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ΠΟΠ ΑΡΤ

Μέχρι πριν πενήντα-εξήντα χρόνια οι εικόνες της φύσης ήταν το κλειδί για να αποκτήσουμε αίσθηση της τέχνης. Η 
φύση μας παρείχε όχι μόνο τις εικόνες αλλά και τα κυρίαρχα μεταφορικά σχήματα με τα οποία η σχέση ανάμεσα στον 
εαυτό μας και το "άλλο" μπορούσε να περιγραφεί και να εξεταστεί. Στο σύγχρονο κόσμο, έναν κόσμο που φτιάξαμε 
εμείς οι ίδιοι, έναν ηλεκτρονικό κόσμο μαζικής επικοινωνίας και πολιτιστικής συσσώρευσης που μας βομβαρδίζει με 
εικόνες και ερεθίσματα, η ποιότητα και το νόημα των μηνυμάτων φαίνεται να εκμηδενίζεται από τη γοητεία που μας 
ασκεί η υπερβολική τους πληθώρα και διαδοχή.

Σε αυτόν τον κόσμο η μαζική παραγωγή απογυμνώνει κάθε εικόνα από την μοναδικότητά της και την κάνει να μοιάζει 
με σήμα. Το σήμα δεν έχει λεπτές αποχρώσεις. Είναι ξεκάθαρο, επιβάλλει νόημα, προστάζει. Το έργο τέχνης αντίθετα 
μιλάει σε μια γλώσσα πολύπλοκων σχέσεων, υπαινιγμών και αντιφάσεων. Το νόημά του αναδύεται, ξεδιπλώνεται, 
αποκαλύπτεται. Το να ασχοληθεί κάποιος με την απεικόνιση και καταγραφή αυτού του περιβάλλοντος σημάτων της 
σύγχρονης πόλης θα ήταν ανόητο. Πώς θα μπορούσε λοιπόν η τέχνη να υπερασπιστεί τον εαυτό της απέναντι στην 
εισβολή ενός μαζικού περιβάλλοντος και στον καταιγισμό από σήματα, τόσο ζωηρότερα από τις δικές της υπαινικτικές 
εικόνες;

Οι πρώτες μεταπολεμικές τάσεις και τα ρεύματα του Αφηρημένου Εξπρεσιονισμού ακολούθησαν μια πορεία εσωτερικής 
φυγής μακριά από αυτό το φτηνό μαζικό περιβάλλον. Η πορεία αυτή, που συχνά αποδείχτηκε οδυνηρή ή 
αυτοκαταστροφική, αντιμετώπισε τη μαζική πολιτιστική συσσώρευση και τις εκφράσεις της σαν ένα είδος εχθρικού 
κοινωνικού εφιάλτη από τον οποίο αγωνιζόταν να αποστρέψει το βλέμμα, μεγαλώνοντας ολοένα και περισσότερο την 
απόσταση ανάμεσα στην "υψηλή" τέχνη και τη μαζική κουλτούρα, ερμηνεύοντας την αντιδημοτικότητα της μέσα από 
ένα πλέγμα αξιοκρατικού διανοητικού αυτοκαθορισμού και διευρύνοντας ακόμη περισσότερο το χάσμα ανάμεσα στην 
τέχνη και τη ζωή.

Οι γενιά της Ποπ Αρτ προσπαθεί να γεφυρώσει αυτό το χάσμα ακολουθώντας μια πορεία προς τα έξω, με μια τάση 
αποδοχής προς αυτή τη μαζική κουλτούρα εικόνων-σημάτων προσπαθώντας να την καταγράψει, ελπίζοντας να την 
αφομοιώσει, ακόμη και να την ανταγωνιστεί. Οι εικόνες του περιβάλλοντος της κατανάλωσης εισβάλλουν με ορμή στο 
εικαστικό πεδίο μετατοπίζοντας την εικονοπλασία σε έναν χώρο οικείο, κατειλημμένο από γνωστές εικόνες και 
αντικείμενα των οποίων η θαλπωρή και η νεύρωση μειώνει δραστικά και στο ελάχιστο την αισθητική απόσταση. Συχνά 
η καταγραφή των οπτικών γεγονότων είναι ψυχρή και παθητική, όπως ψυχρός και παθητικός είναι ένας κόσμος που 
δέχεται μια υδρογονοβόμβα σαν μέσο διασφάλισης της ειρήνης. Άλλοτε πάλι η απλή παράθεση εικόνων γίνεται ένα 
είδος διανοητικής αφαίρεσης που λειτουργεί αποκαλυπτικά κάνοντας μας να συνειδητοποιήσουμε τους τρόπους και 
τους μηχανισμούς με τους οποίους τα αντικείμενα μαζικής παραγωγής συγκροτούν ένα κοινό σύστημα σημάτων και 
συμβόλων που επιβάλλεται στο υποσυνείδητο ως οπτική εμπειρία την οποία οι καλλιτέχνες της Ποπ Αρτ αποδίδουν σε 
όλη της την ψυχολογική και κοινωνική διάσταση.
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●     Francis, Mark (direction), Les Anées Pop, Centre Georges Pompidou, Paris, 2001
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●     Lobel, Michael, Image Duplicator: Roy Lichtenstein and the emergence of Pop Art, Yale University 
Press, New Haven, 2002
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Abrams, New York, 1996

●     Madoff,, Steven Henry, Pop Art: A Critical History: University of California Press, Berkeley, 1997
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●     Hal Foster and Mark Francis, Pop Art, Phaidon Press, London, 2005
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●     Whiting, Cecile, A Taste for Pop: Pop Art, Gender, and Consumer Culture,: Cambridge University Press, 
Cambridge, 1997 
 

Για τον τρόπο που βλέπουμε τις εικόνες και τα έργα τέχνης στην εποχή της τεχνικής αναπαραγωγής τους και των 
μέσων μαζικής επικοινωνίας αξίζει να ανατρέξετε στο εξαιρετικό βιβλίο του Μπέργκερ (1), καθώς και στα βιβλία των 
Μπένγιαμιν και Γουόκερ (2, 3):

1.  Berger, John, Η εικόνα και το βλέμμα, Οδυσσέας, Αθήνα, 1986 (Berger, John, Ways of Seeing, Penguin 
Books, 1972)
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Για την κοινωνία του θεάματος και της κατανάλωσης αξίζει να διαβάσετε:

●     Μπωντριγιάρ, Ζαν, Η καταναλωτική κοινωνία. Οι μύθοι της, οι δομές της, Νησίδες, Αθήνα, 2000 
(Baudrillard. Jean, La société de consommation, Editions Denoël, Paris, 1970)
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1993)

●     Debord, Guy, Η κοινωνία του θεάματος, Ελεύθερος Τύπος, Αθήνα, 1986 (Débord, Guy, La Société du 
Spectacle, Editions Gallimard, Paris, 1992 [1967] / Debord, Guy, The Society of the Spectacle MIT Press, 
Cambridge, Mass.:, 2002)

 

 


