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π-acman hangs

π∙acMan hangs
To συγκεκριμένο “έργο”*, πραγματεύεται τη σύγχυση που πραγματοποιείται
μεταξύ πληροφορίας και γνώσης, στη σύλληψη και επεξεργασία που γίνεται από τον
άνθρωπο στην καθημερινότητά του:
Με άξονα τον άρρητο αριθμό π, (που ορίζεται ως ο λόγος της περιμέτρου προς τη
διάμετρο του κύκλου), επιχειρείται μία μομφή προς τους μνημονικούς κανόνες που
αντιστοιχούν σε πληροφορίες περιορισμένου βελληνεκούς σε σχέση με το ουσιαστικό
τους νόημα: Η έννοια του απείρου γοητεύει και προκαλεί έκπληξη, και σε μία προσπάθεια
πεπερασμένης αναγωγής που γίνεται, για να χωρέσει στον ανθρώπινο εγκέφαλο,
τιθασεύεται σε ανθρωποποίητους μνημονικούς κανόνες για τον εκτενέστερο δυνατό
προσδιορισμό τους, που καλουπώνονται θεμελιωμένες σε “αξίες”. Εν προκειμένω, για τον
αριθμό π, έχει καθιερωθεί η παρακάτω φράση, όπου, ο αριθμός των γραμμάτων της κάθε
λέξης της φράσης, μας δίνει την ακολουθία των 23 πρώτων ψηφίων του άρρητου
αριθμού. Η φράση είναι:
Αεί ο Θεός ο Μέγας γεωμετρεί, το κύκλου μήκος ίνα ορίση διαμέτρω, παρήγαγεν
αριθμόν απέραντον, καί όν, φεύ, ουδέποτε όλον θνητοί θα εύρωσι.
Ο κύκλος απεικονίζεται με τη μορφή του ομώνυμου γνωστού παιχνιδιού, pacman,
όπου η διάμετρος του κύκλου, ο οποίος αντιστοιχεί στην εικόνα του pacman, “αναλύεται”
στη μορφή του ανοιχτού στόματός του, δηλαδή σε δύο ακτίνες (2r = διάμετρος).
Έτσι, ο λόγος της περιμέτρου του, προς της δύο ακτίνες που απεικονίζουν το ανοιχτό του
στόμα, μας δίνει τον αριθμό π.
Στην εικόνα – εξώφυλλο του έργου (που έκανα με στυλό), φαίνεται η μορφή του pacman,
με την περίμετρό του (c), και τις ακτίνες (r) στη μορφή του στόματος, και ακολούθως, την
εικόνα του κρεμασμένη, με τα 4 “τερατάκια” του παιχνιδιού, να είναι κάτω από την
κρεμάλα, ενώ ενδιάμεσά τους, υπάρχουν οι μπάλες με τις οποίες τρέφεται ο pacman.
Το τέλος της ζωής του pacman, ο οποίος απεικονίζεται υπερμεγέθης στην κρεμάλα, σε
σχέση με τα τερατάκια – εχθρούς του, σύμφωνα και με το παιχνίδι, ήρθε ύστερα από τη
βουλιμική του τάση, να τραφεί με όσο το δυνατόν περισσότερες μπαλίτσες και φρούτα,
στόχος του οποίου είναι το να ανακτήσει δυνάμεις έτσι ώστε να μπορεί όχι μόνο να
αποφύγει τους τέσσερεις εχθρούς του που τον καταδιώκουν, αλλά να τους “φάει”, με
στόχο περισσότερους πόντους.
Οι επεκτάσεις ως προς αυτό, έχουν να κάνουν με τα υλιστικά κριτήρια, με βάση τα
οποία θεμελιώνεται η κατηγοριοποίηση των κοινωνικών συνόλων, από κάθε σκοπιά, είτε
αυτή είναι κεφαλαιοκρατική, είτε έχει να κάνει με μια πιο ισόνομη διαχείρηση.
Μετρούνται τα “κουκιά”, και υπάρχουν αντιμετωπίσεις σε ένα εύρος από το “εντάξει, τα
βγάζετε πέρα, τι κλαίγεστε”, μέχρι το “μας κλέβουν”, φράσεις, οι οποίες με τη δέουσα
ανάλυση, μπορούν να γίνουν αποδεκτές, από ένα ακροατήριο που υπόκειται σε λογικές
διεργασίες του κηρύγματος που του γίνεται. Το πρόβλημα εντοπίζεται, στην εμπλαισίωση
των όρων οι οποίοι καθορίζονται από τον επεξηγητή, και για μία πιο καθολική ενατένιση
του φαινομένου, χρειάζεται ένα φιλτράρισμα, το οποίο εξισώνεται με την ένταξη πλαισίων
που δεν έχουν ληφθεί υπόψιν στην υποστήριξη των λεγομένων τους.
* Δημιουργήθηκε μετά από την ακρόαση του “Runthrough” του David Behrman, και μετά από μία ακόμα θέαση
της ταινίας “π”, του Darren Aronofsky (1998)

Αυτό το γεγονός, έρχεται σε πλήρη αντιστοιχία και με το φαινόμενο της σύγχρονης τέχνης,
ζήτημα το οποίο απεικονίζεται και στα υπόλοιπα έργα:
Η αντικειμενική θεώρηση, δεν υπάρχει, και ο καλλιτέχνης – δημιουργός, πραγματοποιεί
ένα αποκρυστάλλωμα μίας στιγμής, ένα έργο – γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν και το
μέλλον, στο οποίο εντοπίζεται ένας ακόμα ιδιότυπος συσχετισμός (μία σύγχυση):
Αυτός, ανάμεσα στην κατανόηση, και την αίσθηση.
Συμπερασματικά, το επίπεδο της σύλληψης του έργου, με το επίπεδο της ανάγνωσης,
δίνει δύο συσχετισμούς, οι οποίοι αλληλεπιδρούν:
Πληροφορία – Γνώση, και Αίσθηση – Κατανόηση
Οι συσχετισμοί αυτοί, έρχονται με τη μαθηματική προσέγγιση, σε μορφή “εξισώσεων”,
χωρίς να επαληθεύονται, και ίσα ίσα, να έρχονται σε μερική ρήξη με την επιστημονική
τους επεξήγηση: Τα μαθηματικά, θεωρούνται η πιο ακριβής επιστήμη, γιατί για κάθε
ερώτημα που τα διέπει, υπάρχει μία επιστημονικά τεκμηριωμένα απάντηση.
Ο κόσμος της τέχνης, και συγκεκριμένα, της σύγχρονης, είναι τόσο πολυεπίπεδος, όπου
για κάθε ερώτημα που θέτεται, μπορεί να διευρυνθεί το επίπεδο των προβληματισμών,
και να υπάρξει εμπλαισίωση νέων όρων.
Αυτή η βασική διαφορά είναι η κύρια που διχοτομεί και τον κόσμο του αισθητηριακού, με
τον κόσμο της νόησης. Το νόημα του αριθμού π, με το στρογγυλεμένο 3,14, και τα όσα
ψηφία που έπονται. Άλλωστε, όσα ψηφία και να θυμόμαστε, και πάλι, άπειρα θα είναι τα
ψηφία που θα ακολουθούν και δε θα μάθουμε ποτέ.
Ματαιότητα – Νόημα: Άλλη μία σχέση....
...Όπως γίνεται αντιληπτό, το επίπεδο της υποστήριξης ενός έργου, και της θεωρητικής
του εμπλαισίωσης, μπορεί με βάση μία συνέχεια λογικών διεργασιών, να αποκτήσει
οντότητα. Kαι εν τέλει, η “συνοδευτική” θεωρητική εμπλαισίωση, καταλήγει να έχει
μεγαλύτερη αξία από το ίδιο το έργο.
Η ουσία όμως σε όλο αυτό, έχει να κάνει με την προβολή μίας αλήθειας (του δημιουργού),
η οποία μπορεί να ισχύσει καθολικά εφόσον την υποστηρίζει για το ίδιο του το
δημιούργημα.
Πρόκειται για ένα πλέγμα, αντίστοιχο με αυτό που τέθηκε στην τελευταία παράγραφο της
προηγούμενης σελίδας, που συνάπτει μία εκλεκτική μονομερή πορεία ανάλυσης, με μία
χειραγώγηση να συνεπάγεται.
Παρακάτω, με βάση κοινωνικές αναγνώσεις, και με αφορμή τα έργα, εκφράζονται θέσεις
και κριτικές προσεγγίσεις, σχετικά με το φαινόμενο της ανάγνωσης, και του πως
χειραγωγείται η πρακτική της, από δείγματα σύγχρονων δημιουργημάτων, με ένα
κραυγαλέο απτό παράδειγμα από το χώρο της αρχιτεκτονικής.

Θέσεις με αφορμή τις επεκτάσεις του « π∙acMan hangs »
Τι εφόδιο χρειάζεται για την ενατένιση ενός έργου (πληροφορία – γνώση), πως
διχοτομούνται αυτά τα δύο, και ποια τα κριτήρια ενός θιασώτη της τέχνης (αίσθηση κατανόηση), για να προσεγγίσει ένα νόημα που θα βρει ο ίδιος;
Τα ζητήματα αυτά, γίνονται όλο και πιο χαώδη, όταν συνοδεύονται από τον εκλεκτισμό
που λαμβάνει χώρα σε μία συγκεχυμένη μεταμοντέρνα σύζευξη.
Χαρακτηριστικά είναι τα δείγματα στο χώρο της αρχιτεκτονικής, εκεί όπου η έμμεση
ανάγνωση του θιασώτη του κτιρίου, στο πέρασμα των αιώνων, εκμηδενίζεται:
Η αρχιτεκτονική αναπαράσταση, πλησιάζει αρκετά την καταστατική θέση της
διαφημιστικής εικόνας προσπαθώντας να βρει τρόπους να μαγνητίσει το βλέμμα μέσα
από φαντασμαγορικά φωτορεαλιστικά και λιγότερα σχέδια, που απαιτούν εξάλλου
περισσότερο χρόνο και συγκέντρωση.
Έτσι, τα έργα πλέον πρέπει να διεκδικήσουν την πρώτη στροφή του βλέμματός μας και να
το κρατήσουν σε αυτά με την αγωνία, μιας εκ νέου στροφής στα “σχετικά” ή
“προτεινόμενα” που περιμένουν καρτερικά για λίγη σημασία, στο πλάι της σελίδας.
Με δεδομένο πως η καλλιτεχνική έκφραση, προϋποθέτει ένα επίπεδο στο οποίο υπάρχει
μία έμμεση απεύθυνση στο κοινό (κάποια υποννοούνται σε σχέση με άλλα που λέγονται),
χωρίς φυσικά αυτό να αποτελεί την ικανή και αναγκαία συνθήκη της τέχνης, όλα
βάλλονται σε ένα επίπεδο αίσθησης, το οποίο υπακούει σε μία αισθητική διόλου
πολυεπίπεδη. Εικαστικές απεικονίσεις που παραπέμπουν σε φωτορεαλιστικές πρακτικές,
με την αμεσότητα να δεσπόζει σε αυτές τις αναπαραστάσεις.
Χαρακτηριστικά είναι παράδειγματα αισθητικής προσέγγισης στο χώρο της
αρχιτεκτονικής, εκεί που φαινομενικά, πέρα των αισθητικών κριτηρίων, λαμβάνονται
υπόψιν κοινωνιολογικές συνθήκες, καθώς το κτίριο είναι ο διαμορφωτής της γειτονιάς,
της ταξικής κατηγοριοποίησης, κλπ.
Το φιλτράρισμα που υπόκειται η καλλιτεχτνική προσέγγιση της αρχιτεκτονικής, που εν
τέλει υποκύπτει στο ρόλο της διαφήμισης, είναι μία από τις κοινωνικές επεκτάσεις που
ελέγχονται, και την προωθούν ως ένα ελίτ προϊόν απευθυνόμενο στη μάζες, εξωραϊσμένο
με φωτορεαλιστικές προσεγγίσεις:
«Εκεί που έβλεπα το τέλος της αρχιτεκτονικής , εξωθώντας την έννοια στο όριο και μάλλον
με βάση τη φωτογραφία, είναι στην ιδέα ότι η τεράστια πλειοψηφία των εικόνων δεν
είναι πια έκφραση ενός υποκειμένου ούτε η πραγματικότητα ενός αντικειμένου, αλλά
σχεδόν αποκλειστικά η τεχνική πραγμάτωση όλων των ενδιάθετων δυνατοτήτων. Το
φωτογραφικό μέσο είναι αυτό που παίζει το παιχνίδι. Οι άνθρωποι πιστεύουν από τη
μεριά τους ότι φωτογραφίζουν μια σκηνή. Το δυνητικό είναι η συσκευή που δε ζητά τίποτε
άλλο από το να λειτουργεί, απαιτεί να λειτουργεί.»*
* Jean Baudrillard / Jean Nouvel, Τα Μοναδικά Αντικείμενα. Αρχιτεκτονική Και Φιλοσοφία (2000),
μτφρ. Νίκος Ηλιάδης, Αθήνα: Futura (2005), σελ. 101
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Ο παραλληλισμός με την αρχιτεκτονική, και το εύρος των αναγνώσεων της, δεν είναι
τυχαίος: Είναι γνωστή η ρήση, όχι μόνο στους αρχιτεκτονικό κύκλο, ότι με την ανακάλυψη
της τυπογραφίας από το Γουτεμβέργιο το 15ο αιώνα, γράφεται η τελευταία σελίδα στην
ιστορία της αρχιτεκτονικής, με άλλα λόγια, μέχρι το 15ο αιώνα, η αρχιτεκτονική είναι η
κυρίαρχη γραφή. “Ακόμα και να ανακάμψει η αρχιτεκτονική, θα έχει σκύψει στο νόμο της
λογοτεχνίας”, έλεγε ο Περικλής Γιαννόπουλος, ακόμα περισσότερο, στο νόμο που βάζει σε
νόρμες τα αναγνωστικά κριτήρια του κόσμου, ο οποίος με μία πρωτόλεια ανάγνωση για
παράδειγμα που πραγματοποιεί ατενίζοντας το αέτωμα του Παρθενώνα, μπορεί να έρθει
αντιμέτωπος με μία αρχέγονη διήγηση.
Στη μουσική, τα πράγματα είναι διαφορετικά, καθώς τα έργα, δεν κυκλοφορούν σε μέρη
όπου κάποιος μπορεί να έχει ένα απτό δείγμα, όπου η εικόνα θα οδηγήσει από μόνη της.
Η μουσική, μπορεί να γίνει μία μηχανή εικονοπλασίας.
Αν στην αρχιτεκτονική ισχύει η μεταφορά: “Αρχιτέκτονας ο χρόνος, χτίστης ο λαός”, αυτό
μπορεί να διευρυνθεί εν γένει στο πλαίσιο της καλλιτεχνικής και ανθρώπινης
δραστηριότητας: Σχεδιαστής ο χρόνος, δημιουργός ο κόσμος.
Πρόκειται για μία σύνδεση, στην οποία η σημασία του δημιουργού, εξισώνεται με αυτή
του κοινού. Όπου η διαδικασία της θέασης, στηρίζεται στην αλληλεπίδραση, όπως η
γεύση που αποδίδεται σε ένα έδεσμα, δίνεται από τον άνθρωπο και παγιώνεται.
Γιατί, η γεύση και η κάθε αποτύπωση συναισθήματος, είναι το αποφαντικό μέσο της
διαμόρφωσης.

Οδηγίες – Εκτέλεση «π∙acMan hangs»
Το κομμάτι είναι για 23 ερμηνευτές και 2 παίκτες.
Οι 23 ερμηνευτές, αρχίζουν ένας ένας, με τη σειρά, να λένε τις λέξεις από την παρακάτω
φράση:
Αεί ο Θεός ο Μέγας γεωμετρεί, το κύκλου μήκος ίνα ορίση διαμέτρω, παρήγαγεν
αριθμόν απέραντον, καί όν, φεύ, ουδέποτε όλον θνητοί θα εύρωσι.
Ο πρώτος ερμηνευτής, αρχίζει λέγοντας τη λέξη “Αεί” σε τονικό ύψος που αντιστοιχεί με
το C3 (ντο3 – μπάσο ντο).
Ο δεύτερος, συνεχίζει λέγοντας τη φράση “Αεί ο”, σε τονικό ύψος που αντιστοιχεί με το
C#3 (ντο#3, ένα ημιτόνιο πάνω από το C3).
O τρίτος, συνεχίζει λέγοντας τη φράση “Αεί ο Θεός”, σε τονικό ύψος D3 (ρε3, ένα ημιτόνιο
πάνω από τον προηγούμενο ερμηνευτή), κ.ο.κ.
Κάθε επόμενος ερμηνευτής, προσθέτει σε σχέση με τον προηγούμενο, μία λέξη από τον
προηγούμενο μνημονικό κανόνα, και ένα ημιτόνιο σε σχέση με το τονικό ύψος στο οποίο
έλεγε τη λέξη / φράση ο προηγούμενος εκτελεστής.
Ο κάθε ερμηνευτής, αρχίζει να λέει τη φράση του, ταυτόχρονα με τον προηγούμενο, ενώ,
κάθε προηγούμενος εκτελεστής, επαναλαμβάνει τη φράση του, σα μια ανθρωποποίητη
τεχνική λούπας που συνεχώς διακλαδώνεται.
Ο τελευταίος ερμηνευτής, προκύπτει με βάση την ακολουθία, να λέει όλη τη φράση
“Αεί ο Θεός ο Μέγας γεωμετρεί, το κύκλου μήκος ίνα ορίση διαμέτρω, παρήγαγεν αριθμόν
απέραντον, καί όν, φεύ, ουδέποτε όλον θνητοί θα εύρωσι”, σε τονικό ύψος B4.
Όταν, επομένως, ολοκληρωθεί μία πλήρης σειρά, θα εισέρχονται οι ερμηνευτές
ταυτόχρονα με συνηχούμενο cluster – χρωματικό aggregate σε συχνότητες:
από C3 – B4 (ντο3 – σι4), στη λέξη “Αεί”,
από C#3 – B4 (ντο#3 – σι4) στη φράση “Αεί ο”,
από D3 – B4 (ρε3 – σι4) στη φράση “Αεί ο Θεός”, κ.ο.κ.,
μέχρι να ακουστεί όλη η φράση με μία μία τα τονικά ύψη να φεύγουν, και να ακούγεται εν
τέλει η λέξη “ευρώσι”, όταν πραγματοποιείται ένας κύκλος, σε τονικό ύψος B4, πριν
επαναληφθεί εκ νέου η φράση.
Η διάρκεια του κομματιού διαμορφώνεται από δύο παίκτες, στους οποίους δίνεται το
παρακάτω χαρτί (βλ, επόμενη σελίδα), και οι οποίοι παίζουν κρεμάλα. Το χαρτί είναι
διαμορφωμένο έτσι ώστε να υπάρχει πλήρης αντιστοιχία στους αριθμούς λέξεων και
επιμέρους γραμμάτων.
Ο ένας παίκτης, λέει γράμματα, και ο άλλος, τα τοποθετεί κατά βούληση στα κενά που
δίνονται. Όπως φαίνεται στο χαρτί, το μόνο που δεν μπορει να καθορίσουν οι παίκτες,
είναι το αρχικό γράμμα το οποίο είναι “α”.
Κάθε γράμμα πρέπει να χρησιμοποιηθεί, έτσι ώστε, η “κρεμάλα”, να μην
πραγματοποιηθεί ποτέ -να μη γίνει χρήση δηλαδή σχεδιασμού κρεμάλας, καθώς και τα 24
γράμματα θα χρησιμοποιηθούν.
Μοναδική προϋπόθεση, είναι η μη επανάληψη γραμμάτων σερί (π.χ. Δύο σερί “α”).
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Οι όποιοι διάλογοι ακούγονται από τους παίκτες, συμπεριλαμβάνονται στο κομμάτι,
ακούγονται, δηλαδή, κανονικά. Οι δύο παίκτες, όμως, επικοινωνούν έτσι ώστε να μην
ακούν τους 23 ερμηνευτές οι οποίοι πραγματοποιούν το δικό τους μηχανιστικό κομμάτι
(είτε είναι σε διαφορετικό χώρο, είτε φορούν ακουστικά, από τα οποία ακούει μόνο ο
ένας τον άλλον).
Ερμηνευτές και παίκτες αρχίζουν ταυτόχρονα, αφού ακουστεί η γνωστή μελωδία που
ακούγεται πριν ξεκινήσει το παιχνίδι του pacman.
Το έργο τελειώνει, όταν διαμορφωθεί μέσα από την “κρεμάλα” η τελική φράση των
παικτών, και αρχίσουν να ακούνε τους υπόλοιπους ερμηνευτές, και πουν την όποια φράση
δημιουργηθεί, στην ίδια αντιστοιχία γραμμάτων που αντιστοιχεί και στην αρχική φράση.
Αν το παιχνίδι των δύο παιχτών πραγματοποιηθεί πριν από το άκουσμα της φράσης απ'
όλους τους ερμηνευτές (23), σε όλα τα τονικά ύψη, περιμένουν ελεύθερα (σχολιάζοντας,
κάνοντας ό,τι θέλουν), μέχρι να ακουστεί τουλάχιστον μία φορά όλη η φράση, και ύστερα
εισέρχονται όλοι μαζί.
Σε κάθε περίπτωση, η τελευταία φράση που θα διαμορφωθεί από τους παίχτες, πρέπει να
ακουστεί 3 φορές. Τότε το κομμάτι τελειώνει.
Μεταξύ των φράσεων των 23 ερμηνευτών, αυτό που διαχωρίζει τους ερμηνευτές, είναι ο
ήχος που ακούγεται όταν ο pacman τρώει τις μικρές κουκίδες, ο οποίος ακούγεται εναλλάξ
3, 3, και 4 φορές*.
Δηλαδή, ακούγεται η λέξη “Αεί”, και ακολούθως ακούγονται 3 “φαγωμένες κουκίδες” απ
τον Pacman. Ύστερα, οι δύο εκτελεστές μπαίνουν ταυτόχρονα, και ακούγεται η φράση “Αεί
ο”, και ακούγονται πάλι 3 φαγωμένες κουκίδες. Μετά, όμως και την είσοδο του τρίτου
εκτελεστή (“Αεί ο Θεός” - σε C3, C#3, D4) ακούγονται 4 φαγωμένες κουκίδες.
Όταν εισέλθουν στη φράση και οι παίκτες, στο διαχωρισμό της ολοκληρωμένης φράσης
θα ακούγεται ο ήχος όταν ο Pacman τρώει τη μεγάλη κουκίδα, και κατά την εκφώνηση και
των τριών φράσεων (επανάληψη, πριν τελειώσει το κομμάτι) θα ακούγεται μια σειρήνα,
όπως ακούγεται όταν παίζεται το παιχνίδι.

* ο αριθμός αυτός, πέρα από πρακτικούς λόγους, χρησιμοποιείται, για την κατά προσέγγιση του αριθμού
3,14: Μεταξύ του 3 και του 4, αλλά, πιο κοντά στο 3.

Αναφορές ως προς το κομμάτι
Το κομμάτι, μπορεί να αντιστοιχηθεί με το στοιχείο του παιχνιδιού το οποίο υπάρχει σε
έργα πειραματικής μουσικής. Όπως αναφέρει και ο David Behrman (δημιουργός του
Runthrough, το οποίο αποτέλεσε και μία από τις βασικές πηγές έμπνευσης και σύλληψης,
με τον ήχο που ακούγεται συνεχόμενα κατά την αρχή του, αλλά και τη διακλάδωση του),
αναφέρει:
«Η κατάσταση του εκτελεστή θα μπορούσε να παρομοιαστεί με αυτή ενός παίκτη του
πινγκ πονγκ, ο οποίος περιμένει το γρήγορο σερβίρισμα του αντιπάλου του: ξέρει τι θα
έρθει (το σερβίρισμα) και ξέρει τι πρέπει να κάνει όταν θα έρθει (να το ανταποδώσει).
Ωστόσο οι λεπτομέρειες του πώς και του πότε θα συμβούν αυτά τα δύο προσδιορίζονται
μόνο τη στυγμή που συμβαίνουν.» *

Επίσης, υπάρχει σύνδεση με το fluxus, καθώς το κομμάτι υπόκειται σε
συγκεκριμένες οδηγίες, σε μία ιδέα, αλλά και το φαινόμενο του παιχνιδιού δίνει
στοιχεία συνδεδεμένα ευρύτερα με την conceptual art.
Επίσης, αντιστοιχία μπορεί να γίνει με αντίστοιχα έργα, με το στοιχείο του παιγνιώδους,
όπως το “For 1, 2, or 3 People” του Christan Wolff. Ένα άλλο κομμάτι που παραλληλίζεται
ως προς τα στοιχεία τυχαιότητας, και τις συγκυρίες που εμφανίζονται, είναι το “Fancy
Free” (Robert Ashley, 1971), όπου σε αυτό το κομμάτι, γίνεται από τον Ashley μία
εκμετάλλευση της ιδιοτυπίας του εκτελεστή ο οποίος τραυλίζει (Alvin Lucier), και
πραγματοποιείται συνεχής επανάληψη μίας συγκεκριμένης φράσης, και το τέλος του
κομματιού έρχεται όταν η συγκεκριμένη φράση αρθρωθεί τέλεια. Τέλος, επιρροή
αποτελεί και το “Cantation I” του Hugh Shrapnel, το οποίο αποτελείται από μελωδικά
σχήματα, τα οποία εισέρχονται σταδιακά, όπως συμβαίνει και με τη φράση – μνημονικό
κανόνα που λένε οι 23 ερμηνευτές με τη σειρά.
Υπάρχει μία αίσθηση του κομματιού, που φαίνεται να υπακούει σε σαφείς οδηγίες, οι
οποίες όμως δε δίνουν ακριβή πλαίσια. Πρόκειται για κανόνες chance music, με το
παιχνίδι της κρεμάλας να αποτελεί το ρυθμιστικό παράγοντα της διάρκειας, αλλά με το
διάλογο, και τον αυθορμητισμό από το παιχνίδι να είναι ο ένας άξονας, ενώ οι
διακλαδώμενες λέξεις – τονικά ύψη που συνεχώς εισέρχονται, να αποτελούν τον άλλο
(βασικό – σταθερό) άξονα.
Βασική σε όλο το κομμάτι, ως προς τη διεξαγωγή της φράσης “Αεί ο Θεός.... ευρώσι”, είναι
η τεχνική της λούπας. Πρόκειται για μία τεχνική, που εν προκειμένω στο κομμάτι, δε
χρησιμοποιείται τεχνητά, αλλά φυσικά, και χρησιμοποιήθηκε σε κομμάτια πειραματικής
μουσικής, όπως τα“Rozart Mix” και “Newport Mix” του John Cage, ή και το “I am sitting in
a room” (1970) του Alvin Lucier, όπου ακούγονται αντιχήσεις σε συγκεκριμένο χώρο. Και
πάλι, σε αυτό το έργο ακούγεται μία ηχογραφημένη πρόταση – ομιλία, η οποία μέσω της
τεχνικής της λούπας επαναλαμβάνεται συνεχώς (ανάδειξη φυσικών συχνοτήτων του
δωματίου που αρθρώθηκαν μέσω της ομιλίας).

* Νyman Michael , Πειραματική Μουσική (1999), μτφρ: Δανάη Στεφάνου, εκδόσεις Οκτώ (2011), σελ. 52

H επανάληψη – περιοδικότητα είναι πολυδιάστατη, όχι μόνο με τον τρόπο που ασκείται
στο κομμάτι, αλλά και γενικότερα: Ενώ είναι η ίδια φράση που ηχογραφείται και
επαναλαμβάνεται, κάθε φορά είναι διαφορετική, που έρχεται και ξανάρχεται. Και είναι
διαφορετική, γιατί ο ίδιος ο ερμηνευτής είναι διαφορετικός, ο ακροατής, τα αυτιά τους
είναι διαφορετικά, οι στιγμές τους είναι άλλες, κι έτσι αλλάζει και αυτό μαζί σου.
Επίσης, πραγματοποιείται με τέτοιον τρόπο, με τον οποίο υποννοείται και το επίπεδο της
επικοινωνίας του σήμερα: Παράλληλοι μονολόγοι παίρνουν τη θέση του διαλόγου,
υπάρχει μία έκρηξη πληροφορίας, που συγχέεται με τη γνώση.
Κι έτσι,
το έργο αυτό
πραγματεύεται
αρχικά
τη σύγχυση που πραγματοποιείται
μεταξύ πληροφορίας και γνώσης:

«Καθώς έχουμε σταδιακά στερηθεί την χρήση των φυσικών δεκτικών μας οργάνων, την
αισθαντικότητά μας, είμαστε στοιχειωμένοι όπως ο μειονεκτικός από κάτι σαν συμπαντικό
άμετρο, την φαντασματική έρευνα διαφορετικών κόσμων και τρόπων, στους οποίους το
παλιό «ζωικό σώμα» δεν έχει πια θέση, στους οποίους θα είχε πραγματωθεί η πλήρης
ένωση ανθρώπου και τεχνολογίας.» *

* Paul Virilio, H Πληροφορική Βόμβα (1998), μτφρ.: Βασίλης Τομανάς, Αθήνα: Νησίδες (2000), σελ. 44

2.
Όποιος συναινεί δεν ομιλεί

Όποιος συναινεί, δεν ομιλεί
Το αρχικό ερέθισμα για τη σύλληψη του συγκεκριμένου πειραματικού αποτυπώματος,
δόθηκε, μετά από μία σκιαγράφηση και έναν προβληματισμό μετά από ανάγνωση του
βιβλίου “Η διαδικασία της σιωπής”, του Paul Virilio.
Σε αυτό, αναφέρεται η ύπαρξη μίας υπερέκθεσης ανθρώπων και μέσων ως κυρίαρχο
χαρακτηριστικό της εποχής των αρχών του 21ου αιώνα, η οποία στηρίζεται στο δόγμα
“όποιος δε μιλάει, συναινεί”. Ο Βιριλιό, στο βιβλίο αυτό, πραγματεύεται τις κρίσεις που
αντιμετωπίζει η σύγχρονη τέχνη, παρουσιάζοντας τη χαρακτηριστικά με μία άμεση
σύνδεση που τη συνοδεύει με μία γενικευμένη τρομοκρατία – η οποία, αποτελεί βασικό
υλικό επεξεργασίας της θεματολογίας της τέχνης του 20ου αιώνα. Οι κρίσεις που
παρουσιάζει η σύγχρονη τέχνη (“τεχνοεπιστήμη”), είναι για το Βιριλιό ο τρόμος της
μαζικής κουλτούρας που συνεπάγεται αυτή την υπερέκθεση.
Στο συγκεκριμένο έργο, αποπειράθηκε ηχογράφηση κάποιων στιγμών της
καθημερινότητας μου, με ένα zoom (μηχανή ηχογράφησης). Δεδομένης της κατήφειας
που συνεπάγεται η διαδρομή (διαδικασία), έχοντας ως στόχο (“αποτέλεσμα”) τον τελικό
προορισμό, επιχειρείται μία μετατόπιση της έμφασης από το αποτέλεσμα στη διαδικασία,
για τον πειραματικό εκλεκτισμό ακουστικών ερεθισμάτων της καθημερινότητας. Συνεπώς,
το δόγμα από “όποιος δε μιλάει, συναινεί”, αντιστρέφεται στον ηθικολογικού χαρακτήρα
κανόνα “όποιος συναινεί, δεν ομιλεί”. Οι τρεις στιγμές της καθημερινότητας που
ηχογραφήθηκαν είναι οι εξής:
1) Είσοδος στο αστικό λεωφορείο (πηγαίνοντας στη σχολή, και σε μία άσχετη επιβίβαση)*,
2) Περπάτημα στο δρόμο ενώ ακούω μουσική από το mp3 με ακουστικά (αλλάζοντας
τοποθέτηση το zoom, μεταξύ των ακουστικών/ δίπλα στο ένα ακουστικό για να
ακούγεται η μουσική που άκουγα, και απλά γύρω και μπροστά από εμένα για την
αποτύπωση διαφόρων ήχων)**,
3) Αγορά μπυρών από ψιλικατζίδικο της γειτονιάς***.
Επεκτείνοντας την αρχική σύλληψη, το κομμάτι αποτελεί αφενός μια οπτική στις στιγμές
σιωπής της καθημερινότητας, κόντρα σε μία παιδική, αθώα εξερεύνηση των μουσικών
ηχοτοπίων που προβάλλονται, και αφετέρου στη συναίνεση που συνεπάγεται η σιωπή
ενός θιασώτη, σε μία θορυβημένη ατμόσφαιρα υπερέκθεσης.
Επίσης, χαρακτηρίζεται από μία ενδοσκοπική ματιά στη διαμόρφωση των κανόνων, καθώς
μόνο με τη συνοδεία μίας αρχικής ιδέας (fluxus), συνθέτεται ένα κομμάτι. Ο
συγκεκριμένος τύπος της διαμόρφωσης του κομματιού, επιλέχθηκε εσκεμμένα, ως
απάντηση της αθέατης πλευράς του γίγνεσθαι στη σοβαρότητα των «μεγάλων»
γεγονότων που φτιάχνουν την επίσημη ιστορία και τις ταμπελοποιημένες επαγγελματικές
εκφορές υπηρεσιών: π.χ. Στη μουσική: συνθέτης, εκτελεστής, αυτοσχεδιαστής.
_____________________________________________________________________

Ηχητικά αρχεία – έργα:
* «Πηγαίνοντας στη #σχολή_μου» , «Ο. Α. Σ. Θ. (Όταν αφουγκράζομαι συλλέγω θόρυβο)»
** «Αφουγκράζοντας Ι» , «Αφουγκράζοντας ΙΙ» , «Αφουγκράζοντας ΙΙΙ»
*** «Ηχητικά ψ-υλικά»

Ρίχνοντας μία ματιά στην ιστορία, βλέπουμε ότι αυτά τα χαρακτηριστικά θεωρούνταν
ενοποιημένα, μέχρι και το διαχωρισμό τους σε επαγγελματικό καταμερισμό, που
συνεπάγεται μακροσκοπικά κοινωνικές και ταξικές διαρθρώσεις: Χαρακτηριστικό είναι το
παράδειγμα του Claudio Monteverdi (1567 – 1643), ο οποίος, όντας μουσικός της
Βασιλικής του Αγίου Μάρκου στη Βενετία, σύμφωνα με πηγές, πρώτα αυτοσχεδίαζε τα
έργα του, και ακολούθως τα έγραφε. Στηλιτεύεται, επομένως, η τάση του εκλεκτισμού, και
της μεταμοντέρνας ανοικοδόμησης της ιστορίας, οδηγώντας σε μία συγκεχυμένη σύζευξη.
Κόντρα στην πρόταση του Cage, για μία “τουριστική” αντιμετώπιση της μουσικής
(=εκμετάλλευση των συγκυριακών ερεθισμάτων για ακρόαση – σύλληψη – ενδοσκοπική
σύνθεση) κατά τη στιγμή της ηχογράφησης, επιχειρείται, τέλος, ένας επαναπροσδιορισμός
του τι προσφέρουν οι συγκυρίες της καθημερινότητας σε επίπεδο αλληλεπίδρασης και
ηχητικού ενδιαφέροντος.
«Συνοπτικά είναι άχρηστο να αλλάξουμε τα περιεχόμενα του μηνύματος, πρέπει να
τροποποιήσουμε τους κώδικες ανάγνωσης, να επιβάλλουμε άλλους κώδικες ανάγνωσης.
Ο δέκτης (που στην πραγματικότητα δεν είναι πια ένας) παρεμβαίνει εδώ ουσιαστικά,
αντιπαραθέτει το δικό του κώδικα σε εκείνον του πομπού˙ επινοεί μια πραγματική
απόκριση, ξεφεύγοντας από την παγίδα της κατευθυνόμενης επικοινωνίας.»*

(ηχητικά αρχεία: https://we.tl/vkAtYrc3t6 )

* Jean Baudrillard, Ρέκβιεμ Για Τα Μέσα Επικοινωνίας (1980), μτφρ. Άρης Μαραγκόπουλος, Αθήνα:
Ελεύθερος Τύπος (1993), σ. 40

