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IT’S 
IN THE AIR 

FOR YOU AND ME

Ένα δοκίμιο σχετικά 
με την Τέχνη και τη Ραδιενέργεια
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Κείμενο Κυβέλη Μαυροκορδοπούλου
Mετάφραση Στέλλα Πεκιαρίδη

Επιμέλεια μετάφρασης Θεόφιλος Τραμπούλης
Συντονισμός έκδοσης Δανάη Γιαννόγλου

Σχεδιασμός Bend
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 Το παρόν δοκίμιο αφορά την τέχνη, τη ραδιενέργεια και 
την αμφισημία. Εξετάζει τη διφορούμενη σχέση μεταξύ τέχνης 
και ραδιενέργειας, αλλά και την πιθανώς διφορούμενη φύση 
της εμπειρίας της ραδιενέργειας. Μολονότι συνήθως αποδίδεται 
ιδιαίτερη σημασία στην ατομική βόμβα, εγώ προτιμώ να εστιάσω 
στις περιπτώσεις εκείνες όπου η αμφισημία διεμβολίζει το 
εικαστικά υψηλό που είναι τυπικά συνδεδεμένο με τις πυρηνικές 
εικόνες. Τα έργα τέχνης που θα συζητηθούν πραγματεύονται τη 
ραδιενέργεια με έμμεσους και πλάγιους τρόπους – η ραδιενέργεια 
προσλαμβάνει κοινότοπες μα διφορούμενες μορφές, είτε στο 
φαγητό είτε σε μια οικογενειακή εκδρομή ή σε μια βόλτα στο 
πάρκο. Οι καλλιτέχνες αυτοί διερευνούν τρόπους για να την 
καταστήσουν «αισθητή» και να εξηγήσουν τις πολύπλευρες μορφές 
με τις οποίες υφαίνεται στον ιστό της καθημερινής ζωής· κάποιων 
περισσότερο από άλλων. 
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Δύο πυρηνικές 
στιγμές:

 Το 1982, ο Michael Heizer αποφάνθηκε πως: «Το υπέρτατο 
γλυπτό είναι η βόμβα υδρογόνου» 1. Αυτός ο τολμηρός ισχυρισμός 
συνόψιζε επακριβώς τη ρητορική η οποία έμελλε να μείνει τελικά 
γνωστή με το όνομα «πυρηνικό υψηλό», ένας όρος που περιέγραφε 
την εικόνα καθαυτή της πυρηνικής αποκάλυψης: το νέφος του 
πυρηνικού μανιταριού. Εκείνη την περίοδο, η πυρηνική καταστροφή 
ήταν συνώνυμη με το «τέλος των πάντων» και η εικονογραφία 
των ατομικών μανιταριών αποτύπωνε οπτικά το ενδεχόμενο αυτό. 
Το πυρηνικό υψηλό παγώνει τη λογική, εξαιτίας του δέους και 
της κλίμακας του ατομικού θεάματος. Η εμπειρία του πυρηνικού 
θεάματος δεν αφήνει περιθώρια στην αμφιβολία, αν και το 
αίσθημα του υψηλού είναι εφικτό μονάχα όταν ο θεατής βρίσκεται 
προφυλαγμένος με ασφάλεια και αποστασιοποιημένο βλέμμα. 

1. Το πυρηνικό 
υψηλό



6 7

 Τριάντα δύο χρόνια έπειτα από την παρέμβαση του Heizer, 
το 2014, μια σούπα προσφέρθηκε στους επισκέπτες του Frieze Art 
Fair στο Λονδίνο – την εποχή εκείνη πια μια ουδόλως ριζοσπαστική 
ιδέα μεταξύ των ειδημόνων της τέχνης. Μα η σούπα που σέρβιραν 
ο ιάπωνας καλλιτέχνης της περφόρμανς Ei Arakawa και ο αδερφός 
του, διαβεβαιώνοντας το κοινό πως το γεύμα ήταν ασφαλές προς 
βρώση, ήταν φτιαγμένη από λαχανικά που είχαν καλλιεργηθεί στην 
Φουκουσίμα. Οι αδελφοί Arakawa ζούσαν στη Νέα Υόρκη την εποχή 
του πυρηνικού ατυχήματος και της επακόλουθης ειδησεογραφικής 
του κάλυψης, και είχαν νιώσει συναισθηματική απόσταση 
από το ίδιο το συμβάν· το σερβίρισμα της σούπας ήταν ένας 
τρόπος να γεφυρώσουν αυτό το κενό. Αντί να αποπειραθούν να 
οπτικοποιήσουν τη ραδιενέργεια, υπαινίσσονταν πως η ραδιενεργή 
τοξικότητα αποτελεί πλέον μόνιμη παρουσία στην καθημερινή ζωή.

     Έχει αυτή η σούπα 
γεύση αμφισημίας;

2.

I.	 UNITED	BROTHERS	με	τoν	Miwako	Arakawa,	Does This Soup Taste Ambivalent?,	Frieze	Live	στο	
Frieze	Art	Fair,	Λονδίνο,	14	-	18	Οκτωβρίου	2014.	Φωτoγραφία:	Tomoo	Arakawa.
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 Μια πραγματική άβυσσος χωρίζει τα δύο περιστατικά 
ραδιενέργειας που περιγράψαμε παραπάνω. Το πυρηνικό υψηλό 
καταλήγει σε ένα  θέαμα συγκινησιακά φορτισμένο, ενώ η σούπα 
παραπλανητικά υποδηλώνει μια πράξη που μοιάζει συνηθισμένη. 
Η απόφανση του Heizer πως η βόμβα υδρογόνου είναι το υπέρτατο 
γλυπτό βρήκε το ιδανικό της περιβάλλον στο άνυδρο τοπίο 
της Νεβάδας, στην τραχιά υλικότητα της ατομικής ερήμου που 
γέννησε τα μνημειώδη του εδαφικά έργα. Από την άλλη πλευρά, 
η περφόρμανς του Arakawa μπορεί να αναγνωστεί ως μια μορφή 
αντίστασης στην απατηλή  απόσταση που υπόσχεται το πυρηνικό 
υψηλό ως θέαμα. Όπως ήταν αναμενόμενο, κατά τη διάρκεια 
της φουάρ, οι δυνητικοί καταναλωτές της σούπας δίστασαν να 
πάρουν το μπολ. Ήταν όντως ασφαλές προς βρώση το φαγητό; 
Αυτή η αναποφασιστικότητα βρίσκεται στο επίκεντρο των 
συγκαλυμμένων μορφών τις οποίες ενδύεται η ραδιενέργεια. Έχει 
να κάνει με την εγγενή αβεβαιότητα της ίδιας της ραδιενεργούς 
ακτινοβολίας. Η αμηχανία του επισκέπτη εισάγει στον εκθεσιακό 
χώρο τις αμφισημίες της σωματοποιημένης πυρηνικής εμπειρίας, της 
εμπειρίας που βιώνεται στις πραγματικές πυρηνικές τοποθεσίες και 
τα περίχωρά τους, μακριά από τους καθωσπρέπει χώρους τέχνης. 
Σε μια χειρονομία που αποτελεί την πεμπτουσία της σχεσιακής 
αισθητικής, δεν κοιτάζεις την τέχνη αλλά είσαι πλέον τμήμα της. 
Η ραδιενέργεια υπάρχει στην ατμόσφαιρα για σένα και για μένα. 
Ή τουλάχιστον έτσι τραγουδούσαν ισότονα οι Kraftwerk το 1975 
στο τραγούδι που σήμερα ακούγεται προφητικό και προμηνύει τα 
αβέβαια επακόλουθα των χρήσεων της πυρηνικής ενέργειας. 2

 

II.	 	UNITED	BROTHERS	με	τoν	Miwako	Arakawa,	Does This Soup Taste Ambivalent?,	Frieze	Live	στο	
Frieze	Art	Fair,	Λονδίνο,	14	-	18	Οκτωβρίου	2014.	Φωτoγραφία:	Tomoo	Arakawa.
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III.	 	UNITED	BROTHERS	με	τoν	Miwako	Arakawa,	Does This Soup Taste Ambivalent?,	Frieze	Live	στο	
Frieze	Art	Fair,	Λονδίνο,	14	-	18	Οκτωβρίου	2014.	Φωτoγραφία:	Tomoo	Arakawa.
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 Η έννοια του «πυρηνικού υψηλού» επινοήθηκε τη δεκαετία 
του ’80. Το 1984 η θεωρητικός της λογοτεχνίας και του πολιτισμού 
Frances Ferguson αναρωτιόταν για την απουσία του πυρηνικού 
ολέθρου από τον κατάλογο με τις καταστροφές που καλύπτονταν 
από την ασφάλιση του σπιτιού της̇ τα πάντα έμοιαζαν να είναι 
εκεί εκτός από το ξαφνικό και εκτυφλωτικό τέλος που δήλωνε καθ’ 
όλη τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου η πυρηνική αποκάλυψη. 3 
Η πυρηνική καταστροφή δεν είναι ένας κίνδυνος που μπορείς να 
αναμετρηθείς μαζί του. Από τη καθηλωτική εικονοποιία του Heizer 
ως την κουζίνα καταμεσής μιας φουάρ τέχνης έχουμε διανύσει 
πολύ δρόμο. Mια σούπα με λαχανικά από τη Φουκουσίμα μπορεί 
να θέσει υπό αμφισβήτηση την πολιτική και καλλιτεχνική δυναμική 
του πυρηνικού υψηλού. Όσο την σκεφτόμαστε, ό,τι αρχικά φαινόταν 
ως μια ανώδυνη περφόρμανς αρχίζει να γίνεται άρνηση των 
θεαματικών εικόνων, να σηματοδοτεί τη διαπλοκή του πυρηνικού 
και του καθημερινού και να εκκρίνει αμφισημία. Ας αφήσουμε όμως 
τη σούπα για την ώρα και ας καταπιαστούμε με την αμφισημία στην 
«ατομική έρημο» της δεκαετίας του ’90.
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 Ο κινέζος καλλιτέχνης Cai Guo-Qiang, στη σειρά έργων του  
The Century of the Mushroom Clouds (1996), έθεσε σε αμφισβήτηση την 
αισθητική της ατομικής βόμβας μέσα από μια επιτελεστική δράση 
που επανερμήνευε εμβληματικές τοποθεσίες στην πυρηνική ιστορία. 
Ο καλλιτέχνης επισκέφτηκε διάφορα μέρη τα οποία συνδέονταν 
με τη βόμβα, και στο καθένα ανατίναξε χειροκίνητους εκρηκτικούς 
μηχανισμούς που παρήγαγαν μικροσκοπικά μανιτάρια νέφους. Οι 
τοποθεσίες των περφόρμανς και των αντίστοιχων νοηματοδοτήσεών 
τους ποίκιλλαν: από το Πεδίο Δοκιμών της Νεβάδας ως τη Νέα 
Υόρκη και τη Μεγάλη Αλμυρή Λίμνη, εκεί όπου αποσυντίθεται 
αργά το Spiral Jetty (1970) του Robert Smithson. Ο καλλιτέχνης 
κατέγραψε τον εαυτό του εν δράσει, κυρίως γυρισμένο πλάτη, και 
έκτοτε οι εικόνες που παρήγαγε έχουν κυκλοφορήσει σε ποικίλα 
φορμά, από καρτ-ποστάλ μέχρι φωτογραφίες μεγάλου μεγέθους 
για έκθεση σε γκαλερί. Αντί να αναπαραστήσει την έκρηξη ως μια 
στιγμιαία  κατάσταση εξαίρεσης, ο Cai κυριολεκτικά χαμήλωσε 
την κλίμακα του συμβάντος και υιοθέτησε μια διφορούμενη θέση 
η οποία δεν ήταν ούτε η θέση του θύτη –η εκρηκτική του δράση 
ήταν αθώα, εξάλλου– αλλά ούτε και αυτή του θύματος. Το αμήχανο 
κενό μεταξύ δράστη και θύματος είχε αίφνης καλυφθεί από τον 
ίδιο τον καλλιτέχνη, γεννώντας αμφισημία και αφήνοντας χώρο να 
αναρωτηθούμε για το ρόλο του καλλιτέχνη σε αυτή την ιστορία.

Νέφη πυρηνικής 
αμφιβολίας
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         Είναι ενδεικτικό ότι μία από τις τοποθεσίες της περφόρμανς 
ήταν το έργο αναφοράς του Michael Heizer Double Negative (1969–70), 
η ροπή του οποίου προς τη μνημειακότητα και την καταστροφή 
είναι αδιαμφισβήτητη, καθότι αποτελείται από δύο βαθιές τομές στο 
οροπέδιο Μόρμον της νότιας Νεβάδας. Ο Heizer είχε μετατοπίσει 
240.000 τόνους βράχους και χώμα. Η γεωλογική ρωγμή απλώνεται σε 
μήκος και πλάτος: έχει πλάτος εννέα μέτρα και βάθος δεκαπέντε, και 
εκτείνεται σε μήκος περίπου πεντακοσίων μέτρων. Οι φωτογραφίες 
του Double Negative, όπως συμβαίνει και με τα περισσότερα μεγάλα 
έργα της Land Art, είναι συνήθως εναέριες λήψεις̇ αυτή η «οπτική 
από το πουθενά» έχει υπάρξει το κυρίαρχο τεκμηριωτικό μέσο 
για τα περισσότερα μνημειακά έργα. Από αισθητική άποψη, οι 
αεροφωτογραφίες του Double Negative θυμίζουν τους σκαμμένους 
κρατήρες στην επιφάνεια του εδάφους στο Πεδίο Δοκιμών της 
Νεβάδας (NTS), που επίσης έχουν τεκμηριωθεί με εναέριες λήψεις. 
Ωστόσο, όπως μας υπενθυμίζει  η φιλόδοξη απόφανση του Heizer, το 
Double Negative στοιχειώνεται από το εικαστικά υψηλό της ατομικής 
βόμβας με τρόπους που ξεπερνούν τα μοτίβα της τεκμηρίωσής 
του. Δεν μπορεί παρά να σκεφτεί κανείς το όχι και τόσο μακρινό 
από το Double Negative NTS και τις χίλιες περίπου δοκιμές που 
πραγματοποιήθηκαν πάνω, κάτω και πέρα από το έδαφός του. Τέλος, 
το εν εξελίξει Complex I του Heizer, μια κολοσσιαία κατασκευή κοντά 
στο NTS (σωστά μαντέψατε), που βρίσκεται υπό επεξεργασία από 
το 1972, επιβεβαιώνει για μια ακόμη φορά την πυρηνική κλίση  του 
καλλιτέχνη.

Michael	Heizer,	Double Negative,	1969-70.	Μετατόπιση	240.000	τόνων	ρυόλιθου	και	ψαμμίτη.	 
Άποψη	από	το	Google	Earth.
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         Οι ανατινάξεις του Cai έπαιζαν με την αίσθηση της κλίμακας 
και του θαυμασμού που προκαλούσε το γιγαντιαίο εγχείρημα του 
Double Negative. Αίφνης, η μνημειακή τοποθεσία  ζωντάνεψε από 
μια δράση με παιγνιώδη υφή, η οποία μολαταύτα ανακαλούσε 
απόκοσμες αναμνήσεις από ατομικές βόμβες να πέφτουν πάνω σε 
πόλεις. Η εφήμερη παρέμβαση του Cai , υπονομεύοντας τη λογική 
της μάτσο μνημειακότητας, εισήγαγε αβεβαιότητα στη μέχρι 
πρότινος άτρωτη θέση του Double Negativė είτε ηθελημένα είτε  
όχι, το The Century of the Mushroom Clouds τοποθετεί το έργο του 
Heizer σε ένα διαφορετικό αφήγημα από αυτό που είχε προωθήσει  
η ιστορία της τέχνης. Το μολύνει με ανεπιθύμητα πολιτικά  
νοήματα. Η Emily Eliza Scott έχει τονίσει πόσο σημαντικό είναι να 
ερμηνεύσουμε τα καταξιωμένα έργα της Land Art υπό το πρίσμα  
των τεχνολογικών και στρατιωτικών χερσότοπων, όπως το NTS, 
παρά υπό αυτό της υψηλής μνημειακότητας. Οι τόποι αυτοί, 
φαινομενικά «άδειοι»,  γράφει, είναι ιδιαίτερα δεκτικοί στην 
αφαίρεση και την προβολή και έχουν συμβάλει ώστε η έρημος να 
αποτελεί την ενσάρκωση της ενδεχόμενης πυρηνικής καταστροφής.4 
Για να είμαστε σαφείς, το έργο του Heizer δεν είναι μια απλή μίμηση 
της πυρηνικής επιστήμης. Ωστόσο, εκεί όπου ο Heizer έβλεπε μια 
αισθητική δυνατότητα, ο Cai διάνοιξε χώρο για την «παράλλαξη», 
όπως την ονόμασε ο Hal Foster, δηλαδή για «την μετατόπιση 
ενός αντικειμένου λόγω της κίνησης που επιτελεί ο παρατηρητής 
του». 5 Αυτό σημαίνει ότι η πλαισίωση ενός αντικειμένου του 

Cai	Guo-Qiang,	The Century with Mushroom Clouds: Project for the Twentieth Century	(Mormon	Mesa),	
1996.	Πραγματοποιήθηκε	στην	τοποθεσία	του	Double	Negative,	1969-70	του	Michael	Heizer,	 
οροπέδιο	Μόρμον,	Overton,	Νεβάδα.	14	Φεβρουαρίου	1996.	Πυρίτιδα	και	σωλήνας	από	χαρτόνι.	 
Φωτογραφία:	Hiro	Ihara.	
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ενός παρατηρητή που αλλάζει θέση γίνεται ιδιαιτέρως ταιριαστή 
στην περίπτωσή μας: προσεγγίζουμε τη ραδιενέργεια από ασταθές 
έδαφος, την βλέπουμε με αμφισημία, παρακάμπτοντας ασφαλείς 
αποστάσεις και ευρείες κλίμακες.

 Ωστόσο, αντίθετα από αυτή τη διαδικασία αφαίρεσης,  η 
πρόσκαιρη διαταραχή που επέφερε ο Cai ενέθεσε μια σημαντική 
ποσότητα αμφισημίας σε αυτό που κοιτάζουμε: με μια πρώτη 
ματιά το αχνό σύννεφο από την έκρηξη όντως μοιάζει με μανιτάρι 
νέφους, μόνο που είναι πολύ μικρό για να είναι πυρηνικό. Από τη 
μια πλευρά, η φιγούρα του καλλιτέχνη πλάι στο λευκό συννεφάκι 
–και μάλιστα σε ανθρώπινη κλίμακα– γειώνει τη βόμβα στην 
επικράτεια του πραγματικού, μεταστοιχειώνοντας την τοποθεσία 
του Double Negative στην έδρα μιας ιστορικής αναμέτρησης. Από 
την άλλη, η κυκλοφορία του έργου ως καρτ-ποστάλ το τοποθετεί 
στη σφαίρα του κοινότοπου, γλυκαίνοντας το βάρος του ιστορικού 
του παραδείγματος. Το The Century of the Mushroom Clouds μας 
προειδοποιεί με νηφαλιότητα ότι οι μακροπρόθεσμες συνέπειες 
του 1945 είναι ακόμη γύρω μας, έχοντας πάρει μορφές εξίσου 
τραυματικές και αποτρόπαιες, παρότι αόρατες. 



14 15  Όπως συμβαίνει με πολλές τοξικές βιομηχανικές διαδικασίες, 
η ραδιενέργεια εμπίπτει στην κατηγορία του αθέατου. Και όπως 
συμβαίνει με πολλούς ρύπους, η μη ορατότητα έχει λειτουργήσει 
προς όφελος της πυρηνικής βιομηχανίας. Όταν δεν υπάρχει κάτι 
να δούμε, δεν υπάρχει κάτι ν’ αποδείξουμε, κι έτσι η διατύπωση 
μιας αιτιακής σύνδεσης καθίσταται αδύνατη. Με άλλα λόγια: όταν 
η μη ορατότητα κυριαρχεί, εισβάλλει η αμφισημία. H πρακτική 
της αμερικανίδας φωτογράφου Zoe Strauss εδράζεται σε αυτό 
το μεταίχμιο αμφισημίας το οποίο διανοίγει η δολερή φύση της 
ραδιενέργειας. Το τεκμηριωτικό βλέμμα της Strauss, παρότι θυμίζει 
αναγνωρίσιμα είδη –φωτογραφία τοπίου ή πορτρέτου− δεν γεννά  
ευανάγνωστες εικόνες. Η Strauss είχε περάσει πολύ χρόνο στις 
νοτιοδυτικές ΗΠΑ, μια περιοχή που έχει υπάρξει κεφαλαιώδους 
σημασίας για το ατομικό εγχείρημα, από τη δοκιμή της πρώτης 
ατομικής βόμβας στην έρημο του Νέου Μεξικού, το σημείο που 
τώρα αποκαλείται τοποθεσία Τρίνιτι, ως τις αδρανείς πλέον 
εγκαταστάσεις Rocky Flats στο Κολοράντο, μια μονάδα παραγωγής 
πυρηνικών όπλων, ως αναρίθμητα ορυχεία ουρανίου. Η Strauss 
καταγράφει ανθρώπους που ζουν ή εργάζονται σ’ εκείνα τα μέρη 
και τους χώρους που τους περιβάλλουν,  και οι φωτογραφίες της, 
είτε πρόκειται για πορτρέτα που απεικονίζουν ασθένεια είτε για 

Πέρα από το 
πυρηνικό αθέατο

Zoe	Strauss,	White Sands	(τοποθεσία	Trinity,	Νέο	Μεξικό),	2006.	Ψηφιακή	φωτογραφία.	 
Παραχώρηση	της	καλλιτέχνιδος.	
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οικογενειακούς περιπάτους σε πρώην πεδία 
ατομικών δοκιμών είτε για αυλακωμένα τοπία, 
βρίσκονται στο σημείο τομής των δύο επιφανειών 
– της γης και του ανθρώπινου σώματος. Το 
συνδετικό νήμα είναι ένα πέπλο αμφισημίας. 
Αντί για την θεαματικότητα της βόμβας που 
δεν αφήνει καμία ελπίδα, η Strauss καταθέτει 
στο παρόν το αμφίσημο κληροδότημά της: για 
ορισμένους, ένας τουριστικός προορισμός, για 
άλλους, μια τοποθεσία πληγωμένης ύπαρξης.

 Οι περισσότερες φωτογραφίες απεικονίζουν 
ανθρώπους σε φαινομενικά συνηθισμένα μέρη 
και καταστάσεις, αλλά ορισμένα περιφερειακά 
στοιχεία υπαινίσσονται κάτι διαφορετικό. 
Μια εικόνα του 2006 δείχνει δύο γυναίκες 
να ποζάρουν με φυσικότητα σ’ ένα άνυδρο 
τοπίο. Η λεζάντα, White Sands (Trinity Site, New 
Mexico), μας πληροφορεί ότι πρόκειται για μια 
εκδρομή στην τοποθεσία Τρίνιτι, εκεί όπου είχε 
πραγματοποιηθεί η προπαρασκευαστική έκρηξη 
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για τους βομβαρδισμούς της Χιροσίμα και του 
Ναγκασάκι έναν μήνα αργότερα το 1945. Μία φορά 
τον χρόνο η τοποθεσία ανοίγει για τους τουρίστες 
που επιθυμούν να επιδοθούν σ’ αυτό το ιδιαίτερο 
προσκύνημα. Οι συγκεκριμένες γυναίκες, ωστόσο, 
κομίζουν κάποια  λήθη σ’ αυτή τη βίαιη ιστορία. 
Η αμφισημία εδώ έγκειται σε μια πληροφορία που 
βρίσκεται πέρα από το φωτογραφικό κάδρο, δεν 
συμβαίνει όμως το ίδιο σε άλλες εικόνες της ίδιας 
σειράς. Η Strauss,  αναζητώντας τις αδιόρατες 
συνάφειες ανάμεσα στα σώματα, τη γη και την 
ατμόσφαιρα, εστίασε στις ουλές που είχαν αφήσει 
σε ανθρώπους και τοπία δεκαετίες πυρηνικών 
δοκιμών και παραγωγής όπλων. Παράλληλα με το 
φωτογραφικό της έργο, διεξήγαγε συνεντεύξεις 
με πρόσωπα που αυτοπροσδιορίζονται ως 
“downwinders”, «προσήνεμοι». Ο όρος αναφέρεται 
στους κατοίκους πόλεων κοντά στις περιοχές 
των δοκιμών όπου από το 1945 έως το 1963 (τη 
χρονιά που οι ατμοσφαιρικές ατομικές δοκιμές 
απαγορεύτηκαν) η ραδιενεργή τέφρα είχε ραντίσει 
και είχε εισχωρήσει σε σώματα και τοπία. Η Strauss 
απεικονίζει τη διάχυτη παρουσία της και τονίζει 
την κρίσιμη αλήθεια της φράσης «η ραδιενέργεια 
βρίσκεται στην ατμόσφαιρα».
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Zoe	Strauss,	White Sands	(τοποθεσία	Trinity,	Νέο	Μεξικό),	2006.	Ψηφιακή	φωτογραφία.	 
Παραχώρηση	της	καλλιτέχνιδος.	

Σημαδεμένα τοπία, 
λαβωμένα σώματα
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 Συζητώντας με downwinders και πρώην εργαζόμενους στις 
πυρηνικές υποδομές, έγινε σαφές στη Strauss ότι, για ορισμένους 
ανθρώπους, η ραδιενέργεια βρισκόταν στην ατμόσφαιρα για ακόμη 
περισσότερο καιρό. Έτσι, το έργο της με θέμα τα ραδιενεργά τοπία 
των νοτιοδυτικών Η.Π.Α. είχε επιχειρήσει να μην πέσει θύμα της 
θεαματικότητας της πυρηνικής καταστροφής, αλλά αντιθέτως να 
αναμετρηθεί με τις συγκαλυμμένες και ενίοτε κοινότοπες εκδηλώσεις 
της ραδιενέργειας. Ένα παράδειγμα αποτελεί το Rocky Flats, ένα 
μεγάλο εργοστάσιο κατασκευής πυρηνικών όπλων κατά τη διάρκεια 
του Ψυχρού Πολέμου, όπου τα επίπεδα του καρκίνου σε εργάτες 
και κατοίκους ήταν υψηλά και η πρόσβαση σε αποζημιώσεις υπήρξε 
ανεπαρκής.  

Zoe	Strauss,	Charlie Wolf	(Rocky	Flats,	Κολοράντο),	2009.	Ψηφιακή	φωτογραφία.	 
Παραχώρηση	της	καλλιτέχνιδος.	
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 Ένα ζεύγος φωτογραφιών αντιπαραβάλλει το κοντινό πλάνο 
του κεφαλιού ενός άντρα με την εικόνα ενός άγονου τοπίου. Και 
τα δυο είναι αυλακωμένα – από την ίδια δύναμη, συμπληρώνουν 
και διευρύνουν το ένα το άλλο, συνοψίζουν τις τραυματικές 
επενέργειες της ραδιενέργειας. Στο White Sands (Trinity Site, New 
Mexico) (2006) –απαλλαγμένο πλέον από θεατές– η επιφάνεια 
της γης αναφαίνεται λοφώδης, ανομοιόμορφη, χαρακωμένη από 
ρωγμές πάνω στις οποίες απλώνεται ένα στρώμα από χορτάρια. 
Παρότι δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι τα χάσματα 
σχετίζονται με πυρηνικές δοκιμές, μοιάζουν τόσο με ουλές που 
η αβέβαιη παρουσία της ραδιενέργειας στην εικόνα αναδύεται 
ανάγλυφη. Η αντιπαραβολή αυτού του διφορούμενου τοπίου  
με το πορτρέτο ενός άντρα, του Charlie Wolf (Rocky Flats, CO) 
(2009), εν μέρει επιλύει την αμφισημία. Εδώ η κάμερα εστιάζει  
σε μια χειρουργική ουλή, αποτέλεσμα της βαριάς και ανθυγιεινής 
εργασίας στο Rocky Flats. Ο άντρας πιέζει το τραύμα με τα 
δάχτυλά του, τραβά την προσοχή προς αυτό, ενώ ταυτόχρονα 
μεταμορφώνει την επιφάνεια του δέρματός του σε σημαίνον του 
τοπίου. Το φως της εικόνας είναι λαμπερό σε αντίθεση με αυτό 
του τοπίου, επιτρέποντας μια πολύ λεπτομερή απεικόνιση της 
επιφάνειας του κεφαλιού, και επιτείνοντας τη βεβαιότητα σχετικά 
με το τι κοιτάζουμε.

 Ίσως εμμέσως, η εικόνα παραπέμπει σε ένα αρχείο 
φωτογραφιών από επιζήσαντες της Χιροσίμα και του Ναγκασάκι. 
Το οπτικό αυτό υλικό είχε συγκροτηθεί για λόγους επιστημονικής 
τεκμηρίωσης και περιλάμβανε κοντινά πλάνα των τραυματισμών 
με την κάμερα να εστιάζει τόσο στο ρημαγμένο δέρμα που εντέλει 
οι ταυτότητες των θυμάτων συνήθως χάνονταν. Αντίθετα, στο 
έργο της Strauss το συγκείμενο παρατίθεται ευκρινώς και με την 
αποκάλυψη των τοποθεσιών αποφεύγεται η αντικειμενοποίηση 
του τραυματισμένου σώματος – κάτι που επίσης τεκμαίρεται 
από την ευφάνταστη προέκταση της λαβωμένης επιφάνειας 
της γης πάνω σ’ αυτήν του ανθρώπινου δέρματος. Σε μια άλλη 
φωτογραφία της ίδιας σειράς, μια γυναίκα, που αποδεικνύεται 
πως είναι επιζήσασα από καρκίνο του στήθους και πρώην 
εργάτρια στο Rocky Flats, κρατάει και μας δείχνει να διαβάσουμε 
ένα έγγραφο από το Εθνικό Ινστιτούτο για την Εργασιακή 



20 21

Ασφάλεια και Υγεία το οποίο αναγράφει « Καμία μετάλλαξη 
δεν εντοπίστηκε». Ο αδιάλειπτα απαθής φακός της Strauss ούτε 
θυματοποιεί τα φωτογραφημένα υποκείμενα ούτε μετριάζει το 
φορτίο της ραδιενέργειας. Αντιθέτως, η διακριτή αμφισημία 
της σειράς διανοίγει μιας ζώνη πιθανοτήτων όπου τα πυρηνικά 
φαντάσματα αποσπώνται από το απρόσωπο λεξιλόγιο της πολιτικής 
και των ιατρικών επιστημών για να προσλάβουν τον χαρακτήρα του 
εν εξελίξει, του μη εντελώς επιλυθέντος.

 Η πρακτική της Strauss θέλει να δείξει πως οι πυρηνικές 
καταστροφές δεν  εξαντλούνται σε μια στιγμιαία ατομική λάμψη. 
Η τοξική τους επιμονή είναι αργή και ξεδιπλώνεται σε πολλές 
διαστάσεις: χρονική και χωρική, συναισθηματική και τραυματική, 
σωματική και περιβαλλοντική. Αν μεταθέσουμε το κέντρο του 
ενδιαφέροντός μας από τη θεαματικότητα της βόμβας, αυτού 
του είδους τα έργα τέχνης καταπιάνονται με ένα διαφορετικό 
φάσμα θεμάτων τα οποία αρνούνται τις αισθητικές δυνατότητες 
του πυρηνικού υψηλού. Θέτουν ερωτήματα για τις ασθένειες που 
προκαλούνται από τη ραδιενεργή ακτινοβολία, για την άνιση 
διανομή της τοξικότητας, καθώς και για την εργασία και το 
φύλο. Αυτή η παρατήρηση γίνεται ακόμα τρομακτικότερη καθώς 
η βλάβη που προκαλείται από τη ραδιενέργει είναι συχνά μη 
ποσοτικοποιήσιμη και μπορεί πολύ εύκολα να εκπέσει στο πεδίο 
της αμφισημίας. Για τη γυναίκα που κραδαίνει το έγγραφο του 
ασφαλιστικού συμβολαίου, η εμπειρία της ραδιενέργειας είναι 
διαμετρικά αντίθετη προς την αντικειμενοποιητική ορολογία του 
Εθνικού Ινστιτούτου για την Εργασιακή Ασφάλεια και Υγεία.
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Διαταράσσοντας (πυρηνικά)          
    μνημεία

Στιγμιότυπο	από	το	βίντεο	Aldona,	Emilija	Škarnulytė,	2013.	13	λεπτά,	μονοκάναλο	βίντεο	HD.	 
Παραχώρηση	της	καλλιτέχνιδος.
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 Η πρακτική της Strauss προσδίδει στη ραδιενέργεια έναν 
επιτακτικό και συνάμα μύχιο χαρακτήρα. Τα ζητήματα που θέτει 
η πυρηνική ενέργεια δεν διαπερνούν τις εικόνες της με τρόπους 
ορατούς, μια χειρονομία που μαρτυρεί πως το βαθύτερο θέμα της 
είναι η τρωτότητα, η βαθιά ευαλωτότητα που τίθεται εδώ, τόσο με 
καλλιτεχνικούς όρους όσο και ως προς τα εικονιζόμενα υποκείμενα. 
Η Λιθουανή καλλιτέχνης Emilija Škarnulytė στο βίντεό της Aldona 
(2013), αποκαλύπτει επίσης μορφές τρωτότητας, η οποία εδώ 
επιχρίεται με απροσδόκητη τρυφερότητα. Το έργο έχει στο κέντρο 
του μια ζοφερή μα στοργική αφήγηση στην οποία η εμπειρία της 
ραδιενέργειας είναι απτή με οικείους και ιστορικούς τρόπους. Δείχνει 
τη γιαγιά της καλλιτέχνιδας, την Aldona, να καταπιάνεται με δουλειές 
του σπιτιού: να καθαρίζει μήλα, να τακτοποιεί την κουζίνα της, να 
ακούει ραδιόφωνο στο σπίτι της στη νοτιοανατολική Λιθουανία. Μα 
είναι τυφλή. Το καλοκαίρι του 1986 έχασε την όρασή της, κάτι που οι 
γιατροί απέδωσαν στην καταστροφή του Τσερνόμπιλ λίγους μήνες 
νωρίτερα. Το σώμα της φέρει το σημάδι της (πυρηνικής) ιστορίας, 
την οποία ήρεμα μεταθέτει στο παρόν. Στην ταινία, η Aldona κινείται 
μες σ’ ένα ζωηρό ηχητικά περιβάλλον̇ η ταινία αναπαράγει όμορφα 
την περιβάλλουσα ακουστική, κυρίως πουλιά και το περιστασιακό 
θρόισμα που συνοδεύει τις οικιακές εργασίες. Στην πυρηνική 
ιστορία, ο ήχος έχει τη δική του σημασία, για παράδειγμα η ηχητική 
ανίχνευση της ραδιενέργειας χάρη από τον διαβόητο χτύπο του 
μετρητή Geiger. Παρότι ο ήχος αυτός δεν ακούγεται στην ταινία, 
οι θόρυβοι του περιβάλλοντος κατέχουν κεντρική θέση, ιδιαίτερα 
μάλιστα εν τη απουσία της δυνατότητας της όρασης.

Στιγμιότυπο	από	το	βίντεο	Aldona,	Emilija	Škarnulytė,	2013.	13	λεπτά,	μονοκάναλο	βίντεο	HD.	 
Παραχώρηση	της	καλλιτέχνιδος.
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 Ωστόσο, η ταινία της Škarnulytė, απομακρύνεται κι άλλο από 
την επικράτεια του οπτικού και εισάγει ακόμα μία αίσθηση: την αφή. 
Η καθημερινή ρουτίνα της Aldona περιλαμβάνει έναν περίπατο στο 
Γκρούτας Παρκ, έναν καταπράσινο κήπο, διάσπαρτο από επιβλητικά 
γλυπτά της σοβιετικής περιόδου. Το έργο αποφεύγει να αποδώσει 
τα (πυρηνικά) μνημεία με εικόνες και τα μεταμοστοιχειώνει σε 
αισθητηριακές εμπειρίες. Ο περίπατός της Aldona περιλαμβάνει 
ένα ασυνήθιστο στα μάτια μας τελετουργικό: την ψηλάφηση των 
μεγάλης κλίμακας μορφών του Μαρξ, του Στάλιν και του Λένιν σε 
μια πράξη που εικάζουμε πως είναι αναγνώρισης. Πρόκειται για 
μνημεία ενός αμφιλεγόμενου παρελθόντος που, δεν απαξιώνονται 
κατηγορηματικά, αλλά, αντίθετα,  δέχονται ένα χάδι που σιγά σιγά 
παίρνει τον χαρακτήρα απελευθερωτικής αμφισημίας. 7 Η σωματική 
επαφή με τα μνημεία ξεχειλίζει πράγματι από αμφισημία, καθώς 
παρουσιάζεται ως μια πράξη που επικαλύπτει σχολαστικά τη 
μνημειακότητα. Η κάμερα της Škarnulytė τεκμηριώνει μια γλυκιά και 
συγκινητική διαδικασία, παραπέμποντας έτσι με έναν αφοπλιστικό 
και μύχιο τρόπο σ’ έναν κόσμο ακραίας βίας.
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 Σε αντίθεση με την αίσθηση της 
όρασης διαμέσου της οποίας αποκτούμε 
συνήθως την εμπειρία των μνημείων, το 
σωματικό άγγιγμα όταν το χέρι συναντά 
την πέτρα, αποκαλύπτει μια αμφισημία 
που λειτουργεί αμφίδρομα: η χειρονομία 
της Aldona είναι διφορούμενη μα ακόμη 
πιο διφορούμενο είναι για μας το καθεστώς 
του ίδιου του αγάλματος. Σε ένα πλάνο της 
ταινίας, η Aldona πλησιάζει ένα άγαλμα του 
Λένιν και κάνει μια χειρονομία την οποία 
θα μπορούσαμε να παρερμηνεύσουμε ως 
πράξη ακούσιου θαυμασμού. Σε πρώτη 
ματιά, οι στιβαρές επιφάνειες του γλυπτού 
μπορεί να φαίνονται ανεπηρέαστες από 
το πέρασμα των χεριών της πάνω τους. 
Αυτό το εκκεντρικό τελετουργικό, ωστόσο, 
αναδεικνύει ανάγλυφη την  φαινομενική 
παθητικότητα και αδιαφορία των λίθινων 
μνημείων. Στην ταινία, η αφή αναδύεται ως 
η εξ ορισμού αμοιβαία αίσθηση η οποία 
αντισταθμίζει το παγερό βλέμμα  των 
μνημείων και διανοίγει την πιθανότητα 
μιας αμοιβαιότητας: Η Aldona αγγίζει 
τα γλυπτά και τα γλυπτά αγγίζονται από 
εκείνη. Η Aldona εκτίθεται στα γλυπτά και 
τα γλυπτά εκτίθενται σ’ εκείνη. Η Aldona 
είναι ευάλωτη και τα γλυπτά το ίδιο. Η 
ταινία, αρθρώνοντας το αποτύπωμα του 
Τσερνόμπιλ πάνω σ’ ένα σώμα που έρχεται 
σε απτική επαφή με τη μνημειακότητα, 
προτείνει έναν εναλλακτικό τρόπο για να 
συλλάβουμε τη σταθερότητα. Το έργο αυτό 
της Skarnulyte φέρνει στην επιφάνεια μια 
διακριτική συνάντηση με το πυρηνικό, η 
οποία, διαμέσου του σώματος της γυναίκας 
απελευθερώνεται από το παρελθόν και 
έρχεται να κατοικήσει ένα αμφίσημο παρόν. 
Η άκαμπτη χρονικότητα της μνημειακής 
κλίμακας εξημερώνεται, καθίσταται πλάγια, 
έμμεση.
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 Όπου εμφανίζεται μια βία, προκαλείται καπνός που  
 συγκαλύπτει μια άλλη βία κάπου αλλού: βόμβες, σύνορα,  
 το σύνορο ως βόμβα που πέφτει στις ζωές των ανθρώπων  
 και όλες οι θανατηφόρες συνέπειες που εμμένουν, εμμένουν.

  
 Η πυρηνική καταστροφή εμμένει. Προχωρά, παρασύρει. Δεν 
μπορεί να περιοριστεί σε εκρηκτικές εικόνες και τολμηρές ρήσεις. 
Οι καλλιτέχνες που αναφέρθηκαν στο δοκίμιο αυτό διαβάζουν 
το πυρηνικό με νέους τρόπους και το προσεγγίζουν μέσω της 
εγγενούς του αμφισημίας. Ακόμη σημαντικότερο,  η δουλειά τους 
δεν αποβλέπει στη δημιουργία νέων οπτικών λεξιλογίων αλλά στη 
διερεύνηση και στη διασαφήνιση όσων βρίσκονται ήδη γύρω μας, 
στην τροφή, στα σώματα, στα σπίτια μας. Ένα σημείο από το οποίο 
θα μπορούσαμε ξεκινήσουμε, για να κατανοήσουμε την πυρηνική 
ιστορία, είναι η καθημερινότητα, μες σ’ όλη της την αμφισημία. 
Έχοντας αυτό κατά νου, οι καλλιτέχνες που συζητήσαμε τολμούν 
να καταπιαστούν με  την αμφίσημη παρουσία της ραδιενέργειας 
και προσπαθούν να εντοπίσουν τις αντηχήσεις της στον ιστό του 
καθημερινού. O Ei Arakawa και η Emilija Škarnulytė επικεντρώνονται 
στο πυρηνικό που βρίσκεται κρυμμένο πίσω από το άκακο 
προσωπείο του κοινότοπου. Η Zoe Strauss διερευνά προσεκτικά μια 
πραγματικότητα που υπάρχει πέρα από το βασίλειο του ορατού. 
Τα πάντα είναι θέμα συναντήσεων και προσοχής, της διαφύλαξης 
ενός χώρου ανοιχτού στην αμφισημία – για την πιθανότητα της 
αμφιβολίας την οποία ο Heizer επέλεξε να καταπνίξει στη σιωπή.

Προσεκτικές 
                    Συναντήσεις  

          —Lou Cornum,  
  “The Irradiated International,” 2018 8
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 Νταΐτσι της Φουκουσίμα, όπου τραγούδησαν εναλλακτικούς στίχους στα ιαπωνικά. Το τραγούδι είναι  
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7. Η Λιθουανία βρισκόταν υπό σοβιετική κατοχή τον καιρό της καταστροφής του Τσερνόμπιλ και υπέ 
 στη περιβαλλοντική καταστροφή από την επακόλουθη ραδιενεργή τέφρα. Επιπλέον, μερικούς μήνες  
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28



28 29

 Ευχαριστώ τη Δανάη Γιαννόγλου και τον Βασίλη Παπαγεωργίου 
για την πρόσκληση και τη δημιουργία ενός τόσο φιλόξενου 
εκδοτικού πλαισίου. Ευχαριστώ επίσης τη Στέλλα Πεκιαρίδη για την 
ελληνική μετάφραση, τον Θεόφιλο Τραμπούλη για την προσεκτική 
επιμέλεια του κειμένου, και τον Βίκτωρα Γκόγκα από τους Bend για 
το εντυπωσιακό lay out. Πολλές ευχαριστίες στους εικαστικούς Ei 
Arakawa, Emilija Škarnulytė και Zoe Strauss για την παροχή εικόνων 
των έργων τους, καθώς και στην Alison Sperling για την πολύτιμη 
βοήθεια της. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Ruby de Vos για 
τις συζητήσεις μας γύρω από ζητήματα σχετικά με την πυρηνική 
τεχνολογία, οι οποίες βοήθησαν στη διαμόρφωση του παρόν δοκιμίου. 
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 Η Κυβέλη Μαυροκορδοπούλου είναι ιστορικός τέχνης και 
επιμελήτρια. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζουν στη σχέση 
τέχνης και πυρηνικής τεχνολογίας και ευρύτερα στη σχέση τέχνης 
και επιστήμης. Ολοκληρώνει το διδακτορικό της στην ιστορία 
της τέχνης στην École des hautes études en sciences sociales (EHESS, 
Παρίσι), με υποτροφία του Ιδρύματος Ωνάση. Έχει επιμεληθεί 
εκθέσεις για φορείς όπως το Sonic Acts, το Framer Framed και την 
7η Μπιενάλε της Μόσχας. Πρόσφατα διετέλεσε προσκεκλημένη 
συντάκτρια του περιοδικού RESOLUTION Hot Pictures (2021) και 
του Kunstlicht Nuclear Aesthetics (Vrije Universiteit, 2019). Έχει διδάξει 
στη Βασιλική Ακαδημία Τέχνης στη Χάγη, στο Sandberg Instituut 
στο Άμστερνταμ, στην Esä στη Δουνκέρκη και στο Πανεπιστήμιο 
Carleton στην Οτάβα. Το 2020/2021 συμμετέχει στο 3ο Πρόγραμμα 
Υποστήριξης Καλλιτεχνών του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος της 
ARTWORKS ως υπότροφος επιμέλειας. 

Κυβέλη Μαυροκορδοπούλου
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Το Enterprise Projects είναι ένα project της επιμελήτριας Δανάης 
Γιαννόγλου και του καλλιτέχνη Βασίλη Παπαγεωργίου με έδρα 
την Αθήνα. Το εγχείρημα αυτό έχει ως στόχο τον πειραματισμό και 
την συνδιαλλαγή• τον πειραματισμό σχετικά με την επιμελητική 
πρόταση, την καλλιτεχνική δημιουργία και την αυτοοργανωμένη 
λειτουργία και τη συνδιαλλαγή με την καλλιτεχνική 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. 

Το 2018, το Enterprise Projects ίδρυσε το EP Journal, μία εκδοτική 
πρωτοβουλία που αφορά τη διαδικτυακή δημοσίευση νέων 
θεωρητικών και ερευνητικών κειμένων σε σχέση με την τέχνη στα 
Ελληνικά και Αγγλικά. Ο αναγνώστης μπορεί να διαβάσει online,  
να ‘’κατεβάσει’’ ή να τυπώσει κάθε τεύχος, ο σχεδιασμός του οποίου 
ανταποκρίνεται στις ανάγκες του εκάστοτε κειμένου.

Enterprise Projects & 
EP Journal 
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