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I. 

// Ο «καταναλωτής» βιώνει την τέχνη µε τον ίδιο τρόπο που βιώνει κάθε άλλη «επί χρήµασι» 
καθηµερινή χαρά – ως µια σύντοµη, εύκολη παρηγοριά. // 

// Φανταστείτε τον 
καταναλωτή να φεύγει από τη 
γκαλερί ή το θέατρο. Φανταστείτε 
τον καταναλωτή να αφήνει το βιβλίο 
από τα χέρια του. Φανταστείτε τον 
καταναλωτή να βγαίνει από τη 
ζεστή αίθουσα του σινεµά έξω στον 
κρύο, νυχτερινό αέρα. Το να 
φ α ν τ α ζ ό µ α σ τ ε α υ τ έ ς τ ι ς 
δραστηριότητες σηµαίνε ι να 
φανταζόµαστε τον καταναλωτή να 
επαν-έρχεται στη ζωή σαν να µην 
συνέβη απολύτως τίποτα. // 

& τι γίνεται µε τους νεκρούς, οι 
φωνές τους επανέρχονται στη ζωή εκεί 
όπου το «εγώ» δεν έχει πια κέντρο. σαν 
το σώµα να µην µπορεί να αφεθεί 

// Δεν χρειάζεται να αλλάξουµε τίποτα αφού όλα είναι στη θέση τους & ο 
καταναλωτής νιώθει ευλογηµένος σε µια χώρα όπου ο πολιτισµός λέει ναι στη ζωή & κάνει 
τόσο καλό στην µικρή-µοναχική-ψυχή. Άλλωστε αυτός απαρνήθηκε τις µικρές χαρές της ποπ 
κουλτούρας [τις παλιοφυλλάδες, τις σαπουνόπερες, τις κουτσοµπολίστικες εκποµπές, κ.λπ.]. 
Αυτό το ον είναι σε θέση να διακρίνει, να απαιτεί κάτι πιο περίπλοκο, πιο εκλεπτυσµένο. // 

σ ε β λ έ π ω ν α κ ο ι τ ά ς 
απειλητικά προς τα ’δω 



// Γοητεύονται από την 
τέχνη που καταναλώνουν γιατί τους 
προσφέρει τροµερές συγκινήσεις. 
Π α ρ ’ ό λ α α υ τ ά , ό τ α ν 
«µπουχτίσουν», όταν την έχουν φάει 
πια µε το κουτάλι, όλα είναι 
ακριβώς όπως πριν & οι δοµές της 
χαρούµενης µηχανής είναι ακόµα 
εκεί. Ο καταναλωτής, χωρίς δεύτερη 
σκέψη, ξεφορτώνεται το έργο 
τέχνης . Ή ακόµα κι αν έχει 
«προβληµατιστεί», σίγουρα δεν 
πρόκειται για εκείνο το είδος 
« π ρ ο β λ η µ α τ ι σ µ ο ύ » π ο υ 
«προβληµατίζει», αν καταλαβαίνετε 
τι θέλω να πω. // 

// Αυτό το αίσθηµα «προβληµατισµού» που δεν δηµιουργεί κανέναν σοβαρό 
«προβληµατισµό» είναι ίσως το πιο ύπουλο γνώρισµα της παρηγορητικής τέχνης. Αυτής της τέχνης 
που κολακεύει. Αυτής της τέχνης που παρουσιάζεται ως «αιχµηρή» ενώ δεν διεισδύει πουθενά. Αυτή 
η τέχνη που αυτοσυγχαίρεται µε την ικανότητά της να προκαλεί την απορία. // 

η παρηγορητική τέχνη είναι προ-
σοµο ίωση της βαθε ιάς , ρ ι ζο -
σπαστικής σκέψης & το αντίθετο της 
ριζοσπαστικής δράσης 

II. 

// Η χαρούµενη µηχανή & η παρηγορητική τέχνη προσφέρουν άπειρες οδούς διάσπασης. Οι 
καταστάσεις διάσπασης [ή αλλιώς η αδυναµία του ατόµου να αφιερώσει όλη του την προσοχή σε µία 
και µοναδική συνεχόµενη δραστηριότητα] είναι οι ιδανικές διανοητικές καταστάσεις των όντων µέσα 
στη χαρούµενη µηχανή. // 

// Το διασπασµένο ον είναι εκείνο του οποίου η εµπειρία 
ορίζεται από την αποσπασµατικότητα, την αυτο-διακοπή, την 
αλλοτρίωση, τη διαθεσιµότητα. Αυτό το ον ερµηνεύει τη 
διαθεσιµότητά του ως «ανοιχτότητα», την αλλοτρίωσή του ως 
«κριτική απόσταση», την πολυδιάσπασή του ως «πολλαπλότητα», 
την κατακερµατισµένη του εµπειρία απλά ως «αντίκτυπο» του 
σύγχρονου τρόπου ζωής. // 

νιώθω σαν µην είµαι ακριβώς 
άνθρωπος, σαν να µην µε αφορά η 
ζωή µου 



// Αδιάκοπες, ατέρµονες 
ροές πληροφορίας αποτελούν το 
τρέχον νόµισµα της διάσπασης. Η 
πληροφορία φτάνει µέσω των 
προσωπικών χαρούµενων µηχανών 
που φουσκώνουν µε µύθους τα 
µυαλά των χρηστών, έτσι ώστε οι 
χρήστες να µην χρειάζεται να 
φτιάξουν τους δικούς τους. & όσο 
τα διασπασµένα όντα είναι πολύ 
απασχοληµένα µε το να µην χάσουν  
τους πιο θελκτικούς µύθους, ούτε 
σκέφτονται ούτε νιώθουν ούτε 
ρωτούν πολλά-πολλά. // 

       φοβάµαι τον µονόχνοτο, 
καταστροφικό σε ιδιωτικό επίπεδο 
εαυτό µου - φοβάµαι να φοβάµαι 

// Οι άνθρωποι µέσα στα εργοστάσια µύθων µας αγαπούν τόσο πολύ που διαρκώς σκέφτονται 
το πώς θα µας παραµυθιάσουν. Οι χρησιµοποιηµένοι µύθοι έχουν τροµερή επιτυχία. Οι 
χρησιµοποιηµένοι µύθοι προσφέρουν αρχαϊκή παρηγοριά στις µικρές-µοναχικές-ψυχές & τα φώτα 
στα εργοστάσια µύθων είναι πάντοτε ανοιχτά, όπως ακριβώς είναι πάντοτε ανοιχτά στις χαρούµενες 
µηχανές από τις οποίες ξεπηδούν οι µύθοι. // 

τα φώτα είναι 
ανοιχτά  ε π ε ι δ ή µ α ς 
α γ α π ο ύ ν , ό πω ς µ α ς 
αγαπούν οι χαρούµενες 
µηχανές 

III. 

// Κάθε καλλιτέχνης πρέπει να διαλέξει τον δρόµο του. Είτε το έργο του εισχωρεί στις δοµές της 
χαρούµενης µηχανής είτε όχι. Όσοι επιλέγουν τη χαρούµενη µηχανή, επιλέγουν τον δρόµο της 
παρηγοριάς. Η τέχνη τους προσοµοιάζει στη ριζοσπαστική πράξη χωρίς όµως να έχει την 
αιχµηρότητά της. //  

// Οι στείροι άνθρωποι αυτοσυγχαίρονται κάθε φορά 
που χρησιµοποιούν τη λέξη «δηµιουργικός», επειδή κάθε 
φορά που χρησιµοποιούν τη λέξη «δηµιουργικός» την 
σκοτώνουν λίγο παραπάνω. Όσο περισσότερο σκοτώνεται η 



λέξη «δηµιουργικός» τόσο λιγότερο την φοβούνται οι 
άνθρωποι. Όσο λιγότερο τη φοβούνται τόσο πιο πολλά 
λεφτά µπορούν να βγάλουν από αυτή. // 

οι καλλιτέχνες βιώνουν 
συχνά το αίσθηµα της απόγνωσης. 
αυτό είναι το πλέον αναµενόµενο 

// Η τέχνη που αρνείται την παρηγοριά είναι ριζοσπαστική γιατί αρνείται να 
αναγνωρίσει τους «καταναλωτές». // 

// Η τέχνη που αρνείται την παρηγοριά είναι ριζοσπαστική γιατί κανείς δεν 
προσπαθεί να σας πουλήσει «χαρά». // 

& τι είναι αυτό αν όχι ένα 
ιδιαιτέρως καταστροφικό 
παραπέτο 

// Κανείς δεν θα µας αγαπήσει όπως 
η µηχανή, αρκεί να ξεχνάµε τι κάνει η 
µηχανή, αρκεί να ξεχνάµε γιατί ήρθαµε εδώ 
& αρκεί να ξεχνάµε ότι είναι αδύνατον να 
αγοράσουµε µε χρήµα τη χαρά. // 

// Όσοι δεν επιλέγουν τη χαρούµενη µηχανή, αυτοεξορίζονται ολοκληρωτικά στην 
ερηµιά. // 

σου έχω πει ποτέ ότι 
µου συντρίβεις τη ζωή; 
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