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True colors
Η τεχνητή ζωγραφική του Δημήτρη Ιωάννου
I choose to consider Art as a useless labor, apolitical and of little moral significance.
Marcel Broodthaers, 1975 

Art’s current function is to deal with things that were created elsewhere, to recycle and duplicate culture. (...) One is not in front of an object anymore but 
included in the process of its construction.
Nicolas Bourriaud

Αν υπάρχει ένα πράγμα που εξακολουθεί ν’ απασχολεί όλο και περισσότερο τους ερμηνευτές της σύγχρονης καλλιτεχνικής παραγωγής, αυτό είναι η 
συγγραφική ιδιότητα του καλλιτέχνη. (Το άλλο είναι η προέλευση του έργου τέχνης). Από τη στιγμή που έχει γίνει πια ξεκάθαρο ότι τα όρια μεταξύ 
των διαφόρων ειδών τέχνης έχουν σπάσει, ο εικαστικός καλλιτέχνης αρέσκεται στο να υποδύεται ποικίλους ρόλους με απώτερο σκοπό την ανανέωση 
της παραγωγής του. Έτσι, εκτός από ηθοποιός, σκηνοθέτης, συγγραφέας, τυπογράφος, μουσικός, αρχιτέκτονας, χαρτογράφος και φιλόσοφος, ο 
σύγχρονος καλλιτέχνης θα αναγκαστεί (;) ν’ ασχοληθεί με τη μαγειρική, τη βιολογία, να δώσει διαλέξεις, να χορέψει, να ταξιδέψει, να απεργήσει, να 
αρχειοθετήσει, να κάνει τον πολιτικό σχολιαστή, τον ψευτοτρομοκράτη, τον μάρτυρα και τον διαμεσολαβητή, τον ντιζάινερ και τον διακοσμητή, τον 
γραφίστα, τον πολεοδόμο, τον ανθοκόμο, τον illustrator, τον παίχτη, τον ιστοριογράφο, τον εθνογράφο, και, τι άλλο, τον πωλητή και καταναλωτή. 
Όπως όλα δείχνουν, όσο εύκολο ήταν στο παρελθόν για έναν ποιητή όπως ο Broodthaers να γίνει εικαστικός τόσο εύκολο είναι σήμερα για έναν 
σχεδιαστή μόδας να κάνει το ίδιο. Άλλες φορές ο καλλιτέχνης επιλέγει αυτό που θέλει ο ίδιος να πρεσβεύει, το ρόλο που χρειάζεται να υποδυθεί, και 
άλλες φορές τον επιλέγουν οι άλλοι, το περιβόητο Σύστημα όπως συνήθιζαν να λένε και οι παλιοί. Το τι ακριβώς ο καλλιτέχνης επιλέγει να θεωρεί 
τέχνη όμως είναι δικαίωμα αποκλειστικά και ολότελα δικό του.   

Μετά βέβαια τίθεται το ερώτημα: πώς οφείλει να λειτουργεί αυτή η «τέχνη της επιλογής» απέναντι στις νέες μεταφορές που γεννά η 
κουλτούρα της πληροφορίας; Από πού αντλεί ο σύγχρονος καλλιτέχνης το υλικό του; Με τι έχει να «αναμετρηθεί»; Και σε ποια πράγματα πρέπει να 
εφιστά την προσοχή του και να παρατηρεί; Από τη μίμηση των Μοντέρνων Ζωγράφων (1843-60) του John Ruskin έως την ιδιοποίηση των 
Μεταμοντέρνων Μεταπαραγωγών (2001) του Nicolas Bourriaud, οι αντιλήψεις για την έννοια της συγγραφικής ιδιότητας και της υπογραφής έχουν 
αλλάξει άρδην. Σήμερα δεν μας ενδιαφέρει αν οι πίνακες είναι πιστοί απέναντι στη φύση, ούτε συνηθίζουμε να κοιτάμε την ηθική αισθητική (moral 
aesthetic) ενός έργου. Σήμερα, μέσα σε αυτό το χάος που λέγεται παγκόσμια κουλτούρα αυτό που προέχει πια είναι, όπως τονίζει και ο Bourriaud στη 
Μεταπαραγωγή του, η διατήρηση της δράσης σε σχέση με τη μαζική παραγωγή: «Όλα της τα στοιχεία είναι χρησιμοποιήσιμα. Καμία δημόσια εικόνα 
δεν θα πρέπει να μένει στο απυρόβλητο, για τον οποιονδήποτε λόγο: ένα λογότυπο ανήκει στο δημόσιο χώρο, εφόσον υπάρχει στο δρόμο και 
εμφανίζεται πάνω στα αντικείμενα που χρησιμοποιούμε».1

Η CMYK series του Δημήτρη Ιωάννου βασίζεται στη «μεταπαραγωγή» των calibration marks, δηλαδή στην ιδιοποίηση readymade εικόνων που 
συναντά κανείς στις συσκευασίες διάφορων καταναλωτικών προϊόντων, τα οποία στη συνέχεια παρουσιάζονται μεγεθυμένα σε τυπώματα Lambda2. Ο 
καλλιτέχνης παρατηρεί τον «κόσμο» γύρω του, συλλέγει το υλικό του, το οποίο συνήθως συσσωρεύεται με τη μορφή απορρίμματος στο studio του, το 
ταξινομεί σε διάφορα δειγματολόγια3, επιλέγει από αυτό το υλικό τα samples με τα calibration marks που τον ενδιαφέρoυν, τα σκανάρει, τα 
επεξεργάζεται στον υπολογιστή του με το κατάλληλο πρόγραμμα (software) και στη συνέχεια τα εκτυπώνει ξανά στο μέγεθος που αυτός επιθυμεί και 
θεωρεί κατάλληλο. Με αυτό τον τρόπο όχι μόνο επανακαθορίζει την ταυτότητα των κοινότοπων αυτών προϊόντων αλλά αναδεικνύει και μια 
πνευματικότητα που ενδεχομένως αυτά φέρουν και δεν το γνωρίζουμε (και παρότι είναι εις γνώση μας ότι το σούπερ-μάρκετ είναι ο ναός της 
κατανάλωσης!). Έτσι, τα μεγεθυμένα calibration marks του Ιωάννου, τα οποία πρέπει να σημειωθεί ότι είναι μοναδικά, με τις δικές τους φθορές και 
σχεδόν πάντα κρυμμένα στις συσκευασίες, είναι κάτι σαν οπτικά mantras, τα οποία μας βοηθούν να δούμε μία άλλη όψη των πραγμάτων που πολλές 
φορές μάλιστα είναι και η πιο ουσιώδης.      

Πέρα όμως από τον πνευματικό χαρακτήρα αυτών των αινιγματικών εικόνων, κύριο μέλημα του Ιωάννου είναι να αναπαραστήσει αυτό που 
δεν αξίζει ή που δεν έχει τύχη να αναπαρασταθεί - θέλοντας κατά βάση να τονίσει ότι το εμπόρευμα σήμερα καταναλώνεται (ή τουλάχιστον ότι μπορεί 
να καταναλωθεί) και αισθητικά. Το εμπόρευμα φέρει πάνω του αισθητικές αξίες, λοιπόν, αλλά όχι με τον τρόπο που προσπάθησε να καταδείξει κάποτε 
ο Andy Warhol με τα κουτιά Brillo ή τις Cambell’s σούπες του. Η «μεταμόρφωση του κοινότοπου» στη δουλειά του Ιωάννου δεν σχετίζεται τόσο πολύ με 
την οπτική μετωπικότητα, τη σειριακότητα, και την αφθονία4 της ποπ αρτ όσο με την έννοια της μεταπαραγωγής και πιο συγκεκριμένα με εκείνη την 
αλληλένδετη σχέση μεταξύ πληροφορίας και μορφής, όπως αυτή αναπτύσσεται από τον Lev Manovich στην Ιnfo-αισθητική του. Αν βασιστούμε στην 
αισθητική θεώρηση του Manovich, η οπτικοποίηση των δεδομένων (data visualization) που χρησιμοποιεί ο Ιωάννου, λόγω της επιστημονικής καταβολής 
της, είναι εκ προοιμίου Anti-Sublime και αποτελεί ένα νέο είδος Αφαίρεσης, μια νέα κατηγορία τεχνητής ζωγραφικής (artificial painting). Θα μπορούσαμε 
να πούμε ότι είναι μια «Ποπ αρτ από την ανάποδη» στην πιο κωδικοποιημένη και ταυτόχρονα «ουσιαστική» μορφή της.     

Η τεχνητή αυτή ζωγραφική ανήκει περισσότερο στο ανανεωτικό και ανορθολογικό πνεύμα ενός Francis Picabia παρά, για παράδειγμα, στο    
«είδος της αντι-ρομαντικής θέσης που έχουν οι πίνακες του Frank Stella». O Ιωάννου αγαπάει τη Μηχανή⋅ δεν είναι Λουδίτης.5 Είναι ένας εκλεκτικός 
συλλέκτης του αχρείαστου, ένας cultural jammer της μεταχειρισμένης εικόνας, εκείνος που θα φροντίσει να «εμψυχώσει» το αγαπημένο του χρώμα και 
να του προσδώσει συναίσθημα. Εξάλλου, οι προθέσεις του ζωγράφου Ιωάννου ήταν ειλικρινείς εξαρχής: ποτέ δεν χαράμισε το χρόνο του στην ύπουλη 
παραστατικότητα, ποτέ δεν κυνήγησε, όπως ο ίδιος λέει, το Απόλυτο. Κι αυτό γιατί δεν το πίστεψε. Γιατί πάντα αμφέβαλλε, όπως οφείλει άλλωστε 
να κάνει κάθε καλλιτέχνης σε νεαρή ηλικία που σέβεται τον εαυτό του.    

Τα «ζωγραφικά» έργα που αποτελούν την ενότητα CMYK series - έργα που προέρχονται από βαθιά και μακροχρόνια παρατήρηση διάφορων 
καταναλωτικών αγαθών- είναι το κάθε ένα από μόνο του ένα αντίδοτο στην αποξένωση και στην οπτική αδιαφορία. Θα μπορούσαν κάλλιστα να 
αποτελούν εξώφυλλα δίσκων ηλεκτρονικής ποπ μουσικής (παραδείγματος χάρη το Kyberneticka Babicka των Stereolab) ή γραφιστικές συνθέσεις 
υψηλής αισθητικής όπως αυτές του Peter Saville - έργα δηλαδή στα οποία υφίσταται ένας υπαινιγμός ή κάποιο είδος «συνομωσίας» ανάμεσα στη 
φόρμα και το περιεχόμενο. Τα abstract μοτίβα ενός έργου όπως το ΜΕΒΓΑΛ Φρέσκο Γάλα Ελαφρύ (0.5 lt) (2005) θα μπορούσαν κάλλιστα να αποτελούν 
την digital εκδοχή ενός πίνακα του Piet Mondrian. Ίσως όμως κι αυτό να μην έχει σημασία τελικά. Εκείνο που έχει περισσότερη σημασία, και αξίζει να 
σημειωθεί, είναι ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με μια εννοιολογική ζωγραφική με βιομηχανικό παρελθόν, computer-generated παρόν και ποιητικό/ambient 
μέλλον. Με άλλα λόγια, για τη δεδομένη στιγμή, με κάτι καλλιτεχνικά ολοκληρωμένο. Παραφράζοντας τον τίτλο του γνωστού άλμπουμ των Prodigy 
από το 1994, δεν θα ήταν υπερβολή να φωνάξουμε, όσο πιο δυνατά μπορούμε, ότι: This is Αrt for the post-Jilted generation!
        
           Χριστόφορος Μαρίνος
  

1  Και συνεχίζει ο Bourriaud: «Μια νόμιμη μάχη, που τοποθετεί τους καλλιτέχνες στην πρώτη γραμμή, είναι καθοδόν: κανένα σύμβολο δεν πρέπει να μείνει στη θέση του, καμιά 
εικόνα δεν πρέπει να μείνει άθικτη. Η τέχνη αντιπροσωπεύει την αντίθεση στην εξουσία. Αυτό δε σημαίνει ότι το μέλημα των καλλιτεχνών έγκειται στην καταγγελία, στην 
κινητοποίηση, στην διαμαρτυρία: όλη η τέχνη συμμετέχει, όποια και να είναι η φύση της και οι στόχοι της». Βλέπε «Πώς να κατοικήσεις την παγκόσμια κουλτούρα (Η 
αισθητική μετά το MP3)», στο Postproduction, Lukas & Sternberg, New York, σελ. 87. 

2 Τα calibration marks (σημάδια προτυποποίησης;) σχεδιάστηκαν από επιστήμονες προκειμένου να καθορίζουν τις διαβαθμίσεις και την απόδοση του χρώματος στις 
λιθογραφικές εκτυπώσεις Offset.  Οι έγχρωμοι εκτυπωτές εργάζονται στο αφαιρετικό σύστημα CMYK (Κυανό, Ματζέντα, Κίτρινο και Μαύρο).

3 Στην ίδια ενότητα, τη CMYK series, ο Ιωάννου έχει συλλέξει και επεξεργαστεί διάφορα calibration marks που απεικονίζουν σταυρούς. Τη θρησκευτική αυτή «υποενότητα» 
την ονομάζει CMYK ‘RE:LIGION’ series, διαστρεβλώνοντας έτσι ακόμα περισσότερο την ταυτότητα και το νόημα των αρχικών προϊόντων που χρησιμοποίησε (Kellogs Bran 
Flakes, Life Chinnamon Quacker, Edy’s WholeFruit Fruit Bars).     

4 Όπως χαρακτηριστικά λέει ο Bourriaud: «Η εικονογραφία της ποπ αρτ αναφέρεται στην εποχή της κατανάλωσης και, πρωτίστως, στην εμφάνιση του σούπερ-μάρκετ και 
των νέων τεχνικών marketing που συνδέονται μ’ αυτό: οπτική μετωπικότητα, σειριακότητα, αφθονία». Βλέπε «Πώς να κατοικήσεις την παγκόσμια κουλτούρα (Η αισθητική 
μετά το MP3)», στο Postproduction, σελ. 79. 

5 Η ιδέα του καλλιτέχνη ως Λουδίτη, ως αυτού δηλαδή που εναντιώνεται στις μηχανές της μαζικής παραγωγής προσπαθώντας να αποδείξει ότι μπορεί να φτιάξει με τον 
ιδρώτα του τα δικά του αντικείμενα, κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος στο χώρο της σύγχρονης καλλιτεχνικής παραγωγής. (Δεν θα ήταν παράτολμο να πούμε ότι η 
πλειοψηφία των ελλήνων καλλιτέχνων ανήκει σε αυτή την κατηγορία). 

Kate’s Homemade Butter (Unsalted). 2002. Τύπωμα Lambda, 179,57 Χ 125 cm.
(εξώφυλλο) ΜΕΒΓΑΛ Φρέσκο Γάλα Ελαφρύ (0.5 lt). 2005. Τύπωμα Lambda, 125 Χ 233,68 cm.
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