιέστερο
στις  εσωτερικές  παραδόσεις  του  ευρωπαϊκού  βορρά  των  Αγγλοσαξόνων,  και  βέβαια  σύστημα
καταλληλότερο για την διαμόρφωση του ευρωπαϊκού και αργότερα του αμερικανικού καπιταλισμού. Κι
ερχόμαστε  έτσι  στον  18ο  αιώνα,  τον  αιώνα  του  ∆ιαφωτισμού,  όπου  ρητά  συγκροτείται  αυτό  που
ονομάζουμε νεώτερος Ευρωπαϊκός πολιτισμός, ή αλλιώς περίοδος της Νεωτερικότητας.

Όπως  είπα  στην  αρχή,  σκοπός  μου  είναι  να  δείξω  πώς  ο  Μοντερνισμός  είναι  η  κατ’  εξοχήν
έκφραση της Νεωτερικότητας στο επίπεδο της κουλτούρας, του πνευματικού πολιτισμού.

Εξέλιξη της νεωτερικότητας:

Ας δούμε λοιπόν τώρα κάπως αναλυτικότερα τις δυνάμεις που δρουν στον νεωτερικό ευρωπαϊκό
χώρο και δημιουργούν τις συνθήκες για την εμφάνιση του Μοντερνισμού.

Στο βιβλίο μου Σκέψεις φιλότεχνες για τη Σύγχρονη Τέχνη, που παρουσίασα πέρυσι σ’ αυτήν την
αίθουσα, υπάρχει μια πολύ συνοπτική σκιαγράφηση της νεωτερικής περιόδου του ∆υτικού πολιτισμού.
Εδώ θα την κάνω ακόμη συνοπτικότερη, σχεδόν τηλεγραφική.

Στην  περίοδο  της Νεωτερικότητας  διακρίνουμε τρεις τεχνολογικές  επαναστάσεις,  που βάζουν  τη
σφραγίδα τους στην συγκρότηση της κοινωνίας.
Η πρώτη τεχνολογική επανάσταση χαρακτηρίζεται από τη χρήση της μηχανής.
Η δεύτερη από το «φορδικό» μοντέλο παραγωγής, την αυτοματοποίηση στις αρχές του 20ου αιώνα. Η
τρίτη τεχνολογική επανάσταση φέρνει μαζί της την ανάπτυξη της τεχνολογίας της πληροφορίας και τον
μέσω αυτής έλεγχο της παραγωγής. [Εικ. 11]

 

Εικόνα 11   

Κοινωνική εξέλιξη: Οι δυτικές κοινωνίες περνούν από την παραδοσιακή («προβιομηχανική») στην
μοντέρνα  («βιομηχανική»)  κοινωνική  οργάνωση  και  τελευταίως  στην  μεταμοντέρνα  (ή
μεταβιομηχανική).  Η  διαδικασία  αυτή  ονομάζεται  «εκσυγχρονισμός».  Αυτό  συνίσταται  βασικά  στην
μετακίνηση  του  κέντρου  βάρους  από  την  αγροτική  στην  βιομηχανική  παραγωγή.  Ο  εκσυγχρονισμός
φέρνει  μαζί  του:  Την  προσάρτηση  χωρών  εκτός  της  ανεπτυγμένης  δύσης,  στην  αρχή  μέσω  της
αποικιοκρατίας, ως πηγών πρώτων υλών και αγορών βιομηχανικών προϊόντων, και αργότερα, σήμερα,
μέσω  της παγκοσμιοποίησης,  και ως δεξαμενών  φθηνού εργατικού δυναμικού και  δυναμικού φθηνής
παροχής υπηρεσιών.

Προϋπόθεση της έναρξης της διαδικασίας εκσυγχρονισμού ήταν η δημιουργία ισχυρών κρατών στην
βάση του έθνους, για τον αποτελεσματικό εσωτερικό έλεγχο και εξωτερικό ανταγωνισμό. Προϋπόθεση
της τελευταίας φάσης του μετασχηματισμού αυτού, της φάσης της παγκοσμιοποίησης, είναι η εξασθένιση
του  κράτους-έθνους  σε  όφελος  μιας  αυτονομοποιημένης  οικονομίας,  η  οποία  κινείται  ελεύθερη  από
κρατικούς φραγμούς σε μια ανοιχτή παγκόσμια αγορά. Απότοκο της τελευταίας και η σημερινή παγκόσμια
οικονομική κρίση.

Κατά  το  τελευταίο  τρίτο  του  20ου  αιώνα,  ενώ  ήδη  εμφανίζεται  και  προχωρεί  το  μοντέλο  της
παγκοσμιοποίησης, αρχίζουν να γίνονται αντιληπτές οι ανωμαλίες του μοντέλου της Νεωτερικότητας.

Οι δραματικοί αυτοί μετασχηματισμοί της κοινωνίας από την προβιομηχανική στην βιομηχανική και
ήδη  στην  μεταβιομηχανική  της  φάση,  προκάλεσαν,  όπως  ήταν  αναμενόμενο,  σοβαρές  κοινωνικές
αναταράξεις.  Η  δημιουργία των  εθνικών  κρατών  και  ο  πολιτικός  έλεγχός τους από  την  αστική τάξη
πραγματοποιήθηκε μέσα από σειρά επαναστάσεων και πολέμων, που έφτασαν μέχρι τις αρχές του 20ου
αιώνα. Οι μεγάλες κοινωνικές αντιθέσεις και η εξαθλίωση του αστικού προλεταριάτου τροφοδότησαν το
κοινωνιστικό κίνημα, που με διάφορες μορφές είχε ήδη αρχίσει να εμφανίζεται από τις αρχές του 19ου
αιώνα,  με  κορύφωση  την  σοβιετική  επανάσταση  του  1917.  Σήμερα  ήδη  αναδύονται  κινήματα
αμφισβήτησης του ίδιου του μοντέλου της Νεωτερικότητας.

Οι αναταράξεις αυτές εκφράστηκαν στους κύκλους της διανόησης:
Είτε με ενεργή στράτευση εναντίον  των  δεινών  της εκβιομηχάνισης (π.χ.  Art Nouveau).  Είτε με την
δημιουργία  καλλιτεχνικών  και  άλλων  κινημάτων  κριτικών  απέναντι  στην  νεωτερική  κοινωνία  (π.χ.
Dada). Είτε με κινήματα που προσπάθησαν να ενσωματώσουν την νεωτερική κοινωνία σε έναν καινούριο
πολιτισμό. Αυτό το τελευταίο επιχείρησε ο Μοντερνισμός, ή για την ακρίβεια, το κύριο ρεύμα του.

Ας  σημειωθεί  ότι,  με  την  διαδικασία  του  εκσυγχρονισμού  δημιουργήθηκε  και  ένα  νέο  είδος
καλλιτέχνη και γενικότερα πνευματικού ανθρώπου: Στην παλιά τάξη πραγμάτων, στο ancien régime, ο
καλλιτέχνης και γενικά ο πνευματικός άνθρωπος, κατά κανόνα αστός ή μικροαστός, ήταν ένα κανονικό
εργαζόμενο  μέλος  της  κοινωνίας,  σε  σχέση  εξάρτησης  αλλά  τελικά  σε  πνευματική  επαφή  με  την
καλλιεργημένη κυρίαρχη κοινωνική τάξη, την αριστοκρατία, για την οποία και εργαζόταν. Οι ακαδημίες
βοηθούσαν  στην  ενσωμάτωση.  Από τα μισά του 19ου αιώνα προκύπτει ένα αίσθημα αποξένωσης του
καλλιτέχνη  από  το  σώμα  της  νέας  κυρίαρχης  κοινωνικής  τάξης,  τους  αστούς,  από  την  οποία  οι
καλλιτέχνες κατά κανόνα προέρχονταν,  μια πνευματική δυσεπικοινωνία με την  τάξη αυτή και με τον
κόσμο  που αυτή προωθεί.  ∆ημιουργείται έτσι  ο  τύπος του καλλιτέχνη μποέμ,  που παράγει μια τέχνη
ακατανόητη για τον μέσο αστό. Στα μέσα του 19ου αιώνα εμφανίζεται η έννοια της avant-garde, της
πνευματικής  εμπροσθοφυλακής,  που  σέρνει  πίσω  της  την  κοινωνία  σε  μια  όλο  και  πιο  ρηξικέλευθη
πορεία.  Με το γύρισμα του 20ου αιώνα η χρήση του όρου «avant-garde» γενικεύεται,  το κυνήγι του
νεωτερισμού,  των  ορίων,  της  ανατροπής,  της  πρόκλησης,  γίνεται  μέχρι  σήμερα,  συνώνυμο  με  την
υψηλή πνευματική παραγωγή.  Ο πνευματικός μεσσιανισμός,  ο μοναχικός ήρωας καλλιτέχνης είναι το
πρότυπο του Μοντερνισμού. Ο Mayakofsky είναι ένα τυπικό παράδειγμα. [Εικ. 12]

Εξέλιξη της επιστήμης : Ήδη επισημάναμε ότι η επιστημονική σκέψη, βασισμένη στον ορθό λόγο,
την παρατήρηση και το πείραμα και εκφραζόμενη στην γλώσσα των μαθηματικών, είναι συστατικό της
Νεωτερικότητας, είναι η νέα θρησκεία. Η φαινομενικά απεριόριστη δυνατότητα γνώσης άνοιξε απέραντες
προοπτικές τεχνολογικής εφαρμογής. ∆ημιουργήθηκε η ιδεολογία του επιστημονισμού, δηλαδή ιδεολογία
της απεριόριστης πίστης στις δυνατότητες της επιστήμης, σε συνδυασμό με την ταύτιση της έννοιας της
γνώσης αποκλειστικά με την  επιστημονική γνώση: Το  νέο  δόγμα είναι  ότι  «μπορούμε να γνωρίζουμε
μόνον ότι γνωρίζουμε με τους κανόνες της επιστήμης», δηλαδή δεν υπάρχει άλλη γνώση έξω από την
επιστημονική. Έτσι δημιουργείται και η απεριόριστη αισιοδοξία στις δυνατότητες της επιστήμης ως προς
τον συνετό έλεγχο του κόσμου για τα καλό του ανθρώπου. Τόσο για το υλικό καλό του κόσμου, όσο και
για το πνευματικό και το κοινωνικό. Η έννοια της προόδου έγινε βασική αξία για την εκσυγχρονισμένη
κοινωνία  και  ταυτίστηκε  με  τον  λόγο  ύπαρξής  της.  Σημειώνεται  ότι  ήδη,  κατά  την  φάση  της
παγκοσμιοποίησης, βάλλεται η αυτονόητη και αυταπόδεικτη αξία της έννοιας της προόδου.

Η  πρώτη  μεγαλειώδης  φάση  της  νεωτερικής  επιστήμης  έχει  ως  κορύφωση  την  δημιουργία  του
Νευτώνειου συστήματος, και προσπαθεί να περιγράψει και να ερμηνεύσει την εικόνα του κόσμου σαν μια
τέλεια  μηχανή.  Το  ίδιο  «μηχανιστικό  κοσμοείδωλο»  επιχειρήθηκε  βέβαια  να  εφαρμοστεί  και  στην
περιγραφή και ερμηνεία των κοινωνικών φαινομένων, όπου ο απλοϊκός φιλελευθερισμός δεχόταν ότι η
ελευθερία  της  ατομικής  κοινωνικής  και  οικονομικής  συμπεριφοράς  βελτιστοποιεί  από  μόνη  της  την
κοινωνική ισορροπία. [Εικ. 13]

Με την  πρόοδο  της επιστημονικής έρευνας κατά τα μέσα του 19ου αι.  εντοπίζονται  τα κενά,  οι
«ανωμαλίες»  του  Νευτώνειου  συστήματος.  Πρόκειται  για  φυσικά  φαινόμενα  ανεξήγητα  με  την
μηχανιστική μόνο προσέγγιση, όπως π.χ. ο ηλεκτρομαγνητισμός. Η επικέντρωση της έρευνας αιχμής στα
φαινόμενα αυτά οδηγεί στην μεγάλη ανατροπή της σύγχρονης φυσικής με την Θεωρία της Σχετικότητας
του Einstein (1905: Τέσσερα δημοσιεύματα για το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο, την ατομική θεωρία, την
ειδική  θεωρία  σχετικότητας,  την  ισοδυναμία  μάζας  και  ενέργειας.  1915:  Γενική  θεωρία  της
σχετικότητας).  Παράλληλα  εξελίσσεται  η  κβαντική  φυσική,  δίνοντας  το  άνοιγμα  για  την  χωρίς
προηγούμενο ανάπτυξη της σύγχρονης φυσικής του μικρόκοσμου και του μακρόκοσμου. (Max Planck,
1900, Niels Bohr, 1913)

Η σύγχρονη φυσική εισχωρεί σε έναν κόσμο μη προσπελάσιμο με τα ανθρώπινα αισθητήρια όργανα
και με την κοινή λογική. Χαρακτηριστικά του κόσμου αυτού είναι η τυχαιότητα, ο μη αποκλεισμός των
λογικά  αποκλειομένων  αντιθέτων,  ακόμη και  η αδυναμία  αντικειμενικής  παρατήρησης.  Η  εικόνα  του
κόσμου είναι πια μη εποπτεύσιμη ακόμη και για τον μέσο καλλιεργημένο άνθρωπο. Η αισιοδοξία για την
χωρίς όρια δυνατότητα γνώσης του κόσμου μετριάζεται από όρια, τα οποία διατυπώνονται από την ίδια
την επιστήμη. Η εφαρμοσμένη χρήση της νέας επιστημονικής γνώσης οδηγεί σε τρομαχτικούς δρόμους
ενός  ζοφερού  μέλλοντος.  Ο  20ος  αιώνας  αποδεικνύεται  ένας  από  τους  πιο  καταστροφικούς  για  την
κοινωνία  και  την  φύση.  Το  αναμφισβήτητο  μέχρι  τότε  ιδανικό  της  προόδου  αμφισβητείται,  καθώς
διαφαίνονται τα μειονεκτήματα της άκριτης χρήσης του νεωτερικού μοντέλου, προτύπου.
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Φιλοσοφία: Εδώ θα είμαι απολύτως λακωνικός. Η εξέλιξη της φιλοσοφίας από τις αρχές του 18ου
αιώνα μέχρι τις μέρες μας,  εντελώς σχηματικά και υπεραπλουστευτικά,  θα λέγαμε ότι  εξελίχθηκε ως
εξής: Από τις αρχές του αιώνα του ∆ιαφωτισμού και μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα η φιλοσοφική σκέψη
συγκρότησε την  εικόνα  ενός  κόσμου σαφούς,  βασικά  απλού,  βασισμένου στην  αποθέωση του ορθού
λόγου, χωρίς παράλληλα να αμφισβητήσει τις παραδοσιακές αξίες της θρησκείας. Στο γύρισμα του 19ου
προς το 20ο αιώνα αναδύεται η φιλοσοφική ανησυχία για το ευρωπαϊκό πολιτισμό, για να προχωρήσει,
μέσα στον 20ο αιώνα, στην πλήρη αποδόμηση των αξιών του.

Η προσωπική μου γνώμη είναι ότι όλη αυτή η εξέλιξη εικονογραφεί τη γέννηση, την ακμή και την
αρχή της αποσάθρωσης του νεωτερικού πολιτισμού,  της τελευταίας φάσης του δυτικού πολιτισμού.  Ο
Μοντερνισμός είναι η έκφραση της ακμής του νεωτερικού πολιτισμού. Και οι δυνάμεις που συνοπτικά
περιγράψαμε ερμηνεύουν  τόσο  τον  λόγο  εμφάνισης  όσο  και  τον  χαρακτήρα  του πολιτισμικού αυτού
φαινομένου, του Μοντερνισμού.

Αφού μέχρι τώρα καλύψαμε τον  ορισμό και την  ερμηνεία των  εννοιών  και των  κοινωνικών  και
πολιτισμικών φαινομένων που προσδιορίζουν τον Μοντερνισμό, ας εστιάσουμε τώρα την προσοχή μας
στο ίδιο το φαινόμενο.

ΜΟΝΤΕΡΝΙΣΜΟΣ

Είπαμε στην  αρχή ότι Μοντερνισμός είναι ο όρος που χαρακτηρίζει τον πολιτισμό (culture) της
περιόδου της ιστορίας των δυτικών κοινωνιών, που αρχίζει (περίπου) στα μέσα ή στο τελευταίο τρίτο του
19ου αιώνα και εκτείνεται (ακόμη πιο περίπου) ως τα μισά ή στο τελευταίο τρίτο του 20ου αιώνα.

Για το  πού τοποθετείται η αρχή και που το  τέλος (αν  πρόκειται  καν  για τέλος) για κάθε μορφή
πνευματικής έκφρασης χωριστά, θα σας μιλήσουν οι αρμόδιοι για κάθε περιοχή ομιλητές.

Αυτό που έχω εγώ να επισημάνω είναι ότι σε κάθε περίπτωση πιστεύω ότι ισχύουν τρία σημεία:
α. Η κορύφωση και η καθαρότερη εκφορά του Μοντερνισμού εμφανίζεται στο πρώτο τέταρτο του

20ου αιώνα.  Ό,τι  έχει  να  ειπωθεί,  λέγεται  συμπυκνωμένο  κατά  την  δεύτερη  δεκαετία  του αιώνα.  Ο
Μοντερνισμός  εκφράζει,  στο  επίπεδο  της  πολιτισμικής  παραγωγής,  το  πνεύμα  και  τις  αξίες  της
νεωτερικότητας.

β. Την εμφάνιση και κορύφωση του ρεύματος του Μοντερνισμού, που αποδέχεται και προβάλλει τις
αξίες  της  νεωτερικότητας,  ακολουθεί  από  την  αρχή  και  σταθερά  ένα  ρεύμα  κριτικής  μέχρι  και
(ονομαστικής τουλάχιστον) άρνησης των νεωτερικών αξιών. Το κριτικό αυτό ρεύμα κρατιέται όμως σε
δεύτερο επίπεδο, επικυριαρχούμενο από το ρεύμα της κατάφασης και της θριαμβευτικής προβολής του
νεωτερικού πνεύματος.

γ. Η περίοδος που ακολούθησε την κορύφωση του Μοντερνισμού, και που βιώνουμε ακόμη σήμερα,
κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε να εκληφθεί ως μάχη οπισθοφυλακών  του Μοντερνισμού.  Μπορεί  να
εκληφθεί ή ως μια φάση μετάβασης σε μια περίοδο μελλοντικής κοινωνικής οργάνωσης και πολιτισμικής
έκφρασης με άγνωστο ακόμη περιεχόμενο και όνομα, την οποία άγνωστη μελλοντική κοινωνία ας την
ονομάσουμε,  ελλείψει  καταφατικού  όρου,  μετανεωτερική.  Η  φάση  μετάβασης  έχει  επικρατήσει  να
ονομάζεται Μεταμοντερνισμός.

Ας  δούμε  τώρα  τα  τρία  αυτά  σημεία  αναλυτικότερα.  Θα  μεταχειριστώ,  για  λόγους  πρακτικούς,
κυρίως παραδείγματα από τις οπτικές τέχνες

1. Ορισμένοι τοποθετούν τα όρια του Μοντερνισμού της ζωγραφικής ήδη στον Μανέ. Λέγεται ότι ο
τρόπος  εναπόθεσης  του χρώματος επάνω  στον  μουσαμά  (αποστασιοποίηση από  τον  ιλουζιονισμό  του
ακαδημαϊσμού κλπ.), η θεματολογία, η σύνθεση (άμεση επαφή εικονιζόμενου με παρατηρητή κλπ.) ήταν
ο αποχαιρετισμός στον ακαδημαϊσμό και η εναρκτήρια κίνηση προς τον Εμπρεσιονισμό και, στη συνέχεια,
προς την Αφαίρεση. Εξ’ού και το καλλιτεχνικό σκάνδαλο που τότε τα έργα αυτά προκάλεσαν και που
σήμερα δεν μπορούμε να το κατανοήσουμε. Άλλοι θεωρούν τον Σεζάν ως τον πραγματικό πατέρα του
Μοντερνισμού  στη  ζωγραφική,  με  την  προσεκτική  ανάλυση  και  σύνθεση  της  φόρμας  σε  επίπεδα,
γεωμετρικούς όγκους και χρωματικούς τόνους, όλα πρόδρομα στοιχεία του Κυβισμού και της Αφαίρεσης.
Άλλοι  θέτουν  αυστηρότερα και  στενότερα κριτήρια,  επιλέγοντας ως πραγματικό  εναρκτήριο  λάκτισμα
τους πρώτους αφηρημένους πίνακες του Καντίνσκι και τις πρώτες κινήσεις του Picasso και του Braque
προς τον κυβισμό. [Εικ.14, 15]

Το ίδιο συμβαίνει και με τις άλλες μορφές τέχνης και γενικότερα πολιτισμικής παραγωγής: Με την
πρώιμη μοντερνιστική αρχιτεκτονική του Φρανκ Λόυντ Ράιτ και του Γκρόπιους, την ατονική μουσική του
Schoenberg κ.ο.κ. [Εικ.16]

Σε  τέτοιες  περιπτώσεις  οι  επέτειοι  πρώτης  εμφάνισης  έχουν  λιγότερη  σημασία  από  το  χρονικό
επίκεντρο, το οποίο και στοιχειοθετεί την ουσία. Και η ουσία είναι ότι τα κινήματα τέχνης και γενικότερα
πολιτισμού, σημειακά και σταδιακά κατά το τέλος του 19ου αιώνα και μαζικά μετά το 1905 ως και μέσα
στον μεσοπόλεμο, εξέφρασαν το πνεύμα της νεωτερικότητας:

-  Εξέφραζαν  ριζική  και  συνειδητή  ρήξη  με  την  ακαδημαϊκή  παράδοση,  η  οποία  ήταν  ακόμη
προσκολλημένη σε  προνεωτερικές φόρμες  και  εκφράσεις.  Φόρμες  και  εκφράσεις  που αγνοούσαν  την
κοινωνική και πολιτισμική επανάσταση που είχε συντελεστεί με την βιομηχανική παραγωγή. [Εικ.17] Η
«κρίση της αναπαράστασης» είναι ένα από τα βασικά συμπτώματα της ρήξης.

- Εξέφραζαν κριτική στην αδυναμία του ακαδημαϊσμού και της κοινωνίας να δουν ότι η μηχανή, που
θεωρούνταν  αιτία  της  ασχήμιας  του  αστικού  περιβάλλοντος  και  πρόξενος  κοινωνικής  αναστάτωσης,
μπορεί να παράγει αισθητική.

- Εξέφραζαν ότι δεν μπορεί να ζει κανείς στην εποχή του αυτοκινήτου και του αεροπλάνου και να
βιώνει και να εκφράζει τον κόσμο με όρους ιππήλατης άμαξας και βουκολικού ειδυλλίου.

- Εξέφραζαν ότι η αντικειμενικότητα στην παρατήρηση, η αποστασιοποίηση από το αντικείμενο, η
ρηξικέλευθη φιλερευνητικότητα δεν πρέπει να είναι προνόμιο μόνο της θριαμβεύουσας επιστήμης, αλλά
και της προωθημένης τέχνης. Η τέχνη πρέπει όπως και η επιστήμη, όπως και η ζωή, να αμφισβητεί τα
πάντα και πρώτα απ΄όλα τον  ίδιο της τον  εαυτό,  να διερευνά τα ακρότατα όρια των  πραγμάτων,  να
συμβάλλει  στην  πρόοδο  της  καλλιτεχνικής  παραγωγής  με  την  συνεχή  ανανέωση  των  εκφραστικών
μέσων,  να τίθεται στην  υπηρεσία κοινωνικών  σκοπών  πρωτεργάτης και πρωτοπόρος στην  κοινωνική
εφόρμηση  προς  το  μέλλον,  προς  ένα  πάντα  καλύτερο  μέλλον.  Η  πρωτοπορία  (avant  garde),
διαμορφωμένη, όπως προαναφέρθηκε, στα τέλη του 19ου αιώνα, γίνεται αυτονόητο καθεστώς, γίνεται
ρουτίνα,  θα  γίνει,  όπως  θα  δούμε,  ο  νέος  ακαδημαϊσμός.  Ό,τι  δεν  είναι  πρωτοποριακό,  κάθε  μέρα
πρωτοποριακό,  δεν  έχει λόγο να υπάρχει.  Σ’  αυτό δεν  έχει βέβαια αντίρρηση ούτε η βιομηχανία του
θεάματος ούτε ασφαλώς και το εμπόριο της τέχνης. Ο μεμονωμένος ήρωας καλλιτέχνης, προκλητικός
για τους κατεστημένους αστούς, δυσνόητος για τους πολλούς, αλλά ευαίσθητος δέκτης του μέλλοντος,
γίνεται το ιδανικό πεδίο για επένδυση, μετοχή του χρηματιστηρίου της τέχνης.

Η βίαιη απόρριψη του παρελθόντος, η συνεχής επιδίωξη του καινούριου, η συνεχής πρόκληση για
διερεύνηση  και  κατάργηση  των  ορίων  οδήγησαν  σε  (ας  τις  ονομάσουμε  έτσι)  «καλλιτεχνικές
ακρότητες»,  γνωστές στο  ξέσπασμα κάθε είδους  επανάστασης,  οι  οποίες ακρότητες μπορούν  έτσι  να
ερμηνευτούν  και  να  αιτιολογηθούν  ιστορικά  κι  ακόμη  «να  συγχωρεθούν»  με  κάποια  ιστορική
συγκατάβαση.  [Εικ.18,  19]  Βέβαια  το  γιατί  και  το  πώς  οι  ακρότητες  αυτές  στη  συνέχεια  έγιναν  ο
κανόνας,  ο  νέος ακαδημαϊκός  κανόνας,  είναι  ένα  άλλο  ζήτημα,  το  οποίο  δεν  είναι  το  σημερινό  μου
αντικείμενο. Σε κάθε περίπτωση, η προϊούσα εμπορευματικοποίηση της υλικής και πνευματικής ζωής στον
δυτικό  κόσμο,  κατά  συνέπεια  και  η  εμπορευματικοποίηση  της  τέχνης,  έδωσε  και  δίνει  διαφορετικές
κατευθύνσεις στις ακρότητες αυτές στις διαφορετικές τέχνες,  καθώς οι οπτικές τέχνες,  η μουσική,  το
θέατρο, η λογοτεχνία δεν επιδέχονται την ίδια μορφή και τον ίδιο βαθμό εμπορευματικοποίησης.

Έτσι  λοιπόν,  μέσα  σ’  αυτό  το  κλίμα  μπορούν  να  ερμηνευτούν  ακραίες  και  προκλητικές
καλλιτεχνικές εκφράσεις, τόσο της ίδιας της καλλιτεχνικής παραγωγής του Μοντερνισμού, όσο, ακόμη
περισσότερο,  στη  συνέχεια,  η  ενσωμάτωση  των  ακροτήτων  στο  κύριο  ρεύμα  της  παραγωγής  και  η
αναγωγή τους σε ακαδημαϊκό κανόνα. Όπως προσπάθησα να δείξω σε βιβλίο μου με θέμα τα αδιέξοδα
της σύγχρονης τέχνης, εκείνα τα φαινόμενα που σήμερα χαρακτηρίζω αρνητικά ή και παρακμιακά, έχουν
τις ρίζες τους στο αδιέξοδο αναμάσημα των οριακών στιγμών της περιόδου του Μοντερνισμού.

  

Εικόνα 14  Εικόνα 15  Εικόνα 16  

  

Εικόνα 17  Εικόνα 18  Εικόνα 19  

2. Ας παρακολουθήσουμε τώρα το κριτικό, το αντίρροπο ρεύμα στο κυρίαρχο αισιόδοξο κλίμα της
νεωτερικότητας.  Ήδη ο Ρομαντισμός,  το μεγάλο αυτό πνευματικό κίνημα στις αρχές του 19ου αιώνα,
στρεφόταν  ενάντια  στον  έναν  από  τους  στυλοβάτες  της  Νεωτερικότητας,  στρεφόταν  ενάντια  στην
κυριαρχία του ορθού λόγου και ενάντια στην πρόοδο και στον μετασχηματισμό του κόσμου που φέρνει
μαζί  της  η  πρόοδος.  ∆εν  πρέπει  βέβαια  να  ξεχνάμε  ότι  η  επιστροφή  και  η  προσκόλληση  στις
πατροπαράδοτες  αξίες  (υπερβατικές  ιδέες,  μυστήριο,  ιδεαλισμός)  προώθησε  οπωσδήποτε  και  την
δημιουργία των εθνικών κρατών (ελληνική επανάσταση, φιλελληνισμός), που ήταν προϋπόθεση για την
καπιταλιστική ολοκλήρωση των δυτικών κοινωνιών. Όπως επίσης η επιστροφή και η προσκόλληση στις
πατροπαράδοτες αξίες προώθησε και  την  άλλη νεωτερική αξία,  τον  ατομισμό,  και μάλιστα στα άκρα,
δημιουργώντας το πρότυπο του μοναχικού ήρωα, είτε πατριώτη, είτε διανοούμενου.

Το πρότυπο αυτό του μοναχικού ήρωα βρήκε ιδιαίτερα πρόσφορο έδαφος στον Νέο Κόσμο, όπου ο
μοναχικός καβαλάρης είναι ατομικά υπεύθυνος για τη μοίρα του και μόνος πρέπει να λύνει τα προσωπικά
και τα κοινωνικά προβλήματα που τον αφορούν, είτε αυτός είναι ο γελαδάρης της Άγριας ∆ύσης, είτε «ο
Ταξιτζής»  του  Martin  Scorsese,  είτε  ο  διευθύνων  σύμβουλος  μιας  πολυεθνικής,  είτε  η  ηγετική
φυσιογνωμία του αφηρημένου εξπρεσιονισμού.

3. Θα επιμείνω λίγο στην σημερινή, στη λεγόμενη «σύγχρονη» εποχή, γιατί από τη σύγκρισή της με
την προηγούμενη, μπορούμε καλύτερα να καταλάβουμε την ουσία του Μοντερνισμού.

Ήδη από το τέλος της 10ετίας του ’50 αρχίζουν να εμφανίζονται στον δυτικό πολιτισμό, στην αρχή
μεμονωμένα και  στη συνέχεια όλο  και  πιο  πυκνά,  τα συμπτώματα αμφισβήτησης των  αξιών  και  των
αξιωμάτων του Μοντερνισμού. Και πίσω από αυτόν, βέβαια, των κεντρικών αξιών της νεωτερικότητας.

Για  παράδειγμα,  στην  αρχιτεκτονική  αμφισβητείται  η  επάρκεια  της  ορθολογικής  βάσης  του
πολεοδομικού σχεδιασμού. Παρατηρείται δηλαδή ότι οι νέες πόλεις και τα μοντέρνα οικιστικά σύνολα,
που  κτίστηκαν  μετά  τον  πόλεμο  με  «επιστημονικό»  τρόπο,  επάνω  στις  βάσεις  την  πολεοδομίας  του
Μοντερνισμού,  αποτυγχάνουν  να  δώσουν  βιώσιμες  συνθήκες  κατοικίας,  εργασίας  κλπ.  Η  νέα,  η
μοντερνιστική  πολεοδομία  και  αρχιτεκτονική,  παράγουν  περιβάλλοντα  κοινωνικά  απρόσωπα  και
ανασφαλή,  βαρετά,  αποστειρωμένα,  απάνθρωπα.  Κανείς  δεν  συμπαθεί  την  μοντέρνα  πολεοδομία.  Οι
κοινοί  άνθρωποι,  και  πρώτα  απ’  όλα  οι  αρχιτέκτονες  που  σχεδιάζουν  τους  δογματικά  απλούς
μοντερνιστικούς κύβους, προτιμούν να κατοικούν και να εργάζονται σε «πιο ανθρώπινα» περιβάλλοντα,
τα οποία προέκυψαν μη ορθολογιστικά, από τις κοινωνικές διεργασίες που παράγει η ίδια η ζωή. Έτσι
από  τη δεκαετία του ’60 και  μαζικά από  τη δεκαετία του ’70 και  του ’80,  εμφανίζονται  κτίρια με μη
ορθολογική αισθητική,  κτίρια νοσταλγικά της παράδοσης,  με αναφορές στην  ιστορία και στα στιλ,  τα
οποία  είχαν  με  σφοδρότητα  καταγγελθεί  από  τον  Μοντερνισμό.  Η  νέα  αυτή  κατεύθυνση  ονομάζεται
Μεταμοντερνισμός.

Στις  οπτικές  τέχνες  συμβαίνει  το  ίδιο.  Η  ανεικονική  ζωγραφική,  δόγμα  απαράβατο  κατά  τον
Μοντερνισμό,  χάνει  την  απόλυτη  κυριαρχία  και  την  εικαστική  σκηνή  καταλαμβάνουν  ένα  σωρό  νέα
ρεύματα, που βασίζονται στην εικόνα, ή βέβαια στο ready made, ή ακόμη καταργούν εντελώς και την
εικόνα και κάθε άλλον υλικό φορέα του έργου τέχνης, επικεντρωνόμενα στην ιδέα και μόνο του έργου
τέχνης ή και μόνο στην καλλιτεχνική πρόθεση κ.ο.κ, κ.ο.κ, που θα ακούσουμε όλοι στις διαλέξεις που θα
ακολουθήσουν.

Όπως είναι φυσικό, η στροφή προς τον Μεταμοντερνισμό εμφανίζεται και στον κινηματογράφο, στη
λογοτεχνία, στην φιλοσοφία, στη μουσική.

Είπα λίγο προηγουμένως, ότι η αμφισβήτηση του Μοντερνισμού παραπέμπει στην αμφισβήτηση των
γενικών αξιών, που βρίσκονται πίσω από αυτόν, δηλαδή των κεντρικών αξιών της νεωτερικότητας.

Στο  τέλος  της  10ετίας  του  ’60  ξεσπάει  σε  Ευρώπη  και  Αμερική  ένα  κίνημα  διαμαρτυρίας  των
διανοουμένων και των φοιτητών, δηλαδή των κοινωνικών ομάδων που είναι λιγότερο εξαρτημένες από
τις  παγιωμένες  συνθήκες  και  συμβάσεις  της  μοντέρνας  βιομηχανικής  κοινωνίας  (κι  έτσι  έχουν  την
πολυτέλεια, θα έλεγε κανείς, να ζητούν την κατεδάφιση του κτιρίου που τους στεγάζει). Πρόκειται για τις
εξεγέρσεις στο Berkeley, το Παρίσι, το Βερολίνο και όλες τις μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις, χαρακτηριστικό
των  οποίων  είναι  ότι  δεν  έχουν  κυρίως  πολιτικές  και  πολύ  περισσότερο  κομματικές  αφετηρίες  και
δεσμεύσεις,  αλλά  στρέφονται  εναντίον  του  κάθε  είδους  κατεστημένου,  δηλαδή  της  κατεστημένης
κοινωνικής κοσμοαντίληψης. [Εικ.20, 21]

 

Εικόνα 20  Εικόνα 21  

Αυτή δεν είναι άλλη από την νεωτερική κοσμοαντίληψη, η οποία έχει ήδη οδηγήσει σε πολιτισμικά,
κοινωνικά, ενεργειακά, οικολογικά αδιέξοδα, τα οποία τότε ήδη γίνονται εμφανή. ∆εν είναι τυχαίο ότι
πνευματικοί πατέρες, πολλές φορές αθέλητοι πατέρες, των εξεγερμένων γίνονται υπαρξιστές (Sartre) ή
νεομαρξιστές (Marcuse,  Σχολή Φρανκφούρτης) φιλόσοφοι  και  διανοητές,  οι  οποίοι  στέκονται  κριτικά
απέναντι όχι μόνο στην νεωτερική κοινωνία, αλλά και στην προοδευτική, μαρξιστική εκδοχή της.

Η  πρώτη μεγάλη ενεργειακή κρίση που ξεσπά στις αρχές της 10ετίας του ’70, μαζί με τον πρώτο
εντοπισμό της μαζικής ρύπανσης του περιβάλλοντος, κάνει τον κόσμο να αρχίσει να συνειδητοποιεί ότι ο
τρόπος  ζωής  της  νεωτερικής  δυτικής  κοινωνίας  οδηγεί  νομοτελειακά  σε  αδιέξοδα  και  δεν  μπορεί  να
γενικευτεί χωρίς να οδηγήσει σε μείζονες καταστροφές. Αυτό οδηγεί φυσικά σε αποσάθρωση των αξιών
της νεωτερικότητας, άρα και σε φθορά του Μοντερνισμού.

Βέβαια η αδράνεια και  η δύναμη των  εγγενών  χαρακτηριστικών  της βιομηχανικής κοινωνίας,  η
οποία έχει τότε ήδη μετασχηματιστεί στην «κοινωνία της πληροφορίας», είναι αδυσώπητη. Καθώς δεν
υπάρχει  εναλλακτική  φιλοσοφική  και  πολιτική  πρόταση,  οι  όποιες  αντιδράσεις  παραμερίζονται  και
ξεχνιούνται,  και  η  κοινωνία  προχωρεί  ακάθεκτη  προς  την  ολοκλήρωση  της  νεωτερικής  φάσης  που
ονομάζουμε παγκοσμιοποίηση, και στα αδιέξοδα -επιστημονικά πια τεκμηριωμένα- που αυτή συνεπάγεται.

Όσο και να μην το έχουμε ακόμη πρακτικά συνειδητοποιήσει, ο σημερινός κόσμος έχει μπει σε μια
φάση μείζονος μετασχηματισμού, ανάλογου με εκείνον που επέφερε η πρώτη βιομηχανική επανάσταση.
Τότε, η βιομηχανική ανάπτυξη στηρίχθηκε στην εισαγωγή πρώτων υλών από τον τρίτο κόσμο και στην
πώληση βιομηχανικών προϊόντων στον τρίτο κόσμο. Σχετικά πρόσφατα περάσαμε στην φάση όπου και η
παραγωγή των προϊόντων γινόταν από φθηνά εργατικά χέρια σε υπό ανάπτυξη χώρες, καθώς ο έλεγχος
της παραγωγής είναι πια δυνατός ηλεκτρονικά από το ανεπτυγμένο κέντρο. Όλα τα «σινιέ» ρούχα των
πολυεθνικών μόδιστρων ήδη ράβονται στην Κίνα.

Ήδη  όμως  σήμερα  έχουμε  εισέλθει  στην  επόμενη  φάση  όπου  απλές,  και  σιγά  σιγά  και  πιο
εξειδικευμένες  υπηρεσίες  μεταφέρονται  στον  αναπτυσσόμενο  και  -ακόμη-  φθηνό  τρίτο  κόσμο,
ελεγχόμενες  κι  αυτές  από  συγκεντρωτικά  κέντρα  ελέγχου  στις  αναπτυγμένες  χώρες.  Σήμερα  ο
αμερικανός  γιατρός  μπορεί  να  υπαγορεύει  τις  γνωματεύσεις  του  το  απόγευμα,  προτού φύγει  από  το
νοσοκομείο, και την άλλη μέρα το πρωί να τις έχει ηλεκτρονικά καθαρογραμμένες, φθηνά και άρτια, από
γραμματείς εγκατεστημένους στην κεντρική Ινδία, εργαζόμενους κατά τις ώρες ύπνου του αμερικανού
γιατρού. Το νέο λογισμικό της ΗΡ μπορεί να αναπτύσσεται, με «εξωτερική ανάθεση», στη Μόσχα, ή στο
Πεκίνο ή στην Μπαγκαλόρ. Κανείς πια δεν μπορεί να ελέγχει την εξέλιξη, ούτε ο εργάτης στη Σαγκάη,
ούτε ο πλανητάρχης. Ο κόσμος προχωρεί με τον αυτόματο πιλότο της νεωτερικότητας.

Τόσο οι κεντρικές όσο και περιφερειακές χώρες υφίστανται την πίεση της ύστερης νεωτερικότητας:
Οι  μεν  κεντρικές  χώρες  (Αμερική,  Ευρώπη,  Ιαπωνία)  τρέχουν  όλο  και  γρηγορότερα  στην  ίδια
κατεύθυνση, παρόλο που γνωρίζουν ότι αυτό που οι ίδιες δημιούργησαν και προωθούν έχει ημερομηνία
λήξης.  Οι  περιφερειακές  χώρες  είτε  μετασχηματίζονται  ραγδαία,  εισερχόμενες  κι  αυτές  με  ιδιάζοντα
τρόπο η καθεμιά στο τρένο της παγκοσμιοποίησης (π.χ. Ινδία, Κίνα), είτε αντιδρούν, κι αντί να ανέβουν
στο  τρένο  προσπαθούν  να βρουν  ένα τρένο  επιστροφής στην  προνεωτερική περίοδο,  στις ρίζες,  στα
θεμέλια.  Έτσι  προκύπτουν  οι  φονταμεταλισμοί,  ένα  καθαρά ύστερο-νεωτερικό  φαινόμενο.  Φαινόμενο
συχνά σκόπιμα ή από άγνοια παρεξηγημένο:
Η ορθή ερμηνεία του (και κατά τη γνώμη μου) είναι ότι η βίαιη εξώθηση των περιφερειακών χωρών,
όπως π.χ. του Αφγανιστάν, στις συνέπειες της ύστερης νεωτερικότητας, χωρίς μάλιστα να βλέπουν και
τα  όποια  «οφέλη»  της,  οδηγούν  σε  θρησκευτικο-πολιτικούς  φονταμενταλισμούς.  Πρόκειται  για  μια
αντίδραση  των  προνεωτερικών  κοινωνιών  στην  δυτικού  τύπου  εκκοσμίκευσή  τους.  Έτσι,  ο
φονταμενταλισμός δεν αποτελεί μια επιστροφή σε έναν προνεωτερικό πολιτισμό, αλλά την απάντηση σε
μια έξωθεν επιβαλλόμενη ύστερη νεωτερικότητα, – πολιτισμικά ακατανόητη από τους απροετοίμαστους
πληθυσμούς.

Φονταμενταλισμοί  δεν  παρατηρούνται  βέβαια  μόνο  στις  κοινωνίες  των  περιφερειακών  χωρών.
Παρατηρούνται,  για  τους ίδιους  ακριβώς λόγους,  και  στις βιομηχανικές κοινωνίες.  Κι  εκεί  υπάρχουν
μερίδες πληθυσμού που πιέζονται, αλλά αρνούνται να προλάβουν το τρένο. Το κίνημα των χίπις υπήρξε
ένας τέτοιος φονταμενταλισμός. Αλλά και ο αμερικανικός ριζοσπαστικός προτεσταντισμός είναι ένα άλλο
τέτοιο φαινόμενο.

∆εν νομίζω ότι φύγαμε από το θέμα μας… Πιστεύω ότι όλες οι μορφές πολιτισμού που εμφανίζονται
κατά την μεταμοντέρνα περίοδο, μέχρι σήμερα, σφραγίζονται από αυτή την αίσθηση «τέλους εποχής»,
και μπορούν να ερμηνευτούν μόνο μέσα από αυτήν. Και, σχετικά με το θέμα της σειράς των διαλέξεων
που μας αφορά εδώ, οι μεταμοντέρνες εκφράσεις πολιτισμού μπορούν να φωτίσουν, εξ αντιδιαστολής,
την  περίοδο  του Μοντερνισμού,  που χαρακτηρίζεται  από  την,  πολλές  φορές,  απλοϊκή κατάφαση στα
αγαθά της νεωτερικότητας.

Ο Μοντερνισμός, και ολόκληρη η νεωτερική κοινωνία στην ακμή της, πίστευε στη δύναμη το ορθού
λόγου, στον θετικό χαρακτήρα της επιστήμης, στο ιδανικό μιας συνεχούς προόδου, και μαζί με αυτά στο
ιδανικό μιας κοινωνικής δικαιοσύνης, είτε με τη μορφή ενός «κράτους πρόνοιας και δικαίου» δυτικού
τύπου, είτε ενός υπαρκτού ή και ανύπαρκτου, πάντως υπεσχημένου σοσιαλισμού. Και αυτά εξέφραζε η
τέχνη και γενικότερα η πολιτιστική παραγωγή της εποχής.

Αυτές οι πεποιθήσεις και οι αξίες δεν υπάρχουν ούτε στο εσωτερικό των κοινωνιών ούτε και στις
διεθνείς  σχέσεις  του  ύστερου  20ου  και  των  αρχών  του  21ου  αιώνα.  Και  δεν  υπάρχουν  ούτε  καν
προσχηματικά.  Ο ασκητισμός,  ο ιδεαλισμός του καλλιτέχνη του Μοντερνισμού έχει δώσει τη θέση του
στην  κυριαρχία  του  κυνισμού,  του  ευδαιμονισμού,  της  αλόγιστης  σπατάλης  πόρων  και  ιδεών,  της
εφήμερης  δόξας,  του  εντυπωσιασμού  με  κάθε  μέσο,  της  υποκατάστασης  του  περιεχομένου  από  το
περιτύλιγμα.

Πώς αντιδρά η παραγωγή πολιτισμού και κάθε είδους τέχνης στην «μετά τον Μοντερνισμό» αυτή
αντιστροφή  του  κλίματος,  σε  αυτή  την  μεταστροφή  από  ενθουσιώδη  αποδοχή  σε  σκεπτικισμό;  Πώς
εκδηλώνεται  ο  πολιτισμός  της  μεταμοντέρνας  κοινωνίας,  μέσα  σε  ένα  κενό  εθνικής,  θρησκευτικής,
υπαρξιακής νοηματοδότησης;

Κατά την δική μου αντίληψη,  ο πολιτισμός της μεταμοντέρνας κοινωνίας ξαναπιάνει το νήμα και
ξαναπροβάλλει ως κύριο τώρα ρεύμα τις κριτικές και απαισιόδοξες εκείνες τάσεις,  που ενυπήρχαν και
στην  αρχική  εμφάνιση  του  Μοντερνισμού,  αλλά  παραμερίζονταν  και  επισκιάζονταν  από  τις  τότε
κυρίαρχες αισιόδοξες τάσεις.

Θα δώσω παραδείγματα τέχνης της «μετά το Μοντέρνο» περιόδου.
- Roman Opalka, σειρά έργων, υπό τον γενικό τίτλο Details, 1965/1-∞, 196/135 εκ., Acrylic on

canvas. [Εικ. 22] Όλη η επιφάνεια των πινάκων είναι προσεκτικά πυκνογραμμένη με πινέλο, με πολύ
μικρούς αριθμούς λευκού χρώματος σε ατελείωτες σειρές, π.χ. 960000 960001 960002 κ.ο.κ., έτσι ώστε
από απόσταση έστω και δύο μέτρων οι πίνακες να φαίνονται άγραφοι και γκρίζοι.

Ο  καλλιτέχνης  γράφει:  «Επιδίωξή  μου  είναι  μια  εξελισσόμενη  διαδικασία  εργασίας,  η  οποία
τεκμηριώνει και ορίζει τον χρόνο. Υπάρχει μόνο μία ημερομηνία στο έργο μου –το 1965- η ημερομηνία
που άρχισα τον  πρώτο  πίνακα Detail.  Αυτά  τα  Details είναι  μέρος  μιας ισόβιας  δέσμευσης μέσω  της
οποίας μετρώ διαδοχικά από το 1 ως το άπειρο επάνω σε τελάρα του ιδίου μεγέθους, με λευκό επάνω σε
γκρίζο  φόντο.  Κάθε  διαδοχικό  τελάρο  με  ένα  Detail  θα  έχει  1% περισσότερο  λευκό  στο  φόντο  σε
σύγκριση με το προηγούμενο.  Έτσι περιμένω τη στιγμή που θα ζωγραφίζω με λευκό επάνω σε λευκό
φόντο.  Κάθε Detail  συνοδεύεται  από  ηχογράφηση της φωνής μου να μετρά κάθε αριθμό καθώς τον
ζωγραφίζω καθώς επίσης και από μια φωτογραφική αποτύπωση του προσώπου μου».

- Michael Landy, performance με τίτλο “Breakdown”: Ο καλλιτέχνης εκτελεί δημόσια την μεθοδική
καταστροφή  όλων  των  προσωπικών  του  αντικειμένων,  όλων  των  υλικών  του  υπαρχόντων,  ως
αντίδραση στον καταναλωτισμό, ως αντίδραση στον καπιταλιστικό τρόπο ζωής. Βέβαια δεν παύει έτσι να
τροφοδοτεί με νέο εμπόρευμα την ήδη άκρως εμπορευματικοποιημένη σύγχρονη τέχνη.

Την όλη αυτή πορεία ακμής και παρακμής, αισιοδοξίας και απαισιοδοξίας βλέπουμε ανάγλυφα και
στην ιστορία των ταινιών επιστημονικής φαντασίας. Σε αντίθεση με το λαμπερό, γοητευτικό, ανοξείδωτο
μέλλον των παλαιότερων ταινιών, τα τελευταία 20-30 χρόνια το μέλλον είναι πάντα ζοφερό, οι πλοκές
εκτυλίσσονται μετά από μια μείζονα κοινωνική και οικολογική καταστροφή . [Εικ. 23]

Με την έννοια αυτή ο Μοντερνισμός, στο δευτερεύον και κριτικό σκέλος του, εμπεριείχε τότε όχι
κυρίαρχες καλλιτεχνικές εκφράσεις, οι οποίες σήμερα είναι κυρίαρχες, όπως την εννοιολογική τέχνη, το
χάπενινγκ, το ready made. Και νομίζω ότι δεν μπορούμε να καταλάβουμε τον Μοντερνισμό, παρά μόνο
μέσα από την κατανόηση αυτού που τον ακολούθησε, όπως βέβαια και αυτού που είχε προηγηθεί.

 

Εικόνα 22  Εικόνα 23  

Τελικά, μήπως για όλα αυτά ευθύνονται οι Έλληνες, κάποιοι Έλληνες, κάτοικοι των παραλίων του
Αιγαίου,  τον  8ο,  τον  7ο  και  οπωσδήποτε  τον  6ο  αιώνα  π.Χ.,  που  σπρώχτηκαν  από  την  δική  τους
νομοτέλεια ή σύμπτωση, ας πούμε από την ιστορική τους μοίρα, να θεμελιώσουν, χωρίς να το ξέρουν και
χωρίς να το θέλουν,  τον δυτικό πολιτισμό; Μήπως αν  ο Ξέρξης νικούσε στη Σαλαμίνα δεν θα είχαμε
σήμερα τον πονοκέφαλο της παγκοσμιοποίησης; Και δεν θα είχε ποτέ υπάρξει ο Μοντερνισμός, για να
κάνουμε διαλέξεις γι’ αυτόν; Είναι γνωστό ότι τέτοια ερωτήματα για τα μεγάλα και τα μικρά ιστορικά
φαινόμενα δεν έχουν νόημα, γιατί δεν έχουν λογική απάντηση.

Τελειώνοντας ας συνοψίσουμε.

Ανακεφαλαίωση - συμπεράσματα

Προσπαθήσαμε να δούμε τον Μοντερνισμό ως ένα πολιτισμικό φαινόμενο, που συμπίπτει με την χρονικά
τελευταία του φάση του ∆υτικού πολιτισμού, την Νεωτερικότητα.

Για να το κάνουμε αυτό ακολουθήσαμε το εξής δρόμο:
1. Ορίσαμε ότι ο πολιτισμός, ο κάθε πολιτισμός, εδράζεται σε μια κοσμοαντίληψη, που τελικά είναι ένα
σύστημα αξιών.
2. Παρακολουθήσαμε σε αδρές γραμμές την εξέλιξη του ∆υτικού πολιτισμού, ως πλέγματος παραδόσεων,
ξεκινώντας από τις απαρχές του, στο αρχαϊκό Αιγαίο, όπου πρωτοδημιουργήθηκαν οι ιδρυτικές του αξίες
(άτομο – ορθολογισμός).
3.  Κάπως  αναλυτικότερα  παρακολουθήσαμε  την  εξέλιξη  της  νεωτερικότητας,  και  συγκεκριμένα  την
κοινωνική εξέλιξη, την εξέλιξη της επιστήμης και φιλοσοφίας. Εκεί είδαμε τις βασικές αξίες του δυτικού
πολιτισμού να προσαρμόζονται, να εξειδικεύονται στην περίπτωση της βιομηχανικής κοινωνίας.

Μετά λοιπόν από την αδυναμία, την αντίσταση της δυτικής κοινωνίας στα πρώτα τρία τέταρτα του
19ου  αιώνα,  να  απομακρυνθεί  και  πολιτισμικά  από  την  παραδοσιακή,  την  προβιομηχανική  της
κοσμοαντίληψη και να εκφραστεί «μοντέρνα», δοκιμαστικά κατά το τέλος του 19ου και εκρηκτικά στην
αρχή του 20ου αιώνα,  εμφανίζεται σε όλες τις εκφάνσεις της τέχνης η ενσωμάτωση των νεωτερικών
αξιών, η ενσωμάτωση της νεωτερικής ιδεολογίας στην πολιτισμική έκφραση.

Ο «Μοντερνισμός» λοιπόν σε όλες τις τέχνες εκφράζει την απεριόριστη πίστη στον ορθολογισμό και
στην πρόοδο που αυτός επαγγέλλεται (μέσω της επιστήμης και της τεχνολογίας), την συνειδητοποίηση
της  ριζικής  αποκοπής  από  το  παραδοσιακό  παρελθόν,  την  αποθέωση  του  ατομικισμού,  το  αδιάκοπο
κυνήγι του καινούριου και της πρωτοτυπίας, την ηρωική εξερεύνηση των ορίων του ανθρώπου και της
τέχνης, την διαρκή πρόκληση και έκπληξη.

Πρόκειται για φαινόμενο υπερκείμενο των κοινωνικών και πολιτικών συστημάτων (καπιταλισμός,
υπαρκτός σοσιαλισμός, φασισμός), καθώς είναι έκφραση ενός ευρύτερου πολιτισμικού φαινομένου, της
«νεωτερικότητας», η οποία νεωτερικότητα περικλείει όλα αυτά τα κοινωνικά και πολιτικά φαινόμενα.
Παράλληλα  με  την  κατάφαση  της  νεωτερικότητας  και  της  μοντέρνας  κοινωνίας,  στον  Μοντερνισμό
συνυπάρχουν  από την  αρχή και οι  κριτικές τάσεις,  οι  οποίες επισημαίνουν  τις σκοτεινές πλευρές της
νεωτερικότητας και προειδοποιούν για τα όριά της.
4. Μετά τα μέσα του 20ου αιώνα, οι ανωμαλίες και οι αντιφάσεις της νεωτερικής κοινωνίας έρχονται όλο
και πιο πολύ στο προσκήνιο,  και,  ως συνήθως,  συνειδητοποιούνται πρώτα από την διανόηση.  Αυτή η
συνειδητοποίηση των ανωμαλιών εκφράζεται με διάφορους τρόπους σε όλο το φάσμα της πνευματικής
και  καλλιτεχνικής  παραγωγής.  Καθώς  δεν  υπάρχει  ακόμη  πολιτισμικό  και  κοινωνικό  μοντέλο
εναλλακτικό  του  νεωτερικού,  δηλαδή  καθώς  υπάρχει  μόνο  αμηχανία  για  το  τι  θα  ακολουθήσει,  η
καλλιτεχνική παραγωγή επικεντρώνεται στην κριτική ή στην αντίθεση προς τον Μοντερνισμό, μέσα όμως
από τα εκφραστικά εργαλεία του Μοντερνισμού,  ελλείψει άλλων.  Αυτός είναι ο Μεταμοντερνισμός,  η
Αποδόμηση και όλα τα «Μετά Το Μοντέρνο» ρεύματα.
Έτσι,  στην  αρχιτεκτονική,  στις οπτικές τέχνες κλπ.,  βλέπουμε σήμερα να συνυπάρχουν  ρεύματα που
συνεχίζουν αυτούσια την παράδοση του Μοντερνισμού, παράλληλα με ρεύματα που, ενώ μεταχειρίζονται
αναγνωρίσιμα  στοιχεία  από  τον  Μοντερνισμό,  τουλάχιστο  φαινομενικά  τον  απορρίπτουν,  χωρίς  να
προτείνουν κάτι πραγματικά εναλλακτικό για την αντικατάστασή του. Και αυτό είναι που σήμερα συχνά
μας μπερδεύει, όταν π.χ. επισκεπτόμαστε μουσεία σύγχρονης τέχνης… Όπως αυτό το οποίο σήμερα μας
φιλοξενεί…
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