Η Απολογία του Σωκράτη στο Kaufbeuren / ηεο Μαξίαο Μαξαγθνύ
Ο Άγγεινο πάξηαιεο, ηδηαίηεξε πεξίπησζε θαιιηηέρλε ησλ ρξόλσλ καο, αιιά θαη
αζώνο ζε επνρή πνιηηηζκηθήο θξίζεο, θαηαπηάλεηαη κε δύν παιηά ηξαγηθά δεηήκαηα ηα
νπνία επηθαηξνπνηεί, κεηαιιάζζνληάο ηα ζε έλα ζνπξεαιηζηηθό παλεγύξη.
«Η Απνινγία ηνπ σθξάηε ζην Kaufbeuren», ην πξόζθαην έξγν ηνπ πάξηαιε, αληιεί
από ηελ θαηαδίθε ελόο θσηηζκέλνπ, ζε κηα επνρή όπνπ ε Γεκνθξαηία είλαη
ηξνκαγκέλε, άξα παξάινγε. Με ην πξόζρεκα ηεο αζεΐαο, ε Αζήλα ηνπ 5νπ αηώλα,
θαηαδηθάδεη ηνλ σθξάηε λα πηεί ην θώλεην.
Σν δεύηεξν ηξαγηθό γεγνλόο ηεο ηζηνξίαο, ζε θνληηλόηεξν ρξόλν, ζπκβαίλεη ζηνλ 20ν
αηώλα ζηε Βαπαξία, κεηαμύ 1939 θαη 1945, ζην αλαξξσηήξην ςπρηθώλ αζζελεηώλ
Kaufbeuren θαη ζην παξάξηεκά ηνπ ζην Irsee, όπνπ πεξίπνπ 20.000 αζώνη,
επηβάιιεηαη λα πεζάλνπλ. Δίλαη κηα πξαθηηθή επζαλαζίαο, ζηε ζεηξά ησλ πεηξακάησλ
ηνπ Γ’ Ράηρ. Σν ηειεπηαίν παηδί, ηξηώλ εηώλ, πεζαίλεη ζην ηέινο ηνπ 1945 από ηε
δηεπζύλνπζα λνζνθόκα.
Σα δύν γεγνλόηα, ν Άγγεινο πάξηαιεο ηα ζπλδέεη, ζηελ Διιάδα, ζηελ απγή ηεο ηξίηεο
ρηιηεηίαο, όπνπ θαη πάιη ε Γεκνθξαηία είλαη ηόζν ηξνκαγκέλε ώζηε λα παξαινγίδεηαη. Ο
θαιιηηέρλεο, δε δεη πηα ζην ζηελό, αξγό ζηελ πιεξνθόξεζε, θόζκν ηεο αζελατθήο
δεκνθξαηίαο ηνπ 5νπ αηώλα, νύηε ζηα ρξόληα ηνπ ρηηιεξηθνύ νινθιεξσηηζκνύ πνπ, ην
κέγεζνο ησλ εγθιεκάησλ ηνπ απνθαιύθηεθε αξγόηεξα, αιιά, ζηελ επινγεκέλε (ή
θαηαξακέλε?) επνρή ηνπ δηαδηθηύνπ όπνπ ην καδηθό έγθιεκα γίλεηαη άξηηα εηθόλα πνπ,
ζπδεί κε ηνλ θαζέλα ζην ζπίηη ηνπ. Δύιεπην θαη εύπεπην. Από ην βνκβαξδηζκό ζηε
εξβία, ην δηακειηζκό ηεο Γηνπγθνζιαβίαο έσο, ηα εγθιήκαηα ζηνλ Κόιπν, ζην Ιξάθ θαη
ηε πξία, έσο ηνπο ζεκεξηλνύο απνθεθαιηζκνύο ησλ ηζηραληηζηώλ.
«Η Απνινγία ηνπ σθξάηε ζην Kaufbeuren», ζην παιηό θηήξην ηνπ Δηξελνδηθείνπ ηνπ
Αγίνπ Νηθνιάνπ ηεο Κξήηεο πνπ, δε ιεηηνπξγεί πηα αιιά δηαζέηεη αθόκε ην εδώιην, ηε
δηθαζηηθή έδξα θαη ηελ εηθόλα ηνπ Υξηζηνύ ζηνλ ηνίρν, απνηειεί ηνλ ηδαληθό ρώξν γηα
ηελ παξνπζίαζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ ην νπνίν είλαη κία ηαηλία ζε θηικ 16κκ θαη
κηα κλεκεηαθή ειαηνγξαθία πνπ, ζα κπνξνύζε λα είλαη ηνηρνγξαθία. Ο θαιιηηέρλεο,
εδώ, παίδεη κε ην fake. Καη έρεη ηνπο ιόγνπο ηνπ. Μηα ειαηνγξαθία πνπ ζα κπνξνύζε
λα είλαη ηνηρνγξαθία, κηα θηλεκαηνγξαθηθή κεραλή πνπ εμαθνινπζεί λα πξνβάιιεη έλα
θηικ παξ’ όιν πνπ απηό έρεη ηειεηώζεη θαη γπξλάεη ηξειά ζην θαξνύιη ηνπ, έλαο
σθξάηεο, ν έμνρνο Ηιίαο Λνγνζέηεο, έγθιεηζηνο ζην λνζνθνκείν ηνπ Γ’ Ράηρ λα
παξηζηάλεη ηνλ αζελαίν θηιόζνθν. ηελ ελληάκεηξε ειαηνγξαθία, νη λνζνθόκεο
δηαζέηνπλ γλσξίζκαηα πζηεξίαο, εξσηνηξνπνύλ κε ηνπο αζζελείο, έλαο αξιεθίλνο
παξώλ (εδώ έρνπκε αλαθνξά ζηελ ηζηνξία ηεο ηέρλεο, από ηελ νπνία νπδείο μεθεύγεη,
θαη ζηνλ παππνύ Picasso) καδί κε αηκνζηαγή κηθξά ζέκαηα από ηνλ Dirck de Bray.
Αθόκε, ππάξρνπλ αμησκαηηθνί πνπ ρνξεύνπλ, έλαο λεθξόο ιαγόο (θόξνο ηηκήο θη απηόο
ζηνλ παηέξα Beuys) κηα κηθξή πνπ παξηζηάλεη ηελ πξηγθίπηζζα, άγγεινο από παιηέο
δσγξαθηθέο. Οιόθιεξνο θόζκνο ζνπξεαιηζηηθά δνζκέλνο ζηε ζύλζεζε θαη ηα
ραξαθηεξηζηηθά, θαιά δσγξαθηζκέλνο όπνπ, ξόιν πξσηαξρηθό έρνπλ νη θξάζεηο “No
future” θαη “Hochspannung, Lebensgefahr”, δειαδή «Γελ ππάξρεη κέιινλ» θαη «Τςειή
ηάζε, θίλδπλνο-ζάλαηνο». Φξάζεηο πνπ δηαζέηνπλ δηαρξνληθά ζεκαζία θαη ελώλνπλ ην
παξειζόλ θαη ην παξόλ, ίζσο θαη ην κέιινλ, ζην θόβν ηεο απεηιήο.
Ο ζύγρξνλνο θαιιηηέρλεο, αλαδεηά ηελ απάληεζε ζην πξνζσπηθό ηνπ νληνινγηθό
εξώηεκα κε ηα κέζα πνπ δηαζέηεη. Αλαηξέρεη ζηελ ηζηνξία, αλαηξέρεη ζηηο πεγέο θαη
δηαρεηξίδεηαη ην ηειάξν, ην ρξώκα θαη ην θηικ, νπδεκία ζεκαζία ζηελ ηέρλε έρεη ην
κέζνλ, κε γλώκνλα ηηο δηθέο ηνπ επαηζζεζίεο θαη ηδηαηηεξόηεηεο, απέλαληη ζην ρξόλν

ηνπ. Οη θνηλσλίεο, πνπ ελίνηε εμνιόζξεπαλ ηνπο αληηθξνλνύληεο, ζήκεξα δηαζέηνπλ ην
πξνλόκην λα ηνπο αγλννύλ. Ο θαιιηηέρλεο, εμόξηζηνο, ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο ζε
ζρέζε κε ηηο ηξέρνπζεο ζπκπεξηθνξέο θαη ην θνηλό γνύζην, ακύλεηαη. Η επηινγή ηνπ
δεηήκαηνο πνπ ζίγεη ν Άγγεινο πάξηαιεο, δειώλεη ηελ νπζία ησλ δηθώλ ηνπ ζέζεσλ
γηα ηελ ηέρλε θαη ηε δσή. Η απνινγία ηνπ σθξάηε, ζην ρώξν ηνπ θαηαξακέλνπ
λνζνθνκείνπ, ηαπηίδεη ηελ ελνρή ηεο αλζξσπόηεηαο απέλαληη ζηα εγθιήκαηα ζπλελνρήο
πνπ, έρεη δηαπξάμεη ζησπώληαο θαη ελίνηε, απνινγνύκελε.
Κάπσο έηζη, νξίδεηαη ην ηδενινγηθό-θνηλσληθό πιαίζην ζε κηα ζνβαξή ππόζεζε ηεο
ζύγρξνλεο ηζηνξίαο ηεο ηέρλεο πνπ, αλαζθαιεύεη αξρεία -ζπκεζείηε ηελ νξηαθή έθζεζε
γηα ην αλζξώπηλν ζώκα, ηνπ Jean Clair ζηε Βελεηία ην 1995 όπνπ έλα κεγάιν κέξνο
ηνπ πιηθνύ, ζπγθεληξώζεθε από ηα Ννζνθνκεία θαη ηα θξεκαηόξηα ηεο αληίζηνηρεο
επνρήο- εθζέηεη, επεμεξγάδεηαη αξρεηαθό πιηθό θαη παξακέλεη αλνηρηή απέλαληί ηνπο.
Ο ίδηνο ν Άγγεινο πάξηαιεο, καο ιέεη όηη δνύιεςε έλα γιπθόπηθξν έξγν. Πηζαλώο. Σα
ηξαγηθά νκνινγνύληαη ελίνηε κε ρηνύκνξ.
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