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Στα μέρη μου, ο όρος «ανεξάρτητος επιμελητής» χρησι-
μοποιείται κατά παράδοση ως ευφημισμός για τον άνεργο 
επαγγελματία  της τέχνης. Και δικαίως. Σε μια χώρα που 
μαστίζεται από ποσοστό ανεργίας 20,8%2, δεν είναι εύκολη 
υπόθεση να βρει κανείς μια δουλειά πλήρους απασχόλησης 
στην πολιτιστική βιομηχανία. Δεν εννοώ ότι όσοι έχουν 
εξασφαλίσει τη βολή μιας θέσης σε ένα ίδρυμα τα βγάζουν 
πέρα εύκολα. Εύγε σε όσους επιτυγχάνουν μια προσομοίω-
ση επαγγελματικής κανονικότητας σε μια πόλη που με τα 
προβλήματά της ενέπνευσε θεσμική κριτική του διαμετρή-
ματος και του προϋπολογισμού της Documenta. Για μας 

τους υπόλοιπους, η ανεξαρ-
τησία είναι βαρύ φορτίο. Σε 
τέτοιο βαθμό που αναζητούμε 
βιοπορισμό αλλού, ιδανικά σε 
συναφείς θέσεις, κατά κύριο 
λόγο στην εκπαίδευση, προ-
κειμένου να διατηρήσουμε 
τις, κατ’ όνομα τουλάχιστον, 
αμειβόμενες επιμελητικές 
πρακτικές μας. Ο συνδυασμός 
οικονομικής σταθερότητας και 
επαγγελματικής φιλοδοξίας 
έχει ακριβό τίμημα στις μέρες 
μας. Όσοι πασχίζουν να τα 
βγάλουν πέρα σε τέτοιες συν-
θήκες και παρόλα αυτά εξακο-
λουθούν να πιστεύουν σε ένα 
υγιές οικοσύστημα στο τοπικό 
πεδίο της τέχνης έχουν προ-
φανώς την πολυτέλεια να θέ-
τουν υψιπετείς στόχους στη 
ζωή τους.  
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Η πολυτέλεια έχει επανεκτιμηθεί και έχει αποκτήσει και-
νούργιο νόημα στην εποχή του ύστερου καπιταλισμού και 
της λιτότητας που φέρνει μαζί του. «Αν λάβουμε υπόψη μας 
κάποιες πρόσφατες εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι 
αδύνατον να αγνοήσουμε το γεγονός πως οι βασικές υλικές 
συνθήκες που είναι απαραίτητες για τον αναστοχασμό και 
την εγγενή στην τέχνη ενσυνείδηση βρίσκονται πλέον σε 
καθεστώς ριζικής επισφάλειας»3. 

Ένας ανεξάρτητος επιμελητής είναι πρώτα και κύρια 
multitasker και ως τέτοιος, πρέπει να έχει πολύπλευρη επάρ-
κεια. Ιστορική γνώση, καλλιτεχνική διορατικότητα, δημιουρ-
γικό χάρισμα, κατάρτιση στην κριτική θεωρία, έφεση στην 
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έρευνα, αισθητήριο 
στην αρχιτεκτονι-
κή σχεδίαση και στη 
σχεδίαση εσωτερι-
κών χώρων, ταλέντο 
στο γράψιμο και την 
επιμέλεια κειμέ-
νων, μεταφραστική 
επάρκεια σε τουλά-
χιστον δύο γλώσσες, 
διαχειριστική επιδε-
ξιότητα, τεχνογνω-
σία στο μάρκετινγκ 
και την επικοινωνία 
στα ΜΜΕ, ικανότη-
τα στην προώθηση, 
κλίση προς το life-
coaching, ικανότητες 
δικτύωσης που δια-
περνούν κοινωνικές, 
εκπαιδευτικές, οικονομικές και εθνικές διαστρωματώσεις, 
αποτελεσματικότητα στην ανεύρεση πόρων, τεχνική εμπει-
ρία και υψηλή αντοχή στα πάρτι. Θα ήταν μεγάλη πρόκληση 
να κοστολογηθεί το σύνολο των επαγγελματικών καθηκόντων 
αυτού του σύγχρονου homo universalis, που εκπληρώνονται 
εντός και εκτός του κανονικού ωραρίου εργασίας. Η αρρύθ-
μιστη αγορά του επαγγέλματος του ανεξάρτητου επιμελητή, 
κοινή γνώση στον κόσμο της τέχνης, είναι ενδεικτική της 
ευρύτερης μεταστροφής στον τρόπο με τον οποίον προσεγγί-
ζεται και ασκείται η εργασία σε διεθνές επίπεδο. Η ελεύθερη 
αγορά οδηγεί σε ανελέητο ανταγωνισμό. Επομένως, το να 
διαγκωνίζεσαι και να πατάς επί πτωμάτων, δεν θεωρείται πια 
αδίστακτη συμπεριφορά, αλλά θεμιτή στρατηγική καριέρας.
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»Η εμφάνιση, ήδη από τη δεκα-
ετία του 90, κυρίως στον Δυτικό 
κόσμο, μεταπτυχιακών προ-
γραμμάτων επιμέλειας εκθέ-
σεων, δίνει την εντύπωση πως 
υπάρχει ένα ολοένα και μεγα-
λύτερο ενδιαφέρον για μελέτη 
της επιμελητικής πρακτικής σε 
ακαδημαϊκό επίπεδο, ίσως επί-
σης και περισσότερες επαγγελ-
ματικές ευκαιρίες για καριέρα 
στο πεδίο. Αναμφίβολα με τις 
πανεπιστημιακές σπουδές το 
επάγγελμα του επιμελητή έχει 
εξελιχθεί τόσο σε θεωρητικό 
όσο και σε πρακτικό επίπεδο κι 
αυτό είναι φυσικά καλό. Ωστό-
σο, τα περισσότερα μαθήματα 
επιμέλειας έχουν υψηλό κόστος 
και επιβαρύνουν τους απο-
φοίτους τους με δυσβάσταχτα 
χρέη. Μπαίνει κανείς εύκολα 
στον πειρασμό να παραφράσει  
τη διαβόητη ρήση της κολε-
κτίβας BFAMFAPhD’s4 και να 
θέσει το ίδιο ερώτημα για τις 
σπουδές επιμέλειας που η κο-
λεκτίβα έθετε για την τέχνη, 
καθώς τα δύο πεδία έχουν ανη-
συχητικές ομοιότητες: «Τι είναι 
μια έκθεση τέχνης την εποχή 
που τα πτυχία επιμέλειας κο-
στίζουν $120,000;». 
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Καθώς στην Ελλάδα η ανώτερη εκπαίδευση παραμένει δω-
ρεάν, δεν θα μπορούσαμε παρά να διαμαρτυρηθούμε για την 
έλλειψη σπουδών επιμέλειας που ωθεί τους Έλληνες σπου-
δαστές να αναζητήσουν πανεπιστήμιο σε κάποια μητρόπολη 
της Δύσης και επομένως να ξεκινήσουν τον δύσκολο αγώνα 
της επί πληρωμή εκπαίδευσης στο εξωτερικό. Πέρα από το 
γεγονός πως αυτά τα πτυχία καθορίζουν κοινωνικοοικονομι-
κά τους παραγωγούς των εικαστικών τεχνών με όρους απο-
κλεισμού, ανησυχώ αν οι συνάδελφοι θα καταφέρουν να απο-
πληρώσουν τα χρέη τους και αν θα επιβιώσουν οικονομικά, 
δεδομένης της σημερινής κατάστασης της αγοράς εργασίας 
στον χώρο της επιμέλειας.

Το αμφιλεγόμενο θέμα της δημιουργικής πρωτοκαθεδρίας 
και το αφήγημα των υποτιθέμενα διαμαχόμενων δημιουργών, 
δηλαδή του καλλιτέχνη και του επιμελητή, ιδίως του ανεξάρ-
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←συνεργασία

τητου επιμελητή, δεν αποτελεί θέμα αν αναλογιστούμε ποια 
είναι η εμβέλεια του μέσου, τοπικού επιμελητή. «Στη μεγά-
λη τους πλειονότητα οι επιμελητές παραμένουν αόρατοι και 
σχετικά άγνωστοι πίσω από τη φαινομενικά ουδέτερη πρό-
σοψη του ιδρύματος η οποία καταπίνει τα πάντα».5 Αυτό επι-
βεβαιώνεται και από θεωρητική άποψη, αν αναλογιστούμε 
πως η έκθεση τέχνης είναι μια αντι-πρόταση που αρθρώνε-
ται σε έναν συγκεκριμένο χρόνο και τόπο.6 Οι εκθέσεις είναι 
εφήμερες. Τα έργα τέχνης που περιλαμβάνουν και τα αντί-
στοιχα αυτόνομα νοήματά τους εξακολουθούν να υπάρχουν 
ύστερα και πέρα από το κλείσιμο μιας έκθεσης. Επομένως, 
κάθε πλαισίωση και ερμηνεία που προβάλλεται εντός και 
κατά τη διάρκεια της έκθεσης είναι γεωγραφικά περιορισμέ-
νη και πρόσκαιρη. Επιμελητές και καλλιτέχνες εργάζονται 
με διαφορετικά μέσα και κατά συνέπεια δεν βρίσκονται σε 
ανταγωνισμό.
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Η εμπειρία μου με διδάσκει πως καλ-
λιτέχνης και επιμελητής εμπλέκονται 
σε έναν αμοιβαία παραγωγικό καλ-
λιτεχνικό διάλογο που περιλαμβάνει 
ηθική στήριξη, θεωρητική διεύρυνση, 
ακόμα και διαχειριστική καθοδήγη-
ση. Λόγω του εγγενούς χαρακτήρα 
του τελικού αποτελέσματος, δημι-
ουργική παραγωγή, επαγγελματίες 
της τέχνης και καλλιτέχνες συνδέ-
ονται με μια υπερβολικά περίπλοκη 
και αλληλοεξαρτώμενη εργασιακή 
φιλία-συνεργασία, την οποία σπάνια 
συναντάμε σε άλλες βιομηχανίες. Το 
ανεκτίμητο προσόν της οικοδόμη-
σης ισόβιων ομότιμων σχέσεων κάνει 
ακόμα πιο περίπλοκη την κοστολόγη-
ση του επαγγέλματος. 

Γιατί λοιπόν συνεχίζουμε να το κά-
νουμε; Γιατί να μην ελαχιστοποιήσου-
με τις απώλειές μας, να σηκώσουμε 
τα χέρια ψηλά, να παραδεχτούμε την 
προσωπική μας ήττα και να πάμε 
να βρούμε μια πραγματική δουλειά; 
Διότι η επιδίωξη επιμελητικού πει-
ραματισμού απαλλαγμένου από την 
πολιτική των ιδρυμάτων, η διευκό-
λυνση καλλιτεχνικών πρακτικών που 
δεν έχουν βρει ακόμη τον δρόμο τους 
προς τον θεσμικό κανόνα ή τον αψη-
φούν, η αμφισβήτηση του ακαδημα-
ϊκού λόγου που αφορά την γλώσσα 
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των εικαστικών και η πρόταση αχαρτογράφητων 
ακόμη μετα-αφηγήσεων των πολιτισμικών ιστο-
ριών είναι ο τρόπος για να επιτύχουμε εκείνον 
τον δημιουργικό πλουραλισμό που επιτρέπει την 
υποκειμενικότητα. Η διατήρηση του επαγγέλμα-
τος του ανεξάρτητου επιμελητή μας επιτρέπει να 
«πολλαπλασιάσουμε τους τρόπους που κοιτάζουμε 
τον κόσμο, τον διαβάζουμε, τον ερμηνεύουμε, τον 
γράφουμε και τον αναπαριστούμε».7 Η επιμελητι-
κή πολλαπλότητα δρα ως καταλύτης για τον εκ-
δημοκρατισμό της πολιτισμικής παραγωγής. Ανα-
ρωτιέται κανείς αν η αποστολή αυτή επιδρά με τη 
σειρά της εξίσου στον εκδημοκρατισμό της πολιτι-
σμικής κατανάλωσης, νομιμοποιώντας όλους εμάς 
ως θεατές και ενεργά μέλη του εξελισσόμενου 
διαλόγου και εμμέσως προωθώντας την εις βάθος 
εμπλοκή του κοινού. Η αιτιώδης σχέση μεταξύ 
τρόπων παραγωγής, διανομής και κατανάλωσης 
έχει αναλυθεί από πολύ πιο διακεκριμένους συγ-
γραφείς. Για να χρησιμοποιήσω όμως τα λόγια του 
Édouard Manet: «το να εκθέτει κανείς σημαίνει να 
βρίσκει συμμάχους στον αγώνα».8 

Τα μεγάλα πολιτιστικά ιδρύματα, λόγω των περί-
πλοκων οργανωτικών δομών τους, δεν έχουν την 
ίδια ευελιξία στον προγραμματισμό τους. Τα μου-
σεία και οι γκαλερί μεγάλης κλίμακας οφείλουν 
να σχεδιάζουν τα προγράμματά τους χρόνια πριν 
προκειμένου να αντεπεξέλθουν στα απαραίτητα 
γραφειοκρατικά στάδια παραγωγής. Ο ανεξάρτη-
τος επιμελητής, αντίθετα, εξαιτίας και της εργα-
σιακής του επισφάλειας, έχει την πολυτέλεια των 
γρήγορων αντανακλαστικών και μπορεί να στήνει 
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εκθέσεις που ανταποκρίνονται πιο γρήγορα και πιο άμεσα 
στις καλλιτεχνικές εξελίξεις και στις μεταβαλλόμενες κοινω-
νικές συνθήκες. Αυτό φυσικά δεν υποβαθμίζει την αξία της 
επιμέλειας εντός ενός ιδρύματος. Για την ακρίβεια, την συ-
μπληρώνει. Σε οποιαδήποτε βιομηχανία, οι αντι-εκδηλώσεις 
τρέφουν και συγχρόνως παρακινούν τους θεσμούς. Ωστόσο, 
οι συγκεντρωτικές ιεραρχίες, οι προσωπικές ατζέντες, τα 
οικονομικά και η μικροπολιτική των μεγάλων ιδρυμάτων θέ-
τουν περιορισμούς στις διαβόητα υποστελεχωμένες επιμελη-
τικές τους ομάδες. Υπό την πίεση των περιορισμών αυτών, οι 
επιμελητές των ιδρυμάτων αναμένονται να τεκμηριώνουν και 
να φροντίζουν τα έργα τέχνης, να διαφυλάσσουν τις εθνικές 
ή ιδιωτικές συλλογές, να επιμορφώνουν το κοινό, να φιλο-
ξενούν χορηγικές εκστρατείες και τελικά να προαγάγουν το 
επάγγελμά τους ως επιμελητές. Οι προϋπολογισμοί των μου-
σείων μειώνονται και οι περικοπές οδηγούν σε ελάττωση του 
μόνιμου προσωπικού, ενώ προκρίνεται η άπαξ ανάθεση σε 
εξωτερικούς ανεξάρτητους επιμελητές  που έχουν μια συγκε-
κριμένη εξειδίκευση -την οποία απέκτησαν στον προσωπι-
κό τους χρόνο- έτσι ώστε να φέρουν στο ίδρυμα τη φρέσκια 
τους ματιά, χωρίς τη δέσμευση της πλήρους απασχόλησης.9 
Η οικονομία της περιστασιακής απασχόλησης (gig economy) 
χτυπάει κόκκινο. 
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Οι ανεξάρτητες επιμελητικές πρακτικές υπάρχουν παρά την, 
αλλά και χάρη στην, άλλη τους όψη: την ευρύτερη, κυρίαρχη 
θεσμική δραστηριότητα. Αυτή η θέση δεν συνιστά μια αντα-
γωνιστική αντίθεση —πώς θα μπορούσε άλλωστε; Είναι απλά 
και μόνο ο οριακός χώρος στον οποίον γεννιούνται οι ιδέες, 
γίνονται πειραματισμοί στην τέχνη, επαναπροσδιορίζεται η 
εργασία και αποδεικνύεται πως η παραγωγή είναι δυνατή και 
εκτός της σφαίρας της λογικής οικονομικής πραγματικότη-
τας. Τα έργα αυτά δεν είναι ούτε δημιουργικά κατώτερα, ούτε 
ηθικά ανώτερα έναντι των άλλων. Απλώς συνυπάρχουν. Οι 
ανεξάρτητες επιμελητικές πρακτικές πρέπει ωστόσο να διεκ-
δικήσουν τον χώρο που δικαιούνται και το κύρος που θέλουν 
να τους αναγνωριστεί. Όχι με την ελπίδα να θεσμοποιηθούν 
-δηλαδή να ενταχθούν σε μια προϋπάρχουσα ιεραρχία συμ-
βολικής και οικονομικής αξίας του κόσμου της τέχνης, αλλά 
για να εξασφαλίσουν πως η μεταιχμιακή κατάσταση που τις 
γέννησε και εν τέλει τις ορίζει θα διατηρηθεί ζωντανή στη 
συνείδησή τους. 

Με αυστηρά οικονομικούς όρους, ένας ανεξάρτητος επιμε-
λητής αξιοποιεί για τη δουλειά του αυτοσχέδιες μεθόδους, 
καθώς οι συνθήκες εργασίας τού επιβάλλουν να εργάζεται 
με τον χαμηλότερο, αν υπάρχει, δυνατό προϋπολογισμό. 
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Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας τέτοιας μεθόδου εί-
ναι η ενεργοποίηση τοποθεσιών και χώρων που έχουν περι-
πέσει σε αχρησία, κυρίως σε υποβαθμισμένες και παραμε-
λημένες αστικές γειτονιές. Είναι κοινό μυστικό ότι η τέχνη 
πηγαίνει εκεί όπου τα χαμηλά ενοίκια παρέχουν τα περισ-
σότερα διαθέσιμα τετραγωνικά. Προβάλλοντας καλλιτεχνι-
κό περιεχόμενο και αναδεικνύοντας εντόπιες πολιτισιμικές 
πρακτικές σε παραμελημένα μέρη, ο ανεξάρτητος επιμελη-
τής προσδίδει πολιτισμικό κεφάλαιο εκεί όπου το ρίσκο της 
οικονομικής επένδυσης είναι υψηλό. Στον κοινωνικά δια-
στρωματωμένο κόσμο της τέχνης, το πολιτισμικό κεφάλαιο 
λειτουργεί ως σταθεροποιητής. Και ως τέτοιος θα έπρεπε 
να αναγνωρίζεται και να ανταμείβεται, αν η πολυφωνία της 
τέχνης παραμένει προτεραιότητα. Στην σκληρή πραγματι-
κότητα των επιχειρήσεων, και αντίθετα με τις επιθυμίες του 
Bourdieu, το πολιτισμικό κεφάλαιο μετασχηματίζεται σε 
υπεραξία, επομένως σε ευκαιρία για επένδυση. 

Η ανεξάρτητη πολιτισμική παραγωγή στρώνει το δρόμο  
σε επενδύσεις γης, άρα και σε ενδεχόμενες αναπλάσεις  
της περιοχής και, ανάλογα με τις συνθήκες, ακόμα και πε-
ριστασιακό εξευγενισμό. Η φούσκα της κτηματομεσιτικής 
αγοράς πρέπει να τρέφεται για να επιβιώνει. Η ελληνική 
πραγματικότητα, που έχει πληγεί από την οικονομική κρί-
ση, είναι ιδιαίτερα γόνιμο πεδίο για την ανάπτυξη τέτοιων 
οικονομικών μοντέλων τα οποία φαίνεται να πετυχαίνουν 
μονάχα όταν λειτουργούν από κάτω προς τα πάνω. 

μετα—ηρωικές 
συμφωνίες
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Αυτή η παρενέργεια του ανεξάρτητου επιμελητή, παρότι 
δεν αποτελεί εγγενές χαρακτηριστικό του επαγγέλματος, 
είναι ένα ισχυρό διαπραγματευτικό εργαλείο σε μια εποχή 
που η ηθική οικονομία δείχνει να έχει χάσει τη δυναμική 
της.

Εν τέλει, ο ανεξάρτητος επιμελητής έχει μια αναφαίρετη δύ-
ναμη: την ανεξαρτησία. Όσο η ελευθερία έκφρασης διώκεται 
ολοένα και περισσότερο σε διεθνές επίπεδο, είναι απαραίτη-
το να προστατεύσουμε τις σπάνιες εκείνες περιπτώσεις που 
έχουν απομείνει στον κόσμο όπου η διάδοση των ιδεών ενός 
ατόμου μας ωθεί να θέσουμε σε διερώτηση προκατασκευα-
σμένες απόψεις για τον κόσμο, αδιαφιλονίκητες αλήθειες, 
και προκαθορισμένα συστήματα σκέψης. Την εποχή του 
post-truth λαϊκισμού και της απενημέρωσης από τα feed των 
κοινωνικών δικτύων, πρέπει να ακονίσουμε τα εργαλεία για 
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την απομυθοποίηση και την αποσαφήνιση. Εν ολίγοις, η ανε-
ξαρτησία επιτρέπει και ταυτόχρονα καλλιεργεί την κριτική 
σκέψη. «Η κριτική είναι απαραίτητη στη δημόσια σφαίρα, 
[…]. Κατά κάποιον τρόπο, η κριτική είναι η ίδια η σφαίρα εν 
δράσει».10

Οι ανεξάρτητοι επιμελητές, όπως και όλοι οι επαγγελμα-
τικοί κλάδοι που έχουν επαναπροσδιοριστεί στις συνθήκες 
μιας νέας τάξης πραγμάτων, πλήττονται από οικονομικές 
μεταβολές που συμβαίνουν σε παγκόσμιο επίπεδο. Αδιαμφι-
σβήτητα, αυτό δεν συμβαίνει επειδή οι εργασιακές συνθήκες  
εξομαλύνθηκαν αλλά επειδή τα εργασιακά και οικονομικά 
ζητήματα καθορίζονται ολοένα και λιγότερο από τις εθνι-
κές κυβερνήσεις. Οι παγκόσμιες δομές εξουσίας πίσω από 
τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές που έχουν ασκήσει πιέσεις 
για απορρυθμίσεις,  απελευθέρωση του εμπορίου και ιδιωτι-
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κοποιήσεις είναι εμφανείς διεθνώς σε ποικίλα επίπεδα. Οι 
προκλήσεις λοιπόν που έχει να αντιμετωπίσει ο ανεξάρτητος 
επιμελητής υπερβαίνουν τα σύνορα. Όπως είναι αναμενόμε-
νο, το βαρόμετρο της επιτυχίας στο επάγγελμα καθορίζεται 
από τη διεθνή του απεύθυνση. Παραδόξως, η υποτιθέμενη 
αποτυχία ενός ανεξάρτητου επιμελητή, ο τοπικός του περι-
ορισμός, δείχνει να είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για 
να χειριστεί κανείς αυτά τα εξωτερικά εμπόδια.

Ένα από τα βασικά καθήκοντα του ανεξάρτητου επιμελη-
τή είναι να χτίζει και να μοιράζεται κοινωνικά δίκτυα. Αυτά 
τα προσωπικά δίκτυα είναι στην ουσία η υπεραξία που ένας 
ανεξάρτητος επιμελητής προσφέρει κάθε φορά που αναλαμ-
βάνει ένα πρότζεκτ. Τέτοιου είδους δίκτυα στον κόσμο της 
τέχνης έχει αποδειχθεί ξανά και ξανά ότι αποτελούν γόνιμο 
έδαφος για συλλογικές συνεργασίες «που θα μπορούσαν να 
χαρακτηριστούν μετα-ηρωικές συμφωνίες».11 Αυτό το μοντέ-
λο έχει επιτυχώς υποστηριχθεί και εφαρμοστεί από καλλιτέ-
χνες, τη μόνη ομάδα στον κόσμο της τέχνης οι εργασιακές 
συνθήκες της οποίας μοιάζουν τόσο πολύ με τις αντίστοιχες 
του τοπικού, ανεξάρτητου επιμελητή. Η ισχυρότερη κινητή-
ρια δύναμη για το χτίσιμο μιας κοινότητας είναι η κοινή γε-
ωγραφία, μια αίσθηση τοπικότητας. Η πάλη για παγκόσμια 
ζητήματα με τοπικά μέσα προσδίδει στον πολιτισμό το είδος 
της γεωπολιτικής σημασίας που θα έπρεπε να έχει.

Η οικοδόμηση ενός ενιαίου μετώπου αλληλεγγύης μετα-
ξύ τοπικών συναδέλφων δεν είναι μια παράτολμη πρόταση. 
Απαιτεί ωστόσο δέσμευση σε μακροπρόθεσμους κοινούς 
στόχους για να καλλιεργηθεί και να οικοδομηθεί η απαραί-
τητη για τη βιωσιμότητα του επαγγέλματος υποδομή. Σε μια 
επαγγελματική ένωση, οι τοπικοί ανεξάρτητοι επιμελητές θα 
έπρεπε να μοιράζονται πληροφορίες, να ορίζουν προδιαγρα-
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φές και να διατυπώνουν αιτήματα. Η ένωση αυτή συνεπάγε-
ται την απώλεια του εγώ και της ανταγωνιστικής δυναμικής 
που έχουν καλλιεργήσει τα τρέχοντα οικονομικά μοντέλα. 
Το πιο σημαντικό ωστόσο είναι πως δεν θα συμμετέχει πια 
κανείς σε έναν μηχανισμό που εκμεταλλεύεται τη δημιουργι-
κή εργασία διατεινόμενος πως πρόκειται για φιλανθρωπικό 
σκοπό. Πάνω από όλα έχει σημασία να διατυπωθεί επιτακτι-
κά το αίτημα πως πρόκειται για ένα διακριτό επάγγελμα με 
συγκεκριμένη αξία. Ο απώτερος στόχος θα έπρεπε να είναι 
ο καθορισμός επαγγελματικών προδιαγραφών, είτε οικονομι-
κών είτε οποιουδήποτε άλλου τύπου, για κάθε πτυχή της ερ-
γασίας του επιμελητή. 

Ένα λογικό και εύκολο σημείο εκκίνησης είναι να υπάρχει 
κοινή κατανόηση για το ποια είναι τα έξοδα μιας έκθεσης. Η 
κάλυψη των εξόδων παραγωγής σε αναθέσεις έργων, ανάλογα 
με το μέγεθος και τις διαστάσεις του έργου, η αμοιβή του καλ-
λιτέχνη για προϋπάρχοντα έργα, ο τιμοκατάλογος συγγραφής 
κειμένων με βάση την καταμέτρηση των λέξεων, οι αμοιβές 
για ομιλίες, η κάλυψη των εξόδων ταξιδιού και φιλοξενίας για 
έρευνα και σχεδιασμό της έκθεσης, η κάλυψη της ασφάλισης, 
οι μετακινήσεις, οι αρχιτεκτονικές μελέτες, οι εγκαταστάσεις, 
ο φωτισμός και ο οπτικοακουστικός εξοπλισμός, η παραγωγή 
του καταλόγου, η σχεδίαση προωθητικού υλικού, οι ανάγκες 
φύλαξης και ξενάγησης, οι εργατο-ώρες επιμέλειας, όλα αυτά 
είναι μετρήσιμα έξοδα. Θα πρέπει να αποφεύγονται πληρωμές 
ανάλογα με τις πωλήσεις, όταν η έκθεση είναι ανάθεση από 
μια εμπορική γκαλερί, προκειμένου να εξασφαλίζεται η επι-
μελητική αυτονομία. Το ύψος του προϋπολογισμού καθώς και 
η κατανομή της εργασίας εξαρτώνται πάντα από το μέγεθος 
του οργανισμού που αναλαμβάνει την παραγωγή, συνεπώς οι 
αμοιβές μπορούν δυνάμει να προσδιορίζονται με βάση ένα πο-
σοστό επί του συνολικού προϋπολογισμού παραγωγής.
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Η κοινοποίηση των προδιαγραφών αυτών σε ενδεχόμε-
νους χρηματοδότες από έναν ενιαίο, ενωμένο επαγγελμα-
τικό φορέα είναι πιο αποτελεσματική από ό,τι θα ήταν η 
επαναδιαπραγμάτευσή τους κάθε φορά ξεχωριστά. Είναι 
επιτακτική ανάγκη ο καθορισμός μιας ισορροπημένης σχέ-
σης μεταξύ ανεξάρτητων επιμελητών και των οργανισμών, 
είτε κρατικών είτε ιδιωτικών, οι οποίοι χρηματοδοτούν και 
υποστηρίζουν την πολιτισμική παραγωγή. Ο ακρογωνιαί-
ος λίθος ενός τέτοιου εγχειρήματος της κοινότητας είναι η 
συλλογική άρνηση συμμετοχής σε παραγωγές μέχρι να ικα-
νοποιηθούν αυτά τα αιτήματα. Οι χρηματοδοτικοί φορείς 
πρέπει να έχουν συναίσθηση των πραγματικών όρων της 
πολιτιστικής παραγωγής.



Κατά κανόνα, το κίνητρο των ανεξάρτητων επαγγελματιών 
της τέχνης είναι η προσωπική φιλοδοξία και το πάθος για 
τις τέχνες. Το αφήγημα αυτό θα πρέπει να θεωρηθεί υπεύ-
θυνο για την ταλαιπωρία του επαγγελματία που δέχεται την 
προσωπική του προβολή και μια αόριστη μορφή άυλης πλη-
ρωμής ως ανταμοιβή για το γεγονός ότι καταφέρνει να κάνει 
τη δουλειά που αγαπά. Αν έχει τόση δύναμη η αγάπη για το 
επάγγελμα ώστε να μας επιτρέπει να εργαζόμαστε υπ’ αυτές 
τις συνθήκες επ’ αόριστον, τότε έχει αναμφίβολα και τη δύ-
ναμη να ξεπεράσει τις προσωπικές φιλοδοξίες και να δημι-
ουργήσει συλλογικά όργανα για την επιβίωσή μας. «Με αυτό 
εννοούμε ότι η αγάπη είναι ταυτόχρονα το πρόβλημα και η 
λύση σε μια αναδυόμενη μορφή υπερδραστήριας και υπερβο-
λικής προσωπικής ανάμειξης που υπερβαίνει τη λογική της 
εκμετάλλευσης και της απομύζησης του μόχθου γιατί κανείς 
δεν επωφελείται στ’ αλήθεια  από την προστιθέμενη αξία 
όταν αυτή εξατμίζεται υπό την αιγίδα της αγάπης ή της αφο-
σίωσης».12 Μπορούμε να διατηρήσουμε τον ρόλο του πολιτι-
σμού στη σύγχρονη κοινωνία μονάχα αν καταφέρουμε να κε-
φαλαιοποιήσουμε το πάθος του επαγγελματία για τις τέχνες 
προς όφελος της συνέχειας της πολιτισμικής παραγωγής. 



indie
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Αθηναίος
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Η ανεξάρτητη αθηναϊκή καλλιτεχνική παραγωγή και ο με-
ταιχμιακός της χώρος θέτει ένα πολύτιμο όριο που δεν θα 
πρέπει να ξεπεράσουμε. Η επιβίωσή του και η ευθύνη της 
εσωτερικής του συνέπειας θα πρέπει να διατηρηθούν ανε-
ξάρτητες από τη διεθνή προσοχή και τις πολιτικές ατζέντες. 
Όχι με έναν τρόπο αυτάρεσκο, ομφαλοσκοπικό, αλλά λαμ-
βάνοντας καθοριστικά υπόψη τις συγκεκριμένες ιστορικές, 
οικονομικές, πολιτικές και κυρίως κοινωνικές συνθήκες που 
τον δημιούργησαν. Αυτές ακριβώς τις συνθήκες επιχειρεί να 
περιγράψει, να κρίνει και εν τέλει να επηρεάσει δομικά. Και 
όχι το αντίστροφο.
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Ε Β Ι Τ Α 
Τ Σ Ο Κ Α Ν Τ Α

Η Εβίτα Τσοκάντα εργάζεται ως ανεξάρτητη 
επιμελήτρια, συγγραφέας και εκπαιδεύτρια 
με βάση την Αθήνα. Αποφοίτησε από το πα-
νεπιστήμιο Rutgers με πτυχίο Ιστορίας της 
Τέχνης και Αγγλικής Φιλολογίας και έλαβε 
μεταπτυχιακό δίπλωμα από το King’s College 
London στον τομέα Πολιτιστικές και Δημι-
ουργικές Βιομηχανίες. Διδάσκει επιμελητικές 
πρακτικές και σύγχρονη Ελληνική τέχνη στο 
Θερινό Πρόγραμμα Ελληνικών Σπουδών του 
πανεπιστημίου Columbia και στο Κολλέγιο 
Διεθνών Σπουδών του πανεπιστημίου Arcadia. 
Έχει συμβάλλει σε αρκετούς εκθεσιακούς κα-
ταλόγους (όπως το Songs of Sabotage, New 
Museum Triennial, 2018) και δημοσιεύσεις 
(όπως το South, as a State of Mind). Μεταξύ 
άλλων έχει επιμεληθεί την έκθεση Keep on 
Keeping on: a visual meta-collection στην γκα-
λερί του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος 
και της έχει ανατεθεί η συνεπιμέλεια της έκ-
θεσης Reverb: New Art from Greece στη Σχολή 
του Μουσείου Καλών Τεχνών, Βοστώνη και 
της 4ης Μπιενάλε της Αθήνας, ΑΓΟΡΑ. Έχει 
συνεργαστεί εκτενώς με ανεξάρτητους χώ-
ρους τέχνης της Αθήνας όπως το 3 137, State 
of Concept και Snehta ενώ το 2018 συνίδρυσε 
την επιμελητική πρωτοβουλία Miss Dialectic.
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ENTERPRISE PROJECTS 
JOURNAL

Το EP Journal είναι μια εκδοτική πρωτοβουλία 
του Enterprise Projects. Πρόκειται για τη δι-
μηνιαία διαδικτυακή έκδοση ενός θεωρητικού 
και ερευνητικού κειμένου σε σχέση με την τέ-
χνη στα Ελληνικά και τα Αγγλικά έπειτα από 
πρόσκληση του Enterprise Projects. Ο αναγνώ-
στης μπορεί να διαβάσει online, να «κατεβά-
σει» ή να τυπώσει κάθε τεύχος, ο σχεδιασμός 
του οποίου ανταποκρίνεται στις ανάγκες του 
εκάστοτε κειμένου.•
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E N T E R P R I S E  
P R O J E C T S

Το Enterprise Projects είναι ένα project της 
Δανάης Γιαννόγλου και του Βασίλη Παπαγε-
ωργίου με έδρα την Αθήνα. Γεννημένο από τη 
διάθεση και την ανάγκη να εκφράσουμε και 
να μοιραστούμε τη δική μας σκοπιά σχετικά 
με τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία, το 
εγχείρημα αυτό έχει ως στόχο τον πειραματι-
σμό και την συνδιαλλαγή: τον πειραματισμό 
σχετικά με την επιμελητική πρόταση, την 
εικαστική δημιουργία και την αυτοοργανω-
μένη λειτουργία· τη συνδιαλλαγή με την καλ-
λιτεχνική σκηνή, το αθηναϊκό κοινό, τον ίδιο 
τον χώρο που φιλοξενεί το project. Ως δομή, 
το Enterprise Projects λειτουργεί αυτόνομα 
και περιοδικά από τον Σεπτέμβριο του 2015 
στους Αμπελόκηπους.
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