
Ιδαμπέλλα Καηωγσρίηε 
  

  

Η ρεσζηόηεηα ζηεν Τέτνε και ηε Φαινομενολογία. 

H θαινομενολογική διάζηαζε ηοσ καλλιηετνικού ρεύμαηος Fluxus 
  

  

For years I’ve been trying to pick up my shadow on a sunny day, to put it 

in my pocket for a rainy day. I remember to do this every now and then.  

It’s been difficult. And to tell the truth, I’ve never succeeded.  The shadow 

changes as I bend over, and I can’t quite compress it to fit into my jeans. 

(Allan Kaprow, 1987) 

  

[Γηα ρξόληα πξνζπαζώ λα πηάζσ ηε ζθηά κνπ κία ειηόινπζηε κέξα γηα λα 

ηε βάισ ζηελ ηζέπε κνπ γηα κία βξνρεξή κέξα.  Θπκάκαη λα ην θάλσ απηό 

πνπ θαη πνπ.  Είλαη δύζθνιν.  Καη γηα λα πσ ηελ αιήζεηα δελ ην έρσ 

επηηύρεη πνηέ.  Η ζθηά αιιάδεη θαζώο ζθύβσ θαη νύηε κπνξώ λα ηε 

ζπκπηύμσ γηα λα ρσξέζεη ζην ηδηλ κνπ.] 

  

  
      Έλαο θαιιηηέρλεο πνπ έρεη απαιιαρηεί  απφ νπνηνδήπνηε 

ραξαθηεξηζηηθφ ζα κπνξνχζε λα ζπκίζεη ηέρλε, πνπ δελ αληαπνθξίλεηαη 

ζην πξφηππν ησλ «θαιψλ ηερλψλ».  Έλαο κε-θαιιηηέρλεο πνπ έρεη 

αδεηάζεη απφ «ηέρλε» θαη θάλεη/δεκηνπξγεί ηέρλε πνπ πην πνιχ ζπκίδεη 

«δσή».  Αληί λα θηηάρλεη κηα ελππφζηαηε απεηθφληζε κίαο εηθφλαο ή ελφο 

ζπκβάληνο πνπ ζα ην έβιεπε θάπνηνο άιινο, επηιέγεη λα θάλεη θάηη πνπ 

λα ην εκπεηξάηαη ν ίδηνο.  Πφζν δηαθνξεηηθφ είλαη λα βιέπεηο θάπνηνλ λα 

ηξψεη θξάνπιεο ζηε ζθελή απφ λα ηηο ηξσο εζχ ν ίδηνο ζην ζπίηη?  

  

Οη θαιιηηέρλεο ηνπ Fluxus ρξεζηκνπνηνχλ δηάθνξνπο ηξφπνπο γηα λα 

πεηξακαηηζηνχλ κε ηελ ηέρλε, ηε δσή, ηελ ππνθεηκεληθή εκπεηξία θαη λα 

κεηψζνπλ ηελ απφζηαζε κεηαμχ απηνχ πνπ παξαηεξεί θαη απηνχ πνπ 

εκπεηξάηαη κία θαηάζηαζε, έλα έξγν.  Σα fluxkits πεξηέρνπλ αληηθείκελα, 

νπηηθφ πιηθφ, θείκελα ηα νπνία έρνπλ ζθνπφ λα δεκηνπξγήζνπλ κία 

εκπεηξία γηα απηφλ πνπ ηα ρξεζηκνπνηεί, ε νπνία είλαη ε αίζζεζε  πνπ 

εκπεξηέρεηαη ζε απηά.  Γελ πξφθεηηαη γηα ηελ αίζζεζε.  Ζ ιέμε θιεηδί 

«γηα» ππνδειψλεη κία απφζηαζε κεηαμχ ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ηνπ 

αηφκνπ πνπ ην ρξεζηκνπνηεί.  Γηα παξάδεηγκα, «είλαη έλαο πίλαθαο γηα 

ηνλ πφλν».  ηα fluxkit απηφ ζην νπνίν αλαθέξεηαη είλαη παξφλ.  

(Higgins, 2002) 

  

 

 



Η εμπειρία 

  
Σν λα αθαηξέζνπκε ην «γηα» αληηπξνζσπεχεη κία δπζθνιία παγησκέλε ζε 

έλα ζπγθεθξηκέλν ηξφπν ζθέςεο: αλ έλα έξγν δελ είλαη «γηα πξάγκαηα», 

αιιά ζηελ νπζία «είλαη» απηά, ηφηε ν ζπλήζεο πξνζθηιήο καο ηξφπνο 

λνεκαηνδφηεζεο πνπ εθαξκφδεηαη ζηελ νπηηθή ηέρλε πξέπεη λα 

δηακνξθσζεί έηζη ψζηε νη απηνχζηεο εκπεηξίεο λα είλαη θεληξηθέο ζηε 

δηαδηθαζία απφδνζεο λνήκαηνο.  Δπηπιένλ, επαλαδηαπξαγκαηεχεηαη ε 

Γπηηθή κεηαθπζηθή ζθέςε, ε νπνία απφ ηελ επνρή ηνπ Πιάησλα (ν 

νπνίνο αλαγλσξίδεη δχν δηαθνξεηηθνχο θφζκνπο: ηνλ αηζζεηφ θαη ην 

λνεηφ) θαη ηνπ Αξηζηνηέιε (ν νπνίνο ηαιαληεχεηαη αλάκεζα ζηνλ 

ηδεαιηζκφ θαη ηνλ πιηζκφ) επηκέλεη ζην δηαρσξηζκφ ηεο πξσηνγελνχο 

εκπεηξίαο (ηελ αίζζεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ) απφ ηε δεπηεξνγελή εκπεηξία 

(λνεηηθέο αλαπαξαζηάζεηο ηνπ αληηθεηκέλνπ) (Higgins, 2002).  Απηφο ν 

δηαρσξηζκφο εληείλεηαη ζηελ επνρή ηνπ Νηεθάξη, ν νπνίνο ππνζηεξίδεη 

φηη ν άλζξσπνο είλαη ζθεπηφκελνο λνπο θαη επηκέλεη ζην δπηζκφ λνπ θαη 

χιεο.  Σηο απφςεηο ηνπ Νηεθάξη εμεηάδεη θξηηηθά ν Καλη ν νπνίνο 

ππνζηεξίδεη φηη γηα θάζε γλψζε αληηθεηκέλσλ απαηηείηαη ε εκπεηξία, 

αιιά θαη φηη ε εκπεηξηθή γλψζε εκπεξηέρεη θξίζε.  ηε ζπλέρεηα ηηο 

απνξξίπηεη νξηζηηθά ν Βηηγθελζηάηλ, ν νπνίνο ζεσξεί φηη αθφκε θαη γηα 

ηηο πιένλ πξνζσπηθέο θαη πλεπκαηηθέο ζθέςεηο καο ρξεζηκνπνηνχκε σο 

κέζν κία γιψζζα πνπ δελ κπνξεί λα απνθνπεί απφ ηε δεκφζηα θαη 

ζσκαηηθή ηεο έθθξαζε (Kenny, 1994) 

  

Ζ Φαηλνκελνινγία έγηλε δπλαηή κεηά απφ απηήλ ηελ καθξνρξφληα 

παξάδνζε θηινζνθηθήο ζθέςεο θαηά ηελ νπνία πξνηείλεηαη φηη ππάξρεη 

κία απφζηαζε κεηαμχ ηνπ αλζξψπνπ θαη ηνπ θφζκνπ κέζα ζηνλ νπνίν 

δεη.  Όκσο, ζηε Φαηλνκελνινγία δελ ππάξρεη θαλέλα ράζκα κεηαμχ ηνπ 

«ππνθεηκέλνπ» θαη ηνπ «αληηθεηκέλνπ», θακηά απνζχλδεζε ηεο 

ζπλείδεζεο απφ εθείλν πνπ ηεο είλαη ζπλεηδεηφ (De Koning, 1994).  H 

άκεζε εκπεηξία είλαη αρξνληθή θαη αλείπσηε.  Αρξνληθή γηαηί ιεηηνπξγεί 

πάληα ζην «ηψξα» θάζε γεγνλφηνο.  Ο ρξφλνο ππεηζέξρεηαη κφλν φηαλ 

επηρεηξνχκε λα πεξηγξάςνπκε ή λα εξκελεχζνπκε ηελ εκπεηξία.  

Αλείπσηε γηαηί δελ κπνξεί λα κηιήζεη θαλείο άκεζα γηα απηήλ.  Κάζε 

πξνζπάζεηα πεξηγξαθήο ή εξκελείαο ιακβάλεη ρψξα κεηά ηελ εκπεηξία 

θαη ππφθεηηαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ αξηζκνχ ησλ εξκελεηψλ θαη 

πεξηγξαθψλ πνπ είλαη πξαθηηθά πηζαλφο (Spinelli, 2005).   

  

Η ζσμμεηοτή 

  
Ζ ζπκκεηνρή ηνπ θνηλνχ είλαη έλα απφ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

Fluxus.  ηα “Events” ην θνηλφ παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε 

ηνπ έξγνπ θαη ε εκπεηξία ζπκβαίλεη κφλν φηαλ εθείλν ζπκκεηέρεη: 



θνηηψληαο έλα νπνηνδήπνηε έξγν ηέρλεο, αλαπφθεπθηα θάπνηα ζηηγκή ην 

έξγν ζα εμαθαληζηεί φηαλ πιένλ απνκαθξπλζεί απφ ην νπηηθφ  πεδίν ηνπ 

ζεαηή.  ηελ πεξίπησζε  ησλ έξγσλ ηνπ Fluxus ε εκπεηξία/ζπκκεηνρή 

εμαιείθεη ηνλ αθαληζκφ θαζψο ν ζεαηήο, ή θαιχηεξα ην θνηλφ, δηαηείλεη 

ηε δηθή ηνπ χπαξμε κπξνζηά ζην ζεκείν αθαληζκνχ.  Πξνζδίδεηαη έηζη 

έλαο ηφλνο απζεληηθήο ζπκκεηνρήο ηνπ θνηλνχ, ην νπνίν νηθεηνπνηείηαη 

ηελ ελ ιφγσ εκπεηξία.  Δμνχ θαη ην ζηνηρείν ηεο δξάζεο ζηε δνπιεία ησλ 

Fluxus θαιιηηερλψλ. Σν ζψκα, επηπξφζζεηα ζηνλ ξφιν ηνπ σο 

ππνθείκελν, παξνπζηάδεηαη σο αληηθείκελν.  Μαδί ππνθείκελν θαη 

αληηθείκελν δεκηνπξγνχλ έλα ελαιιαζζφκελν θαη αιιειέλδεην 

αληηιεπηηθφ πεδίν γηα ηε δηεξεχλεζε κεηαμχ δξάζεσλ, γιψζζαο, 

αληηθεηκέλσλ θαη ήρσλ (Higgins, 2002).  

  

ην κέηξν πνπ ην Fluxus εκπιέθεη φιεο ηηο αηζζήζεηο απνηειεί 

παξάδεηγκα ηνπ πψο πξνρσξάκε απφ έλα δπηζηηθφ ηξφπν ζθέςεο ηεο 

χπαξμεο καο φπνπ δηαρσξίδεη κεηαμχ ζψκαηνο θαη λνπ, ζε έλα ηξφπν πνπ 

καο δεζκεχεη ζηελ αλνηρηφηεηα ηεο νιφηεηαο ηεο χπαξμεο καο, ηφζν ζηα 

κάηηα θαη ζηα ρέξηα καο φζν θαη ζην κπαιφ ή ηελ ςπρή καο.  Μαο δίλεη 

ηε δπλαηφηεηα λα έξζνπκε ζε επαθή κε κία εκπεηξία ειεχζεξε απφ 

ελδηάκεζνπο ζηαζκνχο.  Σν ζψκα καο πεξηζζφηεξν ιεηηνπξγεί σο έλαο 

ηφπνο πνπ καο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα εκπεηξαζνχκε (Higgins, 2002).  

Έηζη θαη ζηε ςπρνζεξαπεία, δεηνχκελν ηεο νπνίαο είλαη ζχκθσλα κε ηνλ 

Γεκελεηδή (2005) λα ζπλνκηιήζνπκε, πνπ ζα πεη ηψξα λα ζπλεπξεζνχκε 

ζηνλ θνηλφ θφζκν.  Όκσο, ε ζπλνκηιία καο πξνρσξά κέζα απφ ηνπο 

δξφκνπο ηνπ ζψκαηνο.  Απηφ γίλεηαη πεξηζζφηεξν θαηαλνεηφ φηαλ 

πεξηγξάθεη ηελ εκπεηξία ηνπ απφ έλα ζηηγκηφηππν κίαο ζεξαπεπηηθήο 

ζπλάληεζεο: «Σε γπλαίθα ηελ αθνχσ κε ην ζψκα κνπ φιν.  Σε γπλαίθα 

ηελ αθνχσ φινο.  Σε βιέπσ φινο, ηελ ελλνψ φινο, ηεο κηιψ φινο»  

  

Πέξα απφ ηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηεί, ην ίδην ην ξεχκα Fluxus  θαη ε 

ζπζρέηηζε ησλ θαιιηηερλψλ κεηαμχ ηνπο παξακέλεη θάηη κε-νλνκάζηκν, 

ρσξίο ζπγθεθξηκέλν νξηζκφ θαη αληηθαηνπηξίδεη κία δηάζεζε λα 

παξακείλεη αλνηρηφ πξνο ζπδήηεζε θαη πεξηζζφηεξν λα πεξηγξάθεηαη ην 

ηη ζπκβαίλεη παξά ην ηη έρεη ζπκβεί θαη λα ην απειεπζεξψζεη απφ ηα πιηθά 

θαη ελλνηνινγηθά δεζκά (Higgins, 2002).  Κάηη ηέηνην καο παξαπέκπεη 

ζηελ έλλνηα ηνπ ρξφλνπ θαηά ηελ εξκελεπηηθή παξάδνζε φπνπ ν ρξφλνο 

ζεσξείηαη  θπθιηθφο, ελλνψληαο φηη ηα πάληα επαλεξκελεχνληαη αθνχ θαη 

ην «παξειζφλ» θαη ην «κέιινλ» ζπλππάξρνπλ αλά πάζα ζηηγκή κε έλα ζε 

κία δηαξθή ξνή ηνπ ηψξα (Παπαγεσξγίνπ, 2008).   

  

Απηή ε δηάζεζε είλαη ζε ζπκθσλία κε ηελ νδεγία ηνπ κνπζηθνζπλζέηε 

John Cage ν νπνίνο πξνηείλεη λα δερηνχκε φ,ηη έξζεη.  Ο ίδηνο πξνηξέπεη 

λα αλνίγνπκε ηα κάηηα θαη ηα απηηά καο θάζε κέξα, επεξεαζκέλνο απφ 



ηνλ δάζθαιν ηνπ ΕΔΝ Daisetz Teitaro Suzuki θαη βαζηδφκελνο ζηελ 

άκεζε αηζζεηεξηαθή αληίιεςε ηεο θαζεκεξηλφηεηαο, ηεο αίζζεζεο ηεο 

επηθνηλσλίαο θαη ηεο ζχλδεζεο κε ηνλ θφζκν ε νπνία έξρεηαη σο 

απνηέιεζκα, ρξεζηκνπνηψληαο φζα βξίζθνληαη ζηε δηάζεζή καο. 

Ο ίδηνο ν Cage  πεξηγξάθεη ην έξγν ηνπ σο εμήο: «Ζ θάζε ζηηγκή 

εκθαλίδεη ην ηη ζπκβαίλεη, φια είλαη παξφληα ζε πξψην πιάλν».  

«Δπηβάιιεηαη λα βιέπνπκε ην θαζεηί αθξηβψο φπσο είλαη, είηε είλαη ν 

ήρνο κίαο ζθπξίρηξαο ή ην θηλεηζάην καληηάξη Lepiota procera.  Σν λα 

εκπεηξφκαζηε ην θαζεηί άκεζα ζεκαίλεη λα απνπνηεζνχκε φια ηα 

ζπζηήκαηα αληηθεηκεληθήο θαη ππνθεηκεληθήο αλάιπζεο θαη λα 

επαηζζεηνπνηεζνχκε ζηνλ θφζκν θαη ζηελ άκεζε εκπεηξία. (Higgins, 

2002) 

  

Ζ πεξηβφεηε «ζησπή» ηνπ Cage κπνξεί λα θαηαλνεζεί πξσηαξρηθά σο 

έλα πξντφλ απηήο ηεο δηαζεζηκφηεηαο ζηελ εκπεηξία.  πγθεθξηκέλα ε 

ζησπή ιεηηνπξγεί σο έλαο ρψξνο γηα ηελ πξσηαξρηθή εκπεηξία εληφο ηνπ 

ρψξνπ πνπ ζπλήζσο ζα «γέκηδε» κε κνπζηθή. Γηα 4 ιεπηά θαη 33 

δεπηεξφιεπηα επέηξεςε πεξηξένληεο ήρνπο ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ 

αθξναηή λα αθνπζηνχλ ζαλ κνπζηθή.  πλεηξκηθά έξρεηαη ζην λνπ ε 

εκπεηξία ηεο ςπραλάιπζεο φπνπ ππάξρνπλ νη ζπλζήθεο γηα ην άλνηγκα 

ζην θελφ θαη δεκηνπξγείηαη ν ρψξνο γηα λα κηιήζεη ε ζησπή.  ην 

ζπγθεθξηκέλν θνκκάηη ν ρξφλνο είλαη ην θαζνξηζηηθφ κέηξν ηεο 

κνπζηθφηεηαο.  Ο Cage  απνδερφηαλ φπνηνπο ήρνπο ζπλέβαηλαλ εληφο 

κίαο πξνθαζνξηζκέλεο ρξνληθήο πεξηφδνπ.  Απηνί νη ήρνη πξνζδηφξηδαλ 

ηελ κνπζηθή, αιιά φρη κε ηελ θνηλφηνπε έλλνηα.  Απαηηείηαη ε πξνζνρή 

θαη ε ζπγθέληξσζε ηνπ αθξναηή (ε πξνζεηηθφηεηα ηνπ) αιιηψο ν ήρνο 

είλαη απιψο ζφξπβνο.   

  

Άιισζηε θαη ζχκθσλα κε ηνλ Heidegger ε κνπζηθή αληηπξνζσπεχεη θαη 

πξνάγεη ηελ αληίζηαζε ζε φιεο ηηο κνξθέο ηεο αληηθεηκελνπνίεζεο, 

γελίθεπζεο θαη απινχζηεπζεο θαη ελζαξξχλεη ηελ «επηζηεκνινγηθή 

ηαπεηλφηεηα» κία ελδειερψο πεηξακαηηθή δηάζεζε, πάληα πξνζσξηλή, 

εθθξάδνληαο ακθηζβήηεζε θαη ηελ επαγξχπλεζε ζην γεγνλφο φηη ε 

χπαξμε ησλ φλησλ είλαη ηέηνηα πνπ πξνζθέξνληαη ζε κία πνιιαπιφηεηα 

εξκελεηψλ.  Απηή ε πξνζέγγηζε ηαηξηάδεη θαη κε ηελ αλνηρηφηεηα ηεο 

θχζεο ηεο κνπζηθήο ζην Fluxus, φπνπ επλνείηαη ε πεηξακαηηθή ηεο 

πνηφηεηα, ε ακεζφηεηα, ε πξνζσξηλφηεηα, ε πηπρή ηεο πνπ επαθίεηαη 

ζηελ θαζεκεξηλφηεηα, ε δηαζεζηκφηεηα ζε κία πνιιαπιφηεηα 

θαηαλνήζεσλ θαη ε άηεγθηε ηεο ηνπνζέηεζε ζηνλ ρξφλν.  Ζ κνπζηθφηεηα 

ζην Fluxus επηηξέπεη ηελ αλνηρηφηεηα ζην Δίλαη, έλα ραξαθηεξηζηηθφ 

έληνλν ζηηο ζπλζέζεηο ηνπ Cage.  Δθεί ε δηαδηθαζία ηεο απνδφκεζεο 

ζπκβαίλεη φηαλ νη θαιιηηέρλεο αιιά θαη ην θνηλφ αλαδεηνχλ κία 

πνιιαπιφηεηα δηεξεπλεηηθψλ, επνηθνδνκεηηθψλ, αιιά θαη άγνλσλ αθφκα 



θαη θαηαζηξεπηηθψλ εκπεηξηψλ.  Έλα βηνιί κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 

ηφζν γηα λα παξάγεη κνπζηθή, φζν θαη γηα λα γπαιηζηεί (George Brecht, 

Solo for Viloin, Viola, Cello or Contrabass, 1962) ή λα θαηαζηξαθεί 

(Nam June Paik, One for Violin, 1961), ή έλα θνκκάηη ραξηί ζην νπνίν 

εγγξάθνληαη νη λφηεο ηεο κνπζηθήο ην νπνίν κπνξεί λα ηπιηρηεί, λα 

ζθηζηεί θαη λα πεηαρηνχλ ηα θνκκάηηά ηνπ  ζην θνηλφ (Ben Patterson, 

Paper Music, 1962).   

  

 

Η ερμενεία 

  
Απηή ε αλαδήηεζε ηεο πνιιαπιφηεηαο ησλ εξκελεηψλ αληηθαηνπηξίδεηαη 

κε ηνλ πιένλ εκπεηξηθφ ηξφπν ζην L’Optique Moderne ησλ Daniel 

Spoerri kai Francois Dufrenes.  Έλα βηβιίν φπνπ παξαηίζεληαη γπαιηά ηα 

νπνία έρνπλ ηξνπνπνηεζεί.  ε κία ζειίδα ηνπ βηβιίνπ βιέπεη θαλείο έλα 

δεπγάξη γπαιηά φπνπ ζηελ εζσηεξηθή πιεπξά ησλ θαθψλ ηνπο έρεη 

ηνπνζεηεζεί απφ κία βειφλα.  ηε δηπιαλή ζειίδα θαίλεηαη έλαο λεαξφο ν 

νπνίνο πιεζηάδεη ηα γπαιηά ζηα κάηηα ηνπ.  Φαληάδεηαη θαλείο ην λεαξφ 

λα ζπζπάηαη απφ ηνλ πφλν θαη ην ζθνηάδη θαζψο νη βειφλεο ηξππνχλ ηνλ 

ακθηβιεζηξνεηδή.  Μία απζηεξή εξκελεία ηνπ έξγνπ απηνχ ζα είρε λα 

θάλεη κε ηελ αλαθνξά ζηελ θαηαζηξνθή ηεο φξαζεο.  Μία ηέηνηα 

εξκελεία ζα ήηαλ κνλφπιεπξε θαη ειιηπήο.  Ζ ζπγγξαθέαο (Higgins, 

2002) ηνλίδεη φηη ππάξρεη θαη ελαιιαθηηθή εξκελεία: πηζαλψο φ λεαξφο 

βιέπεη ηηο βειφλεο λα πιεζηάδνπλ θαη κε πεξίζθεςε θαη απηνθπξηαξρία 

αζπάδεηαη ηελ επξχηεξε εκπεηξία ηεο ηχθισζεο πνπ έπεηαη.  Άιια είδε 

γπαιηψλ πνπ πεξηέρεη ηνλ ελ ιφγσ βηβιίν είλαη γπαιηά πνπ κπνξνχλ λα 

θνξεζνχλ ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε απφ ηα κάηηα κε απνηέιεζκα λα 

επηηξέπνπλ απμεκέλν έιεγρν πνιιαπιψλ νπηηθψλ εκπεηξηψλ απφ ην 

άηνκν πνπ ηα ρξεζηκνπνηεί.  Κξαηεκέλα ζε κία ρ απφζηαζε θαλείο 

βιέπεη θάηη, ελψ ζε κία άιιε βιέπεη θάηη άιιν.   

ην ζχλνιφ ηνπο ηα γπαιηά απηά δελ θαηαζηξέθνπλ ηελ φξαζε.  

Αληίζεηα, επηηξέπνπλ λένπο ηξφπνπο φξαζεο ηνπ θφζκνπ 

αληηθαζηζηψληαο ηε ηππνπνηεηηθή φξαζε κε δηάθνξεο ελαιιαθηηθέο πνπ 

ειέγρνληαη απφ ην άηνκν πνπ ηα ρξεζηκνπνηεί.  

  

Σν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο αιιειεπίδξαζεο ηνπ θνηλνχ κε ηα πιηθά ηνπ 

Fluxus θαη ην πψο ηα πξνζαξκφδεη ζηηο δηθέο ηνπ ζπλζήθεο ππνλνεί ηελ 

νπζηαζηηθή ξεπζηφηεηα ηνπ Fluxus.  Καη’ επέθηαζε ην πψο εκπεηξάηαη ν 

θαζέλαο έλα ζπγθεθξηκέλν έξγν (είηε είλαη fluxkit, event ή κνπζηθή) θαη 

ε εξκελεία πνπ ηνπ δίλεη είλαη θαη απηφ πνπ ηνπ πξνζδίδεη λφεκα.  Γελ 

ππάξρεη ζσζηή ή ιαλζαζκέλε εξκελεία, αιιά ν κνλαδηθφο/ππνθεηκεληθφο 

ηξφπνο ζέαζεο ηνπ θαζελφο απφ εκάο.  Έλαο ηξφπνο πξνζέγγηζεο 

πξνζθηιήο ζηε Φαηλνκελνινγία, φπνπ εθηφο ηεο ζρέζεο πνπ 



ππνδειψλεηαη κεηαμχ ηνπ «φληνο» (ηνπ θνηλνχ) θαη ηνπ «θφζκνπ» (ησλ 

πιηθψλ/κέζσλ) δίλεηαη έκθαζε ζην πψο ν θάζε άλζξσπνο βηψλεη ην ελ-

ησ-θφζκσ-είλαη.   

  

  

Το νόεμα 
  

Δπίζεο, είλαη ραξαθηεξηζηηθφ ην φηη ζηελ καηηά ησλ Fluxus θαιιηηερλψλ 

απνθηά ζεκαζία απηφ πνπ ζηελ θαζεκεξηλφηεηά καο ζα δηέθεπγε ηεο 

πξνζνρήο καο.  Άιινο έλαο ζπζρεηηζκφο κε ηε Φαηλνκελνινγία ζχκθσλα 

κε ηελ νπνία αθξηβψο επεηδή ν θφζκνο είλαη ηφζν θνληά καο θαη ππάξρεη 

ζηε γεγνληθή ηνπ παξνπζία είλαη δχζθνιν λα ηνλ γλσξίζνπκε.  Όπσο 

πεξηγξάθεη θαη ν Merleau-Ponty «…ε χπαξμή καο είλαη ηφζν ξηγκέλε 

κέζα ζηνλ θφζκν πνπ δελ θαηαιαβαίλεη ηε ζηηγκή ηεο εκπινθήο ηεο…» 

(De Koning, 1994)   

  

Σα ιεγφκελα “Events”, εθηειέζεηο έξγσλ φπνπ θαζεκεξηλέο πξάμεηο 

απνηππψλνληαη ζαλ κηληκαιηζηηθέο παξαζηάζεηο ή πεξηζηαζηαθά ζαλ 

πιαζκαηηθά ή αδχλαηα πεηξάκαηα κε θαζεκεξηλέο θαηαζηάζεηο.  

Δζηηάδνπλ ζηηο πηπρέο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο πνπ ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο 

δελ ζα παξαηεξνχζακε (π.ρ. ν θεπγαιένο πδξαηκφο ζην ηδάκη, ν ήρνο ηεο 

αλαπλνήο καο, νη ζηαγφλεο ηνπ λεξνχ θαζψο πέθηνπλ απφ ην έλα δνρείν 

ζε έλα άιιν) θαη καηαηψλεη ηηο εκθαλείο πηπρέο (ην θνίηαγκα ηνπ εαπηνχ 

καο ζηνλ θαζξέθηε, ε αλαπλνή καο φπσο γίλεηαη θπζηθά, ην άθνπζκα 

ησλ θπκάησλ).  Απηή ε κεηάζεζε απφ ηα ζπλήζε ζεκεία έκθαζεο 

εληείλεη ηελ πξνζνρή ζε ζεκεία «δεπηεξεχνπζαο ζεκαζίαο» 

δεκηνπξγψληαο αξρηθά κία αίζζεζε αλ-νηθεηφηεηαο κε απηά (Kaprow, 

2005). Έηζη θαη ζηελ ςπραλάιπζε ε σξίκαλζε ηνπ αλαιπφκελνπ γηα ην 

νπζηαζηηθά αλ-νίθεην ηεο αιεζηλήο έιεπζεο, ην άλνηγκα ηνπ γηα εθείλν ην 

νπνίν βξίζθεηαη πξηλ απφ ηε ζθέςε θαη ηνπο ππνινγηζκνχο ηνπ, ζπληζηά 

ηελ θξπθή πνξεία απηνχ ην νπνίν ζηελ ςπραλάιπζε θαιείηαη «ζεξαπεία» 

(Γεκελεηδήο, 2000). Ζ ηέρλε δίλεη ζηα πξάγκαηα κία ππεξβαηηθή 

πξαγκαηηθφηεηα κε ην λα αλαθαηεπζχλεη ην «ζπλεζηζκέλν» πξνο 

ζεκαζία. Πάληα «θάηη» θαη ζπρλά «θάηη πνιχ» ράλεηαη φηαλ 

πξνζπαζνχκε λα ζθεθηνχκε ηελ ηέρλε ζηα πιαίζηα πξνυπάξρνλησλ 

ζπζηεκάησλ, φπσο θαη ηελ ςπρνζεξαπεία κέζα απφ πξνυπάξρνπζεο 

ππνζέζεηο ή κνληέια ηνπ θφζκνπ ή ηνπ εαπηνχ καο.  Όπσο πεξηγξάθεη ν 

Γεκελεηδήο (1991) φζν πεξηζζφηεξν ν ςπραλαιπηήο παξακέλεη 

ειεχζεξνο απφ αξρέο, δειαδή αλνηρηφο γηα απηφ πνπ έξρεηαη ζηελ 

θαηάζηαζε ηεο ζηηγκήο θαη κφλν (φζν πεξηζζφηεξν δειαδή είλαη ζε ζέζε 

λα παξαηηείηαη απφ θάζε θξάηεκα) ηφζν επαξθέζηεξα αληαπνθξίλεηαη 

ζηα θαιέζκαηα ηεο ςπραλαιπηηθήο θαηάζηαζεο.  Σα κέζα πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ην Fluxus είηε είλαη ηα  fluxkit ή ηα event, κέζσ ηεο 



εληαηηθήο κειέηεο ησλ πξαγκάησλ ή ησλ πξάμεσλ δελ είλαη δνκεκέλα 

ζχκθσλα κε θάπνην κνληέιν πεξηγξαθήο ηεο εκπεηξίαο. Έηζη, δίλνπλ ηε 

δπλαηφηεηα ζην θνηλφ λα πξνζδψζεη εθείλν ηε ζεκαζία ή ηελ εξκελεία 

ηνπ εθάζηνηε έξγνπ κέζσ ηεο δηθήο ηνπ εκπεηξίαο.  

  

Έηζη θαη ε Φαηλνκελνινγία αλαθέξεηαη ζην ζπκβάλ ηεο αλαθχεζεο (ζην 

Φαηλφκελν) φπνπ ζε θάζε επηκέξνπο ζπκπεξηθνξά καο αλαζχξεηαη θαη ε 

πξνθαηαλφεζε ηεο.  Ζ πξνθαηαλφεζε πνπ ιεηηνπξγεί ζα λνεκαηηθφ 

πιαίζην κέζα ζην νπνίν ζπκβαίλεη θαη απνθηά λφεκα θάζε επηκέξνπο 

ζπκπεξηθνξά καο (Γεξσξγάο, 2006).  Αλ ζεσξήζνπκε φηη ν ηξφπνο πνπ 

εξκελεχνπκε έλα νπνηνδήπνηε γεγνλφο ζε κία νπνηαδήπνηε ρξνληθή 

ζηηγκή εμαξηάηαη απφ κηα ζεηξά εκπεηξηθψλ παξαγφλησλ νη νπνίνη 

θαζηζηνχλ ηηο εξκελείεο καο πξνζσξηλέο θαη ξεπζηέο αληί λα ηηο 

απνθξπζηαιιψλνπλ σο πξνο ηε δηάξθεηα θαη ην λφεκα ηνπο, εξρφκαζηε 

αληηκέησπνη κε ηελ έιιεηςε λνήκαηνο ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν βηψλνπκε 

ηνλ θφζκν, ε νπνία καο απνηξέπεη απφ ην λα δερηνχκε άθξηηα ηελ 

νξηζηηθφηεηα, ηελ απφιπηε αιήζεηα ή ηελ «νξζφηεηα» κίαο εξκελείαο 

έλαληη κίαο άιιεο (Spinelli, 2005).  Ζ αλνηρηφηεηα ζηελ πξννπηηθή ηεο 

έιιεηςεο λνήκαηνο θαη ζθνπνχ είλαη ραξαθηεξηζηηθή ζηα έξγα Fluxus 

φπνπ ην λφεκα είλαη κεηαβιεηφ θαη κε παγησκέλν.  πρλά εθεπξίζθεηαη 

ζηε πνξεία κέζσ ησλ εξκελεηψλ ηνπ εθάζηνηε ζπκκεηέρνληα (Higgins, 

2002).  Έηζη θαη ζηε θαηλνκελνινγηθή ςπρνζεξαπεία δελ είκαζηε 

ππνθεηκεληθφηεηεο «θιεηζηέο ζηνλ εαπηφ ηνπο», δελ έρνπκε έλα λφεκα 

πνπ ζα κπνξνχζε λα πξνζδηνξηζηεί κηα γηα πάληα, αιιά είκαζηε έλα 

λφεκα πνπ εμειίζζεηαη, είκαζηε απηφ πνπ γηλφκαζηε, είκαζηε ειεχζεξνη 

(Γεσξγάο, 2006). 

  

Δύν κνλαρνί επέζηξεθαλ ζην κνλαζηήξη ηνπο έλα απόγεπκα.  Είρε βξέμεη 

θαη ππήξραλ ιαθθνύβεο κε λεξό ζηηο άθξεο ηνπ δξόκνπ.  Σ’ έλα ζεκείν 

βξηζθόηαλ κία όκνξθε λεαξή γπλαίθα πνπ δελ κπνξνύζε λα πεξάζεη ην 

δξόκν ιόγσ κίαο ιαθθνύβαο κε λεξό.  Ο γεξαηόηεξνο ησλ δύν κνλαρώλ 

ηελ πιεζίαζε, ηε ζήθσζε θαη ηελ άθεζε ζηελ άιιε άθξε ηνπ δξόκνπ θαη 

ζπλέρηζε ην δξόκν ηνπ πξνο ην κνλαζηήξη.  Τν απόγεπκα ν λεόηεξνο ηνλ 

πιεζίαζε θαη ηνλ ξώηεζε: «Κύξηε, ζα κνλαρνί δε καο απαγνξεύεηαη λα 

αγγίδνπκε γπλαίθεο»?  Ο γεξαηόηεξνο απάληεζε: «Ναη αδειθέ κνπ». 

Σπλερίδεη ν λεόηεξνο: «Μα ηόηε θύξηε πώο ζεθώζαηε εθείλε ηε γπλαίθα ζην 

δξόκν?» Η απάληεζε ηνπ γεξαηόηεξνπ: «Εγώ ηελ άθεζα ζηελ άιιε άθξε 

ηνπ δξόκνπ, αιιά εζύ αθόκα ηε θνπβαιάο».  
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