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In the Labyrinth of Transparent

Παρατηρήσεις πάνω στο  Environment PlaceLineLack
(2007) της Βασιλείας Στυλιανίδου ως μια αντίστιξη στη
φράση του Νίτσε «Όλα γεμίζουνε ρωγμές, όλα συναρ
μόζονται εκ νέου· αέναα οικοδομείται ο ίδιος οίκος της
ύπαρξης».1

Knowledge.
Art as Anthropological Epistemology
Remarks on Vassiliea Stylianidou’s environment PlaceLineLack
(2007) as multimedia counterpoint to Nietzsche’s proposition
that “Everything breaks, everything is joined anew; eternally is
built the same house of Being”.1

Προλεγόμενα για λογαριασμό του ίδιου του
γράφοντος
Μπορεί άραγε να αφηγηθεί κανείς λειτουργικά μιαν
ιστορία που, στα μύχια της εξέλιξής της, συνιστά τη μηλειτουργία της ιστορίας; Άραγε μπορεί να παρασταθεί με
εικόνα το ράγισμα και η θραύση των εικόνων; Μπορεί
κανείς, χωρίς να αστοχήσει, να μπει στη θέση ενός πράγ
ματος που έχει ως κύρια ιδιότητα την αδυνατότητά του
να μπει στη θέση ενός άλλου πράγματος; Διαχωρισμοί που
αγνοούν τι είναι αυτό που υπήρξε άλλοτε συνδεδεμένο
μπορούν άραγε να αρθούν και να επανασυνδεθούν σ’ ό,τι
υπήρξε άλλοτε συνδεδεμένο; Τούτες οι πολύ γενικές
ερωτήσεις αποσκοπούν στο να καταστήσουν περισσότερο
εύλογο το ερώτημα που θα ακολουθήσει: Μπορεί να επι
διώξει κανείς να περιγράψει σε μια κλειστή φόρμα, με
μια βασική σκέψη, πόσο μάλλον με μια θεωρία, ένα έργο
όπως αυτό της Στυλιανίδου, που, ως ένα multimedia
περιβάλλον, είναι σε θέση να καταστήσει απολύτως
ανοιχτές τις ενδογενείς σχέσεις μεταξύ χώρου και εγκα
τάστασης, εγκαταστάσεων video και εγκαταστάσεων
κειμένου, τη συνομιλία δηλαδή του υλικού με τον ίδιο
του τον εαυτό; Κάτι τέτοιο δεν θα αποτελούσε πρόβλημα
από την οπτική της συστημικής θεωρίας: θα έλεγε κανείς
ότι η γλώσσα χρησιμοποιεί στοιχεία διαφορετικά από το
«σύστημα τέχνη», υπακούει σε διαφορετικούς κανόνες
και σε διαφορετικά όρια των εγχειρημάτων της, κι εκτός
αυτού κανένα σύστημα επεξεργασίας πληροφοριών δεν
επεξεργάζεται πληροφορίες από το περιβάλλον, παρά τις
δημιουργεί εξ ολοκλήρου εσωτερικά. Ένα κείμενο περί
τέχνης δεν περιγράφει, κατά τούτο, την τέχνη παρά την
περιγραφή. Η πρόσληψη δεν είναι επικοινωνήσιμη, παρά,
ακριβώς, η περί τούτου επικοινωνία. Σχετικά με το αν
είναι τέχνη η επικοινωνία: δεν αποφασίζει η τέχνη περί

Prolegomenon on a personal note
Can a narrative that is fundamentally concerned with the
non-functioning of narrative be effectively told? Is there an
image for the splitting and shattering of images? Can one re
late to something whose principal property is not to relate to
something else without misrepresenting it? Can separations
that no longer know what it was that was connected be revo
ked and reconnected to what was formerly connected? The
purpose of these rather demanding questions is to make the
following question seem more plausible: can a work such
as Stylianidou’s, which, as multimedia environment, is able
to place the inherent relations between spatial installation,
video installations and text installation, and hence the internal
dialogue of the material, in an immense openness, be de
scribed in a closed form, with a leading thought – even with
a theory?
From the point of view of systems theory, no problem, one
might say, since language operates with different elements
than the “system of art”, obeys different operative rules and
limits. Moreover, an information-processing system does not
take information from the environment, but constructs this
fully internally. A text about art does not describe art, but the
describing itself. Perception cannot be communicated, but is
only the communication of this. And whether communication
is artistic is not decided by art, but once again (in most cases)
by communication. Therefore, in terms of systems theory, the
question can be answered with a resounding yes.
Also in terms of reception theory, a positive answer is possible,
as long as one is convinced that the viewer of art is also – perhaps
even actually – the producer of art.2 Since, if this is the case, the
violence inflicted on the open artwork by a closed description, a
closed interpretation, a translation is reduced by the multiplicity

181

αυτού παρά, και πάλι (στην πλειοψηφία των περιπτώ
σεων) η επικοινωνία. Από την οπτική της συστημικής
θεωρίας, συνεπώς, το ερώτημα θα έπρεπε να απαντηθεί με
μια μεγάλη κατάφαση.
Αλλά και από την οπτική της θεωρίας της πρόσληψης θα
μπορούσε γρήγορα να εξευρεθεί καταφατική απάντηση
στο ερώτημα, εφόσον είναι κανείς πεπεισμένος ότι ο παρα
τηρητής της τέχνης είναι ίσως, κατ’ ουσίαν, παραγωγός
της τέχνης.2 Διότι απαλύνεται τότε η βία που ασκεί
πάνω στο ανοιχτό έργο τέχνης μια κλειστή περιγραφή,
μια κλειστή ερμηνεία, μια μετάφραση, καθώς πρόκειται
για πολλαπλές οπτικές γωνίες, που με τις εκάστοτε
κατασκευές και ανακατασκευές τους επεκτείνουν την
ανοιχτότητα του έργου τέχνης, τον μη ενιαίο χαρακτήρα
του, τον διαρρηγμένο και ατελή. Σύμφωνα με το γλωσ
σολογικό αξίωμα ότι πολλά από όσα πράττει και δύναται
η γλώσσα δεν πηγάζουν εντός και διαμέσου αυτής αλλά
από τις χρήσεις της, το έργο τέχνης, από μιαν οπτική
αισθητικής της πρόσληψης στην οποία δεν θα έπρεπε να
αποδοθεί μονάχα ο χαρακτηρισμός της ρομαντικής, θα
συντελούνταν σε τούτην ακριβώς την κατάσταση του
ιδωμένου, του παρατηρημένου, του οικειοποιημένου από
τον προσλαμβάνοντα.
Συνοψίζοντας, λοιπόν: μια περιγραφή χορού δεν οφείλει
κατ’ ανάγκη να αποτελεί η ίδια χορό. Ένα έργο, ένα έργο
τέχνης πάνω απ’ όλα, καθίσταται έργο τέχνης το πρώτον
και διαμέσου του παρατηρητή. Η «τέχνη» τού να γράφει
κανείς περί τέχνης θα αποτελούνταν, κατά συνέπεια, είτε
από μια «τέχνη» εξ ολοκλήρου διαχωρισμένη από την πε
ριγραφόμενη είτε, όμως από την «πραγματική» επίτευξη
της τέχνης.
Τούτες τις εναλλακτικές λύσεις κατά τη διατύπωση
της σχέσης μεταξύ (έργου) τέχνης και περιγραφής το
κείμενο δεν τις ακολουθεί. Γιατί; Επειδή το PlaceLineLack
υλοποιείται σε κάτι που με την πρώτη ματιά ή μάλλον
με την πρώτη βαθιά προσέγγιση του «παρατηρητή»
φαντάζει μια αδύνατη αποστροφή από γλωσσικούς,
αισθητικούς, καλλιτεχνικούς τρόπους τού «προκαλώ
συσχέτιση», που κατευθύνεται στην καρδιά του ζητή
ματος. Σε μιαν ακραία εκδοχή ακρίβειας και περιεκτι
κότητας αποκόβει τους δεσμούς μεταξύ λέξεων και
αντικειμένων, μεταξύ σημασιών και σημάτων, μεταξύ
μεταφοράς και κυριολεξίας, μεταξύ σημαινομένου και
σημαίνοντος, μεταξύ white cube και real life – όλα τούτα
ωστόσο δίχως κάποια έκφραση θέλησης για φυγή από
τα όρια, κάποια χειρονομία εμπρόθετης διάρρηξης του
συμβατικού, δίχως τον ισχυρισμό ότι εφηύρε κάποιον νέο
αστερισμό στις παρυφές περιοχών άγνωστων τάχα μέχρι
σήμερα. Τη Στυλιανίδου την απασχολούν κινήσεις που,
ανάμεσα σε παραπομπές, κατατάξεις και σημασίες γερά
αγκυροβολημένες με τη βοήθεια του χρόνου, της ιστορίας
και της γλώσσας, θα πρέπει να αφήνουν να αστράψει κάτι

of viewers who, in their (re)constructions of the artwork, prolong
the openness, the lack of a unifying principle, the fragmentation
and incompleteness. Corresponding to the linguistic maxim
that much of what language does and is capable of, emerges
not in and through itself, but in its use, the artwork – and not
merely in terms of a Romantically-tinged reception aesthetics
– only becomes such in the process of being seen, viewed
and appropriated by the receiver.
To sum up, a description of a dance needs not to dance itself; a
work, above all an artwork, only becomes such in and through
the observer. And thus, the “art” of writing about art is either
an “art”, entirely divorced from what is being described, or the
“actual” production of art.
These alternatives governing the relation between art(work)
and description are not followed in this text. Why?
Because, at first glance – or rather, in the “viewer’s” first im
mersive encounter – PlaceLineLack performs a seemingly
impossible rejection of linguistic, aesthetic and artistic modes
of “putting-in-relation”, one that seems to pulls out all the
stops. With extreme attentiveness, it severs the links between
word and thing, meaning and sign, metaphor and literalness,
designated and designator, white cube and real life. And
this is done without a gesture of seeking to undermine
boundaries, of intentionally breaking with conventions,
without the claim of inventing a constellation that advances
into supposedly unknown territories. Stylianidou is concerned
with movements that should allow something to flash up
between the references, classifications and meanings held in
place by signs, history and language that we call “play” (in
the sense of: something has play). Play, but not (or not yet)
a space of play – Stylianidou speaks of “Playces”. Because
the place in which all this is staged is no longer clearly
determined by the context of the exhibition, the gallery, the
“warning: art” design, the clear publication format (such
as, now, the “artist’s book”) as art, artist, “making-art” etc.
Thus, for something to be given a certain play, the frame, the
space must also be created – detached from the hardened,
congested, stiff routines and abstractions of the putting-intorelation of words and things, sensations and cognitions, as
well as subjects and objects.
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που αποκαλείται «παιχνίδι» (με την έννοια τού: διαθέτουν
χώρο δράσης). Παιχνίδι, όχι ωστόσο (ή όχι ακόμα) χώρο
δράσης – «Playces», σύμφωνα με τη Στυλιανίδου. Γιατί
και ο τόπος, με αφετηρία τον οποίο σκηνοθετούνται όλα
τούτα, δεν μας επιτρέπει πλέον να τον ορίσουμε δεσμευ
τικά ως τέχνη, ως η καλλιτέχνις, ως «making art» κ.λ.π.,
μέσω του πλαισίου της έκθεσης, της γκαλερί, του ντιζάιν
«Προσοχή: Τέχνη», του ευκρινούς σχήματος δημοσιο
ποίησης (όπως, καλή ώρα, το καλλιτεχνικό βιβλίο). Για να
αποκτήσει λοιπόν κάτι χώρο δράσης, πρέπει να φτιαχτεί
εκ νέου και το πλαίσιο, ο χώρος, να απεγκλωβιστεί από
τις παγιωμένες, τις ποιημένες, τις εσφαλμένες ρουτίνες
και αφαιρέσεις της πρόκλησης συσχετίσεων μεταξύ λέ
ξεων και αντικειμένων, αισθήσεων και επιγνώσεων,
υπoκειμένων, εντέλει, και αντικειμένων. Αν ισχύει η
θέση ότι κάθε μοντέρνος άνθρωπος υποχρεούται να
είναι ταυτόχρονα και ερευνητής ανθρωπολόγος, αυτό
θα ίσχυε πολύ περισσότερο για όσους αναλαμβάνουν,
με βάση την κοινωνική σημασιολογία, το «χώρο της
τέχνης». Πρόκειται για χώρο που ποτέ δεν μπόρεσε να
αποκτήσει βεβαιότητα για τους τόπους του (όσον αφορά
τουλάχιστον τους υπαρξιακούς καλλιτέχνες). Θα πρέπει
επίσης να ειπωθεί ότι ο χώρος αυτός ήταν, δίπλα και μαζί
με το χώρο της επιστήμης, πάντοτε επιφορτισμένος με
την προετοιμασία και τη διασφάλιση της σκηνής όπου
εμφανίζεται η γνώση. Και τι δεν γνωρίζει, τι δε μαθαίνει
κανείς όταν διαρκώς γνωρίζει και μαθαίνει περισσότερα.
Το έργο της Στυλιανίδου ασκεί την ανθρωπολογία, «είναι»
ανθρωπολογία. Τα ερωτήματα που θέτει άπτονται του
κατοικείν, του είναι-εν-κόσμω, της συμβίωσης, της
ομιλίας και της σκέψης, της διάπλασης και διαμόρφωσης
(«Life could be a Gestalt in time»). Ασκεί την και, ταυ
τόχρονα, είναι επιστημολογία. Τα ερωτήματα που θέτει
άπτονται των συνθηκών που καθιστούν δυνατή την ίδια
την κατανόηση, την ίδια την επίγνωση, τη σημασία και
τον καθορισμό. Η Στυλιανίδου εδράζεται στην επινόηση
του ανθρώπου από την επιστήμη από τα μέσα του 18ου
αιώνα (Φουκώ) και στη μεγάλη ποικιλία ελεύθερων προς
διάθεση αντικειμένων (Dispositif) που αποδόθηκε «στον
άνθρωπο» και δοκιμάστηκε σε πολλές και ποικίλες, φρι
κώδεις, ως επί το πλείστον, ανθρωποτεχνολογίες. Τα
πειράματα αυτά στα ελεύθερα προς διάθεση αντικείμενα
(Dispositif) απέκτησαν το αργότερο κατά τα τέλη του
20ού αιώνα μιαν επιδερμίδα-παλίμψηστο, γεμάτη ουλές
– έκτοτε αποτελούν αντικείμενο επιστημονικής ερμη
νείας από τις κοινωνικές και τις πολιτισμικές επιστήμες
(κουλτούρα της γραφής και τεχνοαισθητική κουλτούρα
της εικόνας με την ευρεία έννοια). Ό,τι μοιάζει να απο
μένει επί του παρόντος, έπειτα δηλαδή από τη μεταμο
ντέρνα φάση του sampling, είναι οι «άνθρωποι», που
«κρέμονται» στο ιστορικό κενό σαν λυμένα νήματα, φέ
ροντας τις πιο διαφορετικές ιστορικο-κοινωνικές επικα

If it is correct that every modern person is simultaneously for
ced to become a researching anthropologist, then how much
more is this the case for those that social semantics allocates
the “space of art”, a space that could never be certain of its
place (at least for existential artists)? A space, incidentally, that
next to and near to the space of science, always had to order
the sites of knowledge as well as to safeguard everything that
is not known, everything that is not learnt while we learn and
know more and more.
Stylianidou’s work practices, “is” anthropology. The questions
it raises touch on living, being-with-world, cohabitation, speech
and thought, becoming-gestalt (“Life could be a Gestalt in
time”). At the same time, it practices and is epistemology. The
questions it raises touch on the bases for understanding as
such, cognition, interpretation and designation as such.
Stylianidou has at her back the invention of man by science
since the mid-eighteenth century (Foucault) – and the know
ledge of diverse dispositifs carried out “on man”, and tested in
a broad range of mostly brutal anthropo-technologies. At the
end of the twentieth century at the latest, these experiments
in dispositifs on man acquired a palimpsestic “scarification”
– and have subsequently been examined by the cultural and
social sciences (writing culture, and increasingly technoaesthetic visual culture, in the broadest sense). What seems
to remain – following the postmodern phase of sampling – is
“people” that, with their diverse social-historic mantles
(animal rationale, symbolic order, communication), “hang”
like loose threads in the historical vacuum. This is true of
many people as individuals as well as for the controlling
corset of collective systems – a loose differentiation in social
systems organised by money, law and communication whose
exclusion rate grows yearly.
It seems clear that the starting point for PlaceLineLack is this
“end-modernity” – and that, in this space, PlaceLineLack at
tempts to detect epistemological resources (Davor Löffler)
as well as the human resource called epistemology. This
is what makes this work so seductively difficult! Difficult
because Stylianidou extends the existential dimensions of life,
being and becoming into an epistemological triangle without
continuing to play games of counter-intuition and counterfacticity – thus enabling her to do without the usual forms of
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λύψεις (animal rationale, συμβολική τάξη, επικοινωνία).
Τούτο ισχύει για πολλούς μεμονωμένους ανθρώπους εξί
σου όπως και για τους κορσέδες που επιβάλλουν την τάξη
στα συλλογικά συστήματα – ξεφτισμένες διαφοροποιήσεις
κοινωνικών συστημάτων οργανωμένων με βάση το
χρήμα, το δίκαιο και την επικοινωνία, με τα ποσοστά
αποκλεισμού να ανεβαίνουν από χρόνο σε χρόνο.
Μου φαίνεται προφανές ότι το PlaceLineLack εκκινεί από
τούτη την αφετηρία και σ’ αυτόν το χώρο επιχειρεί να
ανιχνεύσει επιστημολογικούς πόρους (Davor Löffler) καθώς
και τον ανθρώπινο πόρο που καλείται επιστημολογία.
Αυτό είναι που καθιστά τούτη την εργασία τόσο
ελκυστικά δύσκολη! Δύσκολη, διότι η Στυλιανίδου
τεντώνει τις υπαρκτικές διαστάσεις της ζωής, του είναι
και του γίγνεσθαι, σε ένα επιστημολογικό τρίγωνο, δίχως
ακόμη να παίζει τα παιχνίδια της αντιδιαίσθησης και
της αντιγεγονότητας, ώστε να μπορεί κατά συνέπεια να
απαρνηθεί τις συνήθεις φόρμες του displacement, της
σύγχυσης, του αναποδογυρίσματος, της σκηνοθεσίας μιας
μακρινής κατανόησης, της «αποξένωσης» κ.λ.π. Αυτό
που δείχνει είναι ζωή, γίγνεσθαι, είναι (και όχι: πίστη,
αγάπη, ελπίδα· όχι ζωή, ύφανση, είναι· όχι το αληθινό,
το αγαθό, το ωραίο), που πλέον δεν μπορεί κανείς παρά
να το δείξει ή να το διαβάσει, τώρα, αυτό τον καιρό,
και που δεν καλύπτεται πλέον από μεταμφιέσεις και
παραλλαγές αιώνων, δεν καλύπτεται από οράματα του
μέλλοντος, δεν καλύπτεται από τη σημασία και το νόημα.
Το παρόν, η κατάσταση-είναι, η εκάστοτε λεγόμενη
τελική κατάσταση ενός συστήματος, ενός ανθρώπου,
ενός έργου τέχνης, ενός επιτεύγματος καθίσταται tabula
rasa από γνωσιοθεωρητική άποψη, καθίσταται ένα παρόν
που έχει διαγράψει (όχι όμως χάσει) το παρελθόν του κι
ανοίγει τώρα τα μάτια προς κάθε υπάρχον, ποιημένο,
αναπτυγμένο προϊόν ανθρώπινης τεχνικότητας, που
δεν διαθέτει πλέον όνομα, δεν μπορεί να εννοιολογηθεί,
δεν μπορεί πλέον ούτε καν να δηλώσει από μόνη της τι
σημαίνει όνομα, έννοια, σημασία.3
Ως πολλαπλών μέσων και πολυαισθητικό έργο, το
PlaceLineLack αποστασιοποιείται εξίσου από τη θεωρία
των μέσων, που ανήκει στη συστημική θεωρία, σύμφωνα
με την οποία ναι μεν κάθε μέσο αιχμαλωτίζει με ειδικό
τρόπο τον κόσμο, ξέρει όμως και πώς να ανακαλέσει
οποιοδήποτε στοιχείο του κόσμου, οικουμενικά δηλαδή
εγκόσμια πραγματικά δεδομένα, όπως και από τη θεωρία
της σύνθεσης, σύμφωνα με την οποία ένα είδος κατανομής
της εργασίας των διαφορετικών και διαφορετικά χρησι
μοποιούμενων μέσων παράγει, με τη σωστή διευθέτηση,
περισσότερα από όσα το άθροισμα των μερών.
Η Στυλιανίδου καταργεί τούτες τις αγκύλες, τούτα τα
εύτακτα σχήματα, τούτες τις αναγωγικές φόρμουλες:
η τομή μεταξύ «υλικού» (αντικειμένου και ανάλυσης
(υποκειμένου), μεταξύ έννοιας και εννοιολογούμενου,

displacement, derangement, inversion, the staging of remote
understanding, “de-familiarisation” etc. What she shows is life,
becoming, being (and not: faith, love, hope; living, activity,
ontology; the true, the good and the beautiful), which can
only be shown or read, now, in this moment, and which is no
longer obscured by centuries-old adjustments and variations,
no longer obscured by visions of the future, no longer
obscured by meaning and sense. The present, actuality,
the so-called most recent state of a system, of a person, an
artwork, an artefact becomes an epistemological tabula rasa,
a present that has stripped off (but not lost) its past, and now
opens the view to all available, manufactured, developed
human artificiality, which no longer has a name, a definition,
is no longer even able to say what name, definition and
meaning mean.3
As multimedia, multi-sensual work, PlaceLineLack, on the
one hand, takes leave of a systems-theoretical media theory
according to which each medium captures specifically the
world, but, at the same time, knows to secure everything
related to the world and hence universal world data; on the
other hand, it distances itself from the theory of composition
according to which something like a division of labour of the
different and differently used media, by being placed in the
correct arrangement, produces more than the sum of its parts.
These parentheses, these ordering schemata, these reductive
formula are suspended by Stylianidou: the break between
“material” (object) and analysis (subject), between definition
and that to be defined, between saying and declaring is
irreversible. World in its current complexity and excessiveness
is rediscovered in the extreme distance from the material of
the theoretical product of the material analysis. Certainty
as to whether the product of analysis consists of material
(generally: signified, body, consciousness) becomes
increasingly difficult.
– This range points to a space in the horizon opened by
PlaceLineLack. Let us go a step further.
Being present as question about the where: outside without
inside, inside without outside?
What Nietzsche has the animals of the convalescent
Zarathustra in the opening quotation say – “Everything breaks,
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μεταξύ λέγειν και αποφαίνεσθαι είναι αναντίστρεπτη.
Με τη σημερινή του πολυπλοκότητα και υπερβολή ο κόσμος
ανευρίσκεται εκ νέου στην ακραία αποστασιοποίηση των
υλικών του θεωρητικού προϊόντος της ανάλυσης του υλικού.
Καθίσταται ολοένα και δυσκολότερη η βεβαιότητα σχετικά
με το αν το προϊόν της ανάλυσης εξακολουθεί να απο
τελείται από υλικό (εν γένει: σημαινόμενο, σώμα, συνεί
δηση). Σε τέτοιο εύρος ανοίγεται μπροστά μου ο ορίζοντας
του PlaceLineLack. Ας προχωρήσουμε ένα βήμα παραπέρα.
Η παρουσία, γενικότερα, ως ερώτημα σχετικά με το
πού: εκτός δίχως εντός, εντός δίχως εκτός;
Αυτό που ο Νίτσε βάζει να ειπωθεί στο εισαγωγικό παρά
θεμα διά των ζώων του αναρρωνύοντος Ζαρατούστρα
–«Όλα γεμίζουνε ρωγμές, όλα συναρμόζονται εκ νέου·
αέναα οικοδομείται ο ίδιος οίκος της ύπαρξης»– μετα
πήδησε στην ιστορία της πρόσληψης στο κατά Μάρτιν
Χάιντεγκερ αμάλγαμα οίκου, είναι και γλώσσας:4 ότι η
γλώσσα είναι ο οίκος τού είναι, μια παρουσία εντός της
οποίας ενοικεί ο άνθρωπος· ότι οι σκεπτόμενοι και οι
ποιητές είναι οι φύλακες τούτης της κατοίκησης· ότι η
επαγρύπνησή τους είναι η επιτέλεση της ανοιχτότητας
της ύπαρξης, στο βαθμό που τη μεταφέρουν σε γλώσσα
μέσω του λέγειν τους και εντός της γλώσσας τη διαφυ
λάττουν και τα παρόμοια.
Ως οίκος νοούνται βεβαίως εδώ περισσότερα από την
εκάστοτε συγκεκριμένη κατοίκηση, με ή χωρίς θαλπωρή.
Περισσότερα και από να καταστεί υλιστικά λειτουργικό ή
να συγκεντρωθεί το εκάστοτε συγκεκριμένο κτίριο στο
εννοιολογικό σύμπλεγμα που καλείται νοικοκυριό (οικονο
μία). Στο εστιακό σημείο του οίκου ψηλαφιέται, αντίθετα,
η θεμελιώδης για την ιστορία της ανθρωπότητας πράξη/
διαδικασία της ενοίκησης, οικείωσης ([ελληνικά στο
πρωτότυπο, σ.τ.μ.]), στην εντελώς καινή διάσταση του
«κόσμου» (ως διάστασης στον αντίποδα της «γης»): Το
έκπτωτο από τη δημιουργία «ζώον δίπουν, άπτερον»
(Πλάτων) που καλείται άνθρωπος και έχει φύση, είναι
ζωή και οφείλει να τη διάγει, βρίσκεται στο σύμπαν πάνω
στη γη – δίχως ωστόσο να του έχει υποδειχθεί, επιδοθεί
θέση, δίχως να έχει καταστεί γνωστός «ο τόπος του»,
δίχως σταθερό βιόκοσμο. Είναι αναγκασμένο, «έξωθεν»
ερχόμενο να αφεθεί σε κάτι που δεν υφίσταται ακόμη
(στο χώρο δυνατοτήτων που καλείται «κόσμος», όπου
ο νόμος, το έθος και η αίσθηση καθίστανται απαραίτητα
ως συμπληρωματικά της φύσης ([ελληνικά στο πρωτό
τυπο, σ.τ.μ.]). Έτσι, ο αρχαίος όρος της ενοικήσεως ανα
λαμβάνει την ευθύνη για την τροπή του ανθρώπου από
βιολογικό ον σε «ηθικό έλλογο πλάσμα» και, συνεπώς,
και για μια μακρά διαδικασία της αυτο-διευθέτησης και
της αυτο-τακτοποίησης σε μια «νέα» μορφή ύπαρξης που
καλείται κόσμος ως γλώσσα (της λογικής), που από την
πλευρά της φιλοσοφίας ερμηνεύτηκε επί μακρόν ως το

everything is joined anew; eternally is built the same house of
Being” – has been largely subsumed, in its reception history,
into Martin Heidegger’s fusion of house, being and language:4
language is the “House of Being”, a place in which man abides;
the thinkers and poets are the guardians of this abode; their
guardianship is the bringing about of the manifestness of be
ing insofar as this is brought to speech through their talk and
thus preserved in language – and other more or less helpful
observations.
House, in this context, is clearly more than the concrete,
comfortable or inhospitable dwelling. And more, even, than
the already materialist functionalisation or concentration
of the concrete building in the conceptual complex called
household (economy). Rather, the focus on house touches
on the fundamental act/process in the history of mankind
of in-dwelling, oikeiôsis, in the entirely new dimension of
the “world” (as a counter-dimension to “earth”). The “twolegged featherless animal” (Plato) fallen from creation called
man is and has nature, is life and has this to carry out, finds
himself in a space, on earth – though without an allocated
place that is at hand, without being indicated “his place”,
without an established life-world. He is forced, coming from
“outside” to become involved in something that still does
not exist (the space of possibility called “world” in which
nomos, ethos and aesthesis become necessary additions
to physis). Thus, the ancient concept of indwelling stands
for man’s transformation from biological creature to “moral
rational being” and therefore for a slow process of installing
oneself and establishing oneself in a “new” form of Dasein
called the-world-as-language (of reason), which philosophy
long interpreted as what was most proper to man – since:
“man shows himself as the entity which talks”.5 Moreover,
according to Heidegger: “Dasein has language”.6 And
Socrates asserts further: “Speak, that I may know thee”.7
It is not surprising that in the human sciences triangle “life,
work, language”, the latter term was long considered as the
insurance office of “being”, while life operated as the claims
counter for “becoming”, and work for “having”. At the beginning
of the twenty-first century, despite huge attacks from historical
materialism and despite the formal pragmatic picking-over of the
consciousness- and existence-philosophical corpus of language,
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πλέον ίδιον του ανθρώπου, καθώς «ο άνθρωπος δείχνεται
ως ένα είναι το οποίο ομιλεί».5 Ακόμη περισσότερο, κατά
τον Χάιντεγκερ: «Το υπάρχειν διαθέτει γλώσσα».6 Αλλά
και ο Σωκράτης τονίζει: «Μίλα, για να σε δω».7
Δεν μας παραξενεύει ότι στο τρίγωνο των ανθρωπιστικών
επιστημών «βίος-εργασία-γλώσσα» η τελευταία αναζητεί
ται σε βάθος χρόνου ως θεσμός διασφάλισης του «είναι»,
ενώ ο βίος λειτουργεί ως προς το «γίγνεσθαι» και η εργα
σία ως προς το «έχειν» ως γκισέ παραπόνων. Παρά τις
εκτεταμένες επιθέσεις εκ μέρους του ιστορικού υλισμού
και το φορμαλιστικό-πραγματιστικό στραπατσάρισμα
του γλωσσικού corpus που ανάγεται στη φιλοσοφία της
συνείδησης και στην υπαρξιακή φιλοσοφία, η γλώσσα
εξακολουθεί, στην αυγή του 21ου αιώνα, να διαθέτει
για πολλούς από όσους εγκατέλειψαν την επιβίωση τα
μεγαλύτερα μερίδια όταν τίθεται ζήτημα να διασφαλίσει
κανείς την ύπαρξή του, που σημαίνει να θέσει υπό
αμφισβήτηση την ύπαρξή του στη συμβολική τάξη
(ώστε μέσω της αμφισβήτησης να παραχθούν υπαρκτικά
τεκμήρια).
Φαίνεται ωστόσο αρμόζον να αλλάξει κανείς στο σημείο
αυτό την οδό της προσεχτικής σωματικής επαφής με το
έργο της Στυλιανίδου και να κρούσει εκ νέου τη θύρα
του νιτσεϊκού Ζαρατούστρα. Με τη δική του βοήθεια
μπορούν να δοθούν τα εναύσματα κάποιων πρώτων δια
φοροποιήσεων της εντός/εκτός-χωροχρονογλώσσας στην
εγκατάσταση της Στυλιανίδου.

“language” still holds for many dealing with survival the largest
share when it is a matter of securing one’s existence, that is to
say, of casting doubt on one’s existence in the symbolic order
(producing evidence of existence through doubt).
It seems appropriate, however, to change the approach of
this first tentative examination of Stylianidou’s work, and to
call again on Nietzsche’s Zarathustra in order to make certain
distinctions regarding Stylianidou’s inner/outer space-timelanguage installation.
After Zarathustra had lain seven days like a corpse in his cave
and had finally raised himself onto his pallet, “his animals
believed that the time had come to talk to him” (p. 189). And
they did this with mostly encouraging words. Zarathustra
quickly responds:
“ – O my animals” replied Zarathustra, “do chatter on thus
and let me listen to you! It is so refreshing to hear you chatter:
where there is chatter, there the world lies for me like a
garden./ How lovely it is that there are words and tones: are
words and tones not rainbows and seeming-bridges between
what is eternally separated?/ [...] For me – how could there
be an outside-me? There is no outside! But with all tones we
forget that; How lovely it is that we forget!/ Are things not
furnished with names and tones so that human beings might
refresh themselves with things? It is a beautiful foolery, this
speaking: with it human beings can dance over all things”
(p. 189f.; italics B.T.).

Αφότου ο Ζαρατούστρα απόμεινε να κείται επτά ημέρες σαν
νεκρός μέσα στη σπηλιά του και τα κατάφερε εντέλει να
ανασηκωθεί στο στρώμα του, «τα ζώα του πίστεψαν πως
είχε φθάσει ο καιρός να μιλήσουν μαζί του» (σ. 240). Αυτό
και έπραξαν, με λόγια ως επί το πλείστον ενθαρρυντικά. Ο
Ζαρατούστρα δεν άργησε να απαντήσει σε τούτες τις ομιλίες:
«Ζώα μου εσείς, απάντησε ο Ζαρατούστρα, συνεχίστε
λοιπόν να φλυαρείτε κι αφήστε με να σας ακούω! Είναι
τόσο αναζωογονητική η φλυαρία σας: όπου ακούγεται
φλυαρία εκεί μου μοιάζει ο κόσμος ένας κήπος. Τι όμορφο
που είναι να υπάρχουν λέξεις και τόνοι: μήπως δεν είναι
οι λέξεις και οι τόνοι ουράνια τόξα και γεφύρια νοητά
ανάμεσα στο παντοτινά-φευγάτο; […] Για μένα – πώς θα
υπήρχε ένα έξω-από-μένα; Δεν υπάρχει έξω! Το ξεχνάμε
όμως με όλους αυτούς τους τόνους· τι υπέροχο που είναι
να ξεχνάμε! Μήπως τα ονόματα κι οι τόνοι δε δόθηκαν στα
πράγματα για να ζωογονείται απ’ αυτά ο άνθρωπος; Είν’
όμορφη ζούρλα η ομιλία: μ’ αυτήν χορεύει πάνω από όλα
τα πράγματα ο άνθρωπος» (σ. 240· ο τονισμός με πλάγια
γράμματα ανήκει στον B.T.).
Η απάντηση των ζώων παίρνει αφορμή, με τρόπο αποφα
σιστικό, από την τελευταία τούτη πρόταση:
«Ζαρατούστρα, απάντησαν τα ζώα, για πλάσματα που σκέ
πτονται όπως εμείς, όλα τα πράγματα χορεύουν από μόνα

The animals respond enthusiastically to this last sentence:
– “O Zarathustra,” said his animals in reply, “for those that
think as we do, all things are already dancing; they come and
shake hands and laugh and flee – and come back again./ [...]
Everything breaks, everything is joined anew; eternally is built
the same house of Being. Everything separates, everything
greets itself again, eternally true to itself remains the ring of
Being” (p. 190; italics B.T.).
PlaceLineLack is neither an additive nor an organic complex
of the intervention in the contradiction of the counterpoint
to this same “House of Being”, a counterpoint to the hubris
that man finds his “home” over the things, in the meta of the
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τους· κάθε τι έρχεται και τείνει το χέρι και χάνεται – κι
επιστρέφει. […] Όλα γεμίζουνε ρωγμές, όλα συναρμό
ζονται εκ νέου· αέναα οικοδομείται ο ίδιος οίκος της
ύπαρξης. Όλα χωρίζονται και χαιρετιούνται πάλι· αιώνια
παραμένει πιστός στον εαυτό του ο δακτύλιος του είναι»
(σ. 241· ο τονισμός με πλάγια γράμματα ανήκει στον B.T.).
Το PlaceLineLack αποτελεί σύμπλεγμα ένστασης, αντί
λογου, αντίστιξης στον ίδιο αυτόν «οίκο του είναι», που
δεν είναι ούτε προσθετικό ούτε οργανικό· αντίστιξης τόσο
ως προς την ύβρη ότι ο άνθρωπος βρίσκει το «σπίτι του»
υπεράνω των πραγμάτων, στο Μετά του βλέμματος, της
ανάλυσης, του αναστοχασμού, αλλά και αντίστιξης ως
προς τον ρομαντικό πόθο ότι τα πράγματα που χορεύουν
από μόνα τους θα μπορούσαν να απολέσουν το καθεστώς
του αντικειμένου και να βρουν τη θέση τους ως ζωντανές
οντότητες δίχως τραυματισμούς στον οίκο τού είναι.
Τούτη η αντίστιξη στο έργο PlaceLineLack εκτίθεται από
τη Στυλιανίδου με τριπλό, και τετραπλό ακόμα, τρόπο
υπαινικτικά/αναπαραστατικά:
ως ένα είναι-σύμπηξης (ο σκελετός του μοντέλου του
οίκου· «Οίκος-Είναι»),
ως είναι-κοινωνικότητας (videoloop με την οικογένεια
που τρώει παγωτό· «Είναι-εν-Οίκω»)
ως είναι-γλώσσα (το κείμενο· «Είναι-παρά-τω-Οίκω»)
καθώς και ως μια εν προκειμένω κάθετη αντίστιξη
του οίκου αυτού με τη μορφή του «Μη-Είναι-ακόμα»,
ορθότερα: του Είναι-εν-τω-Γίγνεσθαι (videoloop της
άμορφης γκριζόλευκης μάζας, που (χορεύοντας) θέλει
απεγνωσμένα να μορφοποιηθεί).
Τουλάχιστον στην τελευταία αυτή ένσταση αίρεται, όσο
κι αν αυτό συμβαίνει μετριασμένα, η ανάμνηση που τα
ζώα του Ζαρατούστρα περιγράφουν ως εμπειρία του
χορού των πραγμάτων με τον εαυτό τους – οι κινήσεις,
μολαταύτα, του «Κάτι-όπως-και-να ’χει» θυμίζουν πάλη
μάλλον παρά χορό.
Με λίγα λόγια: το PlaceLineLack δείχνει τον άνθρωπο που
για τον Ζαρατούστρα χορεύει υπεράνω όλων των πραγμά
των ως άνθρωπο που έχει ρυθμίσει σε τέτοιο βαθμό τη
«ζωή του» με βάση τους τρόπους του Υπέρ(ιστάμενου)-,
του «Μετά»(φορικού) ή και του «Παρά»(δόξου) Είναι,
ώστε να μη φτάνει πλέον στα πράγματα, να μην περιδια
βάζει πλέον μέσα στα πράγματα, να μη μαρτυρεί πλέον
υπέρ των πραγμάτων:
το σπίτι είναι εκεί αλλά κάθε πρόσβαση είναι αδύνατη·
οι συνάνθρωποι που τρώνε παγωτό (που θα πει: ξαναβρί
σκονται σ’ ένα τρυφηλό εσωτερικό environment) είναι
παρόντες, μπορεί ωστόσο να τους παρατηρήσει κανείς
μονάχα απέξω, από πίσω, μονάχα πίσω από την πλάτη των
μελών της οικογένειας που παρασταίνει ένα ξεκάθαρο
ingroup, δίχως δυνατότητα εισόδου, δυνατότητα να γίνει
κανείς μέρος, να λάβει μέρος από έξω· η γλώσσα και το

gaze, of analysis, of reflection, as well as the counterpoint to
the romantic yearning that the dancing things could lose their
object status and find their place as living entities without
injuries in the house of being. In PlaceLineLack, Stylianidou
exposes this counterpoint in a threefold, even fourfold
manner of allusion/mise-en-scène:
as being-concretion (the house model skeleton; “being-house”),
as being-sociality (video loop of the ice-cream-eating family;
“being-in-the-house”), as being-language (the script; “beingby-the-house”), as well as an orthogonal counterpoint of this
house in the form of “not-yet-being”, or better, “becomingbeing” (video loop of the amorphous, [dancing] white mass
desperately attempting to morph).
This last intervention may counter, however minimally, the
recollection that Zarathustra’s animals describe as the experience
of the dancing things – since the movements of this “amorphous
mass” are closer to a struggle than a dance.
In short, PlaceLineLack shows how the man, who for Zara
thustra dances over all things, is someone who has arranged
“his life” in the modes of being-over(bearing), being-“meta”
(phoric) or being-“para”(dox) to such an extent that he no
longer comes to the things, no longer dwells in the things,
no longer speaks for the things: the house is present, but it
cannot be entered; the ice-cream-eating group (i.e. a group
involved in a luxuriating inner-environment) is present, but
only to be observed from outside, from the back, from behind
the heads of the family members clearly representing an
ingroup, without the chance to enter, to be part, without the
offer of participation; Language and text are well presented
(reading lamps!), but the signifiers no longer refer to what is
outside; they concern themselves. What does this mean?
“[T]he words are bored stiff” – they concern their own
conditions of making possible – “immense violence […]
before the articulation” (ibid.) – they concern their own
conditions of making impossible – “and language is finally
being abused” – they concern their distant connection
to understanding – “when language attempts to become
intelligible it betrays itself” – in short, they create something
like “a text without space”, a text to be seen, to be heard,
to be read, but which is no longer exhausted in the act of
being read, in the disclosure of semantics and meaning that
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κείμενο οφείλουν να αναγνωσθούν με τρόπο εξαιρετικό
(πορτατίφ διαβάσματος!), εδώ ωστόσο τα σημαίνοντα δεν
παραπέμπουν πλέον σε τίποτε εκτός, αφορούν τον ίδιο
τον εαυτό τους. Τι είναι αυτό που εννοείται;
«[σ]κυλοβαριουνται οι λεξεις»:8 αφορούν τις ίδιες τις
συνθήκες που τις καθιστούν δυνατές – «πριν την
αρθρωση απεραντη […] βια»9 στο ίδιο, τις ίδιες τις
συνθήκες που τις καθιστούν αδύνατες – «και η γλωσσα
τελικα κακοποιειται»:10 αφορούν τη μακρινή σύνδεσή
τους με την κατανόηση, «οταν η γλωσσα προσπαθει
να γινει κατανοητη προδιδει τον εαυτο της»,11 με λίγα
λόγια: διαμορφώνουν κάτι σαν «ενα κειμενο διχως
χωρο»,12 ένα κείμενο προορισμένο να ιδωθεί, να ακουστεί,
να διαβαστεί, αλλά δεν βρίσκει πλέον τον εαυτό του
αποκλειστικά και μόνο στο να διαβαστεί, στη διάνοιξη του
νοήματος και της σημασίας του· που παράγει ήχους, έναν
τόνο· που ψάχνει να απομακρυνθεί από μιαν αναπότρεπτη
σημασιολογική υπόδειξη και ερμηνεία, αφουγκράζεται
τον εαυτό του, «οι λεξεις αφουγκραζονται τον εαυτο
τους»,13 παραμένει με τον εαυτό του πασχίζοντας να μην
κοινοποιήσει, πλέον, πληροφορίες παρά να «επιτελέσει»
την ίδια την κοινοποίηση ως πληροφορία, απρόσιτο κι
ωστόσο με τρόπο ώστε να μπορεί κανείς να το ανιχνεύσει,
να το νιώσει, να το ονειρευτεί μέσα στην κατάσταση του
απρόσιτου: «το κειμενο δεν ειναι να κατεχει».14/15 Ο ιστός
που υφαίνει η Στυλιανίδου είναι κάτι σαν ψυχαναλυτική
κούρα ή σαν ανάφλεξη – ποτέ όμως ντελίριο ή έκφραση.
Μετά τη φάση της ανάφλεξης ανακτά στο τέλος πάλι τη
λειτουργία της εντός της συμβολικής τάξης –«το κειμενο
ησυχασε»16– το να περιγράφει δηλαδή κάτι που δεν
έγκειται το ίδιο στην υλικότητα της εγγραφής.
Ωστόσο αυτό το «διχως χωρο» του κειμένου δεν εννοεί
έναν αδιαφανή κειμενικό χώρο που απώλεσε κάθε πεδίο
δράσης, δεν εννοεί ένα κενό, μια επιφάνεια. Τούτο το
«διχως» εννοεί το χώρο περισσότερο ως σημασιακό και
κωδικοποιητικό παρά ως συμβολικό χώρο διαδομημένο
μέσω της σύνταξης, της γραμματικής και της σημασιο
λογίας. Κείμενο στο οποίο δεν έχουν υποδειχθεί σημεία
και τόποι· χώρο, που διαθέτει χώρο για όλα, δεν επιβάλλει
όμως πλέον να βρίσκεται κάθετί στη θέση του και να δια
θέτει θέση.17
Τούτη η μορφή του «ενα κειμενο διχως χωρο»18 εμφανίζει
μια πολύ συγγενή προς το συνειρμό σύνδεση προς το
χώρο, που στην ψυχαναλυτική μεταψυχολογία καλείται
ασυνείδητο. Κατ’ αρχάς εδώ δεν πρόκειται καθόλου για
νόημα, για σημασία, για συμβολική τάξη παρά, κατά πρώ
το λόγο, για μια σύλληψη του χώρου του ασυνείδητου
όπως αυτός δομείται σαν μια γλώσσα/ένα κείμενο ή ως
γλώσσα/ως κείμενο (Φρόιντ/Λακάν). Η υφή ενός χώρου
διαθέτει συνήθως νόημα, βγάζει νόημα, έχει συνήθως
σημασία – η σημασία ωστόσο και το νόημα δεν συνάγονται
αναγκαστικά με βάση τη λογική από την απλή ύπαρξη

produces a sound, tones, that attempts to withdraw from strict
meanings and interpretations, that listens to itself (“the words
are listening closely to themselves”), that remains shut up
in itself in an effort to no longer convey information but to
“perform” the conveyance itself as information – inaccessible,
but to be sensed, to be felt, to be dreamt in its inaccessibility
(“the text is not made to own”).8 Stylianidou’s text is some
thing like a cure or an inflammation – but never delirium, never
expression. After the period of inflammation, it eventually
returns to its function within the symbolic order (“the text has
calmed down”), namely, to describe something that does not
itself lie in the materiality of the inscription.
This “without space” of the text does not, however, mean
an opaque space of text that has abandoned the possibility
of a space of play, not a vacuum, not a surface. Instead, the
“without” implies a space as a space of meaning, of encod
ing, as symbolic space entirely structured by syntax, grammar
and semantics. Text without allocated places and sites; space
that has a place for everything, but no longer demands that
everything is in its place, and has its place.9
Such a form of “text without space” has a very associative
relation to the space that, in psychoanalytic metapsychology,
is commonly called the unconscious. It is not, first of all, a
matter of sense, meaning, symbolic order, but primarily of
grasping the space of the unconscious as being structured like
language/text or as language/text (Freud/Lacan). The texture of
a space mostly has a sense, mostly makes sense, mostly has
a meaning – however, meaning and sense are not logically,
necessarily to be derived from the simple availability of tex
ture, just as individual signs, images, words etc. should not be
considered primarily according to the distinction of whether
or not they can be inscribed into the symbolic order.10
Hence, Stylianidou’s “text without space” does not deal with
a no man’s land, it is not about evacuation or scorched
earth, but about the chance to re-place, re-write, re-build,
re-construct: “In the installation PlaceLineLack I am
constructing a space / a journey of plot”. This statement
relates to the space of the installation, but might equally
relate to the space of the text. Text and space – in each
case responsible for entirely different distinctions between
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υφής, όμοια όπως και τα μεμονωμένα σήματα, οι εικόνες,
οι λέξεις κ.λ.π. δεν θα πρέπει να θεωρούνται κατά πρώτο
λόγο υπό μια βασική διάκριση με βάση την οποία μπορούν
ή όχι να εγγραφούν στη συμβολική τάξη.19
Έτσι, στο «κειμενο διχως χωρο»20 της Στυλιανίδου, δεν
πρόκειται για μια νεκρή ζώνη, για ζώνη εκτοπισμού ή
για καμένη γη, παρά για τη δυνατότητα μετάθεσης, μετα
γραφής, αναδόμησης, ανακατασκευής:
«Στην εγκατάσταση PlaceLineLack κατασκεύαζω έναν
χώρο/μια διαδρομή πλοκής».21 Η απόφανση αυτή ανα
φέρεται στο χώρο της εγκατάστασης, θα μπορούσε
όμως να αναφέρεται εξίσου και στο χώρο του κειμένου.
Κείμενο και χώρος, υπεύθυνα εξ ολοκλήρου για άλλες
οριοθετήσεις μέσων και μορφών αντίστοιχα, προσχωρούν
εδώ σε μια θεμελιώδη συνωνυμία, είναι τα σημεία εισόδου
ενός κύκλου περίκλειστου που μένει ακόμη να ερμηνευ
θεί εγγύτερα, κι όπου δεν υπάρχει καμία διαφορά στο
να επιδιώκει κανείς να εισέλθει στον συγκείμενο (χώρο)
μέσω του κειμένου ή να κατανοήσει το κείμενο μέσω
του συγκειμένου (χώρου). Γιατί δεν υπάρχει κατ’ αρχάς
διαφοροποιούσα διαφορά ανάμεσα στο να βρίσκεται κανείς
σε τόπους που δεν μπορούν πλέον να αποσαφηνιστούν
με βάση το χώρο στον οποίο «τοποποιούνται» (place
without space) και στο να διαβάζει προτάσεις που δεν
μπορούν πλέον να αποσαφηνιστούν με βάση τη θέση τους
στον συμβολικό χώρο, στη γλωσσική συνύφανση – εδώ
η ερμηνευτική συναντιέται και συνυφαίνεται οριακά
με το ερμητικό. Άλλο είναι αυτό που μοιάζει το μόνο
σημαντικό και θεμελιώδες, συγκεκριμένα: Πώς μπορεί
να βρεθεί στον χωρικό και κειμενικό χώρο μια θέση, ένας
τόπος η οποία και ο οποίος να καθιστούν εφικτή για τον
παρατηρητή είσοδο και έξοδο στις διαστάσεις του βίου,
του είναι και του γίγνεσθαι. Το PlaceLineLack θα ήταν
έτσι, έχοντας σίγουρα αναχθεί σε μια πολύ χονδροειδή
μορφή, η διερεύνηση ΧωροΓλωσσικο(Κειμενικο)Κενών
με επιστημική αφετηρία, κενών22 που δεν εισέρχονται
στο οπτικό μας πεδίο με την ιδιότητά τους της απουσίας,
της έλλειψης, της απουσίας θετικότητας, παρά με την
ιδιότητά τους με βάση την οποία καθιστούν δυνατή
μια οντοποίηση23 που δεν μπορεί πλέον παρά να είναι
πολυαξιακή και ποτέ ξανά μονοαξιακή/μονοσήμαντη,
συγκεκριμένα: να περιέχει/συγκρατεί εαυτόν (sich
enthalten). Πρόκειται για έλλειψη τόπου, έλλειψη χώρου
ως χαμένο πλαίσιο τόπων διαμονής, χώρων παραμονής,
που «είναι» ταυτοχρόνως απολύτως άδεια (ελεύθερα;) και
απολύτως πιασμένα στα δίχτυα τού τίποτα, της έλλειψης,
της απουσίας. Πώς μπορεί να περιέχεται/συγκρατείται
(sich enthalten) κανείς στο χρόνο και σε χώρους και
πώς μπορεί να αντέξει (aushalten) το να μην περιέχεται
στο χρόνο και σε χώρους; Το να αυτο-περιέχεσαι μπορεί
να αποτελέσει μια μορφή παραμονής όταν ο χώρος, η
γλώσσα και ο χρόνος όντας αφιλόξενα δεν αποτελούν

medium and form – enter into a fundamental synonymy, are
the entry points of a circle that is closed in itself and to be
discussed in more detail, for which it makes no difference
whether one attempts to enter the context (space) via the
text, or to understand the text via the context (space). Since,
whether one is in a place which provides no certainty as to
the space in which it is to be “located” (place without space),
or whether one reads a sentence which provides no certainty
as to where it can be found in symbolic space, in the linguistic
contexture, makes no difference that makes a difference –
hermeneutics meets subtly with hermeticism. Important and
fundamental seems to be something else, namely: how a
position, a place can be found in spatial and textual space
that provides the viewer with entry and exit to the dimensions
of life, being and becoming. PlaceLineLack would thus, put
rather simply, be the epistemic exploration of space-language(text)-gaps, of gaps11 that do not make visible their quality of
vacancy, of lack, of absence of positivity, but their quality of
bringing about an ontopoiesis that can now only be described
as polyvalent, no longer as univalent/distinct – namely, to
enclose/abstain (oneself) [(sich) zu enthalten]. It is a matter
of placelessness and spacelessness as the missing framework
for places of residence, spaces of residence that “are”
simultaneously entirely unoccupied (free?) and entirely caught
in the orbit of nothingness, of lack, of vacancy, of absence.
How can one enclose [enthalten] oneself in time and in spa
ces, and how can one endure [aushalten] the not-being-en
closed in time and in spaces? Can the enclosing-oneself be
a form of residence when space, language and time, in their
inhospitality, no longer provide support [Unterhalt], residence
[Aufenthalt], entertainment [Unterhaltung] (interaction) per se?
Vassiliea Stylianidou thus opens up a discourse – generally
labelled postmodern – that was interested in the consequences
of the nihilation of world, space and history, and hence insisted
on time and on a temporary identity as foci. The initial assum
ption at the time was that for many contemporaries, due to
the disappearance of all the tools suitable for the production
of abstinence from the “here-and-now”, for the rendering
non-simultaneous of time, only time could remain as a form
of residence even though the whole psychic, conceptual and
interactionist setting of these contemporaries was oriented
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πλέον per se κατάλυμα (Unterhalt), διαμονή (Aufenthalt),
διασκέδαση (Unterhaltung) (διάδραση); Η Βασιλεία
Στυλιανίδου απελευθερώνει έτσι ένα λόγο (Diskurs) που
φέρει συνήθως την ταμπέλα του μεταμοντέρνου κι έχει
αφιερωθεί στις συνέπειες της εκμηδένισης του κόσμου,
του χώρου και της ιστορίας – εμμένοντας ταυτόχρονα
πεισματικά στο χρόνο και σε μια εφήμερη ταυτότητα
ως σημεία εστίασης. Η αφετηριακή θέση υπήρξε τότε η
εικασία ότι μόνον ο χρόνος θα μπορούσε να απομείνει ως
διαμονή για πολλούς συγκαιρινούς, εξαιτίας της φθοράς
όλων των εργαλείων που θα μπορούσαν να βάλουν στην
άκρη το «εδώ και τώρα», να απαλλάξουν το χρόνο από
την ταυτοχρονία, μολονότι το όλο ψυχικό, εννοιολογικό
αλλά και διαδραστικό setting αυτών των συγκαιρινών
είναι προσανατολισμένο στην ύπαρξη (Dasein), στο να
βρίσκεται κανείς στο σπίτι του, στην έλευση στο σπίτι
(ως προστατευτική ασπίδα έναντι της καταδίωξης), στην:
αυτοσυνάντηση24. Για να μπορεί ωστόσο κανείς να δια
μένει εντός του χρόνου και να εκφράζεται επ’ αυτού
απαιτείται απαρέγκλιτα να μπορεί κανείς να περιέχεται
και να αφίσταται: τόσο να περιέχεται μέσα σε κάτι το οποίο
δεν είναι πλέον ο ίδιος, όσο και να μπορεί να αφίσταται
από κάτι, το οποίο είναι.25 Κάτι, ο χρόνος, με περιέχει,
εφόσον περιέχω ο ίδιος τον εαυτό μου. Η διπλή τούτη
κόψη τού να περιέχεις εαυτόν και να αφίστασαι απαιτεί,
σύμφωνα με αυτά, ο χρόνος, αυτό δηλαδή που μας περιέχει,
να μη νοείται πλέον με τον τρόπο που η αυτοσυνείδηση
στοχάζεται το δικό της, τον εαυτό της, ως κάτι δηλαδή που
οφείλει να μπορεί να συνοδεύσει (τουλάχιστον) όλες μου
τις σκέψεις – ως κάτι, λοιπόν, που ανεξάρτητα από χώρο,
χρόνο, πράξη και παράλειψη δημιουργεί ακριβώς την
παρουσία του, είναι πάντα εκεί, εδώ και τώρα, τοποθετεί,
άρα, εκεί ακριβώς όπου κατά τα άλλα κάνει την εμφάνισή
του ο χρόνος: στο παρόν.
Τη μεταμοντέρνα τούτη θέση ερωτημάτων μπορεί κανείς
να τη συνοψίσει ως εξής: τι συμβαίνει όταν δεν «νοείται»
ο χρόνος δίχως πρώτο ενικό (eigenlos).
Το PlaceLineLack της Στυλιανίδου διευρύνει λοιπόν
τούτο το σκεπτικισμό σχετικά με την εγώτητα και
την έλλειψή της: δεν διακυβεύεται πλέον θεμελιωδώς
μονάχα ο χρόνος ως συγκλίνων προς τον άνθρωπο,
αλλά και ο χώρος, η γλώσσα, η κοινότητα των / από
τους ανθρώπους, ακόμη, εντέλει, και το γίγνεσθαι
ως τέτοιο. Ό,τι περιγράφηκε στη συστημική θεωρία
σε μιαν εντελώς διαφορετική κατεύθυνση ως σχεδόν
υπερβολικός διαφορισμός συστημάτων με δική τους
λογική, η Στυλιανίδου το εκθέτει ως υπέρβαση μιας
συνολικής αδιαφάνειας της ύπαρξης, που καταδικάζει τον
κάθε μεμονωμένο άνθρωπο να πλανιέται στο Έξω. Ένα
Έξω που δεν μπορεί πλέον να περιγραφεί ως άρνηση από
την οπτική της φιλοσοφίας της συνείδησης («Πλανάσθαι
στο αρνητικό»· Έγελος)26, ως υποκειμενικότητα μετά το

to Dasein, to being at home, to coming home (as a shield
against invasiveness), to: self-encounter.12 To abide in time,
however, would necessarily require being able to enclose
oneself: to enclose oneself in something that one no longer
is, as well as to be able to abstain oneself from something
that one is.13 Something, time, encloses [enthalten] me when
I abstain [enthalten] from my self. The double-edged quality
of the enclosing-oneself/abstaining-from-oneself would de
mand that time – thus, what encloses me – is no longer to
be thought in the same way that self-consciousness tends to
consider what is its own, its self – namely, as something that
(at least) must be able to accompany all my thoughts, and
thus as something that, in whatever space, time, doing or
leaving creates presence, is always present, here and now,
thus places itself precisely where otherwise time tends to
show itself: in presence.
What happens – one can thus sum up this postmodernist question
– when time is not “thought” as non-singular [eigenlos]?
Stylianidou’s PlaceLineLack now extends this consideration
of singularity/non-singularity [Eigenheit/Eigenlosigkeit]: it is no
longer time as something converging towards people that is
fundamentally at stake, but also the space, language, community
of/created by people – finally even becoming as such. What
is described in systems theory in an entirely different sense as
the almost excessive differentiation of systems according to
their autonomous logic, Stylianidou exposes as transgression
of a comprehensive opaqueness of Dasein that condemns in
dividuals to abide outside; an outside that can no longer
be described in terms of a philosophy of consciousness as
negation (“tarrying with the negative”; Hegel)14, in terms of a
philosophy of the subject as subjectivity after the end of the
subject (Foucault’s the look of/from the exterior; Deleuze’s
“to live one life, not my life”), finally as an outside that can
no longer be described in terms of a logic of distinction as an
outside related to an inside.
What can be seen?
Singularity/non-singularity [Eigensinn/Eigenlosigkeit] and
observation
In the installation space various and multiple traces of plot
are registered and interwoven. The model of the skeleton of a
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τέλος του υποκειμένου από την οπτική της φιλοσοφίας του
υποκειμένου (η κατά Φουκώ οπτική του έξω / εκ των έξω·
το κατά Ντελέζ «να ζήσω μια ζωή / όχι τη ζωή μου»), ως
Έξω, τέλος, που, κατά τη λογική της διάκρισης, ανάγεται
σε ένα Μέσα. Τι βλέπουμε;
Πείσμα / έλλειψη εγώτητας [Eigensinn/
Eigenlosigkeit] και παρατήρηση
«Στο χώρο της εγκατάστασης εγγράφονται και διαπλέκο
νται πολλαπλά ίχνη αφήγησης.
Το μοντέλο του σκελετού ενός σπιτιού.
Διαστάσεις 400 x 200 x 240 εκ.
Αν πάρω τη θέση του θεατή, διαπιστώνω μια δυσκολία
στην εύρεση κάποιας σχέσης με το μοντέλο του σπιτιού.
Αυτό οφείλεται στην παραπλανητική κλίμακά του και
στη φαινομενικά λανθασμένη τοποθέτηση κάποιων
επιμέρους στοιχείων.
Είναι κλειστό.
Είναι δυνατή η κίνηση γύρω από το μοντέλο αυτό.
Μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο περιέργειας και ερωτη
μάτων.
Η κατασκευή αυτή προσφέρει ωστόσο μια θέση για τον
θεατή».27
Ο σκελετός του σπιτιού ως κέντρο της εγκατάστασης
είναι κλειστός. Η σκάλα, ως οικοδομική πρόσκληση
να εισέλθει κάποιος στο εσωτερικό, απηχεί μιαν εποχή
κατά την οποία μπορούσε κανείς να προσδοκά ένα
εσωτερικό ως αυτονόητο καθώς και την επάνοδο σε
αυτό. Η σκάλα ωστόσο δεν αποτελεί πλέον παρά διά
κοσμο, εφαρμογή δίχως λειτουργία· είναι αδύνατη η
είσοδος στο σπίτι. Ό,τι απομένει είναι η δυνατότητα να
είναι κανείς αυτόπτης μάρτυρας του σπιτιού. Το σπίτι,
έμβλημα και εμπράγματο αντικείμενο μιας ανθρώπινης
δύναμης για να προστατευθεί κανείς από τη μανία της
«φύσης», καθίσταται πλέον ένα απλό Κάτι στο Έξω
της «φύσης». Παραμένουμε σε περιοχή εγγύτητας προς
ένα κλειστό Έσω – και εξαιτίας του εγκιβωτισμένου,
αδύνατου Έσω του σπιτιού μπαίνουμε στον πειρασμό
να δημιουργήσουμε ένα νέο Έσω στον εξωτερικό χώρο:
γλώσσα. Η Στυλιανίδου το υλοποιεί αυτό με τη διακριτι
κότητα του συνδηλώνοντος συμπλέγματος ενός σκαμπό,
ενός πορτατίφ για διάβασμα και ενός κειμένου
(«Ο υπαινικτικά κλειστός εξωτερικός χώρος αποκτά
ποιότητες δωματίου»)28, δηλαδή με συστατικά που
ανήκουν οπωσδήποτε στο εσωτερικό. Τούτο ωστόσο δεν
είναι πλέον αρκετό για να επιτελέσει τη λειτουργία της
στέγης που προσφέρει ένα σπίτι. Το «σπίτι» της γλώσσας
(γραφή, κείμενο) απαιτεί περισσότερα από ένα απλό
είναι-εκεί, περισσότερα από την «απλή» διαρρύθμισή
του με αντικείμενα. Καθώς δεν είναι παρά τα μάτια που
επιτρέπουν τη φυσική πρόσβαση στο χώρο αυτόν, την
ανάγνωση δηλαδή των προτάσεων, των λέξεων, των

house. Dimensions 400 x 200 x 200 cm. If I take the place of
the viewer I am aware of a certain difficulty in the discovery
of a relation with the model of the house. This is due to the
misleading scale and the phenomenally wrong placement of
some of its elements. It is closed. Motion around that model is
possible. It can become the subject of curiosity and questions.
Nevertheless the construction offers a place for the viewer.
(Stylianidou).
The house skeleton forming the centre of the installation is
closed. The steps as structural invitation to enter recall a time
in which one could naturally assume an interior, a place
of retreat. Now, however, the steps are only ornamental,
an accessory without a function; entrance into the house is
impossible. What remains is the possibility of abiding by the
house. The house, symbol and realis of man’s power to protect
himself against the hardships of “nature” is henceforth only
something exterior to “nature”. One remains in close range
to a closed interior – and is tempted, due to the hermetic,
impossible interior of the house, to create a new interior
in the exterior: language. Stylianidou realises this with the
intimate constellation of stool, reading lamp and script (“The
allusively enclosed external space acquires the quality of
an intimate room”) and hence with elements that definitely
belong to the intérieur. This, however, is no longer sufficient
to carry out the function of shelter that a house fulfils. The
“house” of language (writing, text) demands more than simply
being there, more than the “simple” furnishing with objects.
Since it is now only the eyes that make possible the physical
entry into the space – the reading of sentences, words, letters.
The observer must create points of entry within himself; the
reader must find his own way into the text, into the story, into
the language. The space of language does not have a door
through which one simply enters to be in the space. Language
does not even have a space outside the reader. The reader
must create it himself – the space and the objects inside. And
this necessity, more than ever to be responsible for whether
I find a symbolic/imaginary place in the house of language
expresses, conversely, the difficulty that all this only occurs
in the real homelessness that is commonly called “the Real”.
That is the price we have to pay for the chance to “live” in a
symbolic and imaginary space. This chance was and is often
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συλλαβών, πρέπει ο παρατηρητής να βρει μονάχος του
προσβάσεις στο εσωτερικό, πρέπει ο αναγνώστης να
μεριμνήσει μονάχος για την είσοδό του στο κείμενο, στην
ιστορία, στη γλώσσα. Ο γλωσσοχώρος δεν διαθέτει πόρτα
για να περάσει κανείς μέσα από αυτή στο χώρο.
Η γλώσσα δεν διαθέτει καν χώρο εκτός του αναγνώστη.
Ο αναγνώστης οφείλει να τον επινοήσει μονάχος του, το
χώρο και τα εντός του αντικείμενα. Και η αναγκαιότητα
αυτή, να είμαι περισσότερο από ποτέ υπεύθυνος ο
ίδιος για το αν θα βρω συμβολικά/φαντασιακά μια
θέση στον οίκο της γλώσσας, εκφράζει αντιστρόφως τη
σκληρότητα του ότι όλα τούτα δεν συμβαίνουν παρά σε
μια κατάσταση πραγματικής έλλειψης στέγης, την οποία
συνηθίζουμε να αποκαλούμε «το Πραγματικό». Αυτό
είναι το τίμημα για τη δυνατότητα να μπορεί κανείς να
«ζει» στον συμβολικό και φαντασιακό χώρο. Τούτη η
δυνατότητα μεταφράστηκε και μεταφράζεται συχνά και
ως ελευθερία – στον υπαρξισμό ως καταναγκασμός προς
την ελευθερία (προς), στον γερμανικό ιδεαλισμό και
στο ρομαντισμό ως αναγκαιότητα για ελευθερία (από)
και στις μέρες μας ως σχεδόν άχρηστη ελευθερία (δίχως
συσχέτιση). Ο άνθρωπος ως το έκπτωτο από τη φύση
ζώο προσκρούει στη γλώσσα και ανακλάται από αυτήν,
στη γλώσσα στην οποία είναι σε θέση να ερμηνεύσει την
ιδιότητα του έκπτωτου από τη φύση ως «χειραφέτηση»,
χειραφέτηση από τη φύση –διαλεκτικά: μέσω της
φύσης–, για να βρεθεί και πάλι ως έμβιο ον στο τέρμα
ενός ιστορικού χρόνου (ως αποτέλεσμα, τρόπον τινά,
της γραφής) διάρκειας χιλιάδων ετών, έμβιο ον που δεν
μπορεί να το ξαναρίξει κανείς πίσω στη «φύση», κι ούτε
μπορεί να βρει τον τόπο προορισμού του στη γλώσσα,
στη συμβολική τάξη.
Η «φυσική» ωστόσο και η συμβολική τάξη δεν καλύπτουν
μονάχες τους το σύμπλεγμα αναγκών, ικανοποιήσεων,
απήχησης του homo sapiens sapiens. Υπάρχει και μια
τάξη του κοινωνικού ατμοσφαιρεαλισμού (Atmosphära
lität), της κοινωνικής πρόσληψης, της δημιουργίας εσω
τερικών-εξωτερικών ορίων μέσω «κοινότητας».
«Απέναντι από τη θέση ανάγνωσης του κειμένου βλέπου
με μια μεγάλη βιντεοπροβολή.
Μια οικογένεια στον κήπο ενός σπιτιού τρώει ένα
λευκό παγωτό. Η κάμερα κινείται κυκλικά πίσω από τα
κεφάλια τους. Βλέπουμε την κίνηση να διακόπτεται.
Η κίνηση επιμένει στο πίσω μέρος του κεφαλιού κι όχι
στα πρόσωπα.Υπάρχει και εδώ η περικυκλωτική κίνηση
γύρω από ένα κλειστό οργανωμένο σύστημα σχέσεων.
Πρόκειται για τη σύσταση μιας ομάδας; Πρόκειται κάτι
να συμβεί; Ή μήπως έχει ήδη συμβεί;»29
Με τούτη την εγκατάσταση βίντεο μιας οικογένειας
που τρώει παγωτό, η Στυλιανίδου ανοίγει ένα επιπλέον,
ιδιαίτερα περίπλοκο τούτη τη φορά, επιστημολογικό
ερώτημα περί του ανθρώπου· γιατί τη φορά αυτή δεν

understood as freedom – in existentialism as the obligatory
freedom (to), in German idealism and in Romanticism as the
necessary freedom (from), and currently as an almost useless
freedom (without relation). Man as animal fallen from nature
sets himself up in a language in which he learns to interpret
his fallenness from “nature” as emancipation, as emancipation
from nature – dialectically, through nature – and rediscovers
himself at the end of a period of history that was thousands of
years in the making (more or less as an effect of writing) as a
being that can no longer be set back into “nature”, who is no
longer able to find his place of destination in language, in the
symbolic order.
However, the “natural” and symbolic order alone do not
satisfy the need-satisfaction-resonance complex of Homo
sapiens sapiens. There is also an order of social atmosphe
reality, of social perception, the formation of inside/outside
borders through “community”.
Opposite the reading place of the text we can see a big video
projection. A family in the garden of a house are eating white
ice cream. The camera moves in circles over their heads. We
can detect the interruption of movement. The motion insists
on the back of the heads not on faces. There is the encircling
motion around a closed, organized system of relations. Is it
all about the constitution of a group? Is something about to
happen? Or has it already happened?
With this video installation of an ice-cream-eating family,
Stylianidou raises a further, this time very tricky, epistemolo
gical question about man – since this time it is not only the
abstraction man, but man as observer, as spectator, that is put
into relief in a short circuiting with the installation. In short,
man as spectator can never find entry, become interwoven in
what one generally calls community, but which might be better
described as a community of the first order.15 At most, he can
make out an interior that cannot be entered, that remorselessly
keeps him “outside” for as long as he remains a spectator.
In the description of her work, the artist writes: “I set the
question of space […] as a possibility of involvement and
absorption of the viewer”.
The designation “viewer” is well chosen since it allows us
to make important distinctions with great clarity in relation
to the concept of space and the concepts of being part,
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είναι μονάχα η αφηρημένη έννοια «άνθρωπος» αλλά ο
άνθρωπος ως παρατηρητής, θεατής, που καταδεικνύεται
με ευκρίνεια καθώς βραχυκυκλώνεται μαζί με το σύνολο
τούτης της εγκατάστασης. Με λίγα λόγια: ως θεατής
ο άνθρωπος δεν θα μπορέσει ποτέ να αποκτήσει άδεια
εισόδου, να συνυφανθεί σε ό,τι αποκαλούμε κοινωνία, θα
έπρεπε ωστόσο να αποκληθεί ορθότερα κοινωνία πρώτης
τάξεως.30 Το πολύ να μπορέσει να διακρίνει ότι υπάρχει
εκεί ένα Έσω στο οποίο δεν επιτρέπεται η πρόσβαση, που
με ακλόνητη οξύτητα αφήνει «έξω» τον θεατή, όσο αυτός
παραμένει θεατής.
Περιγράφοντας την εργασία της η καλλιτέχνις σημειώνει:
«Θέτω το ερώτημα του χώρου […] ως δυνατότητα
εμπλοκής και απορρόφησης του θεατή».31
Ο χαρακτηρισμός «viewer» έχει επιλεγεί εδώ με μεγάλη
ακρίβεια, επειδή επιτρέπει να ανακύψουν με μεγάλη
ευκρίνεια βαθύτατες διαφοροποιήσεις στην έννοια του
χώρου και στις έννοιες τού είναι-μέρος, της κατανομής
του χώρου, του συνείναι. Αν ο άνθρωπος δεν βρίσκει
πια τη θέση του στην υπαρξιακή διευθέτηση/ενοίκηση
πάνω στη γη, εξακολουθεί να του απομένει ο συμβολικός/
φαντασιακός χώρος· πρέπει για το σκοπό αυτό να γίνει
«αναγνώστης»,32 ένας σημαίνων επίγονος του «θεατή».33
Ταυτόχρονα όμως με αυτή την πολιτισμική τεχνική
της παρατήρησης ή με τη λεγόμενη «τυραννία της
οπτικής» διαφαίνονται ήδη τα όρια: υπάρχουν κοινωνικά
συστήματα, κοινωνικοί χώροι, εντός και στους οποίους
συμμετέχει κανείς μόνον εφόσον αποτελεί μέρος τους.
Είναι αδύνατη η συμμετοχή μέσω παρατήρησης. Δεν
υπάρχει μορφή «εμπλοκή».34 Η καθαρή παρατήρηση μιας
συνεκτικής ομάδας προκαλεί, αντιθέτως, μιαν εύστοχη
και περιεκτική συναίσθηση για την απόσταση και το Έξω
της ίδιας της παρατήρησης. Η εκ μέρους της Στυλιανίδου
τοποθέτηση τούτης της βιντεοπροβολής στο πλαίσιο
της εγκατάστασης ως συνόλου είναι αποφασιστική: αν
σηκώσει κανείς το βλέμμα από τα χειρόγραφα θα αντι
κρίσει την οικογένεια στο μεγάλο τραπέζι – πάντοτε απ’
έξω. Η βιντεοκάμερα παραμένει διαρκώς πίσω από την
πλάτη κάθε ενός μέλους, δείχνει ένα κοινωνικό γεγονός
που ισχύει μόνο για τα μέλη της οικογένειας, καθισμένα
σε κύκλο το ένα δίπλα ή απέναντι στο άλλο. Ο κύκλος
της ομάδας είναι το σκληρό, αόρατο όριο ανάμεσα στο
μέσα και το έξω. Ως θεατές βρισκόμαστε λοιπόν και εδώ
αναμεμειγμένοι χάρη στο γεγονός της μη ανάμειξής
μας, ξαναβρίσκουμε εαυτούς στη μη εύρεση του εαυτού,
καταλαμβάνουμε ως θεατές ένα χώρο θέασης δίχως
ανοιχτούς τόπους. Ή μήπως είναι το PlaceLineLack ο
χώρος, ο τελευταίος, ίσως, προσιτός χώρος; Ένας χώρος
που καθιστά με τρόπο ανοιχτό δυνατή την εμπειρία ότι
η τέχνη μπορεί να παράσχει με περίπλοκο τρόπο στέγη
σε καιρούς μεταφυσικής, συμβολικής και κοινωνικής
έλλειψης στέγης;

the sharing of space, being-with. If “man” no longer finds
his place in the existential abode/in-dwelling on earth, he
still has access to symbolic/imaginary space. To achieve
this, he must become a “reader”, the notable offspring of
the “viewer”. At the same time, however, with this cultural
technique of observation or this so-called “ocular tyranny”, it
is already possible to make out certain limits: there are social
systems, social spaces in which and in relation to which one
only has a part when one is a part. Participation through
observation is impossible. There is no form of involvement.
On the contrary, the mere viewing of a cohesive group
produces a concise sense of distance and of the outside of
one’s own observation. Stylianidou’s arrangement of the
video projection in the context of the installation as a whole
is revealing: if one looks up from the manuscript pages, one
sees the family at a big table – always from outside. The
camera always remains behind the backs of the individual
members; it shows a social event that only exists for the
family members sitting next to or opposite one another. The
group circle is the hard, invisible border between inside and
outside. As viewers, we are included in the event of not being
included; we find ourselves again in not-finding-ourselves;
we occupy a viewing space without public space. Or is
PlaceLineLack the space – perhaps the last accessible space?
A space, that openly makes experienceable that art can be a
shelter in a complex way in times of metaphysical, symbolic
and social homelessness?
It seems not. Stylianidou rightly avoids overburdening “art”
with the tasks of providing sense, space, future for people.
While the viewer entering the installation makes no attempt to
appropriate the space (my space), Stylianidou avoids breaking
up into its individual parts the optimistic insight of operational
autopoiesis theory that openness touches on closedness.
Rather – if a sub-message is required – PlaceLineLack pleads
indirectly for the provision of an imperative hearing that
has already been attempted conceptually by philosophical
Romantics: move into the open!
But where is the open, where is the gap that, it is said, only
the devil leaves?16
Past becoming, closed having-become-ness [Gewordensein]
The question about the open is asked by PlaceLineLack with
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Δεν το νομίζω. Ορθά η Στυλιανίδου αρνείται μια
υπερφόρτωση «της τέχνης» με καθήκοντα δημιουργίας
νοήματος, χώρου, μέλλοντος για τον άνθρωπο. Ούτε
προετοιμάζει το σύνολο της εγκατάστασης κάποια
ροπή οικειοποίησης του χώρου (ο χώρος μου) για τον
παρατηρητή που εισέρχεται σε αυτήν, ούτε επιχειρεί η
Στυλιανίδου να παραθέσει, στο κάθε ξεχωριστό στοιχείο
της, εκδοχές της ελπιδοφόρας θεμελιώδους επίγνωσης
της επιχειρησιακής θεωρίας της αυτοποίησης, σύμφωνα
με την οποία η ανοιχτότητα εδράζεται στην κλειστότητα.
Αν πρέπει, αντίθετα, να εξαχθεί κάποιο υπο-μήνυμα, το
PlaceLineLack επιχειρηματολογεί έμμεσα υπέρ του να
τείνουμε ευήκοον ους σε μιαν επιταγή, που εννοιολογικά
θέλησαν να την ακολουθήσουν και οι φιλόσοφοι του
ρομαντισμού: ας μετακομίσουμε στο ανοιχτό!
Πού είναι όμως το ανοιχτό, πού το κενό το οποίο, κατά το
κοινώς λεγόμενο, αφήνει μονάχα ο διάβολος.35

a last, epistemologically grounded approach to the triangle
“life, becoming, being” – namely, with the treatment of be
coming. And it is no surprise that the inaccessibility, the
opaqueness, the absence of a means of entrance to space
as such reaches a climax here in a twofold manner: on the
one hand, this video projection is the most peripheral within
the space of the installation – it is found at the edge of the
exhibition space and, unfavourably for the viewer, at ground
level17 – and on the other hand, the perspective arrangement
in the video is one that directly suggests an experience of
restriction, confinement, imprisonment, constriction. Here
Stylianidou accomplishes something impressive: she shows
that even “becoming” itself, the emergence of something, the
miracle of living/sensitive matter can no longer be contained
in an a priori coordinate system – whether space and time
or process and reality; and that it is pure convention, pure
confusion, to position this “becoming” as the fundamental
space of everything (and therefore also of people) in “nature”,
to interpret it as property of “nature”. Something that, as na
turalisation, always experiences a boom in periods of depres
sive descriptions of the socio-cultural world, but which here
in the video projection is presented as what it undoubtedly
is: a provisional arrest, even a domestication, of the powers
of becoming, revealing its stage-like character. It is here that
PlaceLineLack offers its most fundamental insight: namely
that the physis (that which arises from itself) preceding all
distinctions, acting orthogonally to dualisms and polarities, is
itself enlisted into the anthropological powers of distinction,
designation and control. But at the same time we also en
counter the hopeful message that this domestication and
instrumentalisation of “becoming” should be recognised as
a patently dilettantish staging, as clear provisionality – and
that the last, still well-functioning gap called nature can in
no way still be the only anchor point for the miracle of the
anthropo-social becoming to get to grips with the syndrome
of a functional life endowed with language.
Finally, after the ruined “dwellings” of the “in-dwelling”, of
language and community/society, the last great conceptual
magnet has been ruined or has disappeared whose task it
was to hide the unanswerability of the experiment “man”
with simple and trivial explanatory models.18

Γεγονός γίγνεσθαι, κεκλεισμένο γενόμενο
Το PlaceLineLack απαντά στο ερώτημα σχετικά με το
ανοιχτό με μια τελευταία, επιστημολογικά θεμελιωμένη
προσέγγιση του τριγώνου «Ζωή, γίγνεσθαι, είναι»,
φέρνοντας δηλαδή το γίγνεσθαι στο επίκεντρο της
προβληματικής. Και δεν είναι καθόλου παράξενο που
με τον τρόπο αυτό φτάνουν στο ζενίθ τους η έλλειψη
πρόσβασης, η αδιαφάνεια, η έλλειψη εισόδου στο χώρο
καθαυτές με διπλό τρόπο. Αφενός, δηλαδή, τούτη η
βιντεοπροβολή είναι η πλέον περιθωριακή εντός του
χώρου της εγκατάστασης –βρίσκεται πράγματι στο
περιθώριο και στο ύψος του δαπέδου με τρόπο απρόσ
φορο για τον παρατηρητή36–, αφετέρου η δημιουργία
χώρου με προοπτική στο βίντεο είναι του είδους εκείνου
που προκαλεί άμεσα την εμπειρία του περιορισμού,
του εγκλεισμού, της φυλακής, της στενότητας. Εδώ
η Στυλιανίδου πετυχαίνει κάτι εντυπωσιακό: Δείχνει
πως ακόμη και το γίγνεσθαι καθαυτό, η δημιουργία
ενός πράγματος, το θαύμα της ζωντανής/ευαίσθητης
ύλης δεν μπορεί πλέον να συλληφθεί σε ένα εκ των
προτέρων σύστημα συντεταγμένων, είτε πρόκειται για
χώρο και χρόνο είτε για διαδικασία και πραγματικότητα·
είναι καθαρή σύμβαση, καθαρή αμηχανία να τοποθετεί
κανείς στη «φύση» τούτο το «γίγνεσθαι» ως χώρο θεμε
λιώδη για όλα (άρα λοιπόν και για τους ανθρώπους),
πράγμα που πάντα γνωρίζει μεγάλη άνθηση ως φυσικο
ποίηση σε καιρούς καταθλιπτικών περιγραφών του
κοινωνιοπολιτισμικού κόσμου των ανθρώπων. Εδώ
όμως, σε τούτη την βιντεοπροβολή αναπαριστάται
ως αυτό το οποίο πράγματι είναι: μια ανάσχεση με τη
μορφή προσωρινού υποκατάστατου, που δείχνει τον
κίβδηλο χαρακτήρα της ως σκηνικού, κάτι που καθιστά
τις δυνάμεις του γίγνεσθαι οικόσιτες. Εδώ, στο σημείο
αυτό, επιτελεί το PlaceLineLack την πλέον θεμελιώδη
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απόφανσή του, ότι δηλαδή η φύσις [ελληνικά στο πρωτό
τυπο, σ.τ.μ.], (το αφ’ εαυτού αναδυόμενο), που προηγείται
όλων των διαφοροποιήσεων και διάκειται κάθετα απέ
ναντι σε δυισμούς και πολικότητες, έχει μετακινηθεί η
ίδια προς τις ανθρωπολογικές εξουσίες της διάκρισης, του
χαρακτηρισμού και του ελέγχου.
Εδώ όμως, στο σημείο αυτό έγκειται ταυτόχρονα και το
ελπιδοφόρο μήνυμα: πως τούτη η ταπεινωτική εξημέρωση,
η εργαλειοποίηση του «γίγνεσθαι» καθίσταται αναγνω
ρίσιμη ως καταφανώς ερασιτεχνική σκηνοθεσία, ως
προφανές προσωρινό υποκατάστατο· κι ότι ο τελευταίος
κενός χώρος που εξακολουθεί να λειτουργεί καλά υπό την
επωνυμία φύση δεν μπορεί πλέον επ’ ουδενί να θεωρηθεί
το μοναδικό σταθερό σημείο για το θαύμα του ανθρωποκοινωνικού γίγνεσθαι, ώστε να ανιχνευθεί το σύνδρομο
ενός γλωσσικά προικισμένου, εργαζόμενου βίου.
Καταστρέφεται έτσι, ή χάνεται, εντέλει, μετά την ερείπω
ση των «καταλυμάτων» της «ενοίκησης», της γλώσσας
και της κοινότητας/κοινωνίας και ο τελευταίος εννοιο
λογικός μαγνήτης που είχε ως καθήκον να καλύψει τα
αναπάντητα του πειράματος «άνθρωπος» με απλά και
τετριμμένα ερμηνευτικά μοντέλα.37
Τι παρατηρούμε; Κοιτάζοντας προοπτικά βλέπουμε ένα
χώρο που συντίθεται από τρεις φωτογραφίες τοποθετη
μένες μαζί αριστερά, δεξιά και πίσω και από μια βιντεο
προβολή μπροστά, που αποκαλύπτεται από αυτές ακριβώς
τις φωτογραφίες. Είναι ένα είδος πασπαρτού με τη μορφή
μιας οπτικής μηχανής.
Οι φωτογραφίες δείχνουν αριστερά ένα λιβάδι, στο
δεξί κομμάτι ένα τοπίο με πυκνό χορτάρι, στο φόντο
δέντρα μπροστά από μια λίμνη. Πρόκειται εμφανώς για
φωτογραφίες που είναι τοποθετημένες προοπτικά ως
φωτογραφικές αφίσες με τρόπο ώστε να φαίνεται με
σαφήνεια ο χαρακτήρας τους ως σκηνικών (έτσι, για
παράδειγμα, η φωτογραφία με τα δέντρα και τη λίμνη δεν
κλείνει σωστά στο βάθος τού προς θέαση παρατιθέμενου·
εμφανίζεται σαν διαφημιστική γιγαντοαφίσα που πρέπει
αναγκαστικά να γεμίσει ένα κενό που απόμεινε ανάμεσα
στην αριστερή φωτογραφία, με τα λιβάδια, και στη δεξιά,
με το χορτάρι). Τούτες οι ειδυλλιακές φωτογραφίες της
φύσης δημιουργούν ένα άκαμπτο πλαίσιο για το βίντεο
που βλέπει κανείς στο μπροστινό μέρος. Ήδη όμως το
πράγμα παύει να είναι μονοσήμαντο: είναι μπροστά ή
κάτω; Είναι καταμεσής στο σκηνικό της γιγαντοαφίσας;
Σε κάθε περίπτωση είναι περικυκλωμένο. Περικυκλω
μένη, φυλακισμένη είναι μια διαδικασία που υλοποιείται
με βάση ένα πράγμα, μέσα σ’ ένα πράγμα, μέσω ενός
πράγματος: ένα άμορφο γκριζόλευκο «πράγμα», διαρκώς
σε κίνηση μέσω μικρών μεταβολών της μορφής του μέχρι
τον κερματισμό του – ένα κομμάτι πράγματος απελευ
θερώνεται από την άμορφη μάζα, εξαφανίζεται (από την
εικόνα), επανέρχεται, επανενώνεται. Αυτό που προσ

What is to be seen?
In terms of perspective, we see a space that is constructed
from three photographs to the left, right and at the back, and
from a video projection at the front surrounded by these pho
tographs. It is a kind of passe-partout in the form of an optical
machine.
The photographs show a meadow on the left, a detail of wild
grassland on the right, trees in front of a lake in the background.
These are clearly photos, arranged in perspective like blownup posters so that their scenery-like character is clearly dis
played (for example, the tree/lake photo at the back does not
properly close off the scene; it resembles a billboard that is
meant to temporarily fill a gap remaining between the meadow
on the left and the grass on the right). These photos of idyllic
nature form a fixed framework for the video that can be seen
at the front. But here, things already become unclear. Is it at
the front or is it below? Is it in the middle of the photographic
backdrop? In any case, it is enclosed. Enclosed, confined is a
process that materialises in / through / in relation to something:
an unformed, grey-white “thing”, permanently in movement
through small shifts in its form, eventually climaxing in a split:
a piece of this thing breaks away from the amorphous mass,
disappears (from the image), comes back and is reintegrated.
What one perceives is a kind of living entity that – in anthro
pomorphic terms – desperately attempts, through permanent
movement and change to achieve a “qualitative” change:
namely, to allow a new, a different form of itself to become
gestalt. This new, different form seems to have been achieved
in the first division of the thing into two parts. But this is shown
to be a deception. After the return of the separated part and its
dissolution, as a result of being reintegrated into the remaining
something, nothing has changed – nothing in relation to the
movement, nothing in relation to the changes, nothing in
relation to/with the form. “Becoming” here marks time; move
ment leads to a processual standstill (a “raging standstill”, Paul
Virilio), but not in the sense of György Ligeti’s Atmosphères
(a structural event), but rather in the sense of a repetition, as a
structure giving rise to itself. It is as if the forces of becoming,
if they remain in the area of “simple” matter, have now also
entered a cul-de-sac – which was already the case for all other
“separations” of the forces of becoming opening up the areas
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λαμβάνει κανείς είναι ένα είδος ζωτικότητας που –για να
το πούμε ανθρωπομορφικά– επιχειρεί απελπισμένα, μέσω
διαρκούς κίνησης και μετατροπής, να επιτύχει μια «ποιο
τική» μεταβολή. Τούτη η νέα, διαφορετική διαμόρφωση
μοιάζει να επιτυγχάνεται κατά την πρώτη διαίρεση του
πράγματος σε δύο μέρη. Αυτό ωστόσο αποδεικνύεται
απατηλό. Τίποτε δεν έχει αλλάξει μετά την επάνοδο του
αποκομμένου τμήματος και τη διάλυσή του μέσω της εκ
νέου εισόδου του στο εναπομένον Κάτι: τίποτε ως προς
την κίνηση, τίποτε ως προς τις αλλαγές, τίποτε ως προς
τη μορφή και διά της μορφής. Εδώ το «γίγνεσθαι» δεν
κάνει καμία πρόοδο, η κίνηση οδηγεί σε διαδικαστική
ακινησία («ακινησία της υπερβολικής ταχύτητας»· Paul
Virilio), όχι όμως με την έννοια της κατά György Ligetis
Atmosphères (δομικό συμβάν), παρά περισσότερο με την
έννοια μιας επανάληψης ως συμβαίνουσας δομής. Μοιάζει
σάμπως οι δυνάμεις του γίγνεσθαι να έχουν περιέλθει
κι αυτές σε αδιέξοδο, εφόσον παραμένουν στην περιοχή
της «απλής» ύλης – κάτι που ισχύει ήδη για όλες τις
άλλες «διασπάσεις» των δυνάμεων του γίγνεσθαι, που
ανοίχτηκαν και άνοιξαν τις περιοχές του μετα-φυσικού
(γλώσσα, ηθική, εργασία, κοινωνική κοινότητα).
Ό,τι απομένει είναι ένα γίγνεσθαι δίχως μεταβολή,
μια  εφήμερη διέλευση δίχως συμβαίνον, μια διαφορά
αδιάφορη, μια προσπάθεια διαμόρφωσης που δεν υπερ
βαίνει την αρνητική μορφή του άμορφου, ένα πράγμα
που –αν θέλει να μιλήσει κανείς σε σύμπνοια προς τον
Χάιντεγκερ– το πολύ να φτάσει στο φως ως οντότητα
πράγματος (Dingwesen) κι εκεί να διατηρηθεί.38

of the meta-physical (language, morality, work, social society)
and opening these areas.
What remains is a becoming without transformation, a transi
tion without occurrence, a difference that does not make a
difference, an effort at forming that does not get beyond the
negative form of the amorphous, a thing that – if one wants to
be well disposed with Heidegger – at best, reaches the light
as thing-essence [Dingwesen] and is preserved there.19
The epistemological sounding of the conditio humana and
the physis in PlaceLineLack thus comes up against an “inner”
limit. There is no possibility of going further. Unlike Vilém
Flusser, who in his passage through the abstraction process of
becoming-human/becoming, ends by suggesting a cheerful
work of regression to catch up with the stages of abstraction
again from behind,20 Stylianidou allows nothing of the kind:
no “House of Being” of whatever kind is in sight for man, for
people, for speaking, working people, those in need of com
pany, those dependent on contrast through change. That we
are able to experience and perceive this not-being-in-sight,
this is what “art” is ultimately for; an art that recalls the task,
after the necessary surmounting of the one (logical thought),
of the two (binary thought) and of the three (dialectical
thought) to think further – beyond the anthropological
square (writing, image, body, time) to the quintessence that
(remember Foucault/Deleuze’s “nomadic thought”) is no
longer directed towards a House of Being.

Ετσι προσκρούει σε ένα «εσωτερικό» όριο η επιστημολο
γική βυθομέτρηση της conditio humana και της φύσεως
[ελληνικά στο πρωτότυπο, σ.τ.μ.]. Δεν πάει παραπέρα. Σε
αντίθεση με τον Vilém Flusser, που κατά τη διέλευσή του
μέσω των διαδικασιών αφαίρεσης του γίγνεσθαι άνθρωπος/
γίγνεσθαι καταλήγει να προτείνει μιαν ευφρόσυνη εργασία
οπισθοπορείας, για να κερδίσει και πάλι από την ανάποδη
τα στάδια της αφαίρεσης,39 η Στυλιανίδου δεν επιτρέπει
τίποτε παρόμοιο: δεν υπάρχει στον ορίζοντα κανένας
οποιουδήποτε είδους «οίκος του είναι» για τον άνθρωπο,
για ανθρώπους, για τον ομιλούντα, τον εργαζόμενο, τον
έχοντα ανάγκη συντροφιάς, τον εξαρτημένο από την
αντίθεση μέσω αλλαγής. Γι’ αυτό υπάρχει στο κάτω κάτω
η τέχνη· για να μπορέσουμε να πληροφορηθούμε αυτό το
μη-υπάρχειν-στον-ορίζοντα· μια
τέχνη που υπενθυμίζει το καθήκον να σκεφτούμε πέρα από
την απαραίτητη υπέρβαση του Ενός (λογικός στοχασμός),
του Δύο (δυαδικός στοχασμός) και του Τρία (διαλεκτικός
στοχασμός), πέρα από το ανθρωπολογικό τετράγωνο (γραφή,
εικόνα, σώμα, χρόνος), επιστρέφοντας στην πεμπτουσία,
που δε θα εξαρτάται πλέον (remember «νομαδική σκέψη»
των Φουκώ/Ντελέζ) από έναν οίκο του είναι.
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