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IT'S ONLY 
ROCK& ROLL ΒΛΣιΛιΙΣ ΛΑ\1Πι'ΟΠΟΥΛΟΣ 

Ή ηλεκτρονική πόπ 

fj πρίν τά Φυσικά 

ατό Γρηyόρη 

�ρχει ενας άσύγκριτα ζωντανός 
χώρος δπου ή μεταφυσική ύπόθεση περί njς 
αύτόνομης λειτουργίας τού καλλιτεχνικού έρ
γου καθεαυτού (ij τών δυνάμεων πού τό δη
μιούργησαν) καταργείται: 11 ντισκοτέκ καί τό 
νάιτκλαμπ - καί γι' αυτά τά πράγματα δέν 
ύπάρχει έλληνικός δρος. Δέν ε!ναι άπλώς τό 
στοιχείο τού χορού, δπως θά ύποστήριζαν οί 
γραφικοί νοσταλγοί τών έπαρχιακών ;τωη1-
γυριών. πού μεταοάλλει έδώ τό συνδυασμό 
τών παραγόηων όλλά όλόκληρη ή περίσταση 
πού άρνείται νά σταθεροποιηθεί σέ zατάοτα
ση καί έξουδετεριίη•ει Χάθε άι1όπειρα ταξιθέ
τησης τού νο1\uατος. Τό σημερινό ρεύμα τού 

ορετανικού ρόκ. πού ξεπήδησε ορμητικά τό 
1981 μέ ουναρπαστικ1j αύθορμησία, πηγαίνει 
πολύ πέρα ά,1ό τό (λογοτεχνικό) :τεριεχόμε
νο. τό (σημειολογικό) μήνυμα ii τή (φιλοσο
φικ1i) ούσία. 

Μιά θεαματικ1i σειρά ουγκροτημάτω\•, 
δπως οί Orclιesιra/ Maι1oe1111rι's ίιι ι/ιe Dark, 
Sραιιdαιι Βα/Ιeι, Ηιιιιιαιι Leagιιe. Ulιravox, 
Hea11e11 17. Sofι Cell. Depeclιe Mode. Sιίmιι/ίιι 
καί Ne1v Order (πού ολα κατάγονται άπό 
τούς ύπερούσιου; Joy Di11isio11). χειρίζονται 
μέ έφευρετικότητα. άμεσότητα καί παραδειγ
ματική άφέλεια φορητούς συνθεσάιζερς δη
μιουργώντας κα)J.ιτεχνικά γεγονότα πού 
άφοπλίζουν τήν άναλυτική προσέγγιση. Συμ
οατικές έννοιες. δπως ό δημιουργός ii τό έρ
γο. CL1οδεικνύονται άχρηστε; μέσα σέ ένα έκ-

θαμοωτικό περιοάΗον ήχων. φώτων. χρωμά
των καί κη'11σεων. δπου ή συμμετοχή είναι ή 
μό\η] δυνατή έρμηγεία. 

Πέρα ά,1ό τό λογοκεντρισμό καί τίς κρι -
τικές άποτιμήσεις τής ποιότητας. 1] τέχνη ξα
ναγίνεται δρώμενο (καί όχι δράμα ii δρqση). 
πλημμυρίζει τήν άτμόσφαιρα, αίφνιδιάζει, 
διεγείρει, παρακινεί, προκαλεί. καθώς τά 
σώματα διαλέγονται μέ τά ρούχα καί οί με
λωδίες μέ τίς φωνές. Ή άπουσία τών όργά
νων καί ή ά,1οσιώπηση τού συνθέτη άφήνουν 
τή μουσική νά προκύψει φυσικά. νά τραγου
δήσει. Είναι μέρος τής φύσης της νά έκτίθε
ται καί νά καταναλίσκεται γιά νά άνήκει σέ 
δλους· πρόκειται γιά δημόσια καί ά-τεχνη, 
δηλαδή άληθινά χί.ασική. μουσική. 

Άκόμα καί τά ά)J,α συγκροτήματα πού 
διακοσμούν αύτό τόν έορτασμό. δπως οί 80111 
Woιv Wow, Alcered lmages. Ηαίrcιιι 100, Rψ 
Rig αιιd Ραιιίc καί ABC, πού έξακολουθούν 
νά κρατούν τό δασικό συνδυασμό κιθάρας 
-μ.ι1άσου-ηράμς μεγεθυμένο μέ πνευστά. δέ 
χρησιμοποιούν τά όργανα άλλά τ ά  μεταχειρί
ζονται οάν παιχνίδια μέ άδέξια. αύτοσχέδια 
χάρη. Ή έκλειψη τού σολίστ άποδομεί τό 
ύπεροατικό ίνδαλμα τού μεγάλου καλλιτέχνη 
καί τού σούπερ-γκρούπ καί ό..1αλλάοσει άπό 
τήν ύποχρέωση προσοχ1jς, σεοασμού καί 
θαυμασμού. Αύτό δέν είναι συναυλία άλλά 
πάρτι, κι ή εύθύνη είναι ίσα μοιρασμένη. Τό 
τραγούδι ξω•αγί νεται δημοτικό, δηλαδή χε
,,i, κοινόχρησn1 μορφή. 

'Όσο γιά τήν ποιότητα τών στίχων, ή 
άνυπαρξία n1ς δοκιμάζει στήν κόψη τού κοι -
νού γούστου τά κριτήρια τής παράδοσης. πού 
οαρύνει κάθε αισθητική. Μάταια ό θιασώτης 
τών άριστουργημάτων θά εξηγήσει τό έΥ. 
-ΚΕ\>tρικό τους νόημα. Δέν ύπάρχει χαμένο 
κέΥτρο παρά μόνο ή άπουσία δποιουδήποτε 
κέΥτρου πού άνοίγει τήν πίστα τής έρμηνευτι
κ1jς έλευθερίας, δπου ψάχνω θά πεί ορί.σκω, 
δηλαδή καταλαοαίνω θά πεί χορεύω. Καί μό
νο δ.τι χορεύω καταλαοαίνω: μετά τό λόγο 
τού Χάιντεγκερ περί Χέλντερλιν. δοκιμάστε 
τά γερμανικά τών DAF. 

Ή μεγάλη σημασία τού ήλεκτρονικού 

πόπ (πού οέοαια, άποτελεί άπλώς μέρος τής 
άπόλαυσής του) έyι.ει ται στήν άκερμάτιστα 
γοητευτική του δύναμη νά ύπονομεύει χαί νά 
άναιρεί τή ρομαηική άηίληψη γιά τ11ν τέ
χνη, πού μετά τή Βιολιοθήκη, τό Πανεπιστή
μιο, τό Μουσείο, τήν Όπερα χαί τήν Κριτι
κή. έφτασε στά χρόνια 1967-77 νά θεσμοποιή
σει άκόμα καί τό Ρόκ. Ή κατάργηση τών αι
σθητικών συμοάσεων πού πετυχαίνει μέ άπε
ρίφραστη παιδική άναίδεια. δίνει στό παιχνί
δι τή; τέχνης ά,1ροσδόκητα δημιουργικές δυ
νατότητες, άπελευθερώνοντας τό κοινό άπό 
τόν παθητικό ρόλο τού δέκτη καί δείχνοντας 
τό δρόμο τής συμμετοχής: ά.ι1ό τόν άναγνώ
στη στό χορευτή. 

Ο body swayed ιο music, Ο brighteιιiιιg glaιιce. 
How cαιι we kιισw rlιe daιιcer from the dance? 
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χάρτη5 
ΔΙΜΗΝΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ 
Ειρήνης 8, Νέα Πεντέλη, 'Αθήνα, τηλ. '8044226, 3638257 

'Έκδοση, διεύθυνση: Δημήτρης Καλοκύρης, Έλένη Καλοκύρη 
'Επιμέλεια: Γιώργος Χουλιάρας, Θανάσης Χαρμάνης 
Στοιχειοθεσία: Φωτόγραμμα επε 

Φίλμς-Μοντάζ: 'Αφοί Πίνα 
'Εκτύπωση: Άγγελος 'Ελεύθερος 
Τυπογραφική 'Επιμέλεια: Μαρία Κυρτζάκη 

Κεντρική διάθεση στήν 'Αθήνα: ϋψιλον/ οιολία, Σολωμού 16 (Τ.Τ. 148), τηλ. 363R257 
Κεντρική διάθεση στή Θεσσαλονίκη: Μ. Κοτζιά καί Σία, Τσιμισκή 78 τηλ. 279720-26R940 

Συνδρομή γιά ενα χρόνο (εξι τεύχη): 800 δρχ. 
'Οργανισμοί κ. τ.λ. 2.500 δρχ. 
Εύρώπη: 20 Δολάρια Η.Π.Α. 

'Αμερική: 22 Δολάρια Η.Π.Α. 

Τιμή τεύχους 150 δρχ. 

Γιά τήν τυποτεχνική έμφάνιση τών κειμένων© Χάρτης. 
Τό Copyright γιά τά κείμ'ενα άνήκει στούς συγγραφείς. 

< 
Χάρτη5 
ΔΙΜΗΝΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ι ΤΕΥΧΟΣ 2 
ΑΘΗΝΑ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1982 

ΣΤΙΓΜΑΤΑ� 
Τζόναθαν Σουίφτ, Η.Χ. Παπαδημητρακόπουλος, Διονύσιος Σολωμός, Νά
σος Θεοφίλου, Μαρία Κυρτζάκη, Κ.Π. ΚαΟάφης, "Ελλη Σκοπετέα, Γιώργος 
Χουλιάρας, Ρέα Γαλανάκη (130-150) 

ΚΕΙΜΕΝΑ� 
Τάσος Δενέγρης: Είμαι κάτι άσύλληπτο . .. (151), Postwar (152), Ή φαεινή 
ίδέα (153), Ή άλλη έκδοχή (154), Διάλειμα (154) 
'Ηλίας Χ. Παπαδημητρακόπουλος: Ή αύλή (156) 
Μπερτόλδος Μπρέχτ: Τρία ποιήματα γιά τόν Charles Laughton - Παρουσία
ση καί Μετάφραση Γ.Π. Σαοοίδης (159) 
Γιώργος 'Ιωάννου: «Είς Λάκκον .. ,)) (163) 
Τζέφρι Χίλ: ΠΟΙΗΜΑΤΑ [Ό Όοίδιος στό τρίτο Ράιχ (167), Οί άνθρωποι εί
ναι παρωδία άγγέλων (167), 'Ύμνοι τής Μερκίας: 1. Ή όνομασία τού Όφφα 
(168), VI. Τά παιδικά χρόνια τού Όφφα (168), VIII. Ή θεραπευτική τού 
Όφφα (169), Χ. Ή νομοθεσία τού Όφφα (169), XVIII. Τό ταξίδι τού Όφ
φα στή Ρώμη (169), ΧΧΧ. Ό θάνατος τού Όφφα (170). Τό κάστρο τής Πεν

. τηκοστής 1-7 (170-171). - Μετάφραση Γιάννης Σταθάτος. 

ο 
Γιάννης Σταθάτος: �κοτάδια: Είσαγωγή στήν ποίηση τού Geofrey Hill (172) 
Έλένη Χαρατσή: HORIZONTE '82 (176). :;;;�::rόv συγγραφiα Άοvγκούστο Ρ6α Μπάστος (179) 

Γιάννης Μιχαηλίδης- Νίκος Χουλιαράς: «Είναι μιά οολτούλα ή ζωγραφική, 
μιά περιπέτειω) (184) 
Στέφανος Ροζάνης: Ή τέχνη τής άπωλεσμένης έμπειρίας (194) 
Ράινερ Βέρνερ Φασμπίντερ: 'Έξι ταινίες τού Ντάγκλας Σέρκ - Μετάφραση 
Γιώργος Χουλιάρας (212) 

· 
. 

Έλένη Βακαλό: Φυσιογνωμία τής μεταπολεμικής τέχνης στήν Έλλάδα - 'Εξ
πρεσιονισμός (224) 

IT'S ONL Υ ROCK & ROLL 

Βασίλης Λαμπρόπουλος: Ό Παραγωγός ή Πρίν άπό τό Λυρισμό (229) 

ΚΛΙΜΑΚΕΣ � 
Έμμ. '/. Μοσχονάς: Τό έλληνικό οιολίο - 'Αριθμητικές προσεγγίσεις - Ι 
(232) 
'Ανδρέας Θ. Κίτσος Μυλωνάς: ΠΑΡΆΓΡΑΦΟΙ: Γ.Λυκιαρδόπουλου, «Λόγια 
στήν Καλυψώ)) (292) 
Μίμης Σουλιώτης: Τό δίλημμα τού Φερνάζη (244) 
Γιώργος Χειμωνάς: Ό έγκέφαλος κινείται ή Μερικά αύθαίρετα έπιχειρήματα 
άπό τόν S.Dali γιά μιά κοινότοπη άποψη περί έγκεφάλου (251) 

ΤΕΧΝΑΣΜΑΤΑ � 
'Επιμέλεια: "Ελλη Σκοπετέα, Νάσος Θεοφίλου, (253) 



Δι'σ:τω Μα'{κιiινη (Μεικτι"ι Tfί(VIΚti) ιιιχο 

'Ελλάδα, κρατάει (αντιστρόφως αν< .λογα) 
δυό-τρείς γενιές στόν ρόλο έδραίωιτης καί 
διαφύλαξης τών θέσεων πού προτάθηκαν 
ήδη. VΕτσι στήν έλληνική τέχνη, τουλάχι
στον δυό γενιές εlχαν νά ασχοληθούν μέ 
προολήματα καλλιτεχνικά, καί ξεκίνησαν 
άπό τή γενιά τού '30 κυρίως, είτε αυτό γινό
ταν σάν αναφορά θέσης είτε σάν αναφορά 
aντίθεσης. Στή μάζα όμως τού ανθρώπινου 
ύλικού τού τόπου, παράγοντες ρέουσας 

ζωής προωθούν αδιόρατα τούς μετασχη 
τισμούς σέ ωθήσεις. 

Ή τελική διατύπωσή τους οφείλεται 
δημιουργία καί σέ μάς τού παρόμοιου 
ματος πού γέννησε καί διατήρησε τόν 
πρεσιονισμό στήν εκφραση άλλων πιό γ 
γορα προηγμένων χωρών καί στήν σημερt 
συνειδητοποίησή του. Δέν εlχα, δπως εlπα 
τήν πρόθεση κοινωνικών αναλύσεων. Ίt 
εκδήλωση τού εξπρεσιονισμού δμως συν
δέεται όπωσδήποτε μέ κοινωνικά φαινόμε 
να. 'Όπως στόν γερμανικό εξπρεσιονισμό 
οί άποστάσεις ανάμεσα σέ μιά κατεστημένη 
κοινωνική άρθρωση καί στό ρυθμό έπιτά· 
χυνσης πού ύποχρεωτικά ακολουθεί ή οίκο
νομία, δίνουν τά μεγάλα ανοίγματα διαφυ
γής. 'Εποχές τέτοιων έξελίξεων είδαμε (ιι' 
διαφοροποιημένους τότε δρους καί διαφο
ροποιημένες έπιπτώσεις) τί αντίκρισμα εl· 
χαν στή δική μας τέχνη έπίσης, όταν διαπL· 
στώσαμε δτι οασικές διακλαδώσεις, σn\ 
γραμμή τής καλλιτεχνικής καί τής πολιτιχ • 
(οίκονομικής-κοινωνικής) πορείας μας 
συμπίπτουν. Ή αντιστοιχία μιάς έξπρεσι.ο
νιστικής φάσης στήν τέχνη μας, μέ τό πέQcι 
σμά μας άπό τό προοιομηχανικό στό οιομη 
χανικό στάδιο, δέν ήταν περίεργη. Μι4 
προσπάθεια πιθανής ανακοπής της, πού 
άραγε θ' αντιστοιχήσει, αυτό εlναι τό πρό
ολημα. � 

Τζιόρτζιο ντέ Κίρ�κο 
.... -.... ......... -....... - ,_ .... ,_ .... , .. ,_ .. _ .. __ , ___ ... .. _____ __. 
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ι:ο Παραγωγός 
ή Πρίν aπό τό Λυρισμό 

στήν Έλένη Βακαλό 

Ο θάνατος τού καλλιτέχνη όπως 
διαπιστώθηκε από τή σύγχρονη θεωρία τής 
Λογοτεχνίας, ορήκε τήν παραδειγματική 
έκφρασή του στό χώρο τού ρόκ. Ή ποίηση 
καθυστερεί ώς σήμερα νά συμφιλιωθεί μέ 
αυτή τήν ίδέα, άποδεικνύοντας άκόμα μιά 
φορά πώς ή τέχνη άντιγράφει όχι τή ζωή, 
άλλά τήν κριτική. 'Όμως τά συγκροτήματα 
άρχισαν έγκαιρα νά άντιλαμΟάνονται στά 
τέλη τής δεκαετίας τού '60 δτι, άν ή αξία εί
ναι θέμα λειτουργίας, τότε τό έργο εlναι 
προϊόν καί ή εuθύνη του άνήκει στόν παρα
γωγό. 

Τουλάχιστον άπό τήν εποχή τού Motown 
καί τού Phil Spector, ή μουσική άπευθύνε
ται συνειδητά στό δημόσιο γούστο ώς κατα
να.λωτικό άγαθό διαρκείας 3 λεπτών ή 33 
στροφών. Παραδοσιακές έννοιες δπως ό 
δημιουργός, ό λυρισμός, ό συναισθηματι
σμός, καί ό εξομολογητισμός καταργούν
ται, καθώς ή άμεση εξάρτηση τής ποιότητας 
άπό τή χρήση έρχεται στό προσκήνιο, τήν 
πίστα. Ό παραγω1ός, σάν τόν μεσαιωνικό 
άντιγραφέα ή τόν άναγεννησιακό έκδότη. 
επεμοαίνει καί έρμηνεύει: δέν έξηγεί/άντι
γράφει ενα πρωτότυπο, άλλά παράγει ενα 
έργο μέ πλήρη έπίγνωση τών προσδοκιών 
τού κοινού. Κατ' αυτή τή διαδικασία κατα
σκευής ένός έργου πού δέν άνήκει σέ κανέ
να, μιά θεμελιώδης αίσθητική πρόληψη, ή 
δημιουργία, άποκαθίσταται στίς πραγματι
κές της διαστάσεις ώς παραγωγή, δπου δλοι 

καλούνται νά Οάλουν τά καλά τους καί νά 
συμμετάσχουν. 

Μιά έπόμενη γενιά δεξιοτεχνών τής δη
μοσιότητας θά ξεπεράσει τόν κίνδυνο νά 
μετατραπεί σέ σολίστ τού στούντιο (Brian 
Eno) καί θά παραγάγει όλόκληρα συγκρο
τήματα, μέ κορυφαίους τούς Malcolm 
McLaren (Sex Pίstols), Bernard Rhodes 
(The Clash) καί Martin Hannett (Joy Dίνί

sίοn). Μετά τό δραματικό αυτό οήμα, εκεί
νο πού προσφέρεται στό κοινό τού ρόκ-τό 
καταναλωτικότερο δλων-εlναι μιά είκόνα 
καί ενα παραμύθι. Τό συναρπαστικό στρα
τήγημα στήν περίπτωση αυτή εlναι δτι ή δο
μή πωλείται μαζί μέ τήν άπορρύθμισή της: 
ρομαντική αuτοκαταστροφικότητα άνευ δι
δασκάλου. VΕτσι ή επανάσταση έγινε επιτέ
λους θέαμα. 

Καί τό κοινό ξαναορίσκει τά δικαιώματά 
του: aγοράζει, χρησιμοποιεί καί πετάει, 
. δηλαδή καταναλίσκει. Παρόλο πού ή Αί
σθητική προσπάθησε νά έξουδετερώσει τή 

Phil Specιor 
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δύναμη τού δημόσιου γούστου διαδίδοντας 
τόν δρο «μόδα», τό νεανικό ακροατήριο 
επέοαλε τή φωνή του στούς μηχανισμούς 
περιθωριοποίησης μέσα από τόν καινούριο 
ρόλο τού παραγωγού, πού δίνει πρώτος τό 
παράδειγμα χρησιμοποιώντας τή μουσική 
χωρίς οντολογικές αναστολές καί διασκε
δάζοντας. Στό τεχνολογικό του οασίλειο, 
έχει αρκετή έλλειψη σεοασμού καί ύποτα
γής γιά νά τή μεταμορφώσει σύρ,φωνα μέ 
δ,τι ύπαγορεύουν τό δραμα τού έρμηνευτή, 
ή θέληση γιά εξουσία καί οί ανάγκες τής 
αγοράς: «μέ τή σύνθεση προσοάσεων δήλα
δή περισσότερο, παρά μέ τό συνδυασμό μέ
σων». 

Φτάσαμε, έτσι, στούς άρχοντες τών συν
θεσάιζερς Giorgio Moroder, Chris Blac
kwell καί Martin Rushent, καί στούς τεχνο
λόγους τής αλχημείας (Cabarel Voltaίre, Brί
tίsh Electrίc Foundatίon). Οί πρώτοι είναι 
απόλυτοι κάτοχοι τής ρητορικής τού ρόκ 
καί έπομένως ύπεράνω πάσης πρωτοτυ
πίας. ΥΕχουν μιά απόλυτα κωδική αντίληψη 
τής τέχνης τους καί τήν λεηλατούν μέ γοη
τευτική ταπεινοφροσύνη, διαφυλάσσοντας 
τήν προσωπική ελευθερία μέσα στήν ανώ-

ήλιακά συστήματα 
Μελέτες....!Εφαρμογές 

νυμη επιτυχία τους, καθώς δίδαξε ή ντίσκο. 
'Αντίθετα, οί αλχημιστές, ολέποντας καθα
ρά ρόλους εκεί πού οί άλλοι ολέπουν δη
μιουργούς, παίρνουν τά μέσα τής παραγω
γής στά χέρια τους καί παράγονται (μέ με
τα-μαρξιστική συνέπεια): ή εθελούσια εμ
πορευματοποίηση τού ύποκειμένου πού 
τραγούδησε ή Grace Jones στό «Use Me». 
Καί οί μέν καί οί δέ παίζουν μέ τά μηχανή
ματα, δοκιμάζουν, εφευρίσκουν, κατα
πλήσσονται καί αστειεύονται μέ εφηοική 
όμηχανία. 

Μετά όπό δλη τή στοχαστική αυτεπίγνω
ση, θά αδικούσε κανείς τήν επικοινωνιακή 
άποδοτικότητα τού ρόκ άν τό αντιμετώπιζε 
σάν τέχνη· θά παρέολεπε, επίσης, τήν όρμή 
καί τήν όφοσίωση τού κοινού του πού, πα
ραμένοντας εδώ καί 30 χρόνια άστατο καί 
άvάστατο, ύπενθυμίζει σύρριζα στούς ζη
λωτές τής ηθικής η τού αισθητισμού (μέ τ'ή 
δική του οικονομία τής έρμηνείας) τό αrτη
μα ένός καταναλωτικού τ'jθους. 

So that the darkness be the lίght, and the stίl

lness the dancίng. .. 

ο ΗΛΙΟΤΕΧΝΙΚΗ {ΕΛΛΑΣ) ΕΠΕ ΑΛΕΞ. ΣΟΥΤΣΟΥ 3-ΚΟΛΟΝΑΚΙ, ΑΘΗΝΑ 
�3620759 
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ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ 

Κατά τής Α vθεντικότητας 

� 

Η 
στόν Daνid Nea/ Miller 

εννοια τής πρωτοτυπίας στή 
νεότερη δυτική τέχνη είναι στενά συνδεδε
μένη μέ έκείνη τού αυθεντικού εργου. Τό 
μεγάλο καλλιτέχνημα είναι ασύγκριτο καί 
μοναδικό, κλειστό στόν απαρομοίαστο έαυ
τό του πού προσκαλεί τήν αποκλειστική καί 
αυτοτελή aπόλαυση.-Ή ϋπαρξή του aποτε
λεί τήν ένσάρκωση τής όλότητας γιατί κατέ
χει μιά aπόλυτη χρόνική στιγμή, ενα έξωι
στορικό παρόν πού προσφέρει στόν aφελή/ 
�ποτελή παραλήπτη του τήν ψευδαίσθηση 
μιάς πλήg1J�1ς παρουσίας. 

Αυτά συνέοαιναν ώς τή στιγμή πού ό 
Τραοόλτα χτύπησε τήν πόρτα μιάς ντισκο
τέκ μέ τίς τέσσερεις νότες τής Πέμπτης 
(1807) τού Μπετόοεν κι ό Πυρετός τού Σα6-
6ατόοραδου κατέλαοε τούς φιλάθλους τής 
«Φαινομενολογίας τού Πνεύματος» (1807). 
'Από τότε aπωλέσθη ή aθωότητα τής πρώ-

της aρχής καί τής νοσταλγίας γιά τήν aπο� 
κα�άστασή της. «Διά τούτο έκλήθη τό όνο
μα αυτής Σύγχυσις». Καί έσυγχύσθησαν οί 
γλώσσες καί οί κανόνες τής ρομαντικής αι� 
σθητικής, κι ό καθένας εμαθε νά είναι ύπεύ
θυνος γι•pυτό πού κάνει κι όχι γι' αυτό πού 
θαυμάζει. Οί δρόμοι τής μηχανικής αναπα
ραγωγής πού εδειξαν ό Duchamp καί ό Ben
jamin όδήγησαν στίς aσεοείς πρακτικές 'έρ
μηνευτικής κατανάλωσης πού ένθαρρύνει ή 
αναρχία τής σύγχρονης πόπ. 

Δέν εχουμε πιά άπλώς τό φαινόμενο τής 
έπαναθεώρησης τού .παλιού τραγουδιού, 
πού κάθε συγκρότημα αισθάνεται ύπο
χρεωμένο νά προσφέρει γιά νά φτιάξει κά
ποιους δεσμούς συνέχειας μέ τήν παράδοση 
τού εrδους, γιατί αυ.τή ή τακτική ύπόκειται 
αναπόφευκτα στήν κριτική πού εκαναν οί 
Sex Pistols στόν Shelley παρωδώντας τό 
«My Way» τού Σινάτρα. Τώρα ή ϊδια ή ιδέα 
τής αυθεντικότητας καταργείται, καθώς τό 
καινούργιο τραγούδι κυκλοφορεί ταυτό-

' χρονα σέ πολλές έκδόσεις (Remake, Remix, 
Live Version, Extended Version, Instrumen
tal), σέ δίσκους πού διαφέρουν σέ μέγεθος, 
χρώμα·, κάλυμμα, διάρκεια, ένορχήστρωση, 
κλπ. Πού ορίσκεταί τό πρωτότυπο, ή πρώτη 
σύλληψη καί μορφή; 'Από ποιά πηγή κατά
γονται δλες αυτές οί ποικίλες έκδόσεις; 
'Αντί γιά aλλη απάντηση, οί δημιουργοί 
τους αντικαθιστούν τήν τέχνη μέ τό τέχνημα 
καί στή θέση τής εμπνευσης προοάλλουν 
τήν κατασκευή. 

'ουσιαστικά πρόκειται γιά aλλη μιά 
προσπάθεια διάσπασης /διάχυσης/ διάτρη
σης τού νοήματος. Ό πολλαπλασιασμός όχι 
μόνο τών aντι τύπων' aλλά καί τών έτερό
κλητων μορφών τού εργου' ή aσέλ γεια τών 
&σύμμετρων παραγωγών, ή κατάργηση τής 
ύπογραφής, ή απορρύθμιση τών δομών' καί ' 
γενικά δΜ] ή γοητεία πού διατηρεί ή δυσκο
λία τής ευκολίας τής πόπ ακαταπαύστως, 
αντιστέκονται έπίμονα στήν 'Ανθολογία, 
στήν 'Ιστορία, στή Φιλολογία, στή Βιολιο
γραφία. 'Α νάοουν, aστράφτουν καί χάνον
ται σέ μιά λάμψη πού φωτίζει τήν πίστα μέ 

έκρήξεις αισθησιασμού. Ή τέχνη πού μάς 
μεγάλωσε μιλά γιά τήν αδυναμία καί τήν 
ανικανότητα τού ερωτα· τό ρόκ πού μάς 
συντροφεύει εlναι γιά τόν ερωτα καί μόνο 
στόν ερωτα. 

'Ακqμα καί τό έφηοικό όνειρο τής συλλο
γής δίσκων -σειρές καί &παντα- έξανεμί
σθηκε μαζί μέ τίς καλλιτεχνικές φιλοδοξίες 
τών ψυχεδελικών δεινόσαυρων πού τό ύπα
γόρευσαν. Σήμερα, ή προσκόλληση στήν 
aλήθεια μιάς στοιχειακής γνησιότητας καί 
μιάς αυθεντικής καταγωγής ύπονομεύεται 
μεθοδικά aπό μιά στρατηγική (καί 6ιομη
χανία) πολλαπλής παραyωγής, πού προκα
λεί έπαρΚή διάσπαση τής προσοχής καί 
σύγχυση τών κριτηρίων ώστε τό ένδιαφέρον 
νά στρέφεται μακριά aπό τή δημιουργία 
πρός τήν έρμηνεία. Τό "Εν Έργο εχει τήν 
ιδιαίτερη πνευματική ευγένεια ν� παραδί-

. δεται απροστάτευτο στήν όποιαδήποτε αυ
θαίρετη χρ11ση καί νά γίνεται ετσι tνεργό: 
μπορείς νά τό aγνοήσεις η νά τό έρμηνεύ
σεις, aκόμα καί νά ξεχαστείς μέσα του -
δμως δέν είναι δυνατό νά τό αποκτήσεις, 
δηλαδή νά τό κατέχεις, aφού τό ίδιο δέν 
ύπάρχει aλλά (ανάλογα μέ τό κέφι καί τήν 
περίσταση) γίνεται. 

Καί ή παλαιική, πεφιλημένη aρχή τής 
ταυτότητας; Τί μάς aπομένει δταν πλέον τό 
-αυτό δέν είναι κάν τό-αλλο, δταν ή ουσία 
χάνει τήν αξιοπιστία της aκόμα καί .ράν 
aπουσία; Μένουν οί Trouble Funk («Drop 

the Bonb»), οί Gang of Four («Songs of the 
Free»), οί ABC («The Lexicon of Loνe»), 
καί ό Γοργίας (Diels-Kranz, «Fragmente» 
82Β3). Μένει ή ζωντάνια μιάς καινούργιας 
aρχής πού διαρκώς ξεκινά καί ανανεώνεται 
-μιά «τέχνη» προκλητική στήv . ασυδοσία 
καί τήν απροσδιοριστία της, προσιτή σέ 
δσους γυρεύουν τήν έλευθερία στήν προσω
πική εκφραση. Είπαν πώς ό κόσμος χωρίζε
ται σέ έκείνους πού έξουσιάζουν καί έκεί
νους πού καταπιέζονται. Οί Pulsallama -

καμιά δεκαριά γιά τήν ώρα- προτείνουν μιά 
aλλη σκοπιά: ύπάρχουν έκείνοι πού εχουν 
καί έκείνοι πού γράφουν. Γράφετε; ZiJΊ6 
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Τίμος Μαλάνος, Diana Haas (32-34) 
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'Έκτωρ ΚακναΟάτος: 'Ύφος τού ίώδους (36), Καί πάς (36). Μεσαίο κύμα πι
θανότητας (37), Τέσσερεις άστρίτες δταν σκοτεινιάζει (37), Οίκόσημο στά 
2001 μ.Χ. (38), Σχέδιο ραψωδίας (38) 
'Αλεξάνδρα Δεληγιώργη: 'Επιστολή (39), Τό άλλοτριωμένο διήγημα (42) 
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ρίας (119) - Ό ζωδιακός χάρτης τού Νάσου Θεοφίλου (121) - 'Ιστορίες τών 
ζώων γιά τόν ΑΥσωπο τού Γιώργου Χουλιάρα (122) 
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ΗΑΠΟΔΟΜΗΣΗΤΗΣ 
ΤΕΧΝΗΣ " 

η 
Κατά τής Οvσίας 

ατό Γιάννη - πάντα 

mέ τή διάλυση τών Jam χάθηκε τό τελευ
ταίο «μεγαλύτερο συγκρότημα» τού κόσμου: ό 
κύκλος πού aνοιξε μέ τούς Beatles -τό ρόκ ά>ς 
στάση καί ώς τέχνη' ώς οούληση καί ώς ίδέα
εκλεισε μέ ύποδειγματική ακρίοεια μετά άπό 
εrκοσι χρόνια. Τό προαισθανόμασταν, οέοαια, 
μέ σιγουριά άπό τό 1976, από τήν εποχή τού 
Punk καί τού Disco. Κι δμως μοιάζει πικρό· 
τώρα πιά μπορείς ακόμα νά ύπερασπίζεσαι 
τούς αγαπημένους σου ποιητές καί σκηνοθέ
τες, δχι δμως κι εκείνο �ό τρυφερό ποδοσφαι
ρικό ίδανικό, τό «μεγαλύτερο συγκρότημα» -
εκτός κι άν συμφωνώντας μαζί μέ τή μισή 
'Αμερική θαυμάζεις/ θυμάσαι τούς Stones καί 
τούς Who. Τώρα πού τό ρόκ ξανάγινε πόπ, λι
γόστεψαν τά καλλιτεχνικά σου περιθώρια: η 
μαζεύεις δίσκους η ακούς μουσική· η νοσταλ
γείς η χορεύεις η αγοράζεις η γράφεις. 

Ή επιδημία διάλυσης συγκροτημάτων εχει 
κιόλας μεταμορφώσει τό χώρο μέσα σέ δυό μή
νες: Squeeze, Thin Lizzy. Stiff Little Finge�s, 
Japan, Linx, Blondie, Stimulin, D.A.F., Haιr
cut 100, Theatre of Hate, Teardrop Explodes, 
Monsoon, Slits, Adam and the Ants, καί τόσα 
άλλα εξαφανίστηκαν από τόν όρίζοντα, καθώς 
περισσότερα σπεύδουν νά ακολουθήσουν. Σ' 
αύτόν, καθώς καί σέ πολλούς άλλους τομείς, ή 
σκηνή τών αρχών τού '82 εχει αλλάξει ριζικά
καί εlναι σαφές δτι αύτοί πού τήν κατέχουν σή
μερα εlναι περαστικοί ( καί αμφίθυμοι: Culture 
Club). 'Ακόμα καί οί συγγραφείς πού αγαπο�
σαμε καί μάς καταλάοαιναν· -Paul Rambalι, 
Ian Penman, Paul Morley, Phil McNeil, Monty 
Smith- αποχώρησαν. 

Στά είκοσι χρόνια πού μεσολάοησαν από τό 
«Loνe me do», είδαμε τό ρόκ νά γίνεται από 
πολιτισμικό γεγονός πολιτιστικό φαινόμενο, 
στή συνέχεια καλλιτεχνικό εργο, καί τέλος αύ
τοπαθής στοχασμός στά μέσα τής δεκαετίας 
τού '70· καί μετά νά επιδίδεται μεθοδικά καί 
ανελέητα στήν αποδόμησή του, πού οαθμιαία 
περιέλαοε τίς εννοιες τής καλλιτεχνικότητας, 
τού καλλιτέχνη, τού καλλιτεχνήματος, τού 
ύποκειμένου καί τής ίστορίας. Τό 1983 μάς 
ορίσκει χωρίς συγκροτήματα, χωρίς θαυμα
στές, χωρίς μεγάλους δίσκους, χωρίς «σχολές», 
χωρίς αρχές, χωρίς ρόκ - χωρίς ούσία. Ζήστε 

)' ( l . το, χαρείτε το, απολαύστ� το δσ� μπορ_είτ�, 
γιατί φοοάμαι δέ θά �ρατησε� πολυ. 

,
«!Ο� �ο

γου δ' Εόντος ξυνού ζωουσιν οι πολλοι ως ιδιαν 
εχοντες φρόνησιν.» 

-Ή ούσία τρέφεται από τήν αυταπάτη της 
παρουσίας καί τή? α,

με�ότ�τας καί ή ��ι� τρέ: 
φει τήν πτώση και την απωλεια· γιατι !l ιδια _ η 
ουσία ύπάρχει ώς χάνεται. Ή ούσία ειναι της 
σωτηρίας καί ή σωτηρία είναι τών :εοραίων; 
τρέφεται άπό τό θ�υμα�μό καί τ

,
ο σ�οασμο 

-στήν παράδοση, στη συνεχ�ια. �τη
, 
δι�ρ�εια, 

στήν έλληνικότητα· συντηρειται απο τον �δε�
λισμό καί τόν καθαρισμό- τής ,γλώσσα�, τη? τε
χνης. τής πατρίδας, τής ταυτοτητας. , Η πιστ� 
στήν ούσία καί τίς αξίες της παρηγαγε το 
νεοελληνικό εθνικιστικό λαϊκισμό τού Νίκου 
Έγγονόπουλου, �ού Μίκη Θεοδωράκη, τού 
Νίκου Τσιφόρου, τού Γιώργου 'Ιωάννου, τού 
Δημήτρη Μαρωνίτη, τού Θόδω9ου Άγγελό: 
πουλου τού Κώστα Γεωργουσοπουλου, του 
Γιώργο� Νταλάρα. Στό μεταξύ, δσοι διαΟά
ζουν Rorty, Caνell, Pynchon καί Προσωκρατ,ι
κούς ακούνε έλληνικό ρόκ - Μπάμπη Μπακα
λη, Σπύρο Ζαγοραίο, Βαγγέλη Περπινιάδη, 
Σπύρο Παπαοασιλείου, Τάκη Μουσ�φίρη -
καί Grandmaster Flash. Μονοτροπικα, μονο
φωνικά, μονοτονικ?. , , 

, 
, 

Scratching. Με τρια-τεσσερα πικαπ και 
μερικές �ροε:οι�ασμένε� μαγνητοτ�ι�ίε�, � 
τεχνουργος των ηχων κανει μουσικη απο το 
σωρό τών πληροφοριών καί προϊόντων πού 
εχει εκοράσει ό πολιτισμός. Μουσική από μου
σική καί κείμενα από κείμενα. Χωρίς τό άγχος 
τής πρωτοτυπίας, τόν τρόμο τής _επίδρασης _καί 
τό δέος τής παράδοσης. Rappιng. Breakιng: 
Δομές πού ανακύπτουν αίφνίδια και 
απορρυθμίζονται γοργά γιά νά όδηγήσουν ,σέ 
διαρκώς νέους απροσ?όκητους συν�υασμου?. 
Φώτα, χρώματα, φωνες, θορυοος, λογια, κινη� 
σεις, γέλια. Καί πάνω απ' δλα ή μελισματι�η 
άπαγγελία τού ντίσκ-τζόκεϊ ερχεται από τους 
αοιδούς, τούς μάγους, τούς τρε�ούς τού s

,
hake: 

speare, τόν Papageno καί τον Μωυση του 
Schδnberg νά λέει καί νά λέει: ό Έρωτόκριτος 
πρίν γραφτεί, ό Μακρυγιάννης πρ�ν γράψει, ό 
Μιχάλης Κατσαρός πρίν διαοαστει. 

Αύτή είναι rι εκρηκτική στιγμή τού τέλους 
τών συγκροτημάτων καί τού Ρόκ-ώς�Τέχνη: 
δλα επιτρέπονται καί στήν πραγματικοτητα -
δηλαδή στό South Β�οηχ, New ,Yor

,
k, 

,
Ν._Υ. 

,


ακόμα περισσότερα γινονται. Περα απο τις αι
σ�ητικές :ής �δεολογί�ς καί τί� ίδε��ογίες τή� 
αίσθητικης, η μουσικη συμοαινει. Ωσπ�υ οι 
αρχές νά επινοήσουν �άποια �έα τάξ�, ν,α ,

κα
θιερώσουν μιά καινουργια Τεχνη και να επι
Οάλουν πίστη στίς αξίες της ώσπου ή εξουσία 
νά μεταμφιεσθεί ξανά σέ ούσία - άς πούμε ώ? 
τό 1984, ή στήλη αύτή σάς αφήνει

, 
νά κ�νε

,
τε με 

τή σειρά σας τή δική σας μουσικη. Και μη φο
Οάστε: It was only rock'n'roll ... 


