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Εν όψει της έκθεσής του στην Αθήνα, 
ξετυλίγει τη φωτογραφική του ματιά

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΟΤΖΑΜΑΝΗ 

o website του Kaktos Project, 
του νέου project space της καλ-
λιτέχνιδος Caroline May, γράφει 
πως σε μια άγονη ζώνη ένας κά-

κτος ανθίζει. Ο ισόγειος χώρος που βρίσκεται 
στην κάτω μεριά της Πλατείας Βικτωρίας, σε 
μια περιοχή με πολλές εντάσεις και ακόμα πε-
ρισσότερες κουλτούρες, είναι 
το ιδανικό μωσαϊκό για τέχνη 
που θέτει κοινωνικά ερωτήμα-
τα και προωθεί την ενσυναίσθηση και την 
κοινωνική ευαισθησία. Και όταν αυτό το κά-
νει με σημαντικούς διεθνείς καλλιτέχνες και 
με συγκεκριμένη ατζέντα, ίσως ο κάκτος φέ-
ρει μια όαση.

Το Kaktos Project εγκαινιάζεται με έκθε-
ση του Αμερικανού καθιερωμένου καλλιτέχνη 
Michael Ashkin, έργα του οποίου βρίσκονται 
σε πολλά μουσεία. Παράλληλα, είναι πρόεδρος 
της Σχολής Τέχνης, Αρχιτεκτονικής και Αστι-
κού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Cornell. 
Τον ρωτώ πώς δέχτηκε να κάνει την εναρκτή-
ρια έκθεση, ένα ρίσκο για αυτόν αλλά και για 
το νέο χώρο. «Νιώθω άνετα με την Caroline, 
έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στη ματιά της», 
μου απαντά. Η έκθεση θα περιλαμβάνει μία 
εγκατάσταση από 450 φωτογραφίες και ένα 
ποίημα που θα στηθεί στον κεντρικό τοίχο αλ-
λά θα είναι και ένθετο στον κατάλογο που θα 
βγει. Το ποίημα με τον τίτλο Were it not for 
δίνει τον τόνο στην έκθεση και θέτει το ερώ-
τημα κατά πόσο θα μπορούσαν τα πράγματα 
να είναι διαφορετικά. Αυτό φυσικά σηκώνει 
κουβέντα που πάει πολύ πίσω σε πράγματα 
που έχουμε αποδεχτεί ως αυταπόδεικτα, σε 
γλωσσικά κλισέ που αποδεχόμαστε ως δεδο-
μένα αλλά και στην παγκόσμια πολιτική και 
κοινωνική κατάσταση,  που προβάλλει 
το ιδεολόγημα  ότι δεν υπάρχει αντί-
βαρο στον καπιταλισμό. Μιλάμε 
για τη σχέση εικόνας και ιδεολο-
γίας και μου λέει πως τον ενδια-
φέρει πώς μια εικόνα δένει με 
το γενικότερο οικοδόμημα, 
που δεν είναι αποκομμένο 
από την κοινωνία. 

Οι φωτογραφίες της έκθεσης από το Λος 
Άντζελες είναι χωρίς το γκλάμουρ που συ-
χνά συνδέεται με τη συγκεκριμένη πόλη και 
τη βιομηχανία παραγωγής ψευδαισθήσεων. 
«Έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε το Λος Άντζε-
λες σε landscape format, όπως λέμε στη φω-
τογραφική γλώσσα. Αυτές οι φωτογραφίες 

είναι σε portrait format, για-
τί ήθελα να εστιάσω στα πρό-
σωπα, όχι στο τοπίο, το οποίο 

μοιάζει déjà vu και μέσα από την επανάληψη 
γίνεται σχεδόν μπανάλ». Και τι σχέση 
έχουν με την Αθήνα; ρωτώ. «Θε-
ωρώ ότι υπάρχουν πολλές 
αναλογίες», μου λέει. «Ας 
αναλογιστούμε τι ση-
μαίνει στις μέρες μας 
η αμερικανική δημο-
κρατία, τι ήταν και τι 
αντιπροσωπεύει σή-
μερα. Στη γενέτειρα 
της δημοκρατίας, η 
δημοκρατία επίσης 
μοιάζει να θυσιά-
στηκε στα συμ-
φέροντα κάποιων». 
Εξομολογείται ότι ερ-
γάστηκε στη Wall Street 
για 8 χρόνια πριν στραφεί 
στο πανεπιστήμιο κι έτσι μι-
λάει με γνώση. Το Cornell 
ανήκει στην πανεπιστη-
μιακή ελίτ και είναι 
προνομιακός 

χώρος για όσους 
είναι σε θέση να πλη-

ρώσουν τα δίδακτρα. 
Αυτό δεν είναι υποκρι-

τικό; «Είναι σίγουρα λυ-
πηρό», σημειώνει. «Ειδικά 
στην περίπτωσή μου που εί-

μαι πρόεδρος τμήματος. 
Έχω σκεφτεί πολλές 

φορές πώς μπο-
ρώ να αλ-

λάξω τη δομή του ιδρύματος εκ των έσω. 
Άλλοτε πετυχαίνω, άλλοτε όχι, αλλά εξακο-
λουθώ να έχω τον ίδιο σεβασμό προς την τέ-
χνη. Νομίζω ότι η τέχνη είναι το τελευταίο 
αντιστάθμισμα στη λογική της παγκόσμιας 
οικονομίας».

Ανυπομονεί να έρθει στην Αθήνα για την 
έκθεση. Είχε έρθει πριν δύο χρόνια μαζί με 
τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του για την 
documenta 14 και εντυπωσιάστηκε από την 
πληθώρα artist-run χώρων και τη δυναμική 
της πόλης. Πιστεύει ότι δεν χάθηκαν όλα και 

η Αθήνα μπορεί να το αποδείξει μέσα από 
διαφόρων μορφών συλλογικότητες και 

έξυπνες συνέργειες.
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