αναφορα
περιπτωςεων
μια ζκκεςθ ςε επιμζλεια του Χριςτόφορου Μαρίνου
εμπνευςμζνθ από το ομϊνυμο βιβλίο του Αλζξανδρου Σχινά

Η ομαδικι ζκκεςθ «αναφορά περιπτϊςεων» ςε επιμζλεια του Χριςτόφορου
Μαρίνου που παρουςιάηεται ςτθν γκαλερί Ζουμπουλάκθ, είναι το αποτζλεςμα μιασ
διαλογικισ ςυςχζτιςθσ ανάμεςα ςε κείμενα και ςε εικόνεσ. Ένα λογοτεχνικό βιβλίο,
το από καιρό εξαντλθμζνο Αναφορά περιπτώςεων του Αλζξανδρου Σχινά (19242012), γίνεται θ αφορμι για μια προςωρινι ςυγκατοίκθςθ εικαςτικϊν ζργων που
ζχει ςυναντιςει ο επιμελθτισ τα τελευταία χρόνια ςτα εργαςτιρια καλλιτεχνϊν,
ςτα ςπίτια και ςτα αρχεία τουσ. Η πλειονότθτα των ςυμμετεχόντων είναι ςτενοί
ςυνεργάτεσ του επιμελθτι, καλλιτζχνεσ με τουσ οποίουσ ζχει αναπτφξει μια
διανοθτικι και ςυναιςκθματικι οικειότθτα.
Η «αναφορά περιπτϊςεων» είναι μια ζκκεςθ που λειτουργεί κυρίωσ πειραματικά,
ωσ ςφνοψθ, εξόρυξθ και δοκιμι: ο διάλογοσ ανάμεςα ςτα κείμενα και ςτα ζργα
υφίςταται καταρχάσ μόνο ςτο μυαλό του επιμελθτι. Προερχόμενα από
διαφορετικοφσ χϊρουσ και χρόνουσ, τα ζργα τθσ ζκκεςθσ ςυνδζονται μεταξφ τουσ
μζςα από ζνα πλζγμα αναμνιςεων, ςυηθτιςεων, ψυχικϊν διακζςεων, υπόγειων
ςχζςεων και ςυμβάντων. Μπορεί ςτθ ςφγχρονθ τζχνθ να ςυναντάμε ςυχνά ζργα
που ςυνιςτοφν άμεςεσ αποκρίςεισ ςε ιςτορίεσ (του Μπόρχεσ, παραδείγματοσ χάρθ),
εδϊ όμωσ ςυμβαίνει το αντίκετο: οι ιςτορίεσ του Σχινά είναι αυτζσ που
«προςεγγίηουν» τα εικαςτικά ζργα.
Οι κζςεισ των ζργων ςτον χϊρο ζχουν οριςτεί ςφμφωνα με τα περιεχόμενα του
βιβλίου κακϊσ και με κριτιρια που διαμορφϊνονται μζςα από τον βακμό
ςυγγζνειασ, πραγματικό ι υποκετικό, των ςυμμετεχόντων καλλιτεχνϊν. Έτςι, κάκε
ζνα από τα 18 κείμενα τθσ επαυξθμζνθσ ζκδοςθσ που κυκλοφόρθςε από το
Βιβλιοπωλείο τθσ Εςτίασ το 1989, τα οποία ο ςυγγραφζασ χωρίηει ςε τρεισ ενότθτεσ
(«Περιπτϊςεισ καταςκευισ κόςμων», «Περιπτϊςεισ εμπλοκισ του Εγϊ μζςα ςτο
Άλλο», «Περιπτϊςεισ από το ελάχιςτο ωσ το τίποτα»), αντιςτοιχεί ςε ζνα ι και
περιςςότερα ζργα.
Όπωσ το δυςεφρετο βιβλίο του Σχινά, τα ζργα τθσ ζκκεςθσ «αναφορά
περιπτϊςεων» είναι άγνωςτα ςτο ευρφ κοινό και ςτθν πλειονότθτά τουσ δεν ζχουν
ξαναπαρουςιαςτεί ποτζ ςτθν Ακινα – επιςθμαίνονται ζτςι περιπτϊςεισ ζργων και
καλλιτεχνϊν που αξίηει να ξαναδοφμε. Αυτό το ξανακοίταγμα, μια ανακεωρθτικι
ματιά που δφναται να γεννιςει τθν περιςυλλογι και το ξάφνιαςμα, είναι και θ
ουςία τθσ παροφςασ επιμελθτικισ πρόταςθσ.

