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Χριστόφορος Δουλγέρης & Willem Harbers: Το Μέλλον ήταν Χθες

Δύο καλλιτέχνες, οι οποίοι -εργαζόµενοι εντελώς ανεξάρτητα- επικεντρώνονται ο καθένας ξεχωριστά στη µηχανή ως
καυστικό σύµβολο της ανθρωπότητας
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Χριστόφορος Δουλγέρης & Willem Harbers: Παρουσίαση της
έκθεσης «Το Μέλλον ήταν Χθες» στο Πολιτιστικό Κέντρο Τεχνών
Βέσελινγκ (Kunstverein Wesseling)

Μ ια σύνδεση ανάµεσα στην τέχνη και τη βιοµηχανία επιχειρούν ο Έλληνας καλλιτέχνης Χριστόφορος Δουλγέρης (δείτε

προηγούµενη δουλειά του εδώ και εδώ) µε τον Ολλανδό Willem Harbers στην έκθεση «Το Μέλλον ήταν Χθες», όπου

παρουσιάζουν την προσωπική τους προσέγγιση στην αισθητική της µηχανής στο Πολιτιστικό Κέντρο Τεχνών Βέσελινγκ

(Kunstverein Wesseling).
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Όπως σηµειώνει ο επιµελητής της Gérard Goodrow: «Ήδη από το τέλος του 19ου αιώνα, το Βέσελινγκ, ως κοµµάτι της

Ρηνανίας, κοιτίδας της Χηµείας, άρχισε να εξελίσσεται σε παραδοσιακή έδρα της βιοµηχανίας. Σήµερα, ένα ποσοστό

µεγαλύτερο του 40% των θέσεων εργασίας, που αντιστοιχεί σε πάνω από 6000 εργαζοµένους, εντάσσεται στον τοµέα της

µεταποίησης. Έτσι η πόλη και η βιοµηχανία είναι εδώ και καιρό αναπόσπαστα συνδεδεµένες µεταξύ τους.

Το 1919, ο ντανταϊστής καλλιτέχνης Ραούλ Χάουσµαν (1886-1971) δηµιούργησε το πιο διάσηµο έργο του «Mechanical Head –

The Spirit of Our Time» («Μηχανικό Κεφάλι – Το Πνεύµα της Εποχής Μας»), αποτελούµενο από ένα ανδρείκελο κοµµωτικής

µε διάφορες συσκευές µέτρησης συνδεδεµένες σε αυτό: ο «Σύγχρονος Άνθρωπος» ως ανθρωποειδές. Δύο χρόνια

αργότερα, ο Μαξ Έρνστ (1891–1976) ζωγράφισε το αινιγµατικό έργο «Celebes»: στη διεπαφή µεταξύ ντανταϊσµού και

σουρεαλισµού, ο ελέφαντας που µοιάζει µε ροµπότ του Έρνστ αποτελεί σαφώς ένα πανοµοιότυπο του µηχανικού ανθρώπου

του Χάουσµαν. Και τα δύο έργα µαρτυρούν τον διστακτικό και ταυτόχρονα αποφασιστικό εναγκαλισµό της εκβιοµηχάνισης

και της τεχνολογίας του Μοντερνισµού ως καταλύτες αυτού που ο Άλντους Χάξλεϋ (1894–1963) θα περιέγραφε αργότερα ως

«δυστοπικό» στο πρωτοποριακό του µυθιστόρηµα «Brave New World» («Θαυµαστός Καινούριος Κόσµος», 1931).

Αόριστες και αινιγµατικές είναι οι βιοµηχανικές µηχανές που «απεικονίζονται» στις µεγάλες έγχρωµες φωτογραφίες του

Έλληνα καλλιτέχνη Χριστόφορου Δουλγέρη (γεν. 1975). Ο φωτισµός chiaroscuro µιας σειράς έργων δίνει έµφαση στη

θεατρικότητα των εικόνων, µετατρέποντας τις µηχανές σε σκηνικούς χαρακτήρες από µια εδώ και καιρό λησµονηµένη

ελληνική τραγωδία. Κάθε µηχανή είναι ένα άτοµο µε τη δική του µοναδική προσωπικότητα. Οι σχισµένοι και σκονισµένοι
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µουσαµάδες που καλύπτουν τις µηχανές σε µια δεύτερη σειρά έργων υπογραµµίζουν τη σχέση µε το θέατρο –

απορριφθείσες και ξεχασµένες µηχανές ως φαντάσµατα ενός λαµπρότερου και ευηµερούντος παρελθόντος τα οποία

αναστήθηκαν για να στοιχειώσουν το παρόν. Οι φωτογραφίες του Δουλγέρη µπορούν να θεωρηθούν ευφηµισµοί για την

τρέχουσα πολιτική και δηµοσιονοµική κατάσταση της Ελλάδας, η οποία προφανώς επηρεάζει επίσης την κάποτε ακµάζουσα

πολιτιστική της σκηνή.

Τα χρωµατιστά µεταλλικά και µαρµάρινα γλυπτά συναρµολογηµένα από τον Ολλανδό καλλιτέχνη WillemHarbers (γεν. 1967)

θυµίζουν περίεργα και καταφανώς άχρηστα µηχανήµατα και άλλες µηχανικές συσκευές. Τα ψευδο-βιοµηχανικά αντικείµενα

του Harbers είναι ταυτόχρονα ρετρό και προσανατολισµένα στο µέλλον. Είναι συγχρόνως δυναµικά και στατικά,

υποδηλώνοντας απλώς ενεργητικό δυναµικό, χωρίς ωστόσο να το εκπληρώνουν πραγµατικά. Η αντιπαράθεσή τους µε

διάφορα χρωµατισµένα κοµµάτια µαρµάρου και έντονα χρωµατισµένο χάλυβα µε επίστρωση σε σκόνη υποδηλώνει τη

σύγκρουση και τη συνένωση της υψηλής τέχνης και του βιοµηχανικού σχεδιασµού. Η έλλειψη λειτουργικότητάς τους, δηλαδή

η κατάφωρη χρησιµότητα τους, είναι παράλογη αλλά συναρπαστική – ο χρωµατισµός και η υλότητά τους παρασύρουν τον

θεατή να εµβαθύνει βαθύτερα στο πραγµατικό τους νόηµα, οποιοδήποτε κι αν είναι αυτό.

Σχετικό Άρθρο

Με «Το Μέλλον Ήταν Χθες», το Kunstverein Βέσελινγκ συγκεντρώνει δύο καλλιτέχνες, οι οποίοι -εργαζόµενοι εντελώς

ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο- επικεντρώνονται ο καθένας ξεχωριστά στη µηχανή ως καυστικό σύµβολο της

ανθρωπότητας. Κατά την παράδοση των Χάουσµαν και Έρνστ, αποκαλύπτουν όχι µόνο τις θετικές και αρνητικές πτυχές της

αλληλεξάρτησης µεταξύ ανθρώπου και µηχανής, αλλά επίσης υποδηλώνουν ότι οι µηχανές έχουν πράγµατι δική τους ζωή –

µια ζωή που εµείς ως άνθρωποι ενδεχοµένως να µην µπορέσουµε ποτέ να κατανοήσουµε πραγµατικά.

Info: WILLEM HARBERS & CHRISTOPHOROS DOULGERIS: «Το Μέλλον ήταν Χθες». Kunstverein Wesseling Διάρκεια έκθεσης:

16 Ιουλίου – 8 Αυγούστου 2021
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Palm Tree Workshops Space: Σεµινάρια φωτογραφίας στην Σαντορίνη
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