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Προσπαθώντας να ανταποκριθώ στην πρόσκληση για τη 
συγγραφή ενός κειμένου που θα φωτίζει κάποια ζητήματα 
θεωρίας και ιστορίας της τέχνης, θα αναφερθώ εδώ στη 
σχέση μεταξύ Λόγου και έργου τέχνης, η οποία αποτέλεσε  
το θέμα της διδακτορικής μου διατριβής.[1]

 Η σχέση μεταξύ κειμένου και εικόνας έχει μακρά 
παράδοση και εκδηλώθηκε μέσα από διαφορετικά 
παραδείγματα στην ιστορία της τέχνης και στους 
διαφορετικούς πολιτισμούς, από την αρχαία Ελλάδα και 
την Ρώμη ως τη σύγχρονη ψηφιακή τέχνη της εποχής του 
διαδικτύου. Επίσης, τα όρια και η αλληλεπίδραση μεταξύ 
λεκτικής και εικαστικής αναπαράστασης έχουν απασχολήσει 
εδώ και αιώνες όχι μόνο την ιστορία και θεωρία της τέχνης, 
αλλά και τους τομείς της αρχαιολογίας, της γλωσσολογίας 
και της φιλοσοφίας. Βασικός μου στόχος ήταν πρωτίστως η 
αποσαφήνιση του πεδίου έρευνας, δηλαδή του τρόπου με 
τον οποίον θα όριζα τον Λόγο στο πλαίσιο της συγκεκριμένης 
μελέτης, και στη συνέχεια η επιλογή των χρονικών όριων, 
των καλλιτεχνών αλλά και των κατάλληλων μεθοδολογικών 
εργαλείων με τα οποία θα ανέλυα το έργο τους.5
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Αποφάσισα να ξεκινήσω ανατρέχοντας στον λεξικολογικό 
ορισμό του λήμματος Λόγος. Οι πιο διαδεδομένες σημασίες 
είναι αυτές της ομιλίας και της γλώσσας – δηλαδή η λέξη 
περιγράφει αφενός την ικανότητα του ανθρώπου να ομιλεί και 
να διατυπώνει τη σκέψη του· και αφετέρου κάθε (συμβολικό) 
σύστημα έκφρασης και επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων. 
Παράλληλα, ο Λόγος συνδέεται με την ιδιότητα του ανθρώπου 
ως έλλογου είναι, την οποία έχει διερευνήσει η φιλοσοφία, 
η επιστήμη –και ειδικότερα τα μαθηματικά, στον βαθμό 
που εκφράζουν τη σχέση αναλογίας μεταξύ δύο μεγεθών ή 
ποσοτήτων–, αλλά και η θεολογία, η οποία συνδέει τον Λόγο 
τόσο με τη θεϊκή υπόσταση όσο και με την εκκλησιαστική 
πρακτική και το κήρυγμα. Ως αντικείμενο των ανθρωπιστικών 
και κοινωνικών επιστημών, ο Λόγος (discourse) υπήρξε επίσης 
συνώνυμος της «γλώσσας σε χρήση», περιλαμβάνοντας το 
σύνολο των μορφών αναπαράστασης, κωδίκων, συμβάσεων και 
συνηθειών της γλώσσας, το οποίο παράγει συγκεκριμένα πεδία 
πολιτισμικών και ιστορικών σημασιών. Πρόκειται δηλαδή για την 
κριτική προσέγγιση που συμβάλλει στην κοινωνική γνώση, ενώ 
παράλληλα εξετάζει τις σχέσεις ισχύος που αναδεικνύονται 
από τη χρήση των εκάστοτε τύπων ή μορφών λόγου.
 
 Ταυτόχρονα, η αρχική χρήση του ρήματος λέγω στον 
Όμηρο με την έννοια του «συγκεντρώνω, συλλέγω», αλλά 
και του «απαριθμώ, μετρώ», όπως και η σύνδεσή του με τα 
μαθηματικά «ως κάτι που επιλέγεται για να υπολογιστεί», 
συνέδεσαν τον λόγο με τη μετρική αναλογία και οδήγησαν 
στη σημασία του ως «διήγηση και ιστορία», δηλαδή ως ένα 
σύνολο γεγονότων που έχουν συγκεντρωθεί και είναι άξια να 
απαριθμηθούν, να ειπωθούν ή να εξιστορηθούν. Έτσι, ο όρος 
Λόγος δεν περιορίζεται και δεν αναφέρεται αποκλειστικά στις 
λέξεις – απεναντίας προσλαμβάνει και αξιολογικό χαρακτήρα 
για το περιεχόμενο και το νόημα αυτού που εκφράζεται. Στην 
πρώιμη ποιητική παράδοση των ραψωδών ο λόγος και ο μύθος 
παρουσιάζονταν ως συνώνυμες λέξεις, στοιχείο που επηρέασε 
τη μεθοδολογική μου προσέγγιση και καθόρισε την κατεύθυνση 
της έρευνάς μου. 6
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Παράλληλα, εξετάζοντας το πώς η σχέση ανάμεσα στην εικόνα 
και στη λέξη εκφράστηκε στη σύγχρονη τέχνη, αναπόφευκτα 
οδηγήθηκα στην εννοιολογική τέχνη. Αυτή η καλλιτεχνική 
τάση που υπήρξε κυρίαρχη στα τέλη της δεκαετίας του 1960 
και τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 1970, άσκησε κριτική 
στον μοντερνιστικό φορμαλισμό του Clement Greenberg και 
ενσωμάτωσε τη γλώσσα ως καθαυτό τμήμα του εικαστικού 
έργου. Η εννοιολογική τέχνη έδωσε προβάδισμα στην ιδέα και 
συστατικό της στοιχείο ήταν οι έννοιες με οργανωμένη δομή· 
πρόκειται δηλαδή για την τέχνη που βρήκε αντιστοιχίες αν όχι 
την ταυτότητά της, στα συστήματα των γλωσσικών σημείων 
συγγενεύοντας με τη λογοτεχνία και τη φιλοσοφία. 

 Οι εννοιολογικοί καλλιτέχνες ενδιαφέρθηκαν περισσότερο 
για την έννοια και τη διαδικασία παρά για το τελικό εικαστικό 
προϊόν, ενώ συγχρόνως ακολούθησαν μια συστηματικο-
μαθηματική κατεύθυνση.[2] Η τάση αυτή εμφανίστηκε παράλληλα 
και υπήρξε συχνά αλληλένδετη με την εννοιολογική τέχνη και 
τη γλωσσολογική στροφή, ενώ ενισχύθηκε από την επικρατούσα 
διεπιστημονική προσέγγιση των φαινομένων. Έμφαση δόθηκε 
στα πρότυπα συστήματα της λογικής, των μαθηματικών και των 
χωροχρονικών σχέσεων και τη συμπόρευση θετικών επιστημών, 
ανθρωπιστικών σπουδών και τέχνης. Στην προσπάθειά τους να 
ανακαλύψουν έναν κανόνα που θα τους βοηθούσε να εκφράσουν 
την κρυφή τάξη των πραγμάτων πίσω από τη φαινομενική αταξία 
του κόσμου, οι δημιουργοί ανέπτυξαν την καλλιτεχνική τους 
πρακτική βάσει της θεωρίας των συστημάτων, του κώδικα, των 
στοιχειωδών μονάδων και των επαναλήψεών τους. Έτσι, τα 
βασικά δομικά στοιχεία του εικαστικού έργου δεν αναζητήθηκαν 
αποκλειστικά στη συντακτική διάρθρωση της γλώσσας, αλλά και 
στη γεωμετρία και στους μαθηματικούς τύπους, «συγγενεύοντας 
φιλοσοφικά με την προ-αισθητική, ορθολογική μεταφυσική 
του όμορφου, ως τάξη της τελειότητας».[3] Εισήγαγαν 
λοιπόν τις έννοιες της μεθόδου και της σειραϊκότητας, τόσο 
στο πλαίσιο της παραγωγής των έργων τους όσο και σε 
αυτό του επαναπροσδιορισμού της φύσης της εικαστικής 
αναπαράστασης. 7

77



 Ωστόσο η δυσκολία της αποσαφήνισης του όρου και 
των χαρακτηριστικών των έργων που εντάσσονται κάτω από 
την ομπρέλα της εννοιολογικής τέχνης, κάνει το ερώτημα «τι 
είναι εννοιολογική τέχνη» –και ιδιαίτερα σε χώρες εκτός του 
αγγλοσαξονικού κανόνα όπως η Ελλάδα– να παρουσιάζεται 
εξίσου πολυσύνθετο με την προσπάθεια ορισμού της έννοιας 
του Λόγου. Ενώ το αμέσως επόμενο ζήτημα που εγείρεται, 
είναι το κατά πόσο μπορεί να μιλήσει κανείς για εννοιολογική 
τέχνη στη χώρα μας, όπου, αν και η τάση της αφαίρεσης 
ήταν ακόμη κυρίαρχη, νέες πειραματικές προσπάθειες και 
καλλιτεχνικοί προβληματισμοί έκαναν την εμφάνισή τους, 
καταφέρνοντας να εδραιωθούν στο μεταδικτατορικό τοπίο  
της περιόδου του 1970. 

 Μία από τις φωνές που προσπάθησαν να ερμηνεύσουν 
την έλευση του «νέου», η κριτικός τέχνης Ελένη Βακαλό 
επιχείρησε να περιγράψει το φάσμα των εικαστικών προτάσεων 
στην Ελλάδα της μεταπολιτευτικής περιόδου και έθεσε ως 
ορόσημο του πριν και του μετά τη φορμαλιστική –και ήδη 
ξεπερασμένη στη διεθνή σκηνή από τη δεκαετία του 1960– 
αφαίρεση. Αυτό αποδεικνύει και ο όρος «μετααφηρημένες» 
τάσεις (post abstraction), τον οποίο χρησιμοποίησε η ίδια 
στη χαρτογράφηση και ανάλυσή της. Συγκεκριμένα η Βακαλό 
επισήμανε τη μετατόπιση από την εικόνα ως αισθητικό 
αποτέλεσμα στην εικόνα ως μέσο, δηλαδή από το εικαστικό 
αντικείμενο στη δράση και τη σημασιολογική αντί της 
αισθητικής αξίας του έργου.[4] Κρίνοντας ότι αυτή η βασική 
επιδίωξη των πρωτοπόρων της αφαίρεσης άνοιξε τον δρόμο για 
μια σειρά αντισυμβατικών πρακτικών της τέχνης της εποχής 
της, σχολίασε ότι: «[η] τέχνη, ακριβώς όπως γίνεται με τη 
γλώσσα, όχι μόνο περιέχει, αποδίνει, μεταφέρει έννοιες άλλα 
τις σχηματίζει επίσης».[5]8
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9

 Παρότι το φάσμα του διαλόγου δεν περιλάμβανε τη 
δημιουργία ενός νέου κριτικού λεξιλογίου που θα περιέγραφε 
την καινούργια καλλιτεχνική πραγματικότητα (άλλωστε η 
κριτική και η θεωρία συχνά έπονται της πράξης και απαιτείται 
περισσότερος χρόνος για την ανταπόκρισή τους), τόσο η 
φόρμα, η μορφή, το υλικό, τα μέσα του έργου όσο και ο ρόλος 
του καλλιτέχνη και του κοινού, που μέχρι πρότινος αποτελούσε 
παθητικό δέκτη, είχαν αρχίσει σταδιακά να μεταβάλλονται. 
Χωρίς λοιπόν να μπορεί κανείς να στοιχειοθετήσει την ύπαρξη 
μις οργανωμένης τάσης με την έννοια των συγκεκριμένων 
εκπροσώπων ή των σαφών χρονικών ορίων, η παρουσία έργων 
με εννοιολογικό προσανατολισμό στην Ελλάδα εντοπίζεται ήδη 
από τα τέλη της δεκαετίας του 1960. 

 Προσεγγίζοντας λοιπόν αρχικά τις διαφορετικές 
ιστορικές, σημασιολογικές, φιλοσοφικές και επιστημονικές 
καταβολές του όρου Λόγος, επέλεξα να μελετήσω τέσσερεις 
διαφορετικές εκφάνσεις του σε σχέση με την εικαστική 
αναπαράσταση, και δη στο πλαίσιο της εννοιολογικής τέχνης: 

 Ως γλώσσα και γραφή, οι οποίες ξεκινούν από 
το πλαίσιο της εννοιολογικής τέχνης και παρουσιάζουν 
καλλιτεχνικές πρακτικές στις οποίες ένα μέρος ή και το 
σύνολο της καλλιτεχνικής έκφρασης αντικαθίσταται με κείμενα 
ή άλλα γλωσσοκεντρικά στοιχεία και κώδικες. Κυρίαρχο 
χαρακτηριστικό των έργων αυτών αποτελεί η παρουσία 
της γραφής ως αυτόνομου περιεχομένου με τις δικές του 
σημάνσεις. 
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10

 Ως ιδέα και συλλογιστικό επιχείρημα, δηλαδή ως 
άμεσο παράγωγο μιας επαγωγικής, ορθολογικής διαδικασίας, 
που βρίσκει ερείσματα στην αρχαία ελληνική και τη μετέπειτα 
αναλυτική φιλοσοφική παράδοση. Το έργο τέχνης παύει 
να απευθύνεται αποκλειστικά και μόνο στις αισθήσεις, και 
παρουσιάζεται ως σύλληψη που λαμβάνει χώρα στο μυαλό  
του καλλιτέχνη, με τον τελευταίο να λειτουργεί ως δημιουργός 
νοημάτων κατ’ αντιστοιχία με τον συγγραφέα. Παράλληλα, 
απαιτεί την άμεση πλέον νοητική ανταπόκριση του κοινού,  
με τη συμμετοχή του οποίου λειτουργεί και νοηματοδοτείται.

 Ως μαθηματική μεταγλώσσα, η οποία στην εξέλιξή 
της συνδέθηκε με τις θεωρίες των συστημάτων και της 
πληροφορίας, αλλά και με τον νέο κλάδο της κυβερνητικής. 
Οι θεωρίες αυτές και τα νέα τεχνολογικά επιτεύγματα των 
υπολογιστών είχαν αρχίσει ήδη από τη δεκαετία του 1970 
να μονοπωλούν το ενδιαφέρον των καλλιτεχνών, οι οποίοι 
αποφάσισαν να ενσωματώσουν τις εφαρμογές τους σε 
εικαστικές συνθέσεις. 

 Ως μύθος, ο οποίος με όρους μεθοδολογικής 
λειτουργικότητας χρησιμοποιήθηκε για να εκφράσει έναν 
τρόπο σκέψης και οργάνωσης της πραγματικότητας. Ιδωμένος 
δηλαδή υπό τη στρουκτουραλιστική σκοπιά, εξετάστηκε σαν 
μια παραδειγματική γλώσσα και ένα ενιαίο σύστημα σήμανσης 
που, απομακρυνόμενο από τον όποιο χαρακτηρισμό του ως 
παράλογου στοιχείου, διέπεται από κανόνες και δομείται 
πάνω σε μια σειρά συστημάτων και κωδίκων. Είτε στη γραπτή 
είτε στην προφορική του εκδοχή, αρθρώνεται πάντα για έναν 
σκοπό και μπορεί έτσι να αποτελέσει ένα εργαλείο χρήσιμο 
για την εξαγωγή συμπερασμάτων και την κατανόηση κυρίαρχων 
μοτίβων, ενώ παράλληλα αντανακλά διαφορετικές κοινωνικές 
συμβάσεις και ηθικές τυπολογίες.

1010



11

 Συντάσσοντας καταρχάς μια ευρεία λίστα έργων 
Ελλήνων δημιουργών, στα οποία ήταν εμφανείς οι 
προαναφερθείσες διαφορετικές εκφάνσεις του Λόγου, 
κατέληξα στην παρουσίαση μιας περιπτωσιολογικής μελέτης 
(case study) εστιάζοντας στο έργο τεσσάρων καλλιτεχνών. 
Αυτοί ήταν ο Κωνσταντίνος Ξενάκης, η Ναυσικά Πάστρα,  
ο Παντελής Ξαγοράρης και η Μπία Ντάβου (εικ. 1–4).  
Η επιλογή βασίστηκε τόσο στην έκδηλη παρουσία του Λόγου 
ως αναπόσπαστου τμήματος του εικαστικού τους έργου, 
όσο και στον κριτικό λόγο και στη μεταγλώσσα, δηλαδή στην 
παραγωγή στοχασμού και θεωρητικών κειμένων που ανέπτυξαν 
οι ίδιοι.

 Στο σημείο αυτό θα αναφερθώ σε τέσσερα παραδείγματα 
έργων τους, τα οποία θεωρώ ότι αποτυπώνουν με τον καλύτερο 
τρόπο τη μετατόπιση που συντελέστηκε από τις πρώιμες 
εξπρεσιονιστικές καταβολές και την αισθητική έκφραση προς 
την αναλυτική γραφή. Ή, σύμφωνα με τα λόγια της Βακαλό, 
το πώς οι καλλιτέχνες «μελετούν τα στοιχεία, τις δυνάμεις 
και τους νόμους των μορφών, όπως θα το έκαναν θέλοντας 
να διαγνώσουν τα συστατικά και τη λειτουργία παραγωγής και 
παραγωγικότητας μιας γλώσσας».[6]
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12
1. Φωτογραφία του Κωνσταντίνου Ξενάκη στην ατομική του έκθεση (1970) στο Malmö Museum της Σουηδίας – 
περιβάλλον της εγκατάστασης Organisation de l’espace avec des signes-cones. Αρχείο Κωνσταντίνου Ξενάκη.
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2. Φωτογραφία της Ναυσικάς Πάστρα στην ατομική της έκθεση Analogiques (1976) στην Galerie Denise René 
– Rive Gauche του Παρισιού. Αρχείο Ναυσικάς Πάστρα. 13
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33. Φωτογραφία του Παντελή Ξαγοράρη στο γραφείο του στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, (μεταξύ 1987–1990). 

Καλλιτεχνικό Αρχείο – Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ), αρνητικά, διαφάνειες και contact, Α/Α 3415, 
δωρεά Ζάφου Ξαγοράρη (2001).14
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15
4. Φωτογραφία της Μπίας Ντάβου στην έκθεση Σειραϊκές δομές 3 – Στήλες και σύννεφα στην Αίθουσα 
Τέχνης Δεσμός (1983) – περιβάλλον της εγκατάστασης Ιστία (1981–1982). Καλλιτεχνικό Αρχείο, Εθνικό Μουσείο 
Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ), φωτογραφίες (Α/Μ & έγχρ.), Α/Α 3422, δωρεά Ζάφου Ξαγοράρη (2001).
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 Το πρώτο τέτοιο παράδειγμα αποτελεί το έργο 
Strassenaktion Berlin (1971) του Κωνσταντίνου Ξενάκη (εικ. 5), 
στο οποίο ο καλλιτέχνης απέδωσε σε δύο διαστάσεις τη δράση 
που πραγματοποίησε την ίδια χρονιά στους δρόμους γύρω από 
τη Σχολή Καλών Τεχνών του Βερολίνου (εικ. 6). Κατά τη διάρκειά 
της, τοποθέτησε σε διαφορετικά σημεία ογδόντα κώνους από 
τους οποίους έβγαιναν μαύροι καπνοί, και έκλεισε την κύρια 
είσοδο της Σχολής (εικ. 7). Μέσα από τη δομική μονάδα του 
κώνου, η οποία υπαγόρευε μια νέα διάταξη του χώρου και της 
κίνησης των περαστικών, ο καλλιτέχνης επιδίωξε να καταθέσει 
ένα καυστικό σχόλιο για τους χώρους και για τον τρόπο με τον 
οποίο επιτελούνται η παραγωγή και η διάδοση της γνώσης. 
Η επιθυμία του να βγει το έργο από τους παραδοσιακούς 
χώρους έκθεσης, και ως εκ τούτου να αντιπαρατεθεί στο 
προηγούμενο σύστημα εικαστικής παιδείας –όπως και στο 
πολιτικοκοινωνικό κατεστημένο– υπήρξε σαφής. Μάλιστα 
δήλωσε ότι «ο περιορισμός της τέχνης μέσα στα μουσεία και 
στα ατελιέ οδηγεί αναπότρεπτα στην πνευματική στασιμότητα…
και είναι υποχρέωση του καλλιτέχνη να μιλήσει “καλλιτεχνικά” 
για πολιτικά προβλήματα του καιρού του». [7] 
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5. Κωνσταντίνος Ξενάκης, Strassenaktion Berlin (1971), γκουάς σε χαρτί, 50 × 65 εκ. Αρχείο Κωνσταντίνου 
Ξενάκη.
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6. Κωνσταντίνος Ξενάκης, Strassenaktion (1971), γκουάς σε χαρτί, 50 × 65 εκ. Αρχείο Κωνσταντίνου Ξενάκη. 18
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19 7. Κωνσταντίνος Ξενάκης, τεκμηρίωση της δράσης Strassenaktion Berlin (1971). Αρχείο Κωνσταντίνου Ξενάκη. 
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 Παράλληλα ο καλλιτέχνης θέλησε να πειραματιστεί 
και με τους παραδοσιακούς τρόπους της εικαστικής 
αναπαράστασης. Δίπλα από τη φωτογραφική αποτύπωση 
του γεγονότος, στο κέντρο του έργου, ο Ξενάκης παρέθεσε 
τον ορισμό της λέξης «κώνος», όπως απαντάται στο 
γαλλικό λεξικό Le Petit Robert. Οι ποικίλες σημασίες του 
καταδεικνύουν πως αυτό το γεωμετρικό στοιχείο, χάρη στην 
εγγενή του απλότητα, μπορεί να έχει διαφορετικά επίπεδα 
χρήσης και να τοποθετηθεί σε πολλαπλά –γλωσσικά και μη– 
περιβάλλοντα. Ο καλλιτέχνης μάλιστα προέβη σε μερικές 
τέτοιες εφαρμογές, ζωγραφίζοντας με γκουάς κατασκευαστικά 
σχέδια και εισάγοντας στερεοτυπικά σχήματα και φόρμες 
που, προερχόμενα από μήτρες (stencils), θα αποτελούσαν 
το κύριο χαρακτηριστικό των έργων του τις επόμενες 
δεκαετίες (εικ. 8). Ο κώνος, μεταμορφωμένος σε σήματα 
της τροχαίας και ιερογλυφικά, έμοιαζε να προτείνει τους 
κανόνες ενός δυνητικού παιχνιδιού, ενώ παρουσιάστηκε ως 
βάση μιας καινούργιας οπτικής γλώσσας. Η επιθετικότητα 
και η σαρκαστική διάθεση της δράσης συγκεράστηκε με την 
ιδέα του παιχνιδιού, ενώ το κοινό οδηγήθηκε σε μια συνθήκη 
περισυλλογής, αμφιβολίας, προβληματισμού, αλλά και 
διασκέδασης. 

 Παραπέμποντας σε ένα αλφάβητο αποτελούμενο από 
σύγχρονα ιδεογράμματα, ο Ξενάκης αποτύπωσε και επανέλαβε 
αυτό το σύστημα σε σειρές και ακολουθίες με συγκεκριμένο 
ρυθμό (εικ. 9). Επιθυμία του ήταν να εκφράσει τις σκέψεις 
του, όπως και να θέσει το πρόβλημα της λειτουργίας της 
γλώσσας. Η τελευταία, χωρίς να συνιστά απλώς και μόνο έναν 
καθρέφτη του φυσικού κόσμου, συμβάλλει στη συγκρότηση 
της πραγματικότητας και των ορίων της. Δημιουργώντας 
τελικά τον δικό του σημασιολογικό κώδικα, ο καλλιτέχνης 
κατάφερε να μελετήσει τη διαδικασία με την οποία οι 
άνθρωποι επεξεργάζονται τις πληροφορίες, κατασκευάζουν και 
μεταδίδουν νοήματα, αλλά και κατανοούν και διαμορφώνουν 
τις εμπειρίες τους. 
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21 8. Κωνσταντίνος Ξενάκης, Cone/Code (1971), γκουάς σε χαρτί, 65 × 50 cm. Αρχείο Κωνσταντίνου Ξενάκη. 
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9. Κωνσταντίνος Ξενάκης, Code de la route et symb. pour organ. (1971), σχέδιο, 89 × 60,5 εκ. Αρχείο 
Κωνσταντίνου Ξενάκη.22
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 Οι νοηματικοί συσχετισμοί που προκύπτουν από το 
αντικείμενο της θεωρητικής ανάλυσης και οι οποίοι ταυτίζονται 
με την καλλιτεχνική διαδικασία που ακολουθήθηκε, βρέθηκαν 
στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και της Ναυσικάς Πάστρα. 
Ήδη από το τέλος της δεκαετίας του 1960, η καλλιτέχνις 
εξέφρασε ρητά την ανάγκη της να προσανατολίσει την εργασία 
της στην αντικειμενική και αυστηρή γλώσσα της γεωμετρίας 
και τη δημιουργία ενός ορθολογικού συστήματος σχέσεων 
που θα βασίζονταν στη λογική ανάλυση και στην επαναληπτική 
δομική μέθοδο. Η παρουσία του Λόγου στο έργο της, με αυτόν 
να εκλαμβάνεται ως αναλυτικός τρόπος σκέψης αλλά και ως 
μεταγλώσσα υπό τη μορφή Μαθηματικού λόγου υπήρξε σαφής, 
όπως θα δούμε στη σειρά Αναλογικά 1 (1968–1976), η οποία 
παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην Galerie Denise René – 
Rive Gauche του Παρισιού το 1976. 
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 Εξετάζοντας τα σχέδια της σειράς παρατηρεί κανείς 
ότι αυτά αποτελούνται από χειρόγραφες σημειώσεις, 
υπομνήματα με σχόλια, σχήματα, αναλογίες και μετρήσεις, 
διαγράμματα και πλέγματα. Πρόκειται για στοιχεία που, χωρίς 
να αντανακλούν την όποια καλλιτεχνική δεξιότητα, υπήρξαν τα 
μέσα που τη βοήθησαν να μεταφράσει αφηρημένες έννοιες 
σε φόρμες και να περιγράψει τον τρόπο διαμόρφωσης του 
έργου της με σαφήνεια και καθαρότητα. Το πρώτο σχέδιο 
της σειράς, με τίτλο Γενική μέθοδος εργασίας (εικ. 10), είναι 
ενδεικτικό αυτής της απόπειρας. Ένα λιτό σχήμα αποδίδει 
σχεδιαστικά και επιχειρεί να εξηγήσει λεκτικά η συλλογιστική 
πορεία της δημιουργού, η οποία ξεκινά από μια βασική 
αξιωματική θεωρητική προϋπόθεση. Αυτή κινείται προς 
δύο κατευθύνσεις: κατά πρώτον προς αυτήν της επαγωγής 
(induction), η οποία νοείται ως ανάλυση στα βασικά στοιχεία· 
και κατά δεύτερον προς αυτήν της απαγωγής (déduction), 
με την έννοια των σχέσεων και της σύνθεσης. Αυτές οι δύο 
πορείες, σύμφωνα με τις οποίες αναπτύχθηκε το καλλιτεχνικό 
της έργο, παρουσιάζονται αλληλεξαρτώμενες και συνθέτουν 
ένα κυκλικό σύστημα εναλλαγής μεταξύ τους. Με αυτόν το 
τρόπο η καλλιτέχνις έθιξε ένα από τα αρχαιότερα δίπολα στην 
ιστορία της φιλοσοφίας: αυτό της διάκρισης ανάμεσα στον 
απαγωγικό (ή παραγωγικό) συλλογισμού –ο οποίος, εκκινώντας 
από μια γενική θέση και βασιζόμενος σε αξιωματικές 
προτάσεις, καταλήγει στη διατύπωση μιας συγκεκριμένης-
ειδικής θέσης– και στον επαγωγικό – στον οποίο, αντιθέτως, το 
νόημα παράγεται μέσα από μεμονωμένες ειδικές θέσεις που 
πιθανολογικά καταλήγουν στο γενικό.
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10. Ναυσικά Πάστρα, Γενική μέθοδος εργασίας, από τη σειρά Αναλογικά 1 (1968–1976), σχέδιο, 23,9 × 24 εκ., 
όπως δημοσιεύθηκε στον κατάλογο της έκθεσης Analogiques στην Galerie Denise René του Παρισιού (1976). 
Αρχείο Ναυσικάς Πάστρα.
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 Στα επόμενα σχέδια της σειράς η Πάστρα συνέχισε να 
μελετά τα δομικά συστατικά συγκρότησης του συστήματος, 
που δεν ήταν άλλα από τα πρωταρχικά και ιδεώδη γεωμετρικά 
σχήματα του κύκλου και του τετραγώνου (εικ. 11). Μέσα από 
τον συνδυασμό τους προχώρησε σε επάλληλες συμμετρικές 
τομές (intersections) (εικ. 12), από τις οποίες προέκυψε ένας 
άπειρος αριθμός δυναμικών μορφών (εικ. 13). Η μεθοδολογία 
που καθιέρωσε βασίστηκε στην έννοια της σειραϊκότητας 
και είχε στόχο την παραγωγή νέων δομικών μονάδων τις 
οποίες θα χρησιμοποιούσε στο καλλιτεχνικό της έργο. 
Κατέληξε έτσι στο «Σύνεκτρον: δομή αποφασιστικά δυναμική 
και αντιπροσωπευτική των προτάσεων που έγιναν δεκτές 
ως αληθινές κατά την έναρξη του συλλογισμού» (εικ. 14).
[8] Πράγματι, αν στη γλώσσα της Πάστρα ο κύκλος και το 
τετράγωνο λειτούργησαν ως φθόγγοι, το σύνεκτρον αποτέλεσε 
τη λέξη-σημαίνον, την υλική μορφή που σηματοδότησε και 
αποτύπωσε την ιδέα της μεθόδου (εικ. 15). Παράλληλα, χωρίς 
να εγκλωβιστεί σε ένα αυτοαναφορικό σύστημα επ’ άπειρον 
επαναλήψεων, σε ένα επόμενο στάδιο δημιούργησε με τον 
συνδυασμό σύνεκτρου–τετραγώνου–κύκλου, τη Σύνθεση αριθ. 
1 ασυμμετρική, την οποία η ίδια ονόμασε «κατάσταση-κατώφλι» 
και μετέφερε στις τρεις διαστάσεις ως γλυπτό (εικ. 16–17). 
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111. Ναυσικά Πάστρα, Αρχικές υποθέσεις: Οι ενότητες Τετράγωνο – Κύκλος, στατικές και ουδέτερες, από 

τη σειρά Αναλογικά 1, (1968–1976), σχέδιο, 23,9 × 24 εκ., όπως δημοσιεύθηκε στον κατάλογο της έκθεσης 
Analogiques στην Galerie Denise René του Παρισιού (1976). Αρχείο Ναυσικάς Πάστρα.27
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212. Ναυσικά Πάστρα, Διαδικασία της διατομής Τετραγώνου – Κύκλου, από τη σειρά Αναλογικά 1 (1968–1976), 

σχέδιο, 23,9 × 24 εκ., όπως δημοσιεύθηκε στον κατάλογο της έκθεσης Analogiques στην Galerie Denise René 
του Παρισιού (1976). Αρχείο Ναυσικάς Πάστρα. 28
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13. Ναυσικά Πάστρα, Αποτέλεσμα της διατομής Τετραγώνου – Κύκλου: Ένας άπειρος αριθμός δυναμικών 
φιγούρων, από τη σειρά Αναλογικά 1 (1968–1976), σχέδιο, 23,9 × 24 εκ., όπως δημοσιεύθηκε στον κατάλογο  
της έκθεσης Analogiques στην Galerie Denise René του Παρισιού (1976). Αρχείο Ναυσικάς Πάστρα.
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414. Ναυσικά Πάστρα, Σύστημα σχέσεων που προσδιορίζει τις μορφές που προκύπτουν από τη διατομή 

Τετραγώνου – Κύκλου, από τη σειρά Αναλογικά 1 (1968–1976), σχέδιο, 23,9 × 24 εκ., όπως δημοσιεύθηκε στον 
κατάλογο της έκθεσης Analogiques στην Galerie Denise René του Παρισιού (1976). Αρχείο Ναυσικάς Πάστρα. 30
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15. Περιβάλλον, δύο στοιχεία Σύνεκτρον, βαμμένο ξύλο, 180 × 270 × 100 εκ., ΧΧΙΙ Salon de la Jeune Sculpture 
(1970), Jardin du Luxembourg, Παρίσι. Αρχείο Ναυσικάς Πάστρα. 
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16. Ναυσικά Πάστρα, Σύνεκτρον – Tετράγωνο – Kύκλος, Αναλογικά 1 (1968-1976), ντουραλουμίνιο,  
19,5 × 81 × 81 εκ.32
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17. Η Ναυσικά Πάστρα  [δεύτερη από αριστερά] και ο Εμμανουήλ Μαυρομμάτης [τρίτος από αριστερά] το 
1974 στο Mirepoix μετά την ολοκλήρωση του γλυπτού-περιβάλλοντος Σύνεκτρον – Tετράγωνο – Kύκλος.  
Αρχείο Ναυσικάς Πάστρα. 
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 Χωρίς να μπορούμε να προβούμε εδώ στην ανάλυση 
όλων των μετέπειτα βημάτων που αντιστοιχούν στις διαδοχικές 
φάσεις εξέλιξης του υπό δόμηση συστήματος, αξίζει να 
τονιστεί ότι τα σχέδια όλων των Αναλογικών σειρών της 
Πάστρα χαρακτηρίζονται από αναλυτική αυστηρότητα και 
συστηματικό σχεδιασμό, ενώ δίνουν βάρος στην ιδέα και 
τη διαδικασία που προηγείται της εκτέλεσης. Δημιούργησε 
ένα μοτίβο συλλογισμών που συμπύκνωσε μια υπόρρητη 
φιλοσοφική διαδικασία ή, όπως η ίδια έγραψε, «[μια] εργασία 
[που] θα μπορούσε να θεωρηθεί σαν ορισμός των συνθηκών 
και των τρόπων μιας συμπεριφοράς σκέψης και η μέθοδος σαν 
αντικείμενο της καλλιτεχνικής εργασίας» (εικ. 18).[9] 
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18. Ναυσικά Πάστρα, Αυτο-οργάνωση ενός συστήματος Σχέσεων, από τη σειρά Αναλογικά 1 (1968–1976), 
σχέδιο, 23,9 × 24 εκ., όπως δημοσιεύθηκε στον κατάλογο της έκθεσης Analogiques στην Galerie Denise René 
του Παρισιού (1976). Αρχείο Ναυσικάς Πάστρα. 
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 Πεποίθηση όμως και του Παντελή Ξαγοράρη υπήρξε 
ότι τα μαθηματικά, ως μια άλλη γλώσσα ανάλογη με τις 
φυσικές, είναι δυνατόν να κωδικοποιήσουν ιδέες και να βρουν 
καλλιτεχνικές εφαρμογές συμβάλλοντας στην επικοινωνία. 
Με τη διττή ιδιότητα του καλλιτέχνη και του επιστήμονα, 
χρησιμοποίησε λογικούς συλλογισμούς, μαθηματικές 
έννοιες και γεωμετρικές δομές (κυρίως αυτές της ανώτερης 
γεωμετρίας και τοπολογίας, της θεωρίας των συστημάτων 
και της θερμοδυναμικής, και των πιθανοτήτων), τόσο για την 
υποστήριξη των θεωρητικών του αναζητήσεων όσο και για το 
ίδιο το καλλιτεχνικό του έργο. 

 Πιο συγκεκριμένα, η μύηση του καλλιτέχνη στους 
ηλεκτρονικούς υπολογιστές έγινε στις αρχές της δεκαετίας 
του 1970. Ο καλλιτέχνης πίστευε ότι οι δυνατότητες, αλλά 
και τα προβλήματα που προκύπτουν από τη χρήση αυτού του 
εργαλείου ήταν σημαντικά, συγκροτώντας μια αδιερεύνητη 
περιοχή μελέτης στην Ελλάδα. Σε σχέση με την προσωπική 
του εργασία, συνειδητοποιώντας ότι οι υπολογιστές μπορούν 
να αποτελέσουν το μέσο για την κατανόηση της διαρθρωμένης 
τάξης και επομένως για την ανάδειξη της αισθητικής αξίας, 
αποφάσισε να τους χρησιμοποιήσει στο έργο του Συμμετρίες 
του κύβου του 1971 (εικ. 19–21). 
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19.

19. Παντελής Ξαγοράρης, Συμμετρίες του κύβου (1971), σχέδιο με ηλεκτρονικό υπολογιστή τύπου UNIVAC 1107, 
χρόνος εκτελέσεως 24,09 δευτερόλεπτα (έργο που αναπτύχθηκε με το πρόγραμμα του A. Parkin στο Κέντρο 
ηλεκτρονικών Υπολογιστών Κ.Α. Δοξιάδη [DACC]). Φωτογραφία από τη διδακτορική διατριβή του καλλιτέχνη με 
τίτλο Γεωμετρικοί μετασχηματισμοί και μορφή (αδημοσίευτη), Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 1981.
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20. Παντελής Ξαγοράρης, Συμμετρίες του κύβου (1971), σχέδιο με ηλεκτρονικό υπολογιστή τύπου UNIVAC 1107, 
χρόνος εκτελέσεως 24,09 δευτερόλεπτα (έργο που αναπτύχθηκε με το πρόγραμμα του A. Parkin στο Κέντρο 
ηλεκτρονικών Υπολογιστών Κ.Α. Δοξιάδη [DACC]). Φωτογραφία από τη διδακτορική διατριβή του καλλιτέχνη με 
τίτλο Γεωμετρικοί μετασχηματισμοί και μορφή (αδημοσίευτη), Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 1981.38
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21. Παντελής Ξαγοράρης, Συμμετρίες του κύβου (1971), σχέδιο με ηλεκτρονικό υπολογιστή τύπου UNIVAC 1107, 
χρόνος εκτελέσεως 24,09 δευτερόλεπτα (έργο που αναπτύχθηκε με το πρόγραμμα του A. Parkin στο Κέντρο 
ηλεκτρονικών Υπολογιστών Κ.Α. Δοξιάδη [DACC]). Φωτογραφία από τη διδακτορική διατριβή του καλλιτέχνη με 
τίτλο Γεωμετρικοί μετασχηματισμοί και μορφή (αδημοσίευτη), Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 1981.
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 Αυτό υπήρξε το πρώτο τέτοιο καλλιτεχνικό παράδειγμα 
στην Ελλάδα και τα σχέδια-αποτελέσματα που προέκυψαν 
συμπεριλήφθηκαν στην πρωτοποριακή έκθεση Η τέχνη  
των υπολογιστών (Αθηναϊκό Τεχνολογικό Ινστιτούτο [ΑΤΙ],  
1971). [10] Ο καλλιτέχνης πραγματοποίησε την εκτέλεση των 
σχεδίων αυτών ύστερα από πρόσβαση που απέκτησε στο 
Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Δοξιάδη (DACC) και  
τον υπολογιστή τύπου UNIVAC 1107. Σε συνεργασία με τον  
A. Parkin, κατασκεύασε ένα αλγοριθμικό πρόγραμμα γραμμένο 
σε γλώσσα υπολογιστών Cobol ώστε να σχεδιαστούν όλες 
οι συμμετρίες του κύβου στον τρισδιάστατο χώρο με χρόνο 
εκτελέσεως 24,09 δευτερόλεπτα. Ο καλλιτέχνης εξέτασε 
μόνο τις συμμετρίες που διατηρούν τον προσανατολισμό του 
χώρου, οι οποίες είναι 24 σε αριθμό και δημιουργούνται από 
κατάλληλες στροφές γύρω από συγκεκριμένους άξονες. 

 Όπως έγραψε ο ίδιος,[11] οι νέοι ορίζοντες που του 
άνοιγε η χρήση του υπολογιστή αφορούσαν δύο επίπεδα. 
Κατά πρώτον, από αλγοριθμική άποψη, ο υπολογιστής έδινε τη 
δυνατότητα επεξεργασίας και παραμόρφωσης της αρμονίας 
και της συμμετρίας διαφόρων σύνθετων γεωμετρικών 
σχημάτων βάσει ενός κανόνα/αλγορίθμου. Προκάλεσε λοιπόν 
εντύπωση στον καλλιτέχνη το γεγονός ότι ξεκινώντας από την 
κανονικότητα και εφαρμόζοντας έναν αλγόριθμο, δηλαδή έναν 
λογικό τρόπο αλλαγής, κατέληξε σε σχήματα φαινομενικά 
ασύμμετρα. 
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 Κατά δεύτερον, από στοχαστική άποψη, ήταν δυνατόν 
να γεννηθούν τυχαία στοιχεία κατά τη διαδικασία παραγωγής 
του έργου, πέρα από τις προθέσεις του δημιουργού του. 
Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η επεξεργασία του έργου 
έγινε από ένα πρόγραμμα που δημιουργούσε διαφορετικά 
στιγμιότυπα του αρχικού σχεδίου. Κάθε στιγμιότυπο είχε μια 
πιθανότητα να εμφανιστεί, η οποία ήταν, όπως ονομάζεται στην 
θεωρία πιθανοτήτων, η κατανομή πιθανότητας της τυχαίας 
μεταβλητής. Μάλιστα, μερικά χρόνια αργότερα (το 1974), κατά 
το διάστημα της παραμονής του ως υπότροφος στο Κέντρο 
Ανωτέρων Οπτικών Μελετών του Τεχνολογικού Ινστιτούτου 
Μασαχουσέτης (Center for Advanced Visual Studies, MIT), ο 
Ξαγοράρης κατάφερε στις προηγούμενες αναζητήσεις του 
σχετικά με τις Συμμετρίες του κύβου να προσθέσει το στοιχείο 
του χρώματος στον σχεδιασμό, εξερευνώντας νέα εκφραστικά 
μονοπάτια (εικ. 22–24).

 Ο καλλιτέχνης μέσω αυτού του έργου θεώρησε ότι οι 
κλασικοί κανόνες κάλλους, οι οποίοι στηρίζονταν στις έννοιες 
της συμμετρίας και της αρμονίας και για αιώνες αποτελούσαν 
μέτρο της ωραιότητας, ήταν πλέον ανεπαρκείς για την κατανόηση 
και τη δημιουργία των σύγχρονων έργων τέχνης. Επιδίωξε λοιπόν 
να θεμελιώσει σε ένα έργο τους νόμους και τους κανόνες που 
θα εξασφάλιζαν την τάξη και την οπτική οργάνωση, θεωρώντας 
ότι αυτοί είναι δυνατόν να καταστούν αντικειμενικοί. Στην έρευνά 
του χρησιμοποίησε νέα δεδομένα που σχετίζονταν με τη μελέτη 
της τάξης και της αταξίας στη βάση της κυβερνητικής, των 
συστημάτων και της θεωρίας πιθανοτήτων (εικ. 25). Πεποίθησή 
του ήταν ότι θα έπρεπε να εισαχθεί μια νέα γλώσσα, ένας 
επιστημονικός Λόγος δομημένος σε καινούργιους μαθηματικούς 
κανόνες μέτρησης της αισθητικής αξίας. Όπως μάλιστα ο ίδιος 
ανέφερε, «η εργασία (τ)ου χαρακτηρίζεται από μια προσπάθεια 
δημιουργίας ενός συστήματος, μιας πνευματικής πειθαρχίας, 
η οποία θεμελιώνεται θεωρητικά με την εισαγωγή λογικών 
σχέσεων και μαθηματικών εννοιών και δομών στην οργάνωση  
των έργων (τ)ου». [12]
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22.

22. Παντελής Ξαγοράρης, Συμμετρίες του κύβου (1974–1976), σχέδιο / εκτύπωση σχεδίου από υπολογιστή 
σε μουσαμά, 59 × 59 εκ. Συλλογή του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ), Aρ. Εισ. 423/02, δωρεά 
Ζάφου Ξαγοράρη (2002).
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23. Παντελής Ξαγοράρης, Συμμετρίες του κύβου (1974–1976), σχέδιο / εκτύπωση σχεδίου από υπολογιστή σε 
μουσαμά, 59 × 59 εκ. Συλλογή του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ), Aρ. 424/02, δωρεά Ζάφου 
Ξαγοράρη (2002).
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24. Παντελής Ξαγοράρης, Συμμετρίες του κύβου (1974–1976), σχέδιο / εκτύπωση σχεδίου από υπολογιστή 
σε μουσαμά, 59 × 59 εκ. Συλλογή του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ), Aρ. Εισ. 425/02, δωρεά 
Ζάφου Ξαγοράρη (2002).
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25. Παντελής Ξαγοράρης, Συνθέσεις με φωτεινά τετράγωνα, εκτέλεση: υπολογιστής XDP1, MIT-CAVS 
(λεζάντα από το περιοδικό Εικαστικά, Μάιος 1984). Καλλιτεχνικό Αρχείο – Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης 
(ΕΜΣΤ), slides, Α/Α 3555, δωρεά Ζάφου Ξαγοράρη (2001).
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 Την ίδια επιθυμία για άρθρωση ενός προσωπικού 
εικαστικού Λόγου, απαλλαγμένου από τους περιορισμούς 
των καθιερωμένων μορφών ανταλλαγής μηνυμάτων, ο 
οποίος με την απλότητα και τον δομημένο χαρακτήρα του 
δεν θα επιδέχεται παρερμηνείες, αναζήτησε και η Μπία 
Ντάβου. Χωρίς να έχει την αντίστοιχη προπαιδεία στις 
θετικές επιστήμες, αλλά συμπορευόμενη με τις ερευνητικές 
ανησυχίες του συνοδοιπόρου της στη ζωή Παντελή Ξαγοράρη, 
αποφάσισε να προσεγγίσει την τεχνολογία των ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, τις θεωρίες της πληροφορίας, των πιθανοτήτων 
και των συστημάτων. 

 Η νέα γνώση που απέκτησε αποκρυσταλλώθηκε στην 
ενότητα έργων της Σειραϊκές δομές 1, 1978 (εικ. 26), οι 
οποίες αποτύπωναν ένα δυαδικό σημειογραφικό σύστημα 
αρίθμησης που είχε ως βάση του τα δύο ψηφία (0 και 1), αλλά 
και την ακολουθία Fibonacci. Στο προσκήνιο της έρευνάς της 
βρέθηκαν οι έννοιες της διαδικασίας, της επανάληψης, της 
ακολουθίας και της σειραϊκότητας, ενώ για τη σύνταξη της 
προσωπικής της μεταγλώσσας χρησιμοποίησε τον αλγόριθμο 
και τη γραφική αναπαράσταση του κώδικα, όπως αυτή 
προκύπτει από τη δυαδική γλώσσα των υπολογιστών μηχανών 
(εικ. 27–28). Με το ενδιαφέρον της μετατοπισμένο από το 
εικαστικό αποτέλεσμα στην καθαυτή διαδικασία παραγωγής 
του έργου, η Ντάβου· από πολλές απόψεις ακολούθησε έναν 
καθαρά εννοιολογικό άξονα λειτουργίας της τέχνης (εικ. 29).

 Η απλότητα, η επεκτασιμότητα, η σαφήνεια και η 
ταχύτητα του συστήματος υπήρξαν τα βασικά χαρακτηριστικά 
που ενδιέφεραν την Ντάβου• στοιχεία που τη βοήθησαν να 
συλλάβει το νόημα της ίδιας της γραφής, να αποσαφηνίσει την 
ποιότητα του εκπεμπόμενου καλλιτεχνικού της μηνύματος και 
να επικοινωνήσει με το κοινό τις απόψεις της για τη διττή φύση 
του κόσμου. Παρ’ όλα αυτά, η καλλιτέχνις ένιωσε, ότι, αν και η 
δυαδική λογική των μηχανών είχε αναμφισβήτητα εξασφαλίσει 
μια πρωτοφανή ανάπτυξη σε πολλές διαφορετικές εκφράσεις 
της ανθρώπινης ύπαρξης, η τεχνολογική ανάπτυξη δεν 
αποτελούσε πανάκεια. 
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26. Μπία Ντάβου, Σειραϊκές δομές (1978), σχέδιο, μελάνι σε χαρτί μιλιμετρέ, 21 × 28,2 εκ. Συλλογή του 
Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ), Aρ. Εισ. 308/02, δωρεά Ζάφου Ξαγοράρη (2002).
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27. Μπία Ντάβου, Σειραϊκές δομές (1978), σχέδιο, μελάνι σε χαρτί μιλιμετρέ, 19,8 × 29,7 εκ. Συλλογή του 
Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ), Aρ. Εισ. 301/02, δωρεά Ζάφου Ξαγοράρη (2002).
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28. Μπία Ντάβου, Σειραϊκές δομές (1978), σχέδιο, μελάνι σε χαρτί με προτυπωμένο κάναβο, 19,4 × 27,2 εκ. 
Συλλογή του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ), Aρ. Εισ. 276/02, δωρεά Ζάφου Ξαγοράρη (2002).49
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29. Φωτογραφία της Μπίας Ντάβου από την αποτύπωση του κώδικα Fibonacci κατασκευασμένου με τούβλα. 
Καλλιτεχνικό Αρχείο – Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ), φωτογραφίες (Α/Μ), Α/Α 3424, δωρεά 
Ζάφου Ξαγοράρη (2001).



51

 Η ίδια προέταξε τον βαθιά κοινωνικό χαρακτήρα της 
τέχνης, την απελευθέρωση από τη μηχανική επανάληψη και τον 
κωδικοποιημένο τρόπο ζωής, και έναν διάλογο με την ιστορία 
του πολιτισμού. Χωρίς να αυτοπαγιδευτεί στους περιορισμούς 
της διανοητικής της κατασκευής, προέβη στην υπονόμευση του 
απόλυτου της γλώσσας της επιστήμης χάριν της διαίσθησης, 
της ασύνειδης και κοινά βιωμένης εμπειρίας του Μύθου, και 
της χειρωνακτικής εργασίας της υφαντικής.

 Έχοντας ήδη ράψει με κόκκινη κλωστή σε λινάτσα μία 
από τις Σειραϊκές δομές της για την έκθεσή της στην αίθουσα 
τέχνης Δεσμός το 1976, αντιλήφθηκε τον αέναο χαρακτήρα 
της διαδικασίας (γ)ραφής, ενώ μέσα από την ανάγνωση των 
ομηρικών στίχων προσπάθησε να συνδεθεί με τον ποιητικό 
λόγο. Συνειδητοποιώντας ότι η τέχνη, αν ήθελε να συνομιλήσει 
με το κοινό έπρεπε να αναπτυχθεί ελεύθερα πέραν των 
κανόνων, αποφάσισε να εμπιστευτεί την ύφανση, την πράξη 
που παραπέμπει πιο πολύ από όλες στο πλέξιμο του μύθου. Σαν 
άλλη Πηνελόπη, στην επόμενη ενότητα έργων της Σειραϊκές 
δομές 2, του 1981 (εικ. 30–31), μετέγραψε και έραψε σε 
ύφασμα τμήματα της Οδύσσειας σε αριθμητικές σειρές βάσει 
της ακολουθίας Fibonacci. Το τριγωνικό σχήμα που προέκυψε 
την οδήγησε να σκεφτεί εγκαταστάσεις με Ιστία στον χώρο 
και ένα ταξίδι αυτογνωσίας στο άπειρο του χρόνου και στα 
βάθη του μύθου και της ψυχής (εικ. 32–33). Ταυτόχρονα η 
χειρωνακτική διαδικασία της ύφανσης τη συνέδεσε με ένα 
πλήθος άλλων γυναικών από τη τέχνη και από τη μυθολογία, 
οι οποίες είδαν στον πλέον αρχετυπικό τρόπο παραγωγής ένα 
μέσο κάθαρσης του νου αλλά και έκφρασης της καλλιτεχνικής 
και της υπαρξιακής τους υπόστασης.
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30. Μπία Ντάβου, Σειραϊκές δομές 2 – Οδύσσεια (1978–1981), σχέδιο, μελάνι, μολύβι και έγχρωμο μολύβι 
σε χαρτί μιλιμετρέ, 21 × 29,7 εκ. Συλλογή του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ), Aρ. Εισ. 333/02, 
δωρεά Ζάφου Ξαγοράρη (2002).
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131. Μπία Ντάβου, Σειραϊκές δομές 2 – Οδύσσεια, 1978-1981, σχέδιο, μελάνι, μολύβι και έγχρωμο μολύβι σε 
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32. Μπία Ντάβου, Ιστία (1981–1982), εγκατάσταση από κεντημένα υφάσματα, μεταβλητές διαστάσεις. Συλλογή 
του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ), Aρ. Εισ. 260/02, δωρεά Ζάφου Ξαγοράρη (2002). Άποψη από 
την έκθεση ΑΝΤΙΔΩΡΟΝ: Η Συλλογή του ΕΜΣΤ της documenta14 στο Fridericianum του Κάσελ. Φωτογραφία: 
Κλέα Χαρίτου. 
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333. Μπία Ντάβου, Ιστία (λεπτομέρεια) (1981–1982), εγκατάσταση από κεντημένα υφάσματα, μεταβλητές 

διαστάσεις. Συλλογή του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ), Aρ. Εισ. 260/02, δωρεά Ζάφου 
Ξαγοράρη (2002). Άποψη από την έκθεση ΑΝΤΙΔΩΡΟΝ: Η Συλλογή του ΕΜΣΤ της documenta14 στο 
Fridericianum του Κάσελ. Φωτογραφία: Κλέα Χαρίτου. 55
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 Προσπαθώντας λοιπόν να συνοψίσουμε, γίνεται σαφές ότι 
και οι τέσσερεις καλλιτέχνες, μετατοπιζόμενοι από την κοινή 
αφετηρία της (κυρίαρχης) αφηρημένης τέχνης, ενσωμάτωσαν 
τον Λόγο στις πολυσήμαντες εκφράσεις του και υιοθέτησαν 
μια σειρά πρακτικών που έδινε το προβάδισμα στα εξής 
χαρακτηριστικά: 

α) Στην άρση της σχέσης εξάρτησης με την πραγματικότητα 
και σταδιακά με το αντικείμενο αναπαράστασης. β) Στο 
σημασιολογικό υπόβαθρο του έργου τέχνης, με την υπαγωγή 
του σε σύμβολο επικοινωνίας – και ως εκ τούτου σε γλώσσα. 
γ) Στη δημιουργία συστημάτων και επαναλαμβανόμενων 
σειραϊκών δομών που συγκροτούνταν πάνω σε μαθηματικές ή 
χωροχρονικές σχέσεις και προσέδιδαν έμφαση στη διαδικασία 
και την ιδέα παρά στις ιδιότητες του αντικειμένου (objecthood). 
δ) Στην ενσωμάτωση πρακτικών της εννοιολογικής τέχνης, 
οι οποίες με κριτικό τρόπο εξυπηρετούσαν τις προσωπικές 
ιδεολογικές και καλλιτεχνικές τους θέσεις. Χωρίς δηλαδή 
να συντάσσονται με τους Αγγλοσάξονες εκπρόσωπους του 
κινήματος, οι εν λόγω καλλιτέχνες δεν ακολούθησαν την αυτο-
αναφορική πορεία της πρώτης γενιάς των εννοιολογικών 
καλλιτεχνών, δεν υπέπεσαν στην ταυτολογία, ούτε έφτασαν 
ποτέ σε μια μορφικά κενή τέχνη. ε) Στην εμπλοκή του κοινού 
ως αυτουργού και συμμέτοχου στην τέχνη που του απευθύνεται 
άμεσα ή έμμεσα, και τον καλεί να επικοινωνήσει και να εμπλακεί 
σωματικά ή/και πνευματικά σε μια σχέση διάδρασης και 
συσχέτισης. στ) Τέλος, στην επαναφορά του Μύθου, ο οποίος 
μέσα από τη συμβολική του μεταγραφή εκφέρει έναν σκοπό 
και προσφέρει ένα ολοκληρωμένο και οργανωμένο σύστημα 
κατηγοριοποιήσεων και σημασιοδοτήσεων. Με οδηγό λοιπόν 
τον Μύθο, δόμησαν τον τρόπο με τον οποίο αντιλήφθηκαν την 
πραγματικότητα, χρησιμοποιώντας τον ως μέσο προσέγγισης και 
κατανοήσης του κόσμου και έκφρασης της μεταφυσικής τους 
αγωνίας.
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KX Η Κλέα Χαρίτου είναι ιστορικός τέχνης και επιμελήτρια με 
έδρα την Αθήνα και το Λονδίνο. Σπούδασε ελληνική φιλολογία 
στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στη 
συνέχεια πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές ιστορίας 
της τέχνης και επιμέλειας εκθέσεων στο Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και στο Πανεπιστήμιο Université 
de Rennes 2 – Haute Bretagne της Γαλλίας αντιστοίχως. 
Είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου στην ιστορία της τέχνης 
από την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ), με τίτλο 
διατριβής «Η σχέση μεταξύ Λόγου και έργου τέχνης στην 
Ελλάδα τη δεκαετία του 1970». Εδώ και μία και πλέον δεκαετία  
συνεργάζεται ως ανεξάρτητη επιμελήτρια με διαφορετικά 
ινστιτούτα τέχνης στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Μέσω της 
επιμελητικής της πρακτικής έχει υποστηρίξει διάφορους 
οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένης της documenta14, στην 
οποία ήταν υπεύθυνη για περισσότερα από είκοσι διεθνή 
καλλιτεχνικά πρότζεκτ. Έχει επίσης εργαστεί για πρότζεκτ 
όπως τα: This is Not My Beautiful House και Political Speeches 
(Kunsthalle Athena), Cady Noland (Université de Rennes 2 
και FRAC Bretagne) και PAWNSHOP, an e-flux project (3η 
Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης). Οι σπουδές 
της στην ιστορία και θεωρία της τέχνης τής επιτρέπουν 
να διεξάγει ενδελεχή έρευνα εμβαθύνοντας στο έργο 
καλλιτεχνών, με τους οποίους συνεργάζεται στενά τόσο για 
την παραγωγή και τεκμηρίωση του έργου τους όσο και για την 
υλοποίηση διαφορετικών εκθεσιακών σχημάτων. Παράλληλα 
έχει ασχοληθεί επισταμένως με τη δημιουργία και οργάνωση 
καλλιτεχνικών αρχείων και catalogues raissonné. Ανά τα χρόνια 
έχει επιμεληθεί περιοδικές –και μη– εκδόσεις και καταλόγους 
εκθέσεων, συμβάλλοντας σε αυτές και με κείμενα, ενώ έχει 
συνεργαστεί ως συντάκτρια με περιοδικά τέχνης όπως το 
Artforum International και το South as a State of Mind. Επίσης 
έχει διακριθεί με υποτροφίες και έχει συμμετάσχει σε διάφορα 
προγράμματα φιλοξενίας επιμελητών ανά την Ευρώπη. Είναι 
μία εκ των ιδρυτικών μελών της επιμελητικής πρωτοβουλίας 
miss dialectic, η οποία ξεκίνησε τη δράση της το 2019 και 
στοχεύει στην προώθηση της καλλιτεχνικής και επιμελητικής 
έρευνας, εστιάζοντας ιδιαίτερα στην εκπαίδευση και στις 
διεπιστημονικές συνεργασίες. Αυτή την περίοδο εργάζεται 
ως επιμελήτρια και σύμβουλος τέχνης για τον καλλιτεχνικό 
οργανισμό Balkan…Projects, και διδάσκει ιστορία και θεωρία 
της σύγχρονης τέχνης στην ΑΣΚΤ (ακαδημαϊκό έτος 2021-22).



EP Το Enterprise Projects είναι ένα πρότζεκτ της επιμελήτριας 
Δανάης Γιαννόγλου και του καλλιτέχνη Βασίλη Παπαγεωργίου 
με έδρα την Αθήνα. Το εγχείρημα αυτό έχει στόχο τον 
πειραματισμό και τη συνδιαλλαγή: τον πειραματισμό πάνω 
στην επιμελητική πρόταση, την καλλιτεχνική δημιουργία και 
την αυτοοργανωμένη λειτουργία, και τη συνδιαλλαγή με την 
καλλιτεχνική σκηνή, το αθηναϊκό κοινό, αλλά 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, 
μια εκδοτική πρωτοβουλία για τη διαδικτυακή δημοσίευση 
πρωτότυπων θεωρητικών και ερευνητικών κειμένων σχετικών 
με την τέχνη, σε ελληνικά και αγγλικά. Ο αναγνώστης/  
η αναγνώστρια μπορεί να διαβάσει online, να κατεβάσει ή να 
τυπώσει το τεύχος, ο σχεδιασμός του οποίου ανταποκρίνεται 
στις ανάγκες της εκάστοτε ανάθεσης.
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