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ΑΚ. Ενα μεγάλο τμήμα του έργου σου κινείται ανάμεσα σε μεταβάσεις από φυσικά πράγματα, όπως τα σώματα
από νεκρές πεταλούδες που φωτογραφίζεις και εκθέτεις και εικόνες που παράγονται με πιο παραδοσιακό τρόπο με
βάση τη ζωγραφική τελάρου για παράδειγμα. Επίσης γράφεις δικά σου κείμενα μέσα στα οποία το βιολογικό ή η
βιολογία αλλά και η βιοτεχνολογία μετασχηματίζεται από ένα ζήτημα πειραματικό, τεχνικής σε μια γλωσσική αναφορά
που νοηματοδοτεί εκ νέου τα φυσικά πράγματα που εκθέτεις κατά ένα τρόπο αυθαίρετο που όμως παράγει μια νέα
πραγματικότητα μέσα από τον παραλληλισμό τους/πλαισίωσής τους από την γλώσσα, αν ακολουθήσουμε τις θέσεις των
εννοιολογικών καλλιτεχνών από τα τέλη του 1960.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα εδώ είναι το έργο σου Leda Melanitis «όπου η έννοια της πληροφορίας αποτελεί τον
ενοποιητικό ιστό» όπως γράφεις. Μπορεί να πει κανείς, από την άποψη αυτή, ότι είσαι ένας εννοιολογικός καλλιτέχνης
που ενδιαφέρεται για τη γλώσσα με όρους μεταστρουκτουραλιστικούς ακόμα (για τη γλώσσα ως ένα μέσο(;) το οποίο
παράγει νέες πραγματικότητες διασπώντας τη σύνδεση πράγματος και μοναδικού νοήματος. Από την άποψη αυτή το
έργο είναι και ο λόγος σε αυτό λειτουργεί ως μια αντί-βιολογία: το είδος Leda Melanitis που επινοείς και υπάρχει στο
χώρο της φαντασίας σου πρωτίστως δεν μπορεί να αναχθεί ή να ταξινομηθεί με τους κλασικούς όρους της επιστήμης
και της βιολογίας. Είναι ένα μοναδικό είδος που η ύπαρξή του απαιτεί τόσο την ικανότητα της ανάγνωσης των λέξεων
και της γλώσσας που χρησιμοποιείς για να το περιγράψεις όσο και της αναγνώρισης της μορφής του ως πεταλούδας,
του είδους από όπου ο όνομά του αποκτά νόημα.
Και με όρους έκθεσης, από την άλλη η πρακτική σου ακολουθεί την αποστασιοποίηση ενός
φυσιοδίφη της πρώιμης νεότερης περιόδου που συλλέγει δείγματα, τα περιγράφει και τα ταξινομεί και τέλος τα εκθέτει.
Άλλα έργα σου πάλι επιστρέφουν σε αυτή την ίδια την ιδέα της ομοιότητας του πορτρέτου και την επανακαθορίζουν
όχι με όρους πρόσληψης αλλά πιστότητας προς το νόημα της λέξης.
Στο πιο πρόσφατο έργο σου «Σωκράτης υπό εξαέρωση» για παράδειγμα, επανέρχεσαι πάλι σε μια στρατηγική
περιγραφής και χαρακτηρισμού που κάνει όμως αναφορά όχι στην εξωτερική μορφή ως ομοιότητα σε ένα πορτρέτο
αλλά στον κενό χώρο. Και εδώ σημείο αναφοράς είναι οι λέξεις και η προσπάθεια ανασύστασης ή ανάκτησης με όρους
κυριολεξίας μιας υλικής συνθήκης που συγκροτεί την ύπαρξή τους ως πραγματικά γεγονότα. Τι γίνεται για παράδειγμα
όμως αν οι λέξεις δεν μεταφέρουν πραγματικά υπαρκτά γεγονότα, τι σημαίνει αυτό για το έργο και τη σύνδεσή του με
τον αντικειμενικό κόσμο, με την πραγματικότητα που παράγει ως τρισδιάστατο αντικείμενο, ειδικά αν πρόκειται για
πορτρέτο;

ΓΜ. Στην τρισδιάστατη αυτή πορτρετοποϊία, στην οποία αναφέρεσαι, έργο του 2019, ο Σωκράτης (που υπήρξε ιδιαίτερα
άσχημος, περιγράφεται ως Σειλινός), εμφανίζεται να διατρέχει μια σειρά από εκπτωτικές φάσεις λόγω της σταδιακής απώλειας
αέρα. Η απώλεια του αέρα περιγράφει τη συνθήκη απώλειας της ομορφιάς. Για ένα γλυπτό ο αέρας έχει τη σημασία του
εσωτερικού κενού χώρου, είναι ο συνεκτικός χώρος, δίχως αρθρώσεις, το αρνητικό αόρατο κέλυφος. Στο έργο μου «Σωκράτης
υπό εξαέρωση», μέσω τρισδιάστατης μοντελοποίησης παράγω ένα γλυπτό με αναφορά στην ιδέα της Ομορφιάς αλλά και σε
αναφορά με την ιδέα της ομοιότητας όπως αυτή περιγράφεται λεκτικά σε ιστορικές πηγές μεταφέροντας αυτές στο παρόν
της γλυπτικής μέσα από τη χρήση νέων εργαλείων που δεν θα ήταν διαθέσιμα στο γλύπτη της εποχής του Σωκράτη. Είναι ένα
υποθετικό πορτρέτο, ξανασκέφτομαι τη ομοιότητα ως υπόθεση ανάμεσα στις λέξεις και τα υλικά.

Εικόνα 1. Φωτογραφικό πορτρέτο πεταλούδας Leda Melanitis

Εικόνα 2. Σωκράτης γλυπτό υπό εξαέρωση. 2019 / φωτογραφία Γιάννης
Μελανίτης.

ΑΚ. Στο βιβλίο της The molecular gaze η Suzanne Anker μιλά για μια μοριακή όραση η οποία προσδιορίζει εκ νέου το
σώμα και την εικόνα αλλά και το εικαστικό έργο στην εποχή της βιοτεχνολογίας ως κριτική των καλλιτεχνών προς
τους μηχανισμούς επιτήρησης του βιολογικού σώματος που υπερβαίνει το πεδίο της επιστημονικής έρευνας και της
τεχνολογίας και διαπλέκεται ως τεχνολογία με αυτό της καθημερινότητας και της ζωής στη δημόσια και ιδιωτική της
διάσταση. Αν αυτό ισχύει, μπορούμε να πούμε ότι η τέχνη είναι στην ουσία μια αντίδραση στον καθορισμό της ζωής με
όρους αμιγώς βιολογικούς και της σύγκλισης βιολογίας και τεχνικών εργαλείων, δηλαδή μια Αντι-βιολογία (αντιλογία
του βιολογικού) που εκφράζεται όμως μέσα από το μοριακό βλέμμα;
Πιο πρόσφατα πολλοί καλλιτέχνες της bio art κάνουν αναφορές μέσα από το έργο τους στην όραση αυτή, όχι όμως στο
πλαίσιο ενός εργαλείου ελέγχου της φύσης αλλά ως εργαλείου όρασης και επανακαθορισμού της σχέσης ανθρώπου και
κόσμου. Πολλές από τις εικόνες αυτές έχουν μια συμβολική διάσταση όπου το εξατομικευμένο εικονίζεται ως τμήμα
μιας ευρύτερης πολλαπλότητας έμβιων οργανισμών ορατής σε κλίμακες πέρα από αυτήν της φυσιολογικής όρασης, (που
περιλαμβάνει στο πλαίσιο της μοριακής όρασης για παράδειγμα βακτήρια), ως ενός τοπίου (που επαναπλαισιώνεται
νοηματικά ως καλλιτεχνική οικολογική ανταπόκριση).
Πώς μπορούμε να περιγράψουμε τις εικόνες αυτές, πώς τις βλέπεις από την δική σου πλευρά ως εικαστικός, και ποια η
σχέση τους με τις αναζητήσεις στην ανθρώπινη μορφή μέσα από τον πειραματισμό στη ζωγραφική και τις ανατομικές
παραμορφώσεις σε διάλογο με το οπτικό, για παράδειγμα στο έργο του Bacon από τη δεκαετία του 1950;

ΓΜ. Με άξονα τη διαπίστωση “το εξατομικευμένο εικονίζεται ως τμήμα μιας ευρύτερης πολλαπλότητας έμβιων
οργανισμών ορατής σε κλίμακες πέρα από αυτήν της φυσιολογικής όρασης” ένα ερώτημα έπεται : Σε ποια λειτουργία
της φύσης εντοπίζεται η διαπίστωση αυτή ; Θα δώσουμε μια πρώτη απάντηση : Στην απόκρυψη.
Το πλαίσιο που αναλύεις, όσον αφορά σε ορισμένα έργα μου, είναι η απόλυτη περιγραφή ενός σύνθετου καμουφλάζ
που αποτελεί την τεχνική της απόκρυψης. Αποτελεί ένα πεδίο όπου η εικόνα του καλλιτέχνη-ζώου πρέπει να
μετασχηματιστεί αντιγράφοντας και μεταποιώντας τμήματα του περιβάλλοντος. Ο καλλιτέχνης δεν είναι παρά μια
μασκαράτα εννοιoλογημένη. Αντί της παραμόρφωσης ως αποτέλεσμα αποτύπωσης κίνησης μέσω του φωτογραφικού
φακού στον Bacon, με ενδιαφέρει η απόκρυψη του καλλιτέχνη μέσα στο έργο τέχνης , όπως στη Λήδα Μελανίτης
αποκρύπτεται ο γενετικός μου κώδικας στο γενετικό υλικό του εντόμου.
Θα μπορούσαμε να αναλύσουμε περισσότερο το θέμα ως είδη καμουφλάζ (είδη του οποίου αποτελούν οι περιπτώσεις
της Ομορφιάς ή της Ασχήμιας) σε σχέση με την οπτική ανταπόκριση του θεατή. To καμουφλάζ, ως εξελικτική
στρατηγική, συνιστά την πιο εξεζητημένη μορφή αυτο-μετασχηματισμού της φαινοτυπικής και γενετικής εικόνας ενός
οργανισμού καθώς χρησιμοποιεί γνώση από την αισθητηριακή διαδικασία των του εκάστοτε θηρευτή. Οι προσαρμογές
πραγματοποιούνται σε διαδοχικά στάδια κυρίως χρησιμοποιώντας απάτες στην διάκριση θηράματος και φόντου.
Η ομορφιά μπορεί να αποτελεί απλώς το καμουφλάζ προστασίας έναντι εξωτερικών απειλών -αυτό που χαίρει γενικού
θαυμασμού γίνεται αντικείμενο επίθεσης μάλλον δυσκολότερα. Η ασχήμια, ως αντιστροφή της ανωτέρω στρατηγικής,
διατηρεί το προνόμιο μεγαλύτερης ευελιξίας στη μορφολογία της, κινείται σ΄ ένα τεράστιο εύρος τιμών και
απροσδιοριστίας· εξελίσσεται ως καμουφλάζ μέσω μιας αποκρουστικής, απωθητικής εικόνας και της παραίτησης. Το
καμουφλάζ είναι σε κάθε περίπτωση μια ένθεση στην εικόνα του περιβάλλοντος. Εντοπίζονται δυο μορφές αυτής της
στρατηγικής: μασκάρεμα και κρύψις (masquerade and crypsis). Η κρύψις αναφέρεται σε μη διακριτά αντικείμενα. Ένα
ζώο μπορεί να “εξαφανιστεί” από την οπτική αντίληψη του θηρευτή μέσω της μίμησης τμήματος του οπτικού πεδίου
του θεατή, μιμούμενο δηλ. τον κεκαλυμμένο χώρο. Η τεχνική του μασκαρέματος αναφέρεται σε ανικανότητα του
θηρευτή να δει το θήραμα ως βρώσιμο, καθώς αυτό μοιάζει με άλλο, αδιάφορο γι΄ αυτόν είδος. Στη σημασιολογία της
μασκαράτα περιλαμβάνονται εξάλλου, μεταξύ άλλων οι συνωνυμίες: κοστούμι , αμφίεση, απομίμηση, πλαστογράφημα,
παραλλαγή, καμουφλάζ, πρόσχημα, προσωπείο κλπ.
Η ζωγραφική η ίδια μπορεί να ερμηνευθεί από την εννοιολόγησή της ως μία μορφή καμουφλάζ. Είναι βέβαιο ότι η
νοημοσύνη μπορεί να είναι ένας σημαντικός επιλεκτικός παράγοντας που οδηγεί στην εξέλιξη της εμφάνισης και της
συμπεριφοράς του καμουφλαρισμένου θηράματος. Στη ζωγραφική, εκ παραλλήλου, η τέχνη της απόκρυψης απέκτησε
σταδιακά κεφαλαιώδη σημασία.

