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Τέχνη	και	Ιδεολογία:	
	 	 100	Χρόνια	από	την	Οκτωβριανή	Επανάσταση	

Πάντειο	Πανεπιστήμιο	Κοινωνικών	και	Πολιτικών	Επιστημών	
	
	

Βιβλίο	Περιλήψεων	
	

	
Περιεχόμενα	

	
Συνεδρία:	Ιστορική	μνήμη	και	αναπαραστάσεις	του	σοβιετικού	παρελθόντος	

Ισμήνη	Κριάρη,	Καθηγήτρια	Συνταγματικού	Δικαίου,	Πρύτανις	Παντείου	Πανεπιστημίου	
«Ο	ήρεμος	Ντον	του	Σολόχωφ»	

Elena	Psyllakou,	Dr	of	the	Department	of	Political	Science	and	Public	Administration/Section	
of	 Social	 Theory	 and	Sociology,	University	of	Athens,	member	of	 the	Research	Network	 for	
the	Analysis	of	Political	Discourse	(HPSA).		

“Fiction	and	the	search	for	identity:	On	the	Russian	adaptation	of	Doctor	Zhivago”	
Maria	Zimina,	MA	in	History	at	Central	European	University	in	Budapest	

“The	Soviet	Quest	for	the	Roots	of	Revolutions:	the	Case	of	Ivanovo-Voznesensk”	
	

Συνεδρία:	Πολιτιστική	Πολιτική	από	τα	πρώτα	μετα-επαναστατικά	χρόνια	μέχρι	το	1932	
Άλκηστις	Πρέπη,	Αρχιτέκτων	Μηχανικός	–	Πολεοδόμος	

«Η	 επιρροή	 της	 Νέας	 Οικονομικής	 Πολιτικής	 του	 Λένιν	 (1921-28)	 στη	 σοβιετική	
αρχιτεκτονική	δημιουργία»																																								

Μυρσίνη	 Ζορμπά,	 Δρ	 Πολιτικής	 Επιστήμης,	 συγγραφέας	 και	 ερευνήτρια	 πολιτισμικής		
πολιτικής		

«PROLETCULT.	ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ	ΤΟΥ	ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ;	Ιδεολογία	και	πολιτισμική	πολιτική»	
Aleksandra	Shaniavskaia,	Central	State	Archive	of	Literature	and	Art	Saint-Petersburg's,	Head	
of	Department	of	Use	of	Archival	Documents	

“Creative	 target	 trips	 of	 soviet	 artists	 in	 1922-1932	 and	 its	 role	 in	 development	 of	
soviet	art”	 	 	

	
Κεντρική	Ομιλία		

Maria	Tsantsanoglou,	Art	Historian,	Director	at	Greek	State	Museum	of	Contemporary	Art	
“New	approaches	to	art	education	and	the	new	museum	policy	in	post-	revolutionary	
Russia”	

	
Συνεδρία:	Επιρροή	της	σοβιετικής	τέχνης	σε	άλλες	χώρες	

Μαρίλη	 Σταυρούλη,	 Υποψήφια	 Δρ,	 Τμήμα	 Πολιτικής	 Επιστήμης	 και	 Ιστορίας,	 Πάντειο	
Πανεπιστήμιο	(Υποτροφία		ΙΚΥ)	

«Πρωτοπορία,	 προλεταριάτο	 και	 αντιαυταρχικός	 λόγος:	 το	 παράδειγμα	 της	
Αργεντινής	και	της	Βραζιλίας»	 	

Σταυρούλα	 Μαυρογένη,	 Επίκουρη	 Καθηγήτρια	 Τμήμα	 Βαλκανικών,	 Σλαβικών	 και	
Ανατολικών	 Σπουδών	 Πανεπιστήμιο	 Μακεδονίας,	 Θεσσαλονίκη,	 Διευθύντρια	 του	 Κέντρου	
Έρευνας	 Μακεδονικής	 Ιστορίας	 και	 Τεκμηρίωσης	 του	 Μουσείου	 Μακεδονικού	 Αγώνα,	
Θεσσαλονίκη	

«Σοσιαλιστικός	 ρεαλισμός	 και	 ήπιος	 μοντερνισμός	 το	 παράδειγμα	 της	
Γιουγκοσλαβίας»	

Ayse	Toy	Par,	Assistant	Professor	at	the	Faculty	of	Communication,	Galatasaray	University.			
“The	effects	of	Soviet	cinema	on	the	artwork	of	Muhsin	Ertuğrul”	

Kerstin	 Stutterheim,	 Dr.	 phil.	 Professor	 of	Media	 and	 Cultural	 Studies,	 Director	 Center	 for	
Film	&	TV,	Faculty	of	Media	and	Communication,	Bournemouth	University	

“Etel	Fodor-Mittag	-	a	life	of	an	artist	influenced	by	the	ideas	of	communism”	
	 	



	
Συνεδρία:	Ζητήματα	Αισθητικής	και	κοινωνικο-πολιτικές	προεκτάσεις	I		

Kristina	 Pranjić,	 PhD	 candidate,	 Double	 MA	 in	 Russian	 language	 and	 literature,	 and	
Comparative	literature	Faculty	of	Arts,	University	of	Ljubljana,	Slovenia	

		 	 “New	aesthetic	experience	for	a	new	man”	
Κατερίνα	 Αλεξιάδη,	 Υπ.	 Δρ,	 Τμήμα	 Επικοινωνίας,	 Μέσων	 και	 Πολιτισμού,	 Πάντειο	
Πανεπιστήμιο,	Υπεύθυνη	Πολιτιστικών	Θεμάτων	ΔΔΕ	Ανατολικής	Αττικής	

«Η	επίδραση	της	Ρωσικής	Πρωτοπορίας	στη	διαμόρφωση	του	σύγχρονου	χορού»	
Έλενα	Σαρτόρι,	Δρ	Τμήματος	Φιλολογίας	ΑΠΘ,	διδάσκουσα	στο	Τμήμα	Ρωσικής	Γλώσσας	και	
Φιλολογίας	και	Σλαβικών	Σπουδών	του	ΕΚΠΑ,		μεταφράστρια	

«Όψεις	του	Gesamtkunstwerk	στον	ρωσικό	πολιτισμό	στις	αρχές	του	20ού	αιώνα»	
Σοφία	 Κρατίδου,	 ΠΜΣ	 «Κοινωνική	 και	 Πολιτική	 Θεωρία»,	 Πάντειο	 Πανεπιστήμιο,	
Αναστάσιος	Κρατίδης,	Γλύπτης	-	Αρχιτέκτονας	

«Ψυχρός	Πόλεμος:	Η	ανταλλαγή	των	πολιτιστικών	πυρών»	 	
	
Κεντρική	Ομιλία		

Πηνελόπη	Πετσίνη,	Δρ	Τεχνών	και	Ανθρωπιστικών	Επιστημών	
«Προλεταριακή	 Κουλτούρα	 και	 Καλλιτεχνική	 Πρωτοπορία:	 Η	 Φωτογραφία	 τις	
πρώτες	δεκαετίες	μετά	την	Οκτωβριανή	Επανάσταση»	

	
Συνεδρία:	Μουσειακές	πρακτικές	κατά	τη	Σοβιετική	και	μετα-σοβιετική	περίοδο		

Juliette	 Milbach,	 PhD	 Research	 Associate	 at	 CERCEC	 (EHESS/CNRS)	 Center	 for	 Russian,	
Caucasian	and	Central	European	Studies	

“Symbols	of	the	Russian	Revolution	in	Soviet	painting”	
Irene	Gerogianni,	PhD	in	History	of	Art,	Aristotle	University	of	Thessaloniki,	Teaching	Fellow,	
Department	of	Theory	and	History	of	Art,	Athens	School	of	Fine	Arts	

“History	Will	 Repeat	 Itself:	 Strategies	 of	Re-enactment	and	Participation	 in	Russian	
Mass	Spectacles,	and	Performance	Art”	

Dr	Konstantina	Drakopoulou,	Art	Historian,	Research	Fellow	-Department	of	Archaeology	and	
the	History	 of	 Art,	 University	 of	 Athens,	 Dr	 Victoria	 Ferentinou,	Assistant	 Professor	 at	 the	
University	of	Ioannina,	Dr	Cristian	Emil	Nae,	Art	Historian,	Curator,	Assistant	Professor	at	the	
Facultatea	de	Arte	Vizuale	și	Design,	Universitatea	de	Arte,	“George	Enescu”,	Iași	Romania	

“Art	belongs	to	the	people”:	Anti-institutional	Exhibition	strategies	of	the	Greek	and	
Romanian	Neo-Avant	Garde	

Dimitra	Gkitsa,	Mphil/PhD	Candidate	Department	of	Visual	Cultures	Goldsmiths,	University	of	
London	

“Collective	 curating	 in	 the	 post-socialist	 space:	 From	 kommunalka	 and	 apartment	
exhibitions	to	self-organization”		
	

Συνεδρία:	Ζητήματα	Αισθητικής	και	κοινωνικο-πολιτικές	προεκτάσεις	II		

Rea	Wallden	Dr,	Aristotle	University	of	Thessaloniki,	Greece	
“Defining	 Art	 as	 Revolution:	 From	 Formalism	 and	 the	 First	 Avant-Gardes	 to	 Post-
Structuralism	and	the	Second	Avant-Gardes”	

Δωροθέα	Κοντελετζίδου	Dr,	Ιστορικός/θεωρητικός	της	Τέχνης	
«Η	 θέση	 &	 ο	 ρόλος	 των	 καλλιτεχνών	 στο	 σύστημα	 πολιτιστικής	 παραγωγής.	
Ουτοπίες	ή	πραγματικότητες	της	τέχνης;»	

Δώρα	 Κεχαγιά,	 Θεατρολόγος,	 ΜΑ	 Ιστορία	 και	 Θεωρία	 Τέχνης	 και	 Επιμέλεια	 Εκθέσεων,	
Πανεπιστήμιο	Ιωαννίνων	

		 	 «GOSET:	το	εβραϊκό	θέατρο	της	Μόσχας	την	εποχή	της	Οκτωβριανής	Επανάστασης»
	 	
	 	



	
	

	
Συνεδρία:	Επιρροές	και	επίδραση	στην	Ελλάδα		

Κατερίνα	 Καραγεώργου,	 ΜΑ	 των	 Τμημάτων	 Μουσικών	 Σπουδών	 και	 Μ.Μ.Ε.	 «Μουσική	
Κουλτούρα	 και	 Επικοινωνία:	 Ανθρωπολογικές	 και	 Επικοινωνιακές	 Προσεγγίσεις	 της	
Μουσικής»,	Εθνικό	Καποδιστριακό	Πανεπιστήμιο	Αθηνών	

«Η	μουσική	ως	πολιτικός	συμβολισμός:	μια	προσέγγιση	της	επιρροής	των	ρωσικών	
τραγουδιών	στα	αντάρτικα	της	ελληνικής	Αντίστασης»	 	

Μαρία	 Γ.	 Μόσχου,	 Δρ	 Ιστορίας	 της	 Τέχνης,	 	 Τμήμα	 Επικοινωνίας	 και	 Μέσων	 Μαζικής	
Ενημέρωσης	(ΕΚΠΑ)	

«“Ελέγχεται	ο	εκδοτικός	οίκος	υπό	 των	κομμουνιστών”.	Η	πολιτιστική	επιθεώρηση	
Χρονικό	κατά	τη	διάρκεια	της	δικτατορίας	των	συνταγματαρχών»	

Αιμιλία	Βήλου,	Υπ.	Δρ.	Πολιτικής	Επιστήμης,	Πάντειο	Πανεπιστήμιο,	Υπότροφος	ΓΓΕΤ-ΕΛΙΔΕΚ	
«Φεστιβάλ	 ΚΝΕ-Οδηγητή	 1975-2017:	 όψεις	 της	 επίδρασης	 της	 Ρώσικης	
Επανάστασης	στην	ελληνική	αριστερή	ιδεολογία»	

	 	 	 		
Συνεδρία:	Κινηματογράφος,	νέα	μέσα,	πολιτική		

Nikos	 Bakounakis,	 Professor	 of	 Practice	 of	 Journalism	 and	 Storytelling	 Techniques,	
Department	of	Communication,	Media	and	Culture,	Panteion	University	

“Tintin	in	the	Land	of	the	Soviets.	The	reporter-as-hero	and	the	exploration	of	a	new,	
unknown	and	menacing	world”	

Αφροδίτη	 Νικολαΐδου,	 Διδάσκουσα	 Πολιτιστικής	 Επικοινωνίας,	 Ελληνικό	 Ανοικτό	
Πανεπιστήμιο,	Mεταδιδακτορική	 ερευνήτρια,	 Τμήμα	Επικοινωνίας,	Μέσων	και	Πολιτισμού,	
Πάντειο	Πανεπιστήμιο	

		 	 «Δημοσιογραφία	και	κινηματογράφος:	η	παράδοση	του	Τζίγκα	Βερτόφ»	
Mustafa	 Orhan	 Göztepe,	 Teaching	 Assistant,	 Department	 of	 Communication	 and	 Design,	
Istanbul	Kültür	University,		
Zeynep	Koçer,	Assistant	Professor,	Department	of	Communication	and	Design,	Istanbul	Kültür	
University	

“The	Influence	of	Dziga	Vertov	on	video	activism	in	Turkey”	 	
	 	

Κεντρική	Ομιλία	

Bridget	Fowler,	Emeritus	Professor	of	Sociology,	University	of	Glasgow	
“The	 Russian	 Revolution	 and	 Photography:	 Pierre	 Bourdieu	 and	 the	 Paradoxes	 of	
Consecration”	

	
Συνεδρία:	Από	την	πολιτιστική	πολιτική	στην	πολιτιστική	παραγωγή	και	κατανάλωση	

Ελένη	Τροβά,	ΔΝ	Δικηγόρος,	Διδάσκουσα	στο	Πάντειο	Πανεπιστήμιο	και	στην	Εθνική	Σχολή	
Δικαστών	

«Οκτωβριανή	 επανάσταση	 και	 μεταρρύθμιση	 του	 ρώσικου	 αλφαβήτου:	
παρεμβαίνοντας	κανονιστικά	στα	δομικά	στοιχεία	του	λόγου»	

Κατερίνα	 Σεργίδου,	 PhD	 candidate/researcher	 in	 Culture,	 Communication	 &	 Historical	
Anthropology	 studies,	 Panteion	 University	 (Department	 of	 Communication,	 Media	 and	
Culture)	

«Από	την	Προλετκούλτ	στο	δυστοπικό	"Εμείς".	Χρειάζεται	οι	εργάτες	να	διαβάζουν	
Δάντη;	Αντιτιθέμενοι	λόγοι	για	την	πολιτιστική	ηγεμονία	στη	Ρωσία	(1917-1927)»	

Έλλη	 Παπαγρηγορίου,	 Απόφοιτος	 Κρατικού	 Ωδείου	 Τσαϊκόφσκι	 Μόσχας	 &	 ΠΜΣ	
«Πολιτιστικής	Διαχείρισης»	Πάντειο	Πανεπιστήμιο	

«Ρωσική	Πρωτοπορία	και	καλλιτεχνικές-μουσικές	ενώσεις:	Συνέχειες	και	ασυνέχειες	
από	το	1923	μέχρι	σήμερα»	

	 	



	
	

Συνεδρία:	Κυρίαρχη	ιδεολογία	και	κινηματογράφος		

Άννα	 Πούπου,	 Διδάκτωρ	 Paris	 3	 –	 Sorbonne	 Nouvelle,	 Διδάσκουσα	 στο	 Ελληνικό	 Ανοικτό	
Πανεπιστήμιο,	διδάσκουσα	ως	ακαδημαϊκή	υπότροφος	Τμήμα	Θεατρικών	Σπουδών,	ΕΚΠΑ	

	«Το	 νέο	 κύμα	 του	 σοβιετικού	 κινηματογράφου	 και	 η	 ταινία	 Είμαι	 είκοσι	 χρονών	
(1965)	του	Μαρλέν	Χουτσίεφ:	λογοκρισία,	ιδεολογία	και	αισθητική»	

Κατερίνα	Κόμη,	Υποψήφια	Δρ,	Τμήμα	Φιλολογίας,	Πανεπιστήμιο	Κρήτης	
«Τέχνη,	Ανθρωπισμός,	Ρεαλισμός	και	Προπαγάνδα:	Ερευνώντας	την	πρόσληψη	του	
Σοβιετικού	Κινηματογράφου	στη	μετεμφυλιακή	Ελλάδα	(1949-1963)»	
	

Κεντρική	Ομιλία		

Panayiota	Mini,	Assistant	Professor	of	Film	History,	Department	of	Philology	of	the	University	
of	Crete	

		 	 “The	1917	Revolution	in	the	Soviet	Cinema	of	the	1930s”	
	 	



Βιβλίο	Περιλήψεων	
	
	

Συνεδρία:	Ιστορική	μνήμη	και	αναπαραστάσεις	του	σοβιετικού	παρελθόντος		

Ισμήνη	Κριάρη	
Καθηγήτρια	Συνταγματικού	Δικαίου,	Πρύτανης	Παντείου	Πανεπιστημίου	

Τίτλος:	Ο	ήρεμος	Ντον	του	Σολόχωφ.	
Περίληψη:	 Ο	 «‘Ηρεμος	Ντον»	 είναι	 μυθιστόρημα	σχετικά	με	 την	 τύχη	 των	μελών	μιας	 οικογένειας	
Κοζάκων	στα	χρόνια	πριν	και	κατά	την	Επανάσταση	του	1917.	Πρόκειται	για	ένα	μεγάλο	ιστορικό	έπος	
που	 αναφέρεται	 στην	 εξέλιξη	 των	 πολιτικών	 και	 πολεμικών	 γεγονότων	 στην	 περιοχή	 του	 ποταμού	
Ντον	και	στην	εμφύλια	σύρραξη,	που	προκάλεσε	οικογενειακές	τραγωδίες	και	βαθύτατα	μίση.		

Ο	 συγγραφέας	 είναι	 πιστός	 κομμουνιστής	 και	 καταγράφει	 τα	 γεγονότα	 από	 την	 πλευρά	 των	
νικητών,	 ως	 συνέπεια	 του	 εκφυλισμού	 και	 της	 βαρβαρότητας	 που	 χαρακτήριζε	 την	 ρωσική	
αριστοκρατία	 και	 ως	 αποτέλεσμα	 του	 ηρωισμού	 των	 Κοζάκων	 της	 περιοχής.	 Το	 μυθιστόρημα	 έχει	
εκτός	 του	 ρωσικού	 ενδιαφέροντος	 και	 οικουμενικό	 χαρακτήρα,	 γιατί	 πραγματεύεται	 τα	 αιώνια	
θέματα	 της	 αγάπης	 και	 του	 μίσους,	 της	 εμπιστοσύνης	 και	 της	 προδοσίας,	 του	 ηρωισμού	 και	 της	
δειλίας	και	κυρίως	της	δυσκολίας	επιλογής	στρατοπέδου	σε	κρίσιμες	ιστορικά	στιγμές.	Οι	ήρωες	δεν	
είναι	 συνειδητοποιημένοι	 προλετάριοι,	 όπως	 στα	 έργα	 του	 Γκόρκυ	 ή	 του	 Ηλία	 ΄Ερεμπουγκ,	 ούτε	
ευαίσθητοι	ποιητές,	όπως	ο	ήρωας	του	Πάστερνακ	αλλά	μικροϊδιοκτήτες,	που	δεν	είχαν	καμία	επαφή	
με	τις	ιδεολογικές	ζυμώσεις	των	μεγάλων	πόλεων.	Η	Επανάσταση	τους	προκάλεσε	να	αμφισβητήσουν	
τις	 προαιώνιες	 αλήθειες	 τους	 και	 να	 προχωρήσουν	 στην	 δημιουργία	 του	 Σοβιετικού	 κράτους	 με	
απώλειες	και	πληγές.	

	
Elena	Psyllakou	

Dr	of	the	Department	of	Political	Science	and	Public	Administration/Section	of	Social	Theory	and	
Sociology,	 University	 of	 Athens,	 member	 of	 the	 Research	 Network	 for	 the	 Analysis	 of	 Political	
Discourse	(HPSA).		
Title:	“Fiction	and	the	search	for	identity:	On	the	Russian	adaptation	of	Doctor	Zhivago”	
Abstract:	 In	 2006,	 TV	mini-series	Doctor	 Zhivago	was	 broadcast	 on	 Russian	 television	 channel	 NTV.	
Using	the	designation	‘based	on	Boris	L.	Pasternak’s	novel’,	the	adaptation	team	explicitly	established	
dialogic	 links	 between	 the	 series	 and	 the	 Soviet	 period	 titular	 novel;	 a	 novel	 that	 articulates	 a	
significant	 critique	 against	 the	 era	 it	 refers	 to	 and	 therefore	 has	 been	 characterized	 ‘anti-Soviet’;	 a	
novel	that	today	is	commonly	perceived	as	a	reflection	of	Soviet	period	political	and	social	practices.	
Pasternak	 wrote	 the	 book	 during	 the	 1940s	 and	 1950s	 and	 placed	 the	 characters	 in	 the	 early	 20th	
century,	 having	 himself	 direct	 or	 indirect	 experiences	 of	 that	 time.	 The	 events	 of	 the	 plot	 involve	
historical	events	such	as	the	1905	Moscow	uprisings,	the	First	World	War,	the	October	Revolution,	the	
Civil	War	 as	well	 as	 the	 early	 Stalinist	 era,	 leading	 to	 an	 elliptical	 plot	 closure	 in	 post-war	Moscow.	
Addressing	 the	 question	 of	 sociopolitical	 relations	 and	 change,	 Pasternak	 explores	 simultaneously	
political	conditions	as	well	as	dislocations	–	or	fixations	–	that	affect	identities,	beliefs	and	values.	Half	
a	 century	 later,	 acting	 in	 a	 radically	 altered	 political	 and	 social	 environment,	 the	 adaptation	 team,	
guided	by	director	A.	Proshkin	and	screenwriter	Y.	Arabov,	returns	to	the	novel	in	order	to	address	a	
different	question:	that	of	continuity,	as	expressed	in	the	search	for	a	‘Russian	nature’,	and	‘moral	life’	
in	times	of	transition.		

The	aim	of	the	analysis	 is	 to	outline	aspects	of	this	search	exploring	the	adaptation’s	thematics	
and	their	 relevance	to	the	novel	with	a	 focus	on	representations	of	 religion	and	gender	relations.	 In	
order	to	shape	a	coherent	methodology,	the	analysis	draws	on	the	work	by	Bakhtinian	circle,	Foucault,	
and	Laclau	&	Mouffe	on	language	and	discourse.	The	emphasis	is	placed	on	dialogic	equivalences	and	
differences.	The	findings	are	then	set	within	a	broader	academic	discussion	about	the	position	of	the	
Soviet	past	in	the	Russian	present	and	the	importance	of	its	representations	for	identity	construction	



in	contemporary	Russia.					

Maria	Zimina	
MA	in	History	at	Central	European	University	in	Budapest	

Title:	The	Soviet	Quest	for	the	Roots	of	Revolutions:	the	Case	of	Ivanovo-Voznesensk.		
Abstract:	 The	 debate	 about	 the	 role	 of	 the	 Russian	 Revolution	 of	 1905	 for	 the	October	 Revolution	
exists	 in	many	fields	of	studies.	 Ivanovo-Voznesensk	can	provide	a	great	example	of	an	existed	clash	
between	revolutions	and	practices	of	commemoration	throughout	Soviet	history:	the	constant	need	to	
remember	the	“real	events”	of	October	revolution	and	simultaneous	quest	for	finding	the	roots	of	it	in	
the	revolution	that	took	place	in	1905	oftentimes	requested	the	decisions	of	propagandists	to	prefer	
one	event	over	the	other.		

Ivanovo-Voznesenk	 (later	 Ivanovo)	 took	a	great	 role	 in	both	 revolutions	and	was	 torn	between	
remembering	 and	 praising	 its	 past	 in	 gaining	 the	 power	 by	 Soviets.	 Originally	 industrial	 city	
concentrating	on	textile	production,	Ivanovo	not	accidentally	was	thought	to	be	the	motherland	of	the	
first	soviet	created	by	the	workers.	This	way,	 the	city	had	an	opportunity	 to	maneuver	between	the	
currently	 officially	 preferred	 events:	 the	 constant	 need	 to	 re-read	 Lenin	 and	 revise	 socialism	 with	
every	new	leader	of	the	state	led	to	the	question	of	remembering	the	Revolution	of	1905-1907,	what	
was	reflected	by	the	city’s	appearance	–	monuments	to	Frunze,	creation	of	the	Museum	of	the	First	
Soviet,	 renaming	 the	streets	 for	praising	 the	 local	 revolutionaries	mirrored	 the	state	policies	 toward	
the	memory	of	the	revolutions.	However,	not	only	the	city	landscape	was	changed:	the	new	tours	for	
pioneers	and	tourists	were	created,	the	meetings	with	participants	of	the	revolutions	were	held.	These	
shifts	were	 reflected	 in	 other	 kinds	 of	 cultural	 productions	 as	well:	 paintings,	 alleys	 of	monuments,	
engravements	on	 the	buildings	 reproduced	 the	myth	again	 and	again,	 not	only	 supporting	 the	 local	
mythology	of	an	important	role	of	the	city,	but	also	working	on	all-Soviet	level,	being	told	on	the	pages	
of	“Pravda”.		

Consequently,	 local	 cultural	 policies	 followed	 the	 state-given	 directions	 of	 the	 development	 of	
Soviet	mythology	on	the	regional	level,	reflecting	the	tendency	to	forget	and	then	to	revive	with	every	
new	 state	 leader	 Lenin’s	 description	 of	 the	 first	 Russian	 Revolution	 as	 a	 rehearsal	 of	 October	
revolution.		

	
	

Συνεδρία:	Πολιτιστική	Πολιτική	από	τα	πρώτα	μετα-επαναστατικά	χρόνια	μέχρι	το	1932		

Άλκηστις	Πρέπη	
Αρχιτέκτων	Μηχανικός	–	Πολεοδόμος	

Τίτλος:	Η	επιρροή	της	Νέας	Οικονομικής	Πολιτικής	του	Λένιν	(1921-28)	στη	σοβιετική	αρχιτεκτονική	
δημιουργία.	
Περίληψη:	Η	τέχνη	και	η	αρχιτεκτονική	της	ρώσικης	πρωτοπορίας	αποτελούν,	μέχρι	σήμερα,	ένα	από	
τα	 πιο	 δημιουργικά	 κεφάλαια	 της	 ιστορίας	 της	 τέχνης	 των	 νεώτερων	 χρόνων.	 Ήδη	 από	 τα	 πρώτα	
χρόνια	 που	 ακολούθησαν	 την	 Οκτωβριανή	 Επανάσταση,	 η	 αρχιτεκτονική	 βρέθηκε	 στην	 πρώτη	
γραμμή	όχι	μόνο	ως	καλλιτεχνική	δημιουργία,	αλλά	και	ως	η	υλοποίηση	του	σοσιαλιστικού	ιδεώδους	
και	 ένα	 από	 τα	 βασικά	 εργαλεία	 για	 τη	 δημιουργία	 της	 νέας,	 σοσιαλιστικής	 κοινωνίας	 και	
καθημερινότητας,	 δεδομένου	 ότι	 προβλήματα	 όπως	 αυτό	 του	 διαχωρισμού	 της	 πόλης	 από	 την	
ύπαιθρο	ή	αυτό	 της	 κατοικίας	 θεωρούνταν	 εγγενή	προβλήματα	 της	 βιομηχανικής	 κοινωνίας.	Όπως	
σημείωνε	και	ο	Ένγκελς,	το	ζήτημα	της	κατοικίας	μπορούσε	να	επιλυθεί	μόνο	με	την	ολική	ανατροπή	
του	καπιταλιστικού	συστήματος	παραγωγής.	Έτσι,	η	αρχιτεκτονική	αναλαμβάνει	ακριβώς	το	ρόλο	της	
διαμόρφωσης	 του	 δομημένου	 περιβάλλοντος	 του	 νέου	 σοσιαλιστικού	 κόσμου	 αλλά	 και	 της	
καθημερινότητας	 του	 νέου	 σοσιαλιστικού	 ανθρώπου.	 Στο	 πλαίσιο	 αυτό	 αναδύονται	 νέα	
αρχιτεκτονικά	 ρεύματα	 αλλά	 και	 νέοι	 αρχιτέκτονες	 είτε	 αυτοδίδακτοι	 είτε	 απόφοιτοι	 των	 νέων	
αρχιτεκτονικών	και	καλλιτεχνικών	σχολών.		



Ωστόσο,	οι	οικονομικές	δυσκολίες	που	αντιμετωπίζει	το	νέο	σοβιετικό	κράτος	μετά	την	περίοδο	
του	 εμφυλίου	 πολέμου	 (1918-20),	 οδηγούν	 στην	 υιοθέτηση	 από	 το	 10	 Συνέδριο	 του	 Πανρωσικού	
Κομμουνιστικού	Κόμματος	της	Νέας	Οικονομικής	Πολιτικής	(ΝΕΠ)	του	Λένιν,	το	1922.	Η	ΝΕΠ	πρότεινε	
το	άνοιγμα	της	αγοράς	για	την	ενίσχυση	της	οικονομίας,	κυρίως	στον	αγροτικό	τομέα	και	στον	τομέα	
των	μικρο-μεσαίων	επιχειρήσεων.	Στην	ουσία,	πρότεινε	τη	δημιουργία	ενός	κρατικού	καπιταλισμού,	
τον	οποίον	ο	Λένιν	θεωρούσε	απαραίτητο	βήμα	πριν	την	πλήρη	εμπέδωση	του	σοσιαλισμού.	Παρόλα	
αυτά,	 στην	 πραγματικότητα	 η	 μετάβαση	 από	 τον	 Πολεμικό	 Κομμουνισμό	 στη	 ΝΕΠ	 αποτέλεσε	 ένα	
συναινετικό	 βήμα	 και	 η	 “μεικτή	 οικονομία”	 που	 προώθησε	 οδήγησε	 στη	 δημιουργία	 νέων	
καπιταλιστικών	τάξεων	τόσο	στο	επίπεδο	της	αγροτικής	οικονομίας	όσο	και	στις	πόλεις.		

Στην	παρούσα	εισήγηση	επιχειρούμε	να	διερευνήσουμε	τον	βαθμό	στον	οποίο	η	υιοθέτηση	της	
ΝΕΠ	επηρέασε	 την	αρχιτεκτονική	δημιουργία,	δεδομένου	ότι	 έδωσε	 τη	δυνατότητα	να	επανέλθουν	
στο	 προσκήνιο	 και	 αρκετοί	 από	 τους	 εκπροσώπους	 της	 «παλιάς	 σχολής	 αρχιτεκτόνων»	 οι	 οποίοι	
είχαν	 περιθωριοποιηθεί	 κατά	 τα	 πρώτα	 επαναστατικά	 χρόνια	 και	 να	 ενταχθούν	 ενεργά	 στα	 νέα	
αρχιτεκτονικά	 ρεύματα.	 Επομένως	 θα	 αναζητήσουμε	 τους	 όρους	 κάτω	 από	 τους	 οποίους	 η	 ΝΕΠ	
δημιούργησε	 ευνοϊκές	 προϋποθέσεις	 ώστε	 να	 διαμορφωθεί	 μια	 νέα	 κοινωνική	 συναίνεση,	 ένας	
διάλογος	ανάμεσα	στο	παλιό	και	το	καινούργιο	στις	αρχιτεκτονικές	τάσεις	που	διαμορφώνονταν	την	
εποχή	εκείνη	με	σαφές	επαναστατικό	και	βαθιά	κοινωνικό	περιεχόμενο.				

	
Μυρσίνη	Ζορμπά	

Δρ.	Πολιτικής	Επιστήμης,	συγγραφέας	και	ερευνήτρια	πολιτισμικής	πολιτικής	
Τίτλος:	PROLETCULT.	ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ	ΤΟΥ	ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ;	Ιδεολογία	και	πολιτισμική	πολιτική.	
Περίληψη:	Στην	ανακοίνωση	θα		επιχειρήσω		να	δείξω		τις	σύνθετες	σχέσεις	που	αναπτύχθηκαν	κατά	
τα	 πρώτα	 χρόνια	 της	 Σοβιετικής	 Επανάστασης	 (1917-1921)	 ανάμεσα	 στο	 κίνημα	 και	 τη	 γενικότερη	
πολιτισμική	 και	 πολιτική	 διάσταση	 της	 	 Proletcult	 	 (Προλεταριακές	 εκπαιδευτικές-πολιτιστικές	
οργανώσεις)	 και	 την	 θεσμική	 οργάνωση	 της	 κουλτούρας,	 το	 Narkompros	 	 (Λαϊκό	 Κομισαριάτο	
Διαφώντισης).				

Η	Proletcult	υπήρξε	ένα	κοινωνικο-	πολιτισμικό	κίνημα	που	γεννήθηκε	στην	Πετρούπολη	στην	
καρδιά	 της	 Επανάστασης,	 λίγες	 μέρες	 πριν	 αυτή	 κηρυχθεί.	 Μια	 οργάνωση-ομπρέλα	 με	 μεγάλη	
απήχηση,	 που	 συγκέντρωνε	 ομίλους,	 εργοστασιακές	 	 επιτροπές,	 	 εργατικές	 θεατρικές	 ομάδες,	
εκπαιδευτικούς	συλλόγους	και		εκατοντάδες	χιλιάδες		ενθουσιώδη	μέλη.	Πρωτεργάτες	του	κινήματος	
αυτού	ήταν		οι		Aleksandr	Bogdanov,			Anatolii	Lunacharskii,			Maksim	Gor´kii.	Στόχος	της	κίνησης		ήταν		
να	 ορίσει	 την	 προλεταριακή	 κουλτούρα	 που	 θα	 διαμορφώνει	 και	 θα	 εμπνέει	 τη	 νέα	 κοινωνία,	 τις	
αξίες	 και	 τις	 αρχές	 της	 νικηφόρας	 εργατικής	 	 τάξης,	 τις	 κοινωνικές	 σχέσεις,	 την	 ταυτότητα	 του	
σοσιαλιστικού	 ανθρώπου.	 Προτεραιότητες	 αποτελούσαν	 η	 προλεταριακή	 ηγεμονία	 απέναντι	 στις	
παλιές	ελίτ,	οι	τέχνες,	η	ηθική,	η	αυτονομία	από	το	κόμμα,	η	ανεξάρτητη	αποκεντρωμένη	δράση,	η	
διαμόρφωση	 μιας	 νέας	 ιντελιγκέντσιας	 και,	 όλα	 αυτά,	 με	 τα	 μάτια	 στραμμένα	 στο	 μέλλον.	 Η	
Επανάσταση	δεν	μπορούσε	να	έχει	επιτυχία		χωρίς	τον		κεντρικό	ρόλο	της	κουλτούρας.		Ένα	ουτοπικό	
όραμα	 της	 κοινωνίας	 του	 μέλλοντος;	 Κοινωνική	 μηχανική;	 	 Διαφωτισμός	 χωρίς	 το	 στοιχείο	 της	
κυριαρχίας;	 Θεωρία	 της	 προόδου	 χωρίς	 όρια;	 	 Όπως	 κι	 αν	 το	 χαρακτηρίσει	 κάποιος,	 έβγαζε	 την	
κουλτούρα	από	την	υπηρεσία	της	συμβολικής	αναπαράστασης	της	εξουσίας	και	την	τοποθετούσε	ως	
τρίτο	ισότιμο		εταίρο	δίπλα	στην	πολιτική	και	την	οικονομία.	Η	διάρκεια	της	Proletcult	ήταν,	ωστόσο,	
σύντομη	 και	 	 αποδυναμώθηκε	 γύρω	 στα	 τέλη	 του	 	 1921,	 μαζί	 με	 την	 πρώτη	 ηρωική	 φάση	 της	
Επανάστασης	και	την	εγκαθίδρυση	της	Νέας	Οικονομικής	Πολιτικής.	

Η	 πολιτισμική	 διάσταση	 της	 Σοβιετικής	 Επανάστασης	 	 προσφέρεται	 ως	 μια	 ανοιχτή	 υπόθεση	
έρευνας	και	 	ερμηνείας	 	μέσα	από	νέα	θεωρητικά	εργαλεία.	Οι	προσεγγίσεις	που	 	συσσωρεύτηκαν	
εδώ	 και	 πολλές	 δεκαετίες	 και	 η	 αναπαραγωγή	 του	 αφηγήματός	 	 της	 	 υπήρξαν,	 για	 πολλούς	 και	
διαφορετικούς	 λόγους,	 εσωτερικούς	 και	 διεθνείς,	 	 πολύ	 	 επιβαρυμένες	 	 για	 να	 μπορεί	 κανείς	 να	
υποστηρίξει	 ότι	 εξάντλησαν	 το	 ενδιαφέρον	 της	 έρευνας.	 Τώρα,	 εκατό	 χρόνια	 μετά,	 	 είναι	 πιο	
κατάλληλη	η	στιγμή	να	βγουν	από	τα	ντουλάπια	τα	φαντάσματα,	μαζί	με	τη	γοητεία		της		μυθολογίας,	
της	ουτοπίας		και	των	ματαιωμένων		προσδοκιών			που		καταδίωξαν		ή		φυλάκισαν	στο	παρελθόν	την	
κριτική	σκέψη	που	χρειαζόταν	για	να	αναλυθεί.	



Αυτή	η	αρχική	πολιτισμική	έκρηξη	μιας	νέας	φιλοσοφίας	διαφωτισμού,	μοντερνισμού,		τεχνών,		
και	 πολιτιστικών	 πρακτικών	 με	 την	 πρωτοπορία	 των	 κονστρουκτιβιστών	 και	 των	 φουτουριστών	
καλλιτεχνών	στην	πρώτη	γραμμή,	σε	συνδυασμό	με	τη	λατρεία	των	μηχανών	και	της	εκβιομηχάνισης,	
συναρπάζει	 και	 εξαπλώνεται,	 γίνεται	 κεντρικό	 σημείο	 αναφοράς	 και	 πολιτικού	 προβληματισμού		
παρά	την	πολιτική	αστάθεια,	τον	εμφύλιο	που	μαίνεται	και		την		υλική	υστέρηση	που	επικρατεί	στα	
χρόνια	 αυτά,	 ενώ	 η	 έντονη	 	 πολιτιστική	 και	 καλλιτεχνική	 	 δημιουργικότητα	 που	 εκδηλώνεται	 δεν	
χάνει	 το	 στόχο	 της	 δημιουργίας	 μιας	 	 νέας	 πολιτισμικής	 τάξης.	 Η	 κουλτούρα	 ως	 ολοκλήρωση	 της	
επανάστασης.	Αλλά	με	ποιο	τρόπο,	με	ποια	έννοια,	είναι	κάτι	που	αξίζει	να	ερευνηθεί	επίσης.	

Ωστόσο,	στις	26	Οκτωβρίου	του	1917	σχηματίζεται		η	νέα	κυβέρνηση	και	Επίτροπος		κουλτούρας	
στο		Narkompros	τοποθετείται	ο	Anatolii	Lunacharskii.			Οι	αρμοδιότητές	του	περιλάμβαναν	το	πρώην	
υπουργείο	 Εκπαίδευσης	 και	 το	 πρώην	 υπουργείο	 των	 Ανακτόρων,	 που	 είχε	 την	 εποπτεία	 των	
αυτοκρατορικών	 θεάτρων,	 της	 Ακαδημίας	 	 τεχνών	 και	 των	 Τσαρικών	 	 ανακτόρων.	 Ποιητής	 της	
επανάστασης,	εραστής	της	φιλοσοφίας	και	των	τεχνών,	«διανοούμενος	μεταξύ	των	μπολσεβίκων	και	
μπολσεβίκος	 μεταξύ	 των	 διανοουμένων»	 όπως	 του	 άρεσε	 να	 χαρακτηρίζεται,	 σπουδαγμένος	 στη	
Ζυρίχη			και	συγγραφέας		ενός		δίτομου		έργου		με	τίτλο	Σοσιαλισμός	και	θρησκεία.	Θεωρούσε	ότι	ο	
Μαρξισμός	πρέπει	να	γίνει	ανθρωποκεντρική	θρησκεία	και	στη	θέση	του	θεού	να	μπει	ο	άνθρωπος,	η		
δόξα	 	 του	 οποίου	 	 είναι	 η	 επανάσταση.	 Πολύ	 κοντά	 του	 ιδεολογικά	 	 ο	 	 Bogdanof,	 σημαντικός	
πολιτικός,	διανοούμενος	και	πολυγραφότατος	συγγραφέας.	

Αυτή	 η	 διπλή	 πορεία	 της	 κουλτούρας,	 αξίζει	 να	 διερευνηθεί.	 Πόσο	 διέφεραν	 	 η	 πολιτική	 και	
πολιτισμική	ατζέντα	της	Proletkult	και	του	Narkompros;		Πόσο	κράτησε	η	αναζήτηση	του	μέλλοντος;		
Πότε	 παραχώρησε	 τη	 θέση	 της	 στη	 διαχείριση	 των	 προβλημάτων	 του	 παρόντος	 ;	 Ποιες	 και	 πόσο	
καταλυτικές	υπήρξαν	οι	μεταξύ	τους	εντάσεις;	Πού	χάθηκε		η	πεποίθηση	ότι	χωρίς	ριζική	πολιτισμική	
αλλαγή	η	επανάσταση	θα	αποτύγχανε;	Πόσο	επηρέασαν	οι	 	πολιτικές	διαμάχες	 τις	αντιθέσεις	στης	
πολιτισμικής	σφαίρας;		Πόσο	οι	νέες	πολιτισμικές	πρακτικές		ακυρώθηκαν	κάτω	από	το	βάρος	των	“	
τεχνολογιών	της	εξουσίας”;	

Σε	κάθε	περίπτωση,	ωστόσο,		τη	θέση	των	πρωτοποριακών	αναζητήσεων	των	διανοουμένων	και	
των	καλλιτεχνών	της	πρώτης	περιόδου	της	Επανάστασης	πήρε	λίγα		χρόνια	αργότερα	η		λογοκρισία,	
την	 	 οποία	 συντόνιζε	 η	 Glavpolitprosvet	 (Κυβερνητική	 υπηρεσία	 για	 την	 πολιτική	 –	 εκπαιδευτική	
δουλειά),	ενώ	η		Glavlit	(Κεντρική	Διοίκηση	για	τις	λογοτεχνικές	και	εκδοτικές	υποθέσεις)	ιδρύθηκε	το	
1922	και	αποτέλεσε	έκτοτε	τον	κεντρικό	μηχανισμό	λογοκρισίας.	
	
Aleksandra	Shaniavskaia	

Central	 State	 Archive	 of	 Literature	 and	 Art	 Saint-Petersburg's,	 Head	 of	 Department	 of	 Use	 of	 Archival	
Documents	
Title:	Creative	target	trips	of	soviet	artists	in	1922-1932	and	its	role	in	development	of	soviet	art.								
Abstract:	The	practice	of	creative	target	trips	(in	Russian	tselevye	tvorcheskie	komandirovki)	emerged	
in	the	middle	of	the	1920s.	 It	appeared	as	special	 journeys	of	Association	of	Artists	of	Revolutionary	
Russia,	the	biggest	artistic	organization	in	USSR,	in	order	to	prepare	for	the	exhibition	named	«Life	and	
Being	 of	 the	 People	 of	 the	 USSR».	 This	 initiative	 was	 supported	 by	 Soviet	 Government	 and	 the	
Association	 received	 special	 funding.	 After	 a	 while	 it	 became	 a	 part	 of	 the	 state	 artistic	 policy	
conducted	 by	 the	Art	 Section	 of	 the	 People’s	 Commissariat	 of	 Enlightenment.	 It	 purposes	was	 “the	
ideological	shift	of	the	main	body	of	the	Soviet	artists	and	the	alteration	of	their	artistic	language	and	
manner”.	The	artists	from	different	artistic	organizations	were	sent	in	the	regions	with	active	industrial	
and	rural	development,	to	the	collective	farms	(in	Russian	kolkhozy	and	sovkhozy)	and	factories.	The	
geography	of	creative	target	trips	covered	the	area	from	Minsk	to	Vladivostok	and	from	Murmansk	to	
Baku.	Initially	the	artist’s	task	was	to	reflect	everyday	life	and	work	of	Soviet	people,	the	growth	of	the	
Soviet	industry	and	economic.	Later	number	of	artist’s	task	was	enlarged,	they	was	obliged	to	conduct	
the	 cultural-enlightenment	work	and	 to	propagate	 the	 state	policy	of	 the	 first	 five-year	plan.	By	 the	
end	of	 the	 1920s	 creative	 target	 trips	 became	wide-spread	practice.	The	 number	 of	 the	 artists	who	
took	part	in	creative	trips	in	1922-1932	was	substantial	and	came	to	400.	The	artistic	results	of	creative	
target	trips	always	demonstrated	at	the	specialized	exhibitions.	The	substantial	part	of	paintings	and	



drawings	created	as	a	result	of	these	trips	could	not	be	considered	as	masterpieces.	The	artistic	quality	
of	 these	works	 is	 a	 subject	 of	 discussions	 today.	Nevertheless	 these	 artworks	 show	multiplicity	 and	
contrariety	of	 the	art	 and	 state	artistic	policy	 in	1922-1932.	Moreover	 creative	 target	 trips	 served	a	
purpose	 of	 enlightenment	 and	 education	 in	 appreciation	 of	 art	 for	 Soviet	 people,	 which	 was	most	
important	 state	purpose	 in	 that	period.	Using	unknown	archival	 sources	 author	 shows	 that	 creative	
target	trips	in	1922-1932	had	not	only	artistic	but	also	social	and	political	significance.	
	
	

Κεντρική	Ομιλία		

Maria	Tsantsanoglou	
Art	Historian,	Director	at	Greek	State	Museum	of	Contemporary	Art	

Title:	New	approaches	to	art	education	and	the	new	museum	policy	in	post-	revolutionary	Russia.		
Abstract:	 In	 the	 1910s,	 it	 had	 become	 common	 understanding	 that	 artists	 should	 follow	 new	
philosophical,	 aesthetic	 and	 performative	 methods	 and	 experimental	 techniques	 if	 they	 wanted	 to	
advance	art,	and	this	effort	should	not	conform	or	resonate	with	the	current	curricula	of	art	schools.	
Artistic	movements	 of	 that	 period,	 like	 neo-primitivism,	 cubo-futurism,	 rayonism,	 analytical	 art	 and	
suprematism,	 had	 severed	 all	 theoretical	 and	 applied	 ties	 to	 official	 teaching.	 The	 Bolshevik	
government,	 immediately	after	 it	 took	power	 in	1917	and	during	the	time	of	 the	cruel	civil	war	that	
followed	the	Revolution,	prioritised	the	establishment	of	new	tertiary	arts	schools.	A	new	educational	
program	was	 designed	with	 the	 assistance	 and	 advice	 of	 avant-garde	 artists,	 that	 brought	 the	 new	
trends	 of	 artistic	 creation	 at	 the	 epicentre	 of	 structural	 reforms,	 with	 the	 purpose	 of	 changing	 the	
aesthetic,	social	perceptions	and	habits	of	the	Old	World.	In	line	with	the	experimentations	of	artists	
themselves,	it	was	decided	that	this	new	aesthetic	should	focus	primarily	on	the	innovative	forms	and	
uses	of	materials,	and	only	secondarily	on	content.	The	institutional	role	of	Anatoly	Lunacharsky	and	
Proletcult	during	the	first	years	after	1917	has	contributed	not	only	to	the	creation	of	new	schools	for	
the	visual	arts	with	innovative	educational	systems,	such	as	the	UNOVIS	School	in	Vitebsk,	the	Institute	
for	Artistic	Culture	(INKhUK)	and	the	VKhUTEMAS	Studios	in	Moscow	as	well	as	the	State	Institute	for	
Artistic	 Culture	 in	 Petrograd-Leningrad,	 but	 also	 to	 the	 creation	 of	 a	 new	museum	 policy	 based	 on	
contemporary	artistic	production.		
	
	

Συνεδρία:	Επιρροή	της	σοβιετικής	τέχνης	σε	άλλες	χώρες		

Μαρίλη	Σταυρούλη	
Υποψήφια	Δρ.	Τμήμα	Πολιτικής	Επιστήμης	και	Ιστορίας,	Πάντειο	Πανεπιστήμιο		

Τίτλος:	Πρωτοπορία,	προλεταριάτο	και	αντιαυταρχικός	λόγος:	Το	παράδειγμα	της	Αργεντινής	και	της	
Βραζιλίας.	
Περίληψη:	Η	προτεινόμενη	ανακοίνωση	εντάσσεται	στη	θεματική	ενότητα	του	συνεδρίου	«Τέχνη	και	
Εξουσία».	 Θα	 παρουσιάσει	 την	 πολιτική	 ριζοσπαστικοποίηση	 των	 εννοιολογικών	 καλλιτεχνών	 της	
Αργεντινής	 και	 της	 Βραζιλίας,	 οι	 οποίοι,	 συνεργαζόμενοι	 με	 μία	 μερίδα	 εργατών	 και	 πολιτών,	
εναντιώθηκαν	στoν	αυταρχισμό	των	τοπικών	στρατιωτικών	καθεστώτων	της	δεκαετίας	του	1960.		Το	
1966	στην	πόλη	Rosario	της	Αργεντινής	η	Ομάδα	Πρωτοποριακών	Καλλιτεχνών	ενώθηκε	με	τη	Γενική	
Συνομοσπονδία	 Εργατών,	 για	 να	 καταγγείλουν	 τη	 μαζική	 ανεργία	 στην	 περιοχή	 Tucumán,	 μετά	 το	
κλείσιμο	 των	 περισσότερων	 διυλιστηρίων	 ζάχαρης.	 Η	 διαμαρτυρία	 πήρε	 τη	 μορφή	 συνεντεύξεων	
τύπου	για	ενημέρωση	του	κοινού,	μανιφέστων,	διανομής	φυλλαδίων	και	μίας	έκθεσης	πολυμέσων	με	
καταγγελτικό	 λόγο	 στις	 εγκαταστάσεις	 της	 Συνομοσπονδίας	 στο	 Rosario.	 Η	 έκθεση,	 με	 τον	 τίτλο	
Tucumán	Arde,	διακόπηκε	από	τη	λογοκρισία.	Στη	Βραζιλία,	η	πολιτικοποιημένη	εννοιολογική	τέχνη	
της	 περιόδου	 συνοψίστηκε	 στον	 όρο	 «νέα	 αντικειμενικότητα».	 Αναζητούσε,	 μεταξύ	 άλλων,	 το	
ξεπέρασμα	της	ζωγραφικής	διαδικασίας,	τη	συναισθησιακή	συμμετοχή	του	θεατή	στην	παραγωγή	και	



θέαση	 του	 έργου	 τέχνης	 και	 την	 ενεργή	συνεργασία	 και	 στράτευση	 καλλιτεχνών	 και	πολιτών	 γύρω	
από	τα	πολιτικοκοινωνικά	τεκταινόμενα.	Πρωτοποριακοί	δημιουργοί,	όπως	οι	Lydia	Pape,	Lydia	Clark	
και	Ηélio	Οitica,	οργάνωσαν	μεταξύ	1968	και	1970,	συμμετοχικά	events	-	O’Divisor,	Collective	Body	και	
Νinhos	 -	 που	 ενθάρρυναν	 την	 απελευθέρωση	 της	 κριτικής	 σκέψης	 και	 την	 ελευθερία	 του	 λόγου,	
υπονομεύοντας	το	δικτατορικό	καθεστώς.	

Ο	στόχος	της	εισήγησης,	μέσα	από	τη	μελέτη	των	παραπάνω	περιπτώσεων,	είναι	να	καταδείξει	
τις	προφανείς	επιρροές	που	άσκησαν	τα	ιδανικά	της	οκτωβριανής	επανάστασης	και	ο	μαρξισμός	σε	
ένα	 μέρος	 της	 λατινοαμερικανικής	 πρωτοποριακής	 τέχνης	 στο	 δεύτερο	 μισό	 του	 εικοστού	 αιώνα.	
Παρά	τη	σχετικά	πλούσια	βιβλιογραφία,	κυρίως	ιστορικοτεχνικού	περιεχομένου,	για	τις	ρηξικέλευθες	
αυτές	 καλλιτεχνικές	 δράσεις,	 η	 έρευνα	 δεν	 έχει	 εξετάσει	 αυτό	 το	 πεδίο	 από	 τη	 σκοπιά	 των	
συγκεκριμένων	 επιρροών.	 Οι	 προαναφερόμενοι	 καλλιτέχνες	 επεδίωξαν	 την	 υπέρβαση	 της	
«εξουσιαστικής»	σχέσης	μεταξύ	δημιουργού	και	θεατή,	που	καλλιεργούσε	η	αστική	αντίληψη	μέσω	
των	καλλιτεχνικών	θεσμών	και	 της	παθητικής	πρόσληψης	του	αισθητικού	αντικειμένου.	Αντ’	αυτού	
ενθάρρυναν	την	 ιδέα	μετατροπής	της	 τέχνης	σε	εργαλείο	για	την	κοινωνική	αλλαγή,	 τη	δημιουργία	
μιας	αταξικής	κοινωνίας	και	τη	συγκρότηση	μιας	εναλλακτικής	δημόσιας	σφαίρας.	Mεθοδολογικά	η	
παρουσίαση	 θα	 βασιστεί	 σε	 βιβλιογραφική	 έρευνα,	 αρθρογραφία,	 μαρτυρίες	 των	 καλλιτεχνών	 και	
οπτικοακουστικό	υλικό.	Επίσης	θα	αξιοποιηθούν	και	αναδιατυπωθούν	ιδέες	και	υποθέσεις	εργασίας	
από	σχετική	έρευνα	της	γράφουσας	για	τη	διπλωματική	εργασία	της	με	τίτλο	Εννοιολογική	Τέχνη	και	
Μουσεία:	από	την	αμφισβήτηση	και	τη	θεσμική	κριτική	στη	συνύπαρξη	και	θεσμική	αποδοχή	για	το	
ΠΜΣ	«Μουσειακές	Σπουδές»	του	Πανεπιστημίου	Αθηνών.	
	
Σταυρούλα	Μαυρογένη	

Επίκουρη	Καθηγήτρια	Τμήμα	Βαλκανικών,	Σλαβικών	και	Ανατολικών	Σπουδών	Πανεπιστήμιο	Μακεδονίας,	
Θεσσαλονίκη,	 Διευθύντρια	 του	 Κέντρου	 Έρευνας	 Μακεδονικής	 Ιστορίας	 και	 Τεκμηρίωσης	 του	 Μουσείου	
Μακεδονικού	Αγώνα,	Θεσσαλονίκη	
Τίτλος:	Σοσιαλιστικός	ρεαλισμός	και	ήπιος	μοντερνισμός	το	παράδειγμα	της	Γιουγκοσλαβίας.	
Περίληψη:	Η	 Γιουγκοσλαβία	μέχρι	 τη	σύγκρουση	 του	Τίτο	με	 τον	Στάλιν	αποτελούσε	 τον	πιο	πιστό	
σύμμαχο	της	Σοβιετικής	Ένωσης.	Αποτέλεσμα	αυτού	ήταν	η	τέχνη	να	ακολουθήσει	 τις	επιταγές	του	
σοσιαλιστικού	ρεαλισμού	στα	πρώτα	χρόνια	μετά	τη	δημιουργία	της	Σοσιαλιστικής	Γιουγκοσλαβίας.		
Η	κατάσταση	αυτή	άλλαξε	ριζικά	μετά	τη	σύγκρουση	του	Τίτο	με	τον	Στάλιν,	το	καλοκαίρι	του	1948.	
Έτσι,	 από	 τις	 αρχές	 της	 δεκαετίας	 του	 1950	 η	 Γιουγκοσλαβία	 εγκατέλειψε	 σταδιακά	 τις	 αρχές	 του	
σοσιαλιστικού	 ρεαλισμού,	 τη	 θέση	 του	 οποίου	 κατέλαβε	 ο	 ήπιος	 μοντερνισμός.	 Επρόκειτο	 για	 μια	
τέχνη	 της	 μέσης	 οδού.	 Κινιόταν	 μεταξύ	 της	 ανεικονικής	 και	 της	 εικονικής	 τέχνης,	 μεταξύ	 της	
παράδοσης	 και	 του	 μοντερνισμού,	 του	 τοπικιστικού	 και	 του	 διεθνιστικού	 χαρακτήρα.	 Σε	 ό,τι	
αφορούσε	 τη	 θεματική	 της	 καλλιτεχνικής	 δημιουργίας	 οι	 καλλιτέχνες	 κλήθηκαν	 να	 αντλήσουν	 την	
έμπνευσή	τους	από	την	«πηγαία	γιουγκοσλαβική	επανάσταση»,	τις	«γιουγκοσλαβικές	παραδόσεις»,	
αλλά	και	τις	λαϊκές	παραδόσεις	των	επιμέρους	γιουγκοσλαβικών	λαών.		

Η	αναζήτηση	όμως	αυτού	του	 ιδιαίτερου	«γιουγκοσλαβικού»	δρόμου	είχε	ως	αποτέλεσμα	την	
εμφάνιση	διαφορετικών	απόψεων	για	 τον	ρόλο	 της	 τέχνης	στη	 γιουγκοσλαβική	 κοινωνία.	Η	πρώτη	
άποψη	υποστήριζε	ότι	η	τέχνη	όφειλε	να	υπηρετεί	 τις	αξίες	της	σοσιαλιστικής	επανάστασης,	ενώ	η	
δεύτερη	τασσόταν	υπέρ	της	αποδοχής,	σε	μικρότερο	ή	μεγαλύτερο	βαθμό,	των	κανόνων	του	δυτικού	
μοντερνισμού.		
						
Ayse	Toy	Par	

Assistant	Professor,	Faculty	of	Communication,	Galatasaray	University.	
Title:	The	effects	of	Soviet	cinema	on	the	artwork	of	Muhsin	Ertuğrul.	
Abstract:	Following	successive	and	destructive	wars	which	lasted	more	than	ten	years,	leading	to	the	
victory	of	 the	national	 forces	 leaded	by	Mustafa	Kemal	Atatürk	 (1881-1938),	 the	Republic	of	Turkey	
was	created	in	1923.	

This	brings	with	it	a	whole	series	of	revolutionary	changes	on	the	economic,	political	and	social	as	
well	as	the	cultural	 fields.	 If,	on	the	one	hand,	the	new	government	puts	 in	place	the	administrative	



and	economic	 foundations	of	 the	republican	regime,	on	the	other	hand,	science	and	art	–	especially	
cinema	 and	 literature	 –	 play	 an	 integral	 role	 in	 this	 training	 period	 as	 privileged	 instruments	 of	
dissemination	of	new	values	for	the	formation	of	a	Turkish	national	identity.	

Muhsin	Ertugrul,	the	only	director	who	makes	several	films	during	this	period	of	reconstruction	
(from	1923	to	1939),	has	a	special	significance.	His	trips	abroad	started	in	1922	when	he	began	filming	
in	Turkey	till	the	Second	World	War,	play	an	important	role	 in	the	development	of	his	conception	of	
cinema.		

Perhaps	the	most	obvious	effect	of	these	trips	is	the	experience	of	the	Soviet	Union,	which	lasted	
two	 years	 from	 1925	 to	 1927.	 During	 this	 time,	 Ertuğrul	 witnesses	 Russian	 intellectuals’	 and	
cinematographers’	 use	 of	 cinema	 as	 an	 effective	 means	 to	 disseminate	 the	 October	 Revolution	
ideology	and	of	the	creation	of	a	"Soviet"	identity.		

The	aim	of	this	work	is	to	discuss	the	effects	of	the	Soviet	Cinema	and	its	artists	on	the	cinema	of	
Muhsin	 Ertuğrul,	 starting	 from	 the	 films	 he	made	 after	 returning	 home	 from	 the	 Soviet	Union.	 The	
article	will	also	deal	with	the	reception	of	those	films	through	the	reviews	published	in	the	newspapers	
of	the	time	and	the	evolution	of	these	critiques	according	to	the	changes	in	the	Turco-Soviet	relations.	
	
Kerstin	Stutterheim	

Dr.	 phil.	 Professor	 of	 Media	 and	 Cultural	 Studies,	 Director	 Center	 for	 Film	 &	 TV,	 Faculty	 of	 Media	 and	
Communication,	Bournemouth	University	
Title:	Etel	Fodor-Mittag	-	a	life	of	an	artist	influenced	by	the	ideas	of	communism.	
Abstract:	 Two	 years	 after	 October	 Revolution,	 the	 Bauhaus	 was	 founded,	 which	 became	 the	most	
influential	art	school	of	the	20th	century.	The	founding	director,	Walter	Gropius,	was	not	a	member	of	
the	‘November	Group‘.	The	October	Revolution	inspired	the	German	November	Revolution	of	1918.		
Since	the	history	of	the	left-wing/communist	side	of	the	Bauhaus	history	still	is	underrepresented	and	
less	 researched,	 my	 presentation	 will	 tell	 of	 one	 biography	 in	 which	 the	 ideology	 and	 art	 are	
influencing	 artistic	 approach	 and	 consequently	 the	 life	 of	 the	 artist.	 Many	 of	 the	 students	 and	 in	
particular	 those	 studying	 with	 the	 second	 director,	 Hannes	 Meyer,	 were	 inspired	 by	 ideas	 of	
communism,	were	communists	or	 ‚left-wing‘	students,	and	fighting	against	the	early	Nazi	movement	
arising	and	becoming	influential	in	the	region	the	bauhaus	was	situated	within.	One	of	them	was	the	
Hungarian	 Jewish	 student	 of	 design	 and	 photography	 Etel	 Fodor,	 another	 the	 communist	 Hannes	
Meyer	who	studied	architecture.	They	met	at	a	demonstration	for	workers	and	women’s	rights.	1929	
the	 right	 wing	 politicians,	 who	 were	 attracted	 by	 or	 part	 of	 the	 early	 Nazi-movement,	 dismissed	
Hannes	Meyer	 as	 director.	 Together	 with	 some	 left-wing	 students	 relegated	 from	 the	 Bauhaus,	 he	
went	towards	Moskau,	as	“Rote	Bauhaus-Brigade“	(Red	bauhaus-Brigade).	Other	young	architects	and	
designers	were	already	there	or	moved	to	the	Soviet	Union	at	that	time.		

These	artists	were	prepared	to	participate	in	the	competition	for	a	new	organisation	of	Moscow,	
planes	 that	 luckily	never	came	 to	 reality;	 they	 took	part	of	 the	 resettlement	of	Dnepropetrovsk	and	
developed	 a	 plan	 for	 Birobidzhan,	 the	 city	 which	 was	 supposed	 to	 become	 a	 place	 for	 the	 Jewish	
people.	1937,	when	the	terror	of	the	NKWD	began,	some	of	them	went	back	to	Europe,	Hannes	Meyer	
to	Mexico,	others	stayed.	Stalinist	henchmen	murdered	some	of	them	between	1936	and	1938;	others	
left	early	enough	or	survived.		

Etel	 Fodor	 worked	 as	 a	 freelance	 photographer	 since	 her	 dismissal;	 Ernst	 Mittag	 finished	 his	
study	after	a	break.	They	married.	As	photographer	for	the	AIZ	(Worker’s	Illustrated	Newspaper)	Etel	
went	to	Moscow,	staying	with	her	former	student	colleagues	and	photographing	two	series’.	After	one	
of	her	 films	was	taken	away	from	her	she	went	back	to	Germany.	When	she	got	 in	danger	by	being	
Jewish	she	went	back	to	Hungaria,	from	where	she	and	her	husband	went	to	South	Africa	-	by	the	help	
of	her	uncle	living	there.	Shocked	about	the	Anti-Apartheid-system	soon	both	of	them	became	active	
members	of	 the	anti-apartheid-movement	and	 friends	of	Brian	Fisher,	Mandela’s	 lawyer.	They	were	
on	a	black	list	and	helped	themselves	by	starting	farming;	later	Etel	conducted	a	weaving	workshop	for	
a	home	of	handicapped	people	and	 supported	 the	granddaughter	of	her	 former	 (black)	maid	at	 the	
farm,	to	do	her	part	of	giving	the	young	generation	a	chance	as	she	said.		



	
	

Συνεδρία:	Ζητήματα	Αισθητικής	και	κοινωνικο-πολιτικές	προεκτάσεις	I	
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PhD	candidate,	Double	MA	 in	Russian	 language	and	 literature,	and	Comparative	 literature	Faculty	of	Arts,	

University	of	Ljubljana,	Slovenia	
Title:	New	aesthetic	experience	for	a	new	man.	
Abstract:	Marking	 the	 centennial	 of	 the	 Russian	 Revolution,	 it	 is	 important	 to	 think	 the	 concept	 of	
“revolution”,	 grounded	 in	 the	 specific	 reality	 of	 the	 Russian	 culture.	 The	 possibility	 of	 revolution	 of	
individual	and	society	in	Russian	culture	primarily	took	shape	in	philosophical	thought,	 literature	and	
artistic	 expressions	 as	 an	 act	 of	 revolutionizing	 the	 human	 psyche	 with	 new	 aesthetics	 (from	 the	
inside),	 and	not	 as	 socio-political	 act	 (from	 the	above	 and	outside).	Artists	 and	 thinkers	of	 the	early	
Russian	avant-garde,	which	were	not	yet	in	the	service	of	the	Soviet	state,	believed	that	a	new	way	of	
perceiving	the	world,	would	lead	to	the	change	in	human	relations	and	production.	And	not	vice	versa,	
as	 in	 late	 Avant-garde	movements,	 such	 as	 Russian	 constructivism	 and	 productionism,	 or	 after	 the	
year	1930,	when	the	new	(socialist)	realism	became	the	only	style	in	art,	creating	a	new	myth	for	the	
Soviet	Union.		

Since	 the	 period	 of	 symbolism,	 Russian	 thinkers	 recognized	 the	 aesthetic	 revolution	 through	
artistic	 expression	 as	 the	 only	 effective	 way	 for	 transformation	 of	 the	 whole	 society.	 This	 idea	
originates	 from	 the	Nikolay	 Fyodorov’s	 philosophy	of	 the	 common	 task	 (Russian	 cosmism),	 and	 it	 is	
also	 contained	 in	 the	 tradition	 of	 philosophical	 thought	 of	 Russian	 renaissance	 thinkers	 such	 as	
Solovyov,	 Berdyaev,	 Shestov.	 The	 notions	 of	 brotherhood	 and	 fatherhood	 in	 Fyodorov’s	 philosophy	
also	 reveal	 similarities	with	 the	communist	version	of	utopia.	Some	authors	 (Berdyaev,	Lukashevich)	
even	consider	him	as	a	bigger	critic	of	capitalism	than	the	Marxists	were.		

1917	 is	 the	 year	when	 still	 active	 symbolist	writer	Andrey	Bely	 is	writing	 his	 text	Glosollalia	 in	
which	 he	 shows	 the	 performative	 act	 of	 sound	 and	 speech	 as	 creative	 forces	 of	 the	world,	 Kazimir	
Malevich	 is	 continuing	with	his	 act	of	 creation	of	 the	new	 (suprematist,	non-objective)	world	 in	art,	
which	 derived	 from	 the	 famous	 “Black	 square”	 (1915)	 and	 took	 the	 ultimate	 shape	 of	 equality	
(“beyond	 differences”)	 in	 his	 painting	 “White	 on	white”	 in	 the	 year	 1918.	 Third	 is	 the	 poet	 Aleksei	
Kruchenykh,	 the	 Russian	 futurist,	 whose	 poetry	 was	 written	 in	 trans-mental	 language	 (so	 called	
“zaum”	 –	 “behind	 the	mind/reason”)	 to	 show	 the	 new	 possibility	 of	 expressing	 oneself	 in	 ultimate	
freedom	 through	 body	 and	 vocalization.	 In	 the	 futurist	 opera	 “Victory	 over	 the	 sun”	 (1913)	 the	
capturing	of	 the	 sun	 in	 concrete,	 is	 a	metaphor	 for	 overcoming	 the	 logic	 and	 affection	 towards	 the	
values	of	the	old	world.			
	
Κατερίνα	Αλεξιάδη	

Υπ.	Δρ.	Τμήμα	Επικοινωνίας,	Μέσων	και	Πολιτισμού,	Πάντειο	Πανεπιστήμιο,	Υπεύθυνη	Πολιτιστικών	
Θεμάτων	ΔΔΕ	Ανατολικής	Αττικής	
Τίτλος:	Η	επίδραση	της	Ρωσικής	Πρωτοπορίας	στη	διαμόρφωση	του	σύγχρονου	χορού.	
Περίληψη:	Η	Ρωσική	Πρωτοπορία	αναπτύσσεται	στις	αρχές	του	20ου	αιώνα	στη	Ρωσία	και	είναι	ένα	
πρωτοποριακό	 ρεύμα	 τέχνης,	 το	 οποίο	 θεωρεί	 ότι	 η	 τέχνη	 έχει	 εξ	 ορισμού	 κοινωνική	 και	 πολιτική	
λειτουργία.		

Η	Ρωσική	πρωτοπορία	ήταν	στη	μεγαλύτερή	 της	ακμή	μια	δεκαετία	πριν	 την	 επανάσταση	 και	
συνεχίστηκε	 για	 μια	 δεκαετία	 μετά.	 Οι	 καλλιτέχνες	 ήθελαν	 μέσα	 από	 την	 καινοτομία	 και	 την	
πολιτιστική	αυτονομία	με	νέες	τεχνικές	και	νέες	επιτελεστικές	πρακτικές	να	διαμορφώσουν	μια	τέχνη	
του	μέλλοντος,	στην	οποία	όλος	ο	λαός	θα	είχε	τη	δυνατότητα	να	είναι	κοινωνός.		

Η	τέχνη	του	χορού		κατείχε	κεντρική	θέση	ανάμεσα	στη	Ρωσική	Πρωτοπορία,	όπως	η	ζωγραφική,	
η	 ποίηση	 και	 η	 αρχιτεκτονική.	 Τα	 ταξίδια	 της	 Ισιδώρας	 Ντάνκαν	 στη	 Ρωσία	 πριν	 και	 μετά	 την	
Οκτωβριανή	 Επανάσταση	 επηρέασαν	 πολλούς	 χορευτές,	 οι	 οποίοι,	 κατά	 το	 πρότυπό	 της,	



δημιούργησαν	μικρές	ομάδες	που	 ζούσαν	 κοινοβιακά	 και	 διοργάνωναν	πειραματικές	παραστάσεις,	
αλλά	και	πρόσφεραν	χορευτική	εκπαίδευση	στα	παιδιά	του	ρώσικου	λαού.	

Παράλληλα	 τα	 Ρωσικά	 μπαλέτα	 (Ballets	 Russes)	 του	 Σεργκέι	 Ντιαγκίλεφ	 είχαν	 αρχίσει	 τους	
δικούς	 τους	 πειραματισμούς	 με	 στόχο	 την	 αναμόρφωση	 του	 κλασικού	 μπαλέτου.	 Ο	 Ντιαγκίλεφ	
ταξίδευε	με	τα	Ρωσικά	μπαλέτα	στην	Ευρώπη	και	έκανε	παραστάσεις	που	συνέδεαν	τη	μουσική,	τις	
εικαστικές	τέχνες	και	έδιναν	μια	άλλη	μοντέρνα	διάσταση	στον	χορό.	Η	“Ιεροτελεστία	της	Άνοιξης”	σε	
χορογραφία	 του	 Βασλάβ	 Νιζίνσκι	 το	 1913	 χαρακτηρίστηκε	 ως	 η	 πιο	 σημαντική	 "διακήρυξη"	 του	
Μοντερνισμού	που	είχε	εμφανιστεί	ως	τότε	στη	μουσική	και	τον	χορό	του	20ού	αιώνα	και	αποτέλεσε	
ένα	παράδειγμα	της	Βαγκνερικής	έννοιας	του	"Ολικού	Έργου	Τέχνης"	(Gesamtkunstwerk).	

Μετά	 την	 επανάσταση	 το	 1917	 η	 περίοδος	 πειραματισμού	 της	 Ρωσικής	 πρωτοπορίας	
συνεχίστηκε	μέχρι	τη	δεκαετία	του	1920	και	ήταν	μια	πολύ	δημιουργική	περίοδος	για	τις	εικαστικές	
και	 παραστατικές	 τέχνες.	 Οι	 καλλιτέχνες	 συνεργάζονταν	 και	 οι	 καινοτομίες	 τους	 στην	 καλλιτεχνική	
φόρμα	 και	 στο	 περιεχόμενο	 αντικατόπτριζαν	 τη	 ριζοσπαστική	 προσπάθεια	 των	 μπολσεβίκων	 να	
αναμορφώσουν	 και	 να	 αναδημιουργήσουν	 τις	 κοινωνικές	 και	 τις	 πολιτικές	 σχέσεις.	 Αυτή	 η	
διαδικασία	συνεχίστηκε	μέχρι	τη	δεκαετία	του	1930,	κατά	την	οποία	με	τον	σταλινισμό	ανακόπηκαν	
όλοι	οι	πειραματισμοί	και	επανήλθαν	στο	προσκήνιο		ο	κλασικός	χορός	και	οι	παραδοσιακοί	χοροί.	
Αντίθετα	 στη	 Δύση	 αυτοί	 οι	 πειραματισμοί	 των	 αρχών	 του	 20ου	 αιώνα	 έθεσαν	 τις	 βάσεις	 για	 τον	
σύγχρονο	χορό,	ο	οποίος	εξελίχτηκε	σε	μια	τέχνη	με	έντονες	πολιτικές	και	κοινωνικές	προεκτάσεις.	
	
Έλενα	Σαρτόρι	

Δρ.	Τμήματος	Φιλολογίας	ΑΠΘ,	διδάσκουσα	στο	Τμήμα	Ρωσικής	Γλώσσας	και	Φιλολογίας	και	Σλαβικών	
Σπουδών	του	ΕΚΠΑ.	
Τίτλος:	Όψεις	του	Gesamtkunstwerk	στον	ρωσικό	πολιτισμό	στις	αρχές	του	20ού	αιώνα.	
Περίληψη:	 Με	 αφορμή	 την	 έννοια	 του	 Gesamtkunstwerk	 (την	 οποία	 εισήγαγε	 το	 1849	 ο	 Ρίχαρντ	
Βάγκνερ,	πραγματευόμενος	την	σχέση	της	τέχνης	με	την	επανάσταση	και	την	ελευθερία),	δηλαδή	του	
συνολικού	έργου	τέχνης	που	εμπεριέχει	όλα	τα	είδη	της,	θα	συζητηθούν	οι	αναζητήσεις	των	ρώσων	
καλλιτεχνών	 και	 διανοουμένων,	 στο	πέρασμα	από	 την	 εποχή	 του	συμβολισμού	ως	 την	 επικράτηση	
του	σοσιαλιστικού	ρεαλισμού.	Σ’	αυτή	την	πορεία,	με	την	ενεργοποίηση	των	αρχαϊκών	σχημάτων	και	
την,	 πάλι	 βαγκνερική,	 αποκατάσταση	 του	 μύθου,	 ανιχνεύονται	 τα	 μέσα	 για	 την	 πολιτισμική	
ανασύσταση	και	τη	διαμόρφωση	μιας	εθνικής	αισθητικής	ταυτότητας.	

Προτείνεται	η	οπτική	του	διαδοχικού	μετασχηματισμού,	και	όχι	της	ρήξης	με	την	παράδοση,	με	
τον	νεωτερισμό	να	λειτουργεί	συχνά	εσωστρεφώς,	ως	επανανάγνωση	και	επανερμηνεία	της	ρωσικής	
πολιτισμικής	 ιστορίας,	 ως	 απόληξη	 	 φιλοσοφικών	 αναζητήσεων	 του	 19ου	 αιώνα,	 στο	 πλαίσιο	 της	
διαμόρφωσης	 εθνικής	 ταυτότητας.	Ο	 ιστορικός	 δε	 ιστός,	 με	 τις	 τεκτονικές	 αναδιατάξεις	 –	 όπως	 τα	
γεγονότα	του	1905	και	του	1917,	εφοδίασε	καλλιτέχνες	και	διανοούμενους	με	νέα	μέσα	και	κίνητρα	
για	 την	 αναζήτηση	 νέων	 οδών,	 και	 επέδρασε	 καταλυτικά	 ως	 προς	 την	 στάση	 τους	 απέναντι	 στα	
πραγματολογικά	 και	 θεωρητικά	 ζητήματα	 της	 εποχής.	 Κατά	 τη	 διάρκεια	 της	 προεπαναστατικής	
δεκαετίας,	πολλές	σημαίνουσες	μορφές	της	ρωσικής	πνευματικής	ζωής	διέκριναν	τους	επερχόμενους,	
ραγδαίους	 μετασχηματισμούς,	 με	 διαφοροποιημένες	 όμως	 προσδοκίες,	 πρόσληψη	 και	 ανάληψη	
ενεργού	 ρόλου,	 και	 μάλιστα	 πέραν	 της	 πιθανής	 ιδεολογικής	 δέσμευσής	 τους.	 Κατά	 την	 κρίσιμη	
επιστράτευση	 της	 τέχνης	 («Αν	 η	 επανάσταση	 μπορεί	 να	 δώσει	 στην	 τέχνη	 την	ψυχή,	 τότε	 η	 τέχνη	
μπορεί	 να	 δώσει	 στην	 επανάσταση	 την	 ομιλία	 της»,	 σύμφωνα	 με	 τον	 πρώτο	 σοβιετικό	 Λαϊκό	
Επίτροπο	για	την	Παιδεία,	Α.	Λουνατσάρσκι,	1920)	διακυβεύεται	η	ίδια	η	θεμελιώδης	σύλληψη	για	το	
συνολικό	έργο	τέχνης	και	η	συνακόλουθη	επενέργειά	της	στον	ρωσικό	πολιτισμό	των	αρχών	του	20ού	
αιώνα.		

Πτυχές	που	θα	διερευνηθούν	είναι	η	διάδραση	του	ατομικού	και	του	συλλογικού,	ο	ρόλος	του	
καλλιτέχνη	ως	μεταμορφωτή	της	πραγματικότητας,	αλλά	και	η	 ιδέα	της	 ταύτισης	 της	 τέχνης	με	 τον	
βίο.		
	
Σοφία	Κρατίδου	

ΠΜΣ	«Κοινωνική	και	Πολιτική	Θεωρία»,	Πάντειο	Πανεπιστήμιο.	



Αναστάσιος	Κρατίδης	
Γλύπτης	–	Αρχιτέκτονας.	

Τίτλος:	Ψυχρός	Πόλεμος:	Η	ανταλλαγή	των	πολιτιστικών	πυρών.	
Περίληψη:	Η	έρευνα	αποπειράται	να	αναδείξει	την	σύγκριση	της	Σοβιετικής	με	την	Δυτική	τέχνη	σαν	
απόρροια	της	 ιδεολογικοπολιτικής	αντιπαράθεσης	του	Ψυχρού	Πολέμου,	στις	δεκαετίες	1950-1960.	
Ποιά	 κοινωνικά	 μηνύματα	 εξέπεμπαν	 τα	 καλλιτέχνικα	 ρεύματα	 της	 περιόδου;	 Ποιά	 ιδεώδη	
ανέδειξαν;		

Αρχικά,	 τα	 βασικά	 ρεύματα	 στα	 οποία	 θα	 αναφερθούμε	 είναι,	 από	 την	 μία,	 τα	 δυτικά:	 ο	
αφηρημένος	 εξπρεσιονισμός,	 η	ποπ	αρτ	 (pop	art),	 ο	μινιμαλισμός	 και	από	 την	άλλη,	 το	ρεύμα	 του	
σοσιαλιστικού	 ρεαλισμού	 στην	 Σοβιετική	 τέχνη.	 Οι	 καλλιτεχνικές	 αυτές	 εκφάνσεις,	 εξέφρασαν	 την	
κοινωνική	 παραγγελία	 της	 εποχής,	 την	 αμφισβήτηση	 δηλαδή,	 στις	 προηγούμενες	 καλλιτεχνικές	
φόρμες	 ως	 μια	 κοινωνική	 αμφισβήτηση	 του	 πολιτισμού	 που	 γέννησε	 δύο	 παγκόσμιους	 πολέμους.	
Παράλληλα,	όμως,	εκφράστηκαν	πρότυπα	και	ιδανικά,	όπως	η	απόλυτη	ελευθερία	του	καλλιτέχνη,	η	
αποδόμηση	της	φόρμας	αλλά	και	η	μαζικότητα	της	απεύθυνσης	και	η	εμπορευματικότητά	της.		

Η	 ιδεολογική	 και	 πολιτική	 διαμάχη	 στο	 πεδίο	 των	 τεχνών	 είχε	 ως	 αφετηρία	 την	 έναρξη	 της	
λειτουργίας	 του	σοβιετικού	“Οίκου	του	Πολιτισμού”,	 το	1947	στο	Βερολίνο	και	συνεχίστηκε	σε	όλη	
την	περίοδο	1947-1959.	Βέβαια,	αποτυπώνεται	και	στις	εκθέσεις	που	προϋπήρχαν,	όπως	η	Μπιενάλε	
της	 Βενετίας,	 η	 οποία	 έπαυσε	 λόγω	 πολέμου	 και	 επανεμφανίστηκε	 το	 1948.	 Ταυτόχρονα	
εμφανίστηκαν	 και	 άλλες	 εκθέσεις,	 όπως	 η	 Ντοκουμέντα	 (Documenta)	 στο	 Κασέλ	 της	 Γερμανίας	 το	
1955.	Οι	εκθέσεις	αυτές	λαμβάνουν	πολιτική	βαρύτητα	σε	ένα	«αγώνα	δρόμου»,	όπου	κοντράρονται	
ο	φιλελευθερισμός	και	ο	σοσιαλισμός	για	να	διατρανώσουν	την	ισχύ	αλλά	και	την	πολιτισμική	τους	
ιστορικότητα	 ως	 κοινωνικά	 συστήματα.	 Αυτό	 φαίνεται	 ιδιαίτερα	 κατά	 την	 διάρκεια	 της	
πραγματοποίησης	της	ανταλλαγής	των	εκθέσεων	σε	Μόσχα	και	Ουάσιγκτον,	το	1959,	στα	πλαίσια	της	
προσπάθειας	άμβλυνσης	των	σχέσεων	των	δύο	μερών.		

Τέλος,	 θα	 εξετάσουμε,	 για	 το	 συγκεκριμένο	 χρονικό	 διάστημα,	 τον	 τρόπο	 με	 τον	 οποίο	
παρενέβησαν	 οι	 θεσμικοί	 φορείς	 των	 κρατών	 της	 κάθε	 πλευράς	 στην	 διαμόρφωση	 τόσο	 των	
καλλιτεχνικών	ρευμάτων,	της	3	3επίσημης	τέχνης	3	3	δηλαδή,	αλλά	κυρίως	των	περιεχομένων	τους.		
Ορισμένες	από	αυτές	τις	εκθέσεις,	όπως	η	Μπιενάλε	της	Βενετίας	και	η	Ντοκουμέντα,	συνεχίζονται	
στις	μέρες	μας.	Άραγε	ποιό	νήμα	συνδέει	την	πορεία	τους	από	το	τέλος	του	πολέμου	μέχρι	και	την	
σημερινή	εποχή;		

Η	 έρευνα	 αποπειράται	 να	 αναδείξει	 την	 σύγκριση	 της	 Σοβιετικής	 με	 την	 Δυτική	 τέχνη	 σαν	
απόρροια	της	 ιδεολογικοπολιτικής	αντιπαράθεσης	του	Ψυχρού	Πολέμου,	στις	δεκαετίες	1950-1960.	
Ποιά	 κοινωνικά	 μηνύματα	 εξέπεμπαν	 τα	 καλλιτέχνικα	 ρεύματα	 της	 περιόδου;	 Ποιά	 ιδεώδη	
ανέδειξαν;		

Αρχικά,	 τα	 βασικά	 ρεύματα	 στα	 οποία	 θα	 αναφερθούμε	 είναι,	 από	 την	 μία,	 τα	 δυτικά:	 ο	
αφηρημένος	 εξπρεσιονισμός,	η	ποπ	αρτ	 (pop	art),	 ο	μινιμαλισμός	 και	από	 την	άλλη,	 το	ρεύμα	 του	
σοσιαλιστικού	 ρεαλισμού	 στην	 Σοβιετική	 τέχνη.	 Οι	 καλλιτεχνικές	 αυτές	 εκφάνσεις,	 εξέφρασαν	 την	
κοινωνική	 παραγγελία	 της	 εποχής,	 την	 αμφισβήτηση	 δηλαδή,	 στις	 προηγούμενες	 καλλιτεχνικές	
φόρμες	 ως	 μια	 κοινωνική	 αμφισβήτηση	 του	 πολιτισμού	 που	 γέννησε	 δύο	 παγκόσμιους	 πολέμους.	
Παράλληλα,	όμως,	εκφράστηκαν	πρότυπα	και	ιδανικά,	όπως	η	απόλυτη	ελευθερία	του	καλλιτέχνη,	η	
αποδόμηση	της	φόρμας	αλλά	και	η	μαζικότητα	της	απεύθυνσης	και	η	εμπορευματικότητά	της.		
Η	 ιδεολογική	 και	 πολιτική	 διαμάχη	 στο	 πεδίο	 των	 τεχνών	 είχε	 ως	 αφετηρία	 την	 έναρξη	 της	
λειτουργίας	 του	σοβιετικού	“Οίκου	του	Πολιτισμού”,	 το	1947	στο	Βερολίνο	και	συνεχίστηκε	σε	όλη	
την	περίοδο	1947-1959.	Βέβαια,	αποτυπώνεται	και	στις	εκθέσεις	που	προϋπήρχαν,	όπως	η	Μπιενάλε	
της	 Βενετίας,	 η	 οποία	 έπαυσε	 λόγω	 πολέμου	 και	 επανεμφανίστηκε	 το	 1948.	 Ταυτόχρονα,	
εμφανίστηκαν	 και	 άλλες	 εκθέσεις,	 όπως	 η	 Ντοκουμέντα	 (Documenta)	 στο	Κασέλ	 της	 Γερμανίας	 το	
1955.	Οι	εκθέσεις	αυτές	λαμβάνουν	πολιτική	βαρύτητα	σε	ένα	«αγώνα	δρόμου»,	όπου	κοντράρονται	
ο	φιλελευθερισμός	και	ο	σοσιαλισμός	για	να	διατρανώσουν	την	ισχύ	αλλά	και	την	πολιτισμική	τους	
ιστορικότητα	 ως	 κοινωνικά	 συστήματα.	 Αυτό	 φαίνεται	 ιδιαίτερα	 κατά	 την	 διάρκεια	 της	
πραγματοποίησης	της	ανταλλαγής	των	εκθέσεων	σε	Μόσχα	και	Ουάσιγκτον,	το	1959,	στα	πλαίσια	της	
προσπάθειας	άμβλυνσης	των	σχέσεων	των	δύο	μερών.		



Τέλος,	 θα	 εξετάσουμε,	 για	 το	 συγκεκριμένο	 χρονικό	 διάστημα,	 τον	 τρόπο	 με	 τον	 οποίο	
παρενέβησαν	 οι	 θεσμικοί	 φορείς	 των	 κρατών	 της	 κάθε	 πλευράς	 στην	 διαμόρφωση	 τόσο	 των	
καλλιτεχνικών	ρευμάτων,	της		“επίσημης	τέχνης”	δηλαδή,	αλλά	κυρίως	των	περιεχομένων	τους.		
Ορισμένες	από	αυτές	τις	εκθέσεις,	όπως	η	Μπιενάλε	της	Βενετίας	και	η	Ντοκουμέντα,	συνεχίζονται	
στις	μέρες	μας.	Άραγε	ποιό	νήμα	συνδέει	την	πορεία	τους	από	το	τέλος	του	πολέμου	μέχρι	και	την	
σημερινή	εποχή;		
	
	

Κεντρική	Ομιλία		

Πηνελόπη	Πετσίνη	
Δρ.	Τεχνών	και	Ανθρωπιστικών	Επιστημών	

Τίτλος:	Προλεταριακή	Κουλτούρα	και	Καλλιτεχνική	Πρωτοπορία:	Η	Φωτογραφία	τις	πρώτες	δεκαετίες	
μετά	την	Οκτωβριανή	Επανάσταση.	

Περίληψη:	 Ανάμεσα	στα	πιο	 κρίσιμα	 ζητήματα	που	αντιμετώπισαν	 οι	 μπολσεβίκοι	 το	 1917	 ήταν	 η	
δημιουργία	 καινούργιων	 νοημάτων	ως	 προς	 το	 παρελθόν,	 το	 παρόν	 και	 το	 μέλλον.	 Η	Οκτωβριανή	
Επανάσταση,	 πάνω	 απ’	 όλα,	 αμφισβήτησε	 τους	 παλιούς	 τρόπους	 αντίληψης	 και	 ερμηνείας	 του	
κόσμου	 και	 επιχείρησε	 να	 αλλάξει	 τις	 έως	 τότε	 παγιωμένες	 συμπεριφορές	 και	 πεποιθήσεις,	
εισάγοντας	 νέα	 σύμβολα,	 τελετουργικά	 και	 εικονογραφίες.	 Η	 υπεράσπιση	 της	 Επανάστασης,	 η	
διεκδίκηση	 ενός	 νέου	 τρόπου	 ζωής,	 η	 διάδοση	 των	 καινούργιων	 αντιλήψεων	 υπήρξαν	 κυρίαρχα	
επίδικα	 για	 την	 καλλιτεχνική	πρωτοπορία	 της	 εποχής,	που	 έκρινε	πως	οι	 σύγχρονες	μορφές	 τέχνης	
μπορούν	 να	 γίνουν	 κατανοητές	 από	 τις	 μάζες	 και	 να	 διαδώσουν	 ευρύτατα	 τις	 νέες	 ριζοσπαστικές	
ιδέες.	Κατά	την	τεράστια	αυτή	διαδικασία	κινητοποιήθηκε	ένας	μεγάλος	αριθμός	καλλιτεχνών,	από	
τα	εικαστικά	και	την	φωτογραφία	έως	την	ποίηση,	το	θέατρο	και	τον	κινηματογράφο.		

Μέσα	 από	 αφίσες,	 έντυπα,	 τοιχογραφίες,	 δρώμενα	 ή	 κινηματογραφικές	 ταινίες,	 πρακτικά	
δηλαδή	με	κάθε	δυνατό	μέσο,	ο	λεγόμενος	«Στρατός	της	Τέχνης»	προσπάθησε	να	μεταδώσει	 ιδέες,	
αξίες	και	ιδανικά	που	θα	έκαναν	πραγματικότητα	το	όραμα	της	νέας	κοινωνίας.	Και,με	δεδομένο	τον	
τεράστιο	 αναλφαβητισμό,	 καθώς	 και	 την	 ισχυρή	 οπτική	 παράδοση	 της	 χώρας,	 η	 εικόν	 α	 υπήρξε	
κομβικής	σημασίας	σε	αυτή	τη	διαδικασία.		

Η	 εισήγηση	 επιχειρεί	 μια	 συνοπτική	 και	 ταυτόχρονα	 κριτική	 παρουσίαση	 του	 ρόλου	 της	
φωτογραφίας	 στις	 πρώτες	 δεκαετίες	 της	 επανάστασης,	 που	 εκτείνεται	 από	 την	 πασίγνωστη	 Νέα	
Οπτική	 της	καλλιτεχνικής	πρωτοπορίας	 της	Ομάδας	Lef	 και	 το	έργο	 του	Αλεξάντρ	Ροντσένκο,	ως	 το	
Φωτογραφικό	Κίνημα	των	Εργατών	(Worker-Photography	Movement)	της	δεκαετίας	του	1920	και	του	
1930	το	οποίο	παραμένει	ένα	ανεξερεύνητο	κεφάλαιο	στην	ιστορία	της	φωτογραφίας.	

	
	

Συνεδρία:	Μουσειακές	πρακτικές	κατά	τη	Σοβιετική	και	μετα-σοβιετική	περίοδο		

Juliette	Milbach	
PhD	Research	Associate	at	CERCEC	(EHESS/CNRS)	Center	for	Russian,	Caucasian	and	Central	European	

Studies	
Title:	Symbols	of	the	Russian	Revolution	in	Soviet	painting.	
Abstract:	This	talk	will	be	about	the	symbols	of	the	Russian	Revolution	in	the	Soviet	painting	from	the	
very	beginning	–	from	the	last	months	of	1917	-	to	the	collapse	of	the	Soviet	Union.	The	symbols	are	
the	 red	 flag,	 the	 hammer	 and	 sickle,	 the	 red	 star.	 Events	 related	 to	 the	 Revolution	 (Assault	 on	 the	
Winter	Palace	etc)	will	also	be	discussed.		

We	will	 interrogate	the	symbols	themselves	and	their	evolution	throughout	the	Soviet	era.	Our	
corpus	will	be	elaborate	on	a	double	basis.	First,	the	images	that	were	published	in	the	most	popular	
artistic	journals	(such	as	Iskusstvo,	Tvortchesvo,	Iskusstvo	i	massy,	sovetskoe	iskusstvo,	khudojnik)	and	
in	some	of	the	more	received	journals	such	as	Izvestia.	Secondly,	the	paintings	that	were	exhibited	in	



Moscow	and	Petersburg	during	that	time.	As	such,	we	will	look	into	3	axes	that	pose	major	problems	
for	new	analyses	of	soviet	art.		

First,	the	evolution	of	the	symbols.	In	that	way,	we	will	ask	what	role	symbols	can	play	in	jubilee	
exhibition,	which	 are	 held	 every	 5	 years,	 for	 the	 definition	 of	 the	 Russian	 Revolution	 iconography?	
Second,	how	the	paintings	try	to	suggest	something	different	from	the	photography	or	the	litterature?	
Third,	are	the	artists	specialized	in	that	field?		

Trying	to	find	the	Russian	Revolution	symbols	in	the	Soviet	painting	in	those	3	ways	will	therefore	
allow	us	to	ditinguish	the	pure	and	brutal	propaganda	from	some	very	 interesting	artistic	responses.	
Indeed,	the	use	of	the	very	politics	symbols	could	be	a	way	to	create	an	original	aesthetic	for	some	of	
the	best	Soviet	artists.		
	
Irene	Gerogianni		

PhD	 in	 History	 of	 Art,	 Aristotle	 University	 of	 Thessaloniki.	 Teaching	 Fellow,	 Department	 of	 Theory	 and	
History	of	Art,	Athens	School	of	Fine	Arts..		
Title:	 History	 Will	 Repeat	 Itself:	 Strategies	 of	 Re-enactment	 and	 Participation	 in	 Russian	 Mass	
Spectacles,	and	Performance	Art	
Abstract:	Monumental,	open-air	spectacles	featuring	thousands	of	“actors”	and	tens	of	thousands	of	
spectators	were	a	 form	of	 theatre	 that	emerged	after	 the	1917	Revolution	 in	Russia.	These	massive	
shows	 were	 characterized	 by	 collectivity	 —both	 in	 terms	 of	 script	 and	 direction—,	 by	 thorough	
organisation	and	the	participation	of	different	sections	of	society,	such	as	workers,	soldiers,	students	
and	artists.	The	themes	of	mass	spectacles	were	drawn	from	the	events	of	the	Russian	Revolution	and	
the	 Civil	 War,	 and	 their	 realisation	 was	 part	 of	 a	 wider	 framework	 of	 celebrations	 for	 important	
anniversaries	that	followed	October	1917.	For	example,	the	Storming	of	the	Winter	Palace	took	place	
on	 November	 7th	 1920,	 as	 part	 of	 the	 anniversary	 celebrations	 of	 the	 October	 Revolution,	 and	
consisted	 of	 the	 re-enactment	 of	 the	 Bolsheviks'	 invasion	 in	 1917	 of	 the	 winter	 palace,	 where	 the	
Interim	 Government	 was	 established.	 The	 Storming	 of	 the	 Winter	 Palace,	 however,	 was	 more	
important	 than	 previous	 efforts,	 not	 only	 because	 of	 its	 size,	 but	 also	 on	 account	 of	 the	 novelty	 of	
theatre	 director	 Nikolai	 Evreinov,	 who	 was	 responsible	 for	 its	 general	 production,	 to	 seek	 out	 the	
participants	of	the	real	event	and	to	include	them	in	the	re-enactment.	As	Russian	mass	spectacles	are	
recognized	among	the	origins	of	performance	art,	the	paper	aims	to	document	the	links	between	the	
two	and	map	out	those	practices	of	performance	art	which	attempted	to	convey	historical	events	and	
often	used	 the	original	participants	as	 tokens	of	 “authenticity”.	 Finally,	 the	paper	aims	 to	bring	 into	
this	 discussion	 the	 recent	 interest	 that	 surrounds	 the	 re-enactment	of	 performance	 art	 pieces	 from	
the	beginnings	of	the	medium,	a	practice	that	turns	artworks	into	unique	historical	events.	
	
Konstantina	Drakopoulou	

Dr.	Art	Historian,	Research	Fellow	-	Department	of	Archaeology	and	the	History	of	Art,	University	of	Athens	
Victoria	Ferentinou	Dr	
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Art	Historian,	Curator,	Assistant	Professor	at	the	Facultatea	de	Arte	Vizuale	și	Design,	Universitatea	de	Arte,	
“George	Enescu”,	Iași	Romania	
Title:	Art	belongs	to	the	people”:	Anti-institutional	Exhibition	strategies	of	the	Greek	and	Romanian	
Neo-Avant	Garde.	
Abstract:	 During	 the	 troubled	 days	 of	May	 ’68,	 the	War	 in	 Vietnam,	 the	 Spring	 of	 Prague	 and	 the	
Colonels’	 Dictatorship	 in	 Greece	 (1967-1973),	 and	 further	 into	 the	 1980s,	many	 Greek	 artists	 were	
opposed	to	the	commercial	network	of	galleries.	Soon	enough,	initially	on	an	informal	level	and	more	
consistently	since	1978,	the	Art	Group	4+	emerged	as	the	most	radical	artistic	collective	by	resorting	to	
the	 avant-garde’s	 art-activist	 “interventionism”	 and	 anti-institutional	 stance.	 Although	 moving	
between	different	idioms	and	media,	all	group	members	were	inspired	by	the	political	project	of	the	
Russian	 revolution	and	often	cited	 the	well-known	statement	 that	 “art	belongs	 to	 the	people,”	 thus	



adhering	 to	 the	 idea	 that	 art	 should	 be	 accessible	 to	 the	 masses	 and	 operate	 as	 a	 means	 of	
understanding	and	transforming	the	world.	By	employing	practices	such	as	exhibiting	outside	galleries,	
producing	 non-purchasable	 works,	 working	 collectively	 on	 community	 and	 solidarity	 projects,	 and	
engaging	 the	 wider	 public	 in	 the	 creative	 process,	 they	 managed	 to	 bring	 down	 official	 artistic	
institutions	 and	 the	 galleries’	 system,	 to	 avoid	 assimilation	 by	 the	 art	 market	 and	 resist	 the	
exclusionary	and	hierarchical	principles	of	the	art	world.	Moreover,	they	formulated	novel	exhibition	
tactics	by	establishing	their	own	run	space,	which	became	a	hub	of	progressive	artistic	events.		

Of	special	importance	was	their	initiative	to	put	their	own	original	postcards	for	sale	on	a	street	
at	the	centre	of	Athens	and	in	certain	bookstores	in	the	second	half	of	the	1970s.	In	the	still	politically	
tense	period	of	 the	 regime	change	 in	Greece,	 right	after	 the	 fall	of	 the	military	dictatorship,	 this	art	
practice	focused	on	a	politically	subversive	imagery	triggered	by	the	dictatorship’s	violence,	the	lack	of	
political	freedom	and	of	the	freedom	of	expression.	This	collective	project,	grounded	upon	the	potent	
concept	 of	 the	 free	 exchange	 of	 postal	 messages	 between	 artists	 and	 audience,	 can	 be	 both	
understood	 as	 an	 anti-institutional	 statement	 concerning	 the	 artwork,	 its	 production	 and	 capitalist	
consumption,	and	as	an	alternative	public	intervention.	

This	 paper	 would	 explore	 in	 depth	 the	 aforementioned	 gesture	 that	 has	 not	 yet	 attracted	
scholarly	 attention.	 It	will	 further	 juxtapose	 this	 case-study	with	 the	practice	of	mail	 art,	marginally	
existing	 as	 a	 form	 of	 art	 activism	 since	 the	 1970s	 in	 neighbouring	 Romania,	 during	 a	 “totalitarian	
sultanistic”	 regime.	Our	 primary	 objective	 is	 to	 sketch	 out	 the	 reasons	 for	 the	 appropriation	 of	 art-
activist	methods	by	Greek	and	Romanian	artists	who	had	both	experienced,	almost	concurrently,	the	
politics	 of	 totalitarian	 regimes	but	 also	worked	 in	 the	 context	 of	 the	neo	 avant-garde	 in	 the	Balkan	
territory.	We	will	also	trace	common	patterns	considering	the	social	 function	of	these	practices,	and	
their	 potential	 to	 subvert	 institutional	 structures	 and	 effect	 communication	 with	 a	 wider	 public.	
Furthermore	 we	 will	 investigate	 forms	 of	 criticism	 produced	 by	 the	 artists	 to	 counter	 ideological	
proscriptions	and	control	over	the	artistic	endeavor	and	cultural	life.	
	
Dimitra	Gkitsa	

Mphil/PhD	Candidate	Department	of	Visual	Cultures	Goldsmiths,	University	of	London.	
Title:	Collective	 curating	 in	 the	post-socialist	 space:	From	kommunalka	and	apartment	exhibitions	 to	
self-organization.	
Abstract:	 In	 Bulgakov’s	 novel	 The	 Master	 and	 Margarita,	 the	 communal	 apartment	 acquires	 a	
supernatural	and	metaphysical	setting	in	which	even	the	devil	himself	appears	surprised	by	the	blurry	
boundaries	 between	 public	 and	 private	 life	 and	 the	 “divisibility	 of	 the	 dwelling	 space”1

	
in	Moscow.	

Although	communal	housing	appeared	in	the	soviet	city	following	the	revolution	of	1917	as	a	response	
to	 the	 housing	 crisis	 and	 as	 a	 way	 to	 appropriate	 private	 ownership,	 communal	 apartments	 soon	
became	a	social	institution	and	a	revolutionary	experiment	that	aimed	to	reconstruct	every	aspect	of	
the	everyday	life	and	subjectivity.	During	the	Stalinist	government,	these	apartments	functioned	as	a	
common	space	 to	exhibit	unofficial	art2	and	 they	defined	 the	emergence	of	 the	 second	wave	of	 the	
Russian	avant-garde.	On	 the	other	hand,	 following	 the	 collapse	of	 the	 communist	 regime	 in	 the	 so-
called	 “former	 East”,	 the	 post-socialist	 condition	 firmly	 developed	 and	 promoted	 the	 advance	 of	
neoliberal	ideology:	the	praise	of	the	sacred	mechanisms	of	the	free	market,	the	withering	away	of	the	
welfare	state,	rapid	privatizations,	and	as	such	new	social	struggles	over	the	commons.		
But	 why	 is	 it	 important	 to	 reconsider	 the	 commons	 and	 spaces	 of	 commonality	 during	 today’s	
capitalist	realism?	Is	there	a	tactic	and	methodology	to	generate	anew	micro-politics	of	commoning	in	
the	everyday	via	the	curatorial	and	artistic	practice?	Drawing	on	projects	of

	
communal	living	and	sites	

of	commonality	in	the	Soviet	Russia	in	dialogue	with	its	unofficial	apartment	exhibitions,	this	paper	will	

																																																								
1	Svetlana	Boym,	Common	Places:	Mythologies	of	the	Everyday	life	in	Russia,	Harvard	University	Press,	Cambridge,	
Massachusetts	&	London,	1994,	136.		
2	Unofficial	artists	were	artists	who	did	not	belong	to	the	Moscow	Union	of	Soviet	Artists	or	any	other	official	
structures	and	as	such	they	had	no	right	to	studios	or	any	legal	means	to	sell	their	art.	



focus	 primarily	 on	 contemporary	 practices	 of	 collective	 curating	 in	 the	 post-socialist	 space	
interrogating	the	political,	social	and	cultural	implications	of	self-organized	structures	of	collectivity	in	
the	 arts.	 Revisiting	 the	 concept	 of	 the	 commons	 and	 more	 crucially,	 the	 being-in-common	 as	 a	
constant	process	and	struggle,	becomes	a	way	of	asking	how	we	might	find	new	tactics	of	generating	
and	sustaining	social	relations,	not	through	economic	transactions	and	institutional	infrastructure,	but	
by	establishing	basic	relations	of	conviviality,	trust	and	mutuality.		
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Title:	Defining	Art	as	Revolution:	From	Formalism	and	the	First	Avant-Gardes	to	Post-Structuralism	and	
the	Second	Avant-Gardes.	
Abstract:	This	paper	investigates	the	20th	century	definition	of	art	as	revolution.	Its	approach	is	meta-
semiotic	and	epistemological,	and	aims	to	draw	comparisons	between	the	parallel	paths	of	semiotic	
theory	and	avant-garde	arts,	as	they	were	formed	around	two	turning	points	of	world	history:	October	
1917	and	May	1968.	On	the	one	hand,	in	the	beginning	of	the	20th	century,	the	institution	of	art	was	
shaken	by	artists	 self-defined	as	avant-garde,	on	 the	militant	model	of	 revolutionary	politics.	Avant-
garde	 art	 combines	 formal	 experimentation	 with	 ideological	 radicalism,	 and	 all	 its	 defining	
characteristics	 result	 from	 a	 constitutive	 questioning	 of	 established	 categories,	 including	 the	
oppositions	 between	 form	 and	 content,	 as	 well	 as	 between	 art	 and	 politics.	 There	 were	 two	 peak	
periods	 of	 avant-garde	 art	 movements:	 the	 first	 or	 ‘historical’	 avant-gardes	 of	 the	 early	 twentieth	
century	up	to	the	1930s,	and	the	second	or	‘neo-avant-gardes’,	mainly	during	the	1960s	and	1970s.	On	
the	 other	 hand,	 semiotics,	 a	 science	 that	 was	 also	 born	 in	 the	 beginning	 of	 the	 20th	 century,	
constituted	 an	 epistemological	 rupture	 by	 emptying	 meaning	 of	 its	 metaphysical	 burden	 and	
advocating	the	‘readability’	of	all	cultural	products.	Semiotic	theories	gained	visibility	in	the	1910s	and	
1920s,	with	the	movement	of	Russian	Formalism,	and	in	the	1960s	and	1970s,	with	the	cultural	craze	
of	Structuralism	and	Post-Structuralism.	Semiotic	definitions	of	art	were	very	much	formed	in	a	two-
way	 interaction	 with	 avant-garde	 art	 practices,	 and	 on	 a	 revolutionary	 model.	 For	 example,	 Viktor	
Shklovsky’s	essay	‘Art	as	Technique’,	written	in	Russia	in	1917,	obviously	models	its	definition	of	art	as	
‘defamiliarization’	 on	 a	 revolutionary	 reference;	 Julia	 Kristeva	 is	 even	more	 outspoken	 in	 her	 1974	
post-structuralist	 La	 révolution	 du	 langage	 poétique	 [the	 revolution	 of	 poetic	 language].	 From	 the	
Russian	 Formalists	 to	 the	 Post-structuralists,	 ‘revolution’,	 ‘art’	 and	 ‘avant-garde	 art’	 share	 the	 same	
conceptual	structure:	they	are	acts	of	rupture	with	an	existing	structure	and,	possibly,	the	foundation	
of	a	new	one.	There	is	no	doubt	that	the	subtext	of	the	semiotic	and	avant-garde	definitions	of	art	is	
political,	 and	 it	 is	 no	 mere	 coincidence	 that	 they	 were	 formed	 around	 the	 significant	 historical	
moments	of	 the	Revolution	of	1917	and	 the	uprisings	of	1968.	What	 is	 interesting,	however,	 is	 that	
they	 do	 not	 immediately	 or	 necessarily	 refer	 to	 politics	 as	 the	 content	 of	 art;	 what	 they	 define	 as	
revolutionary	 is	 art’s	 structure	 and	 function.	 The	 paper	 examines	 some	 implications	 of	 these	
definitions,	drawing	its	examples	from	the	history	of	avant-garde	cinema.		
	 	



	
Δωροθέα	Κοντελετζίδου	

Δρ.	Ιστορικός/Θεωρητικός	της	Τέχνης	
Τίτλος:	 Η	 θέση	 &	 ο	 ρόλος	 των	 καλλιτεχνών	 στο	 σύστημα	 πολιτιστικής	 παραγωγής.	 Ουτοπίες	 ή	
πραγματικότητες	της	τέχνης;	
Περίληψη:	100	χρόνια	από	τη	Ρώσικη	Επανάσταση	και	εν	τω	μεταξύ	η	εικόνα,	η	Τέχνη	αποτέλεσε	και	
αποτελεί	 εργαλείο	 χειραγώγησης	 αλλά	 και	 ανάδειξης	 των	 μη	 ορατών	 διαδικασιών	 της	
πραγματικότητας	 αλλά	 και	 του	 πλαισίου	 αυτού	 που	 διαμορφώνει	 η	 αγορά	 τέχνης.	 Στην	 παρούσα	
εισήγηση	θα	προσεγγίσουμε	τις	μορφές	τέχνης	μέσα	από	τις	οποίες	καλλιτέχνες	αλλά	και	ακτιβιστές,	
διαμέσου	των	ριζοσπαστικών	δράσεων	τους	ή	του	έργου	τους	αντιστάθηκαν	στα	διαμορφωμένα	από	
τα	κέντρα	αγοράς	της	τέχνης	και	πως	όρισαν	ή	καθόρισαν	την	όποια,	μετέπειτα,	εξέλιξη	στην	Τέχνη.	
Από	 τον	 Marcel	 Duchamp	 στον	 Guy	 Débord	 αλλά	 και	 από	 τον	 Joseph	 Beuys	 στις	 Documenta	 μια	
‘διαδρομή’	 αντίστασης	 στην	 κατανάλωση	 της	 τέχνης	 και	 της	 εικόνας.	 Θέσεις	 και	 αντιθέσεις	 που	
διαμόρφωσαν	τις	νέες	θέσεις	στη	Σύγχρονη	Τέχνη.	Στις	νέες	αυτές	τάσεις	έκφρασης	και	συνδέσεων	
της	τέχνης	που	συνοδεύτηκαν	με	την	απόρριψη	των	μεγάλων	αφηγήσεων	και	της	νεωτερικότητας,	η	
τομή	με	το	παρελθόν	και	οι	τάσεις	προς	την	εξέλιξη		και	την	πρόοδο,		αναδείχθηκαν	απ’	το	κεφάλαιο	
το	 οποίο	 εκφράσθηκε,	 κυρίως,	 μέσα	 από	 τις	 κοινωνικές	 σχέσεις.	 Σε	 αντίθεση	 με	 τις	 ιστορικές	
πρωτοπορίες	 που	 προέκυψαν	ως	 μια	 συνειδητή	 αντίσταση	 στον	 δυτικό	 πολιτισμό	 η	 μεταμοντέρνα	
οπτική,	 αρχής	 γενομένης	 τη	 δεκαετία	 του	 1960,	 ορίζεται	 απ’	 την	 αδιαφορία	 στο	 πρωτότυπο,	 το	
αυθεντικό	κι	από	το	ενδιαφέρον	της	για	μια	κριτική	αποδόμηση	της	νεωτερικής	τέχνης.	Στο	πλαίσιο	
αυτό	οι	νέες	διεκδικήσεις	των	κοινωνικών	κινημάτων,	 ‘συσπειρώνονται’,	ο	κόσμος	της	τέχνης,	όπως	
σε	 κάθε	 άλλο	 κοινωνικό	 πεδίο,	 άρθρωσε	 τη	 ‘σχεσιακή’	 της	 θέση,	 την	 ενεργή	 της	 συμμετοχή	 στο	
κοινωνικό	και	πολιτικό	γίγνεσθαι.		

Τα	 ερωτήματα	 που	 Θα	 τεθούν	 αφορούν	 κατά	 πόσο	 ο	 σύγχρονος	 καλλιτέχνης	 είναι	
αποδεσμευμένος	 από	 τα	 αστικά	 και	 αισθητικά	 πρότυπα	 και	 αναζητώντας	 μια	 άμεση	 σχέση	 με	 την	
παραγωγή,	 τη	 τεχνολογία,	 τα	υλικά,	 χαρτογραφεί	 ένα	νέο	όραμα	για	 κοινωνική	αλλαγή	όπως	αυτή	
του	Βασίλη	Καντίνσκυ	που	την	ονόμασε	«Μεγάλη	Ουτοπία».	
	
Δώρα	Κεχαγιά	

Θεατρολόγος,	ΜΑ	Ιστορία	και	Θεωρία	Τέχνης	και	Επιμέλεια	Εκθέσεων,	Πανεπιστήμιο	Ιωαννίνων	
Τίτλος:	«GOSET:	το	εβραϊκό	θέατρο	της	Μόσχας	την	εποχή	της	Οκτωβριανής	Επανάστασης»				
Περίληψη:	Το	Εβραϊκό	Θέατρο	της	Μόσχας	ή	GOSET	(ГОСЕТ)	υπήρξε	ένας	πρωτοποριακός	θεατρικός	
οργανισμός	 στη	 Σοβιετική	 Ρωσία.	 Ιδρύθηκε	 το	 1919	 από	 τον	 Alexander	 Granowski	 ως	 Εργαστήρι	
Εβραϊκού	 Θεάτρου	 στην	 Αγία	 Πετρούπολη	 και	 ένα	 χρόνο	 μετά,	 αφού	 καταλήφθηκε	 από	 τη	 Λαϊκή	
Επιτροπή	Διαφωτισμού,	μεταφέρθηκε	στη	Μόσχα	και	μετονομάστηκε	σε	Κρατικό	Εβραϊκό	Θέατρο.	Ο	
πολιτιστικός	 του	 ρόλος	 ήταν	 ιδιαίτερα	 σημαντικός	 και	 πολύ	 συχνά	 χαρακτηριζόταν	 ως	 πρότυπο	
καλλιτεχνικό	 επίτευγμα	 του	 κομμουνισμού.	 Σε	 αυτό	 εργάστηκαν	 σπουδαίοι	 καλλιτέχνες	 όπως	 ο	
Solomon	Michoels,	ο	Mark	Chagal,	o	Natan	Altman	και	άλλοι.		

Το	GOSET	δημιουργήθηκε	σε	μια	εποχή	που	η	κυβέρνηση	ενθάρρυνε	την	ανάπτυξη	της	εβραϊκής	
γλώσσας	και	κουλτούρας.	Αυτή	ούτως	ή	άλλως	ήταν	η	πολιτική	με	την	οποία	αντιμετωπιζόταν	κάθε	
εθνική	 μειονότητα	 που	 βρίσκονταν	 στην	 επικράτεια	 της	 Σοβιετικής	 Ένωσης.	 Η	 Επανάσταση	
συνάντησε	 δύο	 τύπους	 εβραϊκής	 θεατρικής	 παράδοσης	 στη	 Ρωσία:	 η	 μία	 εβραϊκή	 (hebrew)	 που	
αντλούσε	υλικό	κυρίως	από	την	αρχαία	επική	και	θρησκευτική	ποίηση	και	συνδεόταν	ιδεολογικά	με	
το	ανερχόμενο	σιωνιστικό	κίνημα	και	η	άλλη	γίντις,	που	αφορούσε	κυρίως	θέματα	λαϊκά,	κωμικά	και	
σατυρικά.	Το	GOSET,	παράλληλα	με	την	παρακολούθηση	αυτών	των	ρευμάτων,	εργαζόταν	κυρίως	για	
τη	 στήριξη	 του	 καθεστώτος:	 επιχειρούσε	 μέσα	 από	 διασκευές	 ή	 πρωτότυπα	 έργα	 να	 αναδείξει	
θέματα	 όπως	 η	 πάλη	 των	 τάξεων	 και	 η	 εναντίωση	 στη	 θρησκεία.	 To	 ρεπερτόριο	 περιελάμβανε	
κλασικά	 εβραϊκά	 έργα,	 σύγχρονες	 παραγωγές	 αλλά	 και	 έργα	 του	 παγκόσμιου	 θεάτρου	
μεταφρασμένα	 στα	 γίντις	 ενώ	 η	 τεχνική	 του	 (σκηνοθεσία,	 σκηνογραφία	 κλπ)	 παρακολουθούσε	 τις	
συμβολιστικές	και	εξπρεσιονιστικές	τάσεις	–	πολιτικό	όχημα	της	εποχής.			

Μετά	 τον	 πόλεμο	 όμως	 το	 κλίμα	 θα	 άρχιζε	 να	 αλλάζει.	 Το	GOSET	 μπήκε	 στο	 στόχαστρο	 της	



‘αντικοσμοπολίτικης	 εκστρατείας’	 που	 εξαπέλυσε	 το	 σταλινικό	 καθεστώς.	 Οι	 Ρωσοεβραίοι	
διανοούμενοι	 ονομάζονταν	 υποτιμητικά	 ‘κοσμοπολίτες	 χωρίς	 ρίζες’	 και	 κατηγορούνταν	 για	 εθνική	
προδοσία,	‘φορμαλισμό’,	‘αισθητικισμό’,	έλλειψη	πατριωτισμού	και	υποταγή	στα	δυτικά	πρότυπα.	Οι	
διώξεις	 δεν	 άργησαν	 να	 ξεκινήσουν	 και	 μετά	 από	 ένα	 κύμα	 συλλήψεων	 και	 τη	 δολοφονία	 του	
διευθυντή	Michoels,	το	θέατρο	έκλεισε	τον	Νοέμβριο	του	1949.		

Ο	Zygmund	Bauman	στο	έργο	του	Η	Νεωτερικότητα	και	το	Ολοκαύτωμα	 (1989),	αναφέρει	πως	
στη	 σύγχρονη	 Ευρώπη,	 το	 εβραϊκό	 πρόβλημα	 προέκυπτε	 εκτός	 των	 άλλων	 και	 σαν	 πολιτιστικό	
πρόβλημα.	Μας	θυμίζει	τα	λογια	της	Hannah	Arendt	που	υποστήριζε	πως	«οι	Εβραίοι	μπορούσαν	να	
ξεφύγουν	από	τον	 ιουδαϊσμό	αλλά	όχι	από	την	εβραϊκότητα».	Το	άρθρο	θέλει	 να	παρακολουθήσει	
την	 πορεία	 του	 GOSET	 ως	 έναν	 εβραϊκό	 πολιτιστικό	 οργανισμό	 στο	 πλαίσιο	 της	 επαναστατικής	
πολιτικής	της	Σοβιετικής	Ένωσης.	Παράλληλα	θέλει	να	θέσει	ερωτήματα	σχετικά	με	την	χρήση	και	τη	
σημασιοδότηση	 του	 όρου	 του	 κοσμοπολιτισμού	 καθώς	 και	 τη	 σύνδεσή	 του	 με	 την	 εβραϊκή	
ταυτότητα,	σε	διάφορες	ιστορικές	στιγμές	και	εκδοχές.		
	
	

Συνεδρία:	Επιρροές	και	επίδραση	στην	Ελλάδα	

Κατερίνα	Καραγεώργου		
ΜΑ	των	Τμημάτων	Μουσικών	Σπουδών	και	Μ.Μ.Ε.,	Εθνικό	Καποδιστριακό	Πανεπιστήμιο	Αθηνών	

Τίτλος:	Η	μουσική	ως	πολιτικός	συμβολισμός:	μια	προσέγγιση	της	επιρροής	των	ρωσικών	τραγουδιών	
στα	αντάρτικα	της	ελληνικής	Αντίστασης.	
Περίληψη:	Η	συγκεκριμένη	παρουσίαση	εντάσσεται	στη	θεματική	ενότητα	που	αφορά	την	επιρροή	
της	 σοβιετικής	 τέχνης	 καθώς	 και	 τον	 τρόπο	 πρόσληψής	 της	 από	 άλλες	 χώρες,	 εστιάζοντας	 σε	 μια	
συγκεκριμένη	ιστορική	στιγμή	της	Ελλάδας,	αυτή	της	κατοχικής	Αντίστασης.	Κύριος	στόχος	είναι	μια	
προσπάθεια	διερεύνησης	και	ανάλυσης	του	συμβολικού	ρόλου	της	μουσικής	–	αν	και	εφόσον	αυτός	
υφίσταται	–	σε	επίπεδο	μελωδικό	και	στιχουργικό,	στα	δημοφιλή	τραγούδια	της	σοβιετικής	Ρωσίας	
και	στα	ελληνικά	αντάρτικα,	έτσι	όπως	αυτά	αναδείχτηκαν	από	τη	δράση	του	Ε.Α.Μ.	και	του	Ε.Λ.Α.Σ.		

Αρκετά	ελληνικά	αντάρτικα	τραγούδια	όπως	Ο	Ύμνος	του	Ε.Α.Μ.,	Σαν	Ατσάλινο	Τείχος,	Μαύρα	
Κοράκια,	 Η	 Διεθνής,	 Από	 Κάμπους	 και	 Λαγκάδια	 δανείστηκαν	 τη	 μελωδία	 από	 δημοφιλή	 ρωσικά	
τραγούδια	 	της	σοβιετικής	περιόδου.	Ωστόσο,	η	επίσημη	χορωδία	του	Κόκκινου	Στρατού	ερμηνεύει	
τα	επικά	αλλά	και	φολκλορικά	τραγούδια	εκπροσωπώντας	την	επίσημη	εξουσία	και	τιμώντας	τη	νίκη	
του	ρωσικού	λαού	μέσα	από	την	επανάσταση,	ενώ	τα	παράνομα	αντάρτικα	τραγουδιούνται	από	τους	
πολεμιστές	και	τους	υποστηρικτές	του	Ε.Λ.Α.Σ.	στα	βουνά	με	την	ελπίδα	της	νίκης.	

Τα	 ερωτήματα	 που	 θα	 απασχολήσουν	 τη	 συγκεκριμένη	 παρουσίαση	 αφορούν	 τα	
χαρακτηριστικά	αυτών	των	μουσικών	«δανείων»,	καθώς	και	τον	πιθανό	ρόλο	της	μελωδίας	ως	φορέα	
συγκεκριμένων	ιδεολογικών	χαρακτηριστικών	και	ως	μέσου	πολιτικής	ταύτισης.		

Πιο	 συγκεκριμένα,	 με	 αφορμή	 την	 παραπάνω	 προβληματική	 στο	 συγκεκριμένο	 ιστορικό	 και	
πολιτικό	πλαίσιο,	κατά	πόσο	μπορούμε	να	υποστηρίξουμε	πως	η	μελωδία	από	μόνη	της	αποτελεί	ένα	
αυτόνομο	 ηχητικό	 φαινόμενο;	 Mε	 την	 ενεργοποίηση	 ποιων	 μηχανισμών	 και	 κάτω	 από	 ποιες	
διαδικασίες	η	μελωδία	μετατρέπεται	σε	ένα	σύμβολο	με	πολιτικoϊδεολογκές	προεκτάσεις;	Κατά	πόσο	
η	μουσική	συμβάλλει	στη	διαμόρφωση	της	πολιτικής	ταυτότητας	των	υποκειμένων	στη	συγκεκριμένη	
περίοδο;	

Οι	 παραπάνω	 θεματικές	 θα	 διερευνηθούν	 μέσα	 από	 το	 πεδίο	 της	 αισθητικής	 θεωρίας	 του	
Αντόρνο,	της	κριτικής	θεωρίας,	της	νεοελληνικής	ιστορίας	και	της	κοινωνιολογίας	της	μουσικής.	
	
Μαρία	Γ.	Μόσχου	

Δρ.	Ιστορίας	της	Τέχνης,	Τμήμα	Επικοινωνίας	και	Μέσων	Μαζικής	Ενημέρωσης	(ΕΚΠΑ)	
Τίτλος:	 “Ελέγχεται	 ο	 εκδοτικός	 οίκος	 υπό	 των	 κομμουνιστών”.	 Η	 πολιτιστική	 επιθεώρηση	 Χρονικό	 κατά	 τη	
διάρκεια	της	δικτατορίας	των	συνταγματαρχών.	



Περίληψη:	Αντικείμενο	της	ανακοίνωσης	είναι	η	πολιτιστική	επιθεώρηση	Χρονικό	(1970-1986,	1991)	
κατά	 τη	 διάρκεια	 της	 δικτατορίας	 των	 συνταγματαρχών	 (1967-1974).	 Με	 εκδότη	 τον	 ζωγράφο	
Ασαντούρ	 Μπαχαριάν	 (1924-1990),	 ιδρυτή	 του	 «Καλλιτεχνικού	 και	 Πνευματικού	 Κέντρου	 Ώρα»	
(1969-1992),	 το	 Χρονικό	 συνδέθηκε	 στενά	 με	 τη	 δραστηριότητα	 της	 αίθουσας	 τέχνης	 «Ώρα»	 ως	
πολιτιστικού	οργανισμού	πολλαπλών	εκδηλώσεων	(εκθέσεις	εικαστικών	τεχνών,	εκδόσεις,	διαλέξεις,	
σεμινάρια	 κ.ά.).	 Ταυτισμένη	 με	 την	 αγωνιστική	 φυσιογνωμία	 του	 Μπαχαριάν	 (συμμετείχε	 στην	
Αντίσταση,	 υπήρξε	 πολιτικός	 κρατούμενος	 κατά	 το	 διάστημα	 1945-1960),	 η	 «Ώρα»	 παρενέβαινε	
ενεργά	 στο	 πολιτιστικό	 πεδίο	 κατά	 την	 περίοδο	 της	 απριλιανής	 δικτατορίας,	 ιδίως	 μέσα	 από	 τη	
συστηματική	 κινητοποίηση	 για	 την	 ανάπτυξη	 συλλογικών	 δράσεων.	 Στο	 πλαίσιο	 μιας	 σειράς	
πρωτοβουλιών	 για	 τη	 δημιουργία	 ενός	 πολυδύναμου	 μετώπου	 πολιτιστικής	 αντίστασης,	 ο	
Μπαχαριάν	προσέδωσε	ειδική	βαρύτητα	στην	εκδοτική	παραγωγή,	συμβάλλοντας	στον	εμπλουτισμό	
της	 ισχνής	βιβλιογραφίας	 τέχνης	 της	 εποχής.	Η	«Ώρα»	 εκδίδει	 καταλόγους	 εκθέσεων,	 ενημερωτικά	
έντυπα,	 λευκώματα,	 μελέτες-αφιερώματα,	 εκπαιδευτικά	 βιβλία	 και	 το	 πρώτο	 λεξικό	 Ελλήνων	
καλλιτεχνών	(1970),	διατηρώντας	ως	κύριο	εκδοτικό	προϊόν	την	ετήσια	επιθεώρηση	Χρονικό.	Με	την	
υποστήριξη	 ενός	 πυκνού	 δικτύου	 δημοκρατικών-προοδευτικών	ανθρώπων	 των	 γραμμάτων	 και	 των	
τεχνών,	 στους	 τόμους	 του	 Χρονικού	 καταγράφεται	 και	 αξιολογείται	 η	 τρέχουσα	 πολιτιστική	
δραστηριότητα,	ενώ	δημοσιεύονται	πρωτότυπες	μελέτες,	κριτικές,	δοκίμια	και	κείμενα	λογοτεχνίας,	
καλύπτοντας	ευρύτατο	φάσμα	εκδηλώσεων	της	καλλιτεχνικής-πνευματικής	 ζωής	 (εικαστικές	 τέχνες,	
θέατρο,	κινηματογράφος,	μουσική,	λογοτεχνία,	ποίηση,	χορός,	αρχαιολογία,	αρχιτεκτονική	κ.ά.).	Με	
αναφορά	 στη	 δραστηριότητα	 της	 «Ώρας»	 κατά	 τη	 δικτατορία,	 το	 εκδοτικό	 τοπίο	 και	 τις	 συνθήκες	
διακίνησης	του	βιβλίου,	η	ανακοίνωση	χαρτογραφεί	τα	περιεχόμενα	του	Χρονικού,	εστιάζοντας	στην	
ειδησεογραφία	περί	εικαστικών	τεχνών	και	διερευνώντας	τις	διασυνδέσεις	της	με	όψεις	λογοκρισίας.	
Παρουσιάζονται	 οι	 προγραμματικοί	 στόχοι,	 ο	 στενός	 πυρήνας	 και	 το	 δίκτυο	 των	 συνεργατών,	 η	
σύνθεση	της	ύλης	και	οι	αναδιοργανώσεις	της,	ενώ	απασχολούν	η	τυπογραφική	αισθητική,	ο	αριθμός	
των	 αντιτύπων,	 το	 εύρος	 κυκλοφορίας	 και	 οι	 αποδέκτες	 του	 Χρονικού.	 Λαμβάνοντας	 υπόψη	 την	
κυκλοφορία	άλλων	εντύπων	της	περιόδου	που	παρουσιάζουν	πολιτιστικό	ενδιαφέρον,	αξιοποιούνται	
συναφή	αρχειακά	τεκμήρια	και	μαρτυρίες	και	καταγράφεται	η	εκδοτική	πορεία	του	Χρονικού	σε	μια	
πρώτη	προσέγγιση	αποτίμησής	του	στην	ιστορία	του	ελληνικού	περιοδικού	εντύπου.	
	
Αιμιλία	Βήλου	

Υπ.	Δρ.	Πολιτικής	Επιστήμης,	Πάντειο	Πανεπιστήμιο,	Υπότροφος	ΓΓΕΤ-ΕΛΙΔΕΚ	
Τίτλος:	 Φεστιβάλ	 ΚΝΕ-Οδηγητή	 1975-2017:	 όψεις	 της	 επίδρασης	 της	 Ρώσικης	 Επανάστασης	 στην	
ελληνική	αριστερή	ιδεολογία.	
Περίληψη:	Η	Οκτωβριανή	επανάσταση	εγκαθιδρύει	το	«πρώτο	εργατικό	κράτος»	προτείνοντας	έναν	
διαφορετικό	 τρόπο	 παραγωγής,	 μια	 διαφορετική	 κοινωνική	 συγκρότηση,	 έναν	 άλλο	 τρόπο	 θέασης	
του	κόσμου.	Το	πεδίο	της	τέχνης	και	της	μαζικής	κουλτούρας	αποτελεί,	εκτός	από	προνομιακό	χώρο	
πειραματισμού,	 έναν	 καθοριστικό	 δίαυλο	 εμπέδωσης	 των	 καινούργιων	 αξιών	 –	 ιδεολογικών,	
αισθητικών,	ηθικών,	πολιτικών,	οικονομικών.	Ήδη,	από	τις	απαρχές	της	Ρωσικής	Επανάστασης	και	εν	
μέσω	 εμφυλίου	 πολέμου	 οργανώνονται	 τα	 πρώτα	 «επαναστατικά	 μαζικά	 φεστιβάλ»	
(массовыепраздники)	 στα	 οποία	 γίνεται	 προσπάθεια	 σύνδεσης	 της	 μαρξιστικής	 –	 λενινιστικής	
σκέψης	 με	 την	 τέχνη	 της	 Ρωσικής	 Πρωτοπορίας.	 Τα	 φεστιβάλ	 αυτά	 ήταν	 ριζοσπαστικά	 σε	 πολλά	
επίπεδα:	 καταρχάς	 συνέδεαν	 πολλές	 παραδοσιακές	 μαζικές	 τελετουργίες	 με	 τη	 σύγχρονη	 (και	
συγχρονική)	πολιτική	σκέψη.	Δεύτερον	ήταν	προσβάσιμα	και	ανοιχτά	και	απευθύνονταν	στο	σύνολο	
του	 πληθυσμού.	 Και	 τέλος	 στο	 σχεδιασμό,	 την	 ανοικοδόμηση	 και	 την	 υλοποίηση	 των	 δρώμενων	
συνεργάζονταν	 επαγγελματίες	 καλλιτέχνες	 μαζί	 με	 «απλούς»	 πολίτες.	 Ο	 θεσμός	 των	 φεστιβάλ	
επενδύθηκε	 με	 ιδεολογικούς	 όρους,	 συγκεκριμενοποιήθηκε	 αξιοποιώντας	 ιδιαίτερες	 αφορμές	
(φεστιβάλ	γυναικών,	νέων	κτλ)	και	αναπαράχθηκε	σε	άλλες	χώρες	από	κομμουνιστικά	κόμματα	και	
νεολαίες.	

Ένα	 από	 τα	 σημαντικότερα	 διεθνή	 φεστιβάλ	 είναι	 το	 Παγκόσμιο	 Φεστιβάλ	 Νεολαίας	 και	
Φοιτητών	 (World	 Festival	 of	 Youth	 and	 Students)	 το	 οποίο	 διοργανώνεται	 από	 την	 Παγκόσμια	
Οργάνωση	Δημοκρατικών	Νεολαιών	(World	Federation	of	Democratic	Youth	-	WFDY)	από	τη	δεκαετία	



του	 1960.	 Στην	 Ελλάδα	 το	 πρώτο	 φεστιβάλ	 στα	 πρότυπα	 του	 Παγκόσμιου	Φεστιβάλ	 Νεολαίας	 και	
Φοιτητών	διοργανώνεται	από	την	Κομμουνιστική	Νεολαία	Ελλάδας	(ΚΝΕ)	το	1975	και	πρόκειται	για	
μια	διοργάνωση	η	οποία	συνεχίζει	αδιάλειπτα	τη	λειτουργία	της	έως	και	σήμερα.	Στο	«Φεστιβάλ	ΚΝΕ	
–	Οδηγητή»	προβάλλεται	πανελλαδικά	το	σύνολο	της	πολιτικής	και	πολιτιστικής	πρότασης	 της	ΚΝΕ	
και	κατ’	επέκταση	του	ΚΚΕ.	Οι	διαφορετικές	θεματικές	που	θίγονται	αναπτύσσονται	γύρω	από	έναν	
κεντρικό	άξονα	ο	οποίος	επιλέγεται	από	τα	ηγετικά	όργανα	της	νεολαίας	που	άπτονται	ζητημάτων	της	
συγχρονίας	 και	 της	 διαχρονίας	 και	 συνδέονται	 με	 πολλές	 και	 διαφορετικές	 πτυχές	 της	 κοινωνικής	
δραστηριότητας.	 Η	 οικοδόμηση	 του	 Φεστιβάλ,	 η	 λειτουργία	 του	 (ακόμη	 και	 η	 κατεδάφιση	 του)	
υπακούει	 στα	 πρότυπα	 μιας	 υποδειγματικής	 κολλεκτίβας,	 ενώ	 οι	 βασικές	 αξιακές	 αναφορές	 που	
προσπαθεί	η	διοργάνωση	να	υποβάλει	στον/ην	επισκέπτη/τρια	περιλαμβάνουν	τη	«συλλογικότητα»,	
τη	 «συνεργασία»,	 την	 «πειθαρχία»,	 τη	 «σεμνότητα».	 Ως	 εκ	 τούτου	 τα	 φεστιβάλ	 της	 ΚΝΕ	
λειτουργούσαν	και	εξακολουθούν	να	λειτουργούν	σαν	δρώμενα	πολιτικοποίησης	της	κοινωνίας	αλλά	
και	ενίσχυσης	της	εσωτερικής	συνοχής	του	κόμματος.	

Στόχος	της	παρούσας	ανακοίνωσης	είναι	περιοδολόγηση	της	υπερτεσσαρακονταετούς	πορείας	
του	 «Φεστιβάλ	 ΚΝΕ	 –	 Οδηγητή»,	 η	 σύνδεση	 με	 το	 θεσμό	 των	 Φεστιβάλ	 των	 κομμουνιστικών	 και	
προοδευτικών	 νεολαιών	 εν	 γένει	 και	 η	 ανάδειξη	 της	 επιρροής	 της	 Οκτωβριανής	 επανάστασης	 στο	
θεσμό	του	Φεστιβάλ	σε	κάθε	έκφραση	του.	Θα	εστιάσουμε	στη	δομή	των	Φεστιβάλ	αναδεικνύοντας	
τους	 κεντρικούς	 άξονες	 που	 επιλέγονται	 κάθε	 φορά	 και	 τον	 τρόπο	 όπου	 εκείνοι	 προβάλλονται.	
Αναμένεται	να	προκύψει	σύνδεση	και	συνέχεια	μεταξύ	του	Φεστιβάλ	της	ΚΝΕ	και	των	φεστιβάλ	των	
πρώτων	 επαναστατικών	 χρόνων	 όχι	 μόνο	 σε	 επίπεδο	 θεματολογίας	 αλλά	 ακόμη	 και	 σε	 επίπεδο	
κατασκευών.	
	
	

Συνεδρια:	Κινηματογράφος,	νέα	μέσα,	πολιτική	

Nikos	Bakounakis	
Professor	of	Practice	of	Journalism	and	Storytelling	Techniques,	Department	of	Communication,	Media	and	
Culture,	Panteion	University	

Title:	Tintin	in	the	Land	of	the	Soviets.	The	reporter-as-hero	and	the	exploration	of	a	new,	unknown	and	
menacing	world.	

Abstract:	 The	 adventures	 of	 Tintin	 in	 the	 land	 of	 the	 Soviets	 were	 serialized	 weekly	 in	 Le	 Petit	
Vingtième,	 the	 children’s	 supplement	 of	 the	 catholic,	 conservative	 Belgian	 newspaper	 Le	 Vingtième	
Siècle	 from	10	January	1929	to	8	May	1930.	 	 It	was	the	first	adventure	of	a	young	hero	of	European	
mass	 culture,	 the	 reporter	 Tintin,	 an	 invention	 of	 the	 cartoonist	 Hergé	 (1907-1983)	 and	 was	
subsequently	published	in	a	collected	volume	in	September	of	1930.		In	his	first	emblematic	adventure	
Hergé’s	reporter-as-hero	investigates	and	reveals	a	world	of	hunger,	violence,	oppression	and	lack	of	
freedom.	 	 This	 series	 and	 the	 volume	 that	 followed	 is	 considered	 one	 of	 the	 first	 works	 of	 anti-
communist	propaganda	for	children.	

This	paper	will	explore:	

1. The	emergence	of	the	reporter-as-hero	of	mass	culture,	both	in	literature	and	in	comics	and	
film.	 	 The	 reporter	 is	 an	 investigator,	 a	 confessor	 to	 the	 powerful,	 a	 researcher	 –	 able	 to	
discover	and	reveal	terrible	secrets.	 	He	is	generally	a	positive	hero	around	whom	a	myth	is	
created.	His	mythology	in	the	first	decades	of	the	20th	century	is	associated	with	the	notion	of	
the	reporter	as	conceived	by	the	newspapers	from	the	decade	of	1880	and	later,	but	chiefly	
with	the	social	prestige	that	this	new	kind	of	journalist	acquires	(as	indicated	by	the	examples	
of	Nelly	Bly	and	Jacob	Riis	in	the	USA,	Albert	Londres	in	France	etc).		Just	as	the	real	reporter	
always	operates	 in	the	field	 in	order	to	be	led	to	the	revelation,	the	same	thing	occurs	with	
invented	reporters,	whether	they	be	Tintin,	behind	whom	lies	the	 legend	of	Albert	Londres,	
and	 Gaston	 Leroux’s	 Rouletabille	 or	 the	 reporters	 of	 the	 American	 noir	 and	 of	 course	
Superman	(hero	and	cultural	icon),	in	the	comic	strip	of	Jerry	Siegel	and	Joe	Shuster.	



	
2. The	Soviet	Union	as	a	new	geography	of	mass	culture.	 	An	unknown,	mysterious,	 secretive,	

dangerous	 and	 imaginative	 field,	 the	 land	 of	 the	 Soviets	 opens	 a	 new	 chapter	 in	 the	 great	
literary	geography	of	old	Russia.		It	is	no	accident	that	in	his	first	adventure	the	reporter	Tintin	
does	not	only	come	face	to	face	with	the	crimes	of	the	communists,	but	also	with	a	bear,	a	
stereotypical	 and	 recognizable	 reference	 and	metaphor	 for	 the	 old	 and	 obviously	 the	 new	
Russia	of	the	Soviets.	

	
Αφροδίτη	Νικολαΐδου	

Διδάσκουσα	 Πολιτιστικής	 Επικοινωνίας,	 Ελληνικό	 Ανοικτό	 Πανεπιστήμιο,	 Mεταδιδακτορική	 ερευνήτρια,	
Τμήμα	Επικοινωνίας,	Μέσων	και	Πολιτισμού,	Πάντειο	Πανεπιστήμιο	
Τίτλος:	Δημοσιογραφία	και	κινηματογράφος:	η	παράδοση	του	Τζίγκα	Βερτόφ.	
Περίληψη:	Ο	Τζίγκα	Βερτόφ	αποτελεί	ένα	κυρίαρχο	πρόσωπο	για	 την	 ιστορία	του	κινηματογράφου	
και	ειδικότερα	για	την	θεωρία	και	ιστορία	του	ντοκιμαντέρ.	Επηρεασμένος	από	τον	κονστρουκτιβισμό	
είδε	 την	 κάμερα	 σαν	 το	 εργαλείο	 εκείνο	 που	 καλύτερα	 από	 το	 ανθρώπινο	 μάτι	 θα	 μπορούσε	 να	
καταγράψει	αδιαμεσολάβητα	την	πραγματικότητα,	το	απρόοπτο	της	κοινωνικής	ζωής.	

Ο	Βερτόφ	αρχικά	δημιουργεί	ένα	εργαστήρι	ήχου	(1916-1917)·	από	το	1918	είναι	ο	μοντέρ	και	
συντάκτης	 των	 πρώτων	 Σοβιετικών	 εβδομαδιαίων	 επικαίρων	 (kinonedelya)	 ενώ	 παράλληλα	
δημιουργεί	 ντοκιμαντέρ	 που	 αφορούν	 την	 Επανάσταση	 και	 την	 ιστορία	 της	 (π.χ.	 Ιστορία	 του	
Εμφυλίου	πολέμου,	1921)·	την	περίοδο	1922-1925	παράγει	23	επεισόδια	επικαίρων	με	την	ονομασία	
ΚΙΝΟ	 Pravda	 αφενός	 κάνοντας	 εμφανή	 τη	 σύνδεση	 με	 την	 εφημερίδα	 Pravda	 και	 αφετέρου	
προτείνοντας	 μια	 συγκεκριμένη	 σχέση	 του	 φακού	 (ως	 προέκταση	 του	 ανθρώπινου	 ματιού)	 με	 την	
πραγματικότητα.	 Το	 έργο	 του	Ο	 άνθρωπος	 με	 την	 κινηματογραφική	 μηχανή	 (1929)	 αποτελεί	 έργο	
εμβληματικό	τόσο	για	τον	κινηματογράφο	της	πρωτοπορίας	όσο	και	για	το	ντοκιμαντέρ	προτείνοντας	
μεταξύ	 άλλων	 και	 την	 αυτοαναφορικότητα	 ως	 τρόπο	 συσχέτισης	 με	 το	 κοινό.	 Όπως	 διάφοροι	
ιστορικοί	 έχουν	 σημειώσει	 η	 παράδοση	 του	 Βερτόφ	 διαπερνάει	 μεταγενέστερες	 πρακτικές	 του	
ντοκιμαντέρ	και	όχι	μόνο,	από	το	direct	cinema	και	την	ομάδα	Τζίγκα	Βερτόφ	του	Γκοντάρ	μέχρι	το	
Δόγμα	’95	των	Δανών	κινηματογραφιστών3.		

Με	 βάση	 τα	 παραπάνω,	 στη	 συγκεκριμένη	 ανακοίνωση	 θα	 εστιάσω	 στην	 πρώτη	 περίοδο	 του	
έργου	του	Τζίγκα	Βερτόφ	(1917-1925)	που	αφορά	κυρίως	τα	επίκαιρα.	Υπό	το	πρίσμα	της	«ιστορίας	
του	 κινηματογράφου	ως	 αρχαιολογίας	 των	 νέων	 μέσων»	 	 (Zielinski	 1999,	 Elsaesser	 2016),	 θα	 γίνει	
εμφανές	 ότι	 το	 παράδειγμα	 του	 Βερτόφ	 μπορεί	 να	 ενταχθεί	 σε	 μια	 γενεαλογία	 της	 αναδυόμενης	
διαδικτυακής	δημοσιογραφίας	τόσο	ως	προς	τον	τρόπο	εργασίας	όσο	και	ως	προς	τη	λειτουργία	που	
μπορεί	να	επιτελεί	στον	δημόσιο	χώρο.	Επιμέρους	ερωτήματα	που	θα	απαντηθούν	αφορούν	το	πώς	
συνδέονται	 οι	 στρατηγικές	 του	 μοντάζ	 του	 Βερτόφ	 με	 σύγχρονες	 μορφές	 διαδικτυακής	
δημοσιογραφίας	 (βλ.	 video	 journalism	στα	μέσα	 κοινωνικής	 δικτύωσης,	 360	 journalism	 κ.ά.)	 και	 το	
πώς	 συνδέεται	 το	 πρόταγμα	 της	 κινηματογράφησης	 του	 απρόοπτου	 με	 τη	 χρήση	 των	 νέων	
τεχνολογιών	 (βλ.	 κινητά	 τηλέφωνα,	μικρές	ψηφιακές	κάμερες	και	 software	για	μοντάζ	σε	ένα	απλό	
λαπτοπ)	και	με	την	«ακτιβιστική»	δημοσιογραφία	και	την	λεγόμενη	backpack	δημοσιογραφία.	
	
Mustafa	Orhan	Göztepe	

Teaching	Assistant,	Department	of	Communication	and	Design,	Istanbul	Kültür	University	
Zeynep	Koçer	

Assistant	Professor,	Department	of	Communication	and	Design,	Istanbul	Kültür	University	
Title:	The	Influence	of	Dziga	Vertov	on	video	activism	in	Turkey.	
Abstract:	Over	the	last	decade	in	Turkey,	the	acquisition	of	family-owned	or	independent	newspapers	
by	“big	capital,”	and	the	conglomeration	of	media	companies	under	the	umbrella	of	industrial	groups	
resulted	in	a	structural	change	in	media	industries.	At	the	moment,	a	few	large	conglomerates	control	
90%	 of	 Turkish	 media.	 As	 mainstream	 aligns	 itself	 with	 political	 currents	 in	 terms	 of	 their	
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organizational	ties,	media	contents	or	personal	affiliations	of	journalists;	citizen	journalism	and	video	
activism	 started	 to	 become	 a	 type	 of	 alternative	 media,	 which	 has	 become	 crucial	 for	 the	
dissemination	of	news.	Since	the	early	2000’s	this	alternative	media	has	been	searching	the	ways	to	
reach	its	audience	and	so	far	the	Internet	seems	to	be	the	best	option.	Besides	the	technical	growth	
and	 the	 increase	 in	 the	 number	 of	 videographers,	 the	 theoretical	 background	 of	 this	 alternative	
practice	 is	 also	 not	 neglected.	 The	 video	 activists	 in	 Turkey	 are	 especially	 influenced	by	 the	 Turkish	
sociologist	Ulus	Baker’s	work	on	Dziga	Vertov	Group,	Situationist	International,	and	video	art	based	on	
Vertov’s	theory.		

Dziga	 Vertov	 called	 for	 a	 new	 kind	 of	 cinema	 in	 his	 Kino-Eye	Manifesto	 in	 1922,	 which	 found	
much	resonance	and	affected	filmmakers	all	around	the	world	such	as	the	emergence	of	Cinéma	vérité	
and	neo-realism	to	name	a	few.	Vertov	was	also	among	the	inspiring	figures	behind	the	foundation	of	
the	 Turkish	 cinematheque	 and	 the	Manifesto	 of	 Young	 Turkish	 Filmmakers	 in	 1968.	 A	 century	 has	
passed	 after	 the	 Russian	 Revolution	 yet	 we	 believe	 Vertov’s	 films	 and	 theories	 are	 still	 relevant	
particularly	 for	 the	 works	 of	 video	 activists,	 citizen	 journalist	 and	 anyone	 who	 seek	 to	 “reveal	 the	
truths	of	life.”	Vertov	envisioned	a	new	way	in	filmmaking	to	make	the	invisible	visible.	In	the	current	
situation	 of	 media	 in	 Turkey,	 it	 is	 the	 videographers	 and	 citizen	 journalists	 who	 document	 and	
disseminate	all	of	which	the	sovereign	prefers	to	make	invisible.	This	alternative	media,	which	turns	its	
camera	to	the	streets,	is	now	considered	to	be	the	way	to	reach	reliable	news.	In	this	sense,	this	paper	
first	aims	to	give	a	brief	context	on	video	activism	in	Turkey	and	later	looks	at	Fatih	Pınar’s	works;	one	
of	the	most	prolific	videographers	documenting	real	life	events	in	Turkey	at	the	moment,	in	the	light	of	
Vertov’s	works	and	theories.		
Note:	The	YouTube	link	to	the	video	we	plan	to	discuss:		
https://www.youtube.com/watch?v=a2Zz5kPBt40	
	
	

Κεντρική	Ομιλία		

Bridget	Fowler	
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Title:	The	Russian	Revolution	and	Photography:	Pierre	Bourdieu	and	the	Paradoxes	of	Consecration.	
Abstract:	The	theoretically	–	hegemonic	position	in	recent	years,	derived	from	Foucault,	has	taken	the	
form	of	a	 radical	 constructionism.	 John	Tagg	 (1988)	exemplifies	 this	approach:	various	photographic	
genres	are	selected	as	exemplifying	the	gaze	of	authority:	elitist,	imperialist	etc.		

Pierre	Bourdieu	offers	an	alternative	theoretical	position,	influenced	by	constructionism,	but	also	
by	Marx,	Weber	 and	Durkheim.	 His	 collaborative	work,	 Bourdieu	 (et	 al)	Photography	 (1990	 [1965])	
contends	 that	 the	 fate	 of	 photography	 is	 to	 remain	 for	 ever	 "a	 middlebrow	 art".	 In	 particular,	
photography	 could	 be	 neither	 consecrated	 as	 art	 nor	 institutionalised	 in	 the	 art-gallery,	 for	 two	
reasons.	 The	 first	 is	 that	 it	 straddled	 high	 and	 low	 cultural	 production	 and	 reception.	 Secondly,	 its	
technological	 base	was	 inimical	 to	 its	 canonisation	 as	 a	 high	 art-form.	 In	 this	 respect,	 Bourdieu	 has	
been	proved	wrong:	photography	has	now	been	consecrated	(cf	Stallabrass	1996).	Even	the	less	well	
institutionalised	 form,	 photojournalism,	 has	 produced	 two	 (competing)	 generations	 of	 consecrated	
practitioners.4	

The	Russian	Revolution	and	 the	Constructivist	movement	 linked	 to	 it	 possessed	photographers	
such	 as	 Alexander	 Rodchenko,	 El	 Lissitzky,	 Gustav	 Klutsis	 and	 Valentina	 Kulagina	 who	 dedicated	
themselves	to	the	revolution	as	well	as	to	art.	These	practitioners	saw	photography	as	part	of	a	fan	of	
aesthetic	genres	that	might	help	transform	the	social	order	by	defamiliarising	or	cleansing	the	public's	
usual	perception.	In	this	way	it	might	contribute	to	the	destruction	of	tradition.	
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Interestingly,	 Bourdieu	 himself	 saw	 this	 as	 a	 potential	 for	 photography.	 He	 comments	 that	
photography	 might	 create	 a	 more	 perspectivist	 way	 of	 seeing	 (1990).	 In	 other	 works,	 he	 also	 saw	
certain	periods	of	 crisis	as	being	conducive	 to	 social	 transformation	 (1988).	The	working-class	might	
become	conscious	of	its	power	and	discover	its	unity	in	confrontations	with	the	dominant	class,	aided	
by	artists.	Thus	his	theory	could	show	how	photographers	might	become	part	of	the	active	forces	of	
revolution.		

The	long-term	heritage	of	Rodchenko	and	Lissitzky	has	been	to	contribute	to	the	canonisation	of	
photography.	Nevertheless,	here,	as	Phillips	(1993)	points	out,	following	Benjamin,	there	is	a	danger	of	
decontextualising	and	eternalising	 the	photographs	or	photomontages	 that	make	 the	 transition	 into	
the	art	museum.			

Some	 of	 these	 issues	 of	 canonisation	 are	 also	 discussed	 with	 relation	 to	 interwar	 archives	 of	
Workers'	 Film	 and	 Photo	 Leagues	 and	 the	 interwar	 clashes	 over	 socialist	 realism	 and	 photographic	
modernism.	
	
	

Συνεδρία:	Από	την	πολιτιστική	πολιτική	στην	πολιτιστική	παραγωγή	και	κατανάλωση	

Ελένη	Τροβά	
ΔΝ	Δικηγόρος,	Διδάσκουσα	στο	Πάντειο	Πανεπιστήμιο	και	στην	Εθνική	Σχολή	Δικαστών	

Τίτλος:	 Οκτωβριανή	 επανάσταση	 και	 μεταρρύθμιση	 του	 ρώσικου	 αλφαβήτου:	 παρεμβαίνοντας	
κανονιστικά	στα	δομικά	στοιχεία	του	λόγου.	
Περίληψη:	 Η	 προσπάθεια	 για	 μαζική	 κατάργηση	 του	 αναλφαβητισμού	 οργανώθηκε	 από	 την	 νέα	
μπολσεβίκικη	εξουσία	το	1918	παράλληλα	με	την	ορθογραφική	μεταρρύθμιση	η	οποία	είχε	ως	στόχο	
την	απλούστευση	της	γραφής	και	της	ανάγνωσης	και	την	διευκόλυνση	της	πρόσβασης	του	λαού	στο	
γραπτό	λόγο.		

Το	ρωσικό	αλφάβητο	στη	σημερινή	του	μορφή	υπάρχει	από	την	εποχή	των	μεταρρυθμίσεων	του	
Πέτρου	Α'	(1708-1710),	της	Ακαδημίας	των	Επιστημών	(1735–1738,	1758),	και	των	μετεπαναστατικών	
μεταρρυθμίσεων.	Η	πλέον	πρόσφατη	μεταρρύθμιση	στη	ρώσικη	ορθογραφία	ετοιμάσθηκε	από	 τον	
Aleksey	 Shakhmatov	και	 έγινε	 από	 τη	 Ρώσικη	 Επανάσταση	 του	 1917.	 Το	 Δεκέμβριο	 του	 1917	
(Ιανουάριο	 του	1918)	δημοσιεύθηκε	 και	 ίσχυσε	 ένα	διάταγμα	από	 τον	Κομισσάριο	 της	 εκπαίδευση	
του	 λαού	 της	 ΕΣΣΔ	 που	 υπέγραψε	 ο	 A.V.	 Lunacharsky	 με	 τίτλο	 «για	 την	 εισαγωγή	 της	 νέας	
ορθογραφίας».	 Σύμφωνα	 με	 αυτό	 όλες	 οι	 κρατικές	 εκδόσεις	 όφειλαν	 να	 ακολουθούν	 αυτή	 την	
ορθογραφία,	τα	σχολεία	να	εφαρμόσουν	τις	απαραίτητες	εκπαιδευτικές	αλλαγές	και	να	διδάξουν	τη	
νέα	ορθογραφία.	

Από	 τότε	 υιοθετήθηκε	 και	 καθιερώθηκε	 το	 ρωσικό	αλφάβητο	στη	σημερινή	 του	μορφή	με	 33	
γράμματα,	 γεγονός	 που	 συνέβαλε	 στην	 απλοποίηση	 της	 ορθογραφίας.	 Συνολικά	 αφαιρέθηκαν	 4	
γράμματα	 τα	 οποία	 αντικαταστάθηκαν	 από	 άλλα	 που	 απέδιδαν	 τους	 ίδιους	 φθόγγους	 αλλά	 ήταν	
απλούστερα	στη	γραφή.		
Τα	γράμματα	αυτά	είναι	τα	εξής:	

• Το	γράμμα	i	αντικαταστάθηκε	από	το	и	(исторiя	-	история	ιστορία).	
• Το	γράμμα	ѣ	(γιατ)	αντικαταστάθηκε	από	το	e	(дѣвочка	-	девочка	κορίτσι).	
• Το	γράμμα	Ѳ	(φίτα)	που	γραφόταν	σε	λέξεις	ελληνικής	προέλευσης	αντικαταστάθηκε	από	

το	ф	(ариѳметика	-	арифметика	αριθμητική)	Το	γράμμα	αυτό	ήταν	εντελώς	άχρηστο	από	
φωνητικής	απόψεως	γιατί	η	ρωσική	δε	γνωρίζει	το	φθόγγο	αυτό.	Και	όταν	ακόμα	υπήρχε	το	
γράμμα	Ѳ	προφερόταν	ακριβώς	το	ίδιο	με	το	γράμμα	ф	όπως	το	ελληνικό	φι.	

• Το	γράμμα	ѵ	(ίζιτσα)	που	ήταν	μια	παραλλαγή	του	ελληνικού	Υ	και	γραφόταν	μόνο	σε	
εκκλησιαστικούς	όρους	από	τα	ελληνικά	αντικαταστάθηκε	από	το	и	(сѵнодъ	-	
синод	σύνοδος).	

• Το	γράμμα	ъ	(ονομαζόταν	γιερ	μέχρι	το	1918)	που	γραφόταν	στο	τέλος	της	λέξης	μετά	από	
σκληρά	σύμφωνα,	μετονομάστηκε	σε	твёрдый	знак	(σκληρό	σημείο,	προσεγγιστική	



προφορά	τβιόρντι	ζνακ)	και	έπαψε	να	χρησιμοποιείται	τόσο	συχνά,	διατήρησε	το	ρόλο	του	
διαχωριστικού	σημείου	μεταξύ	σκληρών	συμφώνων	και	φωνηέντων.	

Στην	 εισήγηση	 θα	 γίνει	 ανάλυση	 του	 φαινομένου	 και	 της	 σημασίας	 του	 για	 την	 σοβιετική	
πολιτιστική	πολιτική	και	τη	διαμόρφωση	της	ταυτότητας	του	σοβιετικού	πολίτη.	
Θα	αναλυθεί	η	σχέση	του	φαινομένου	με	άλλες	αντίστοιχες	μεταρρυθμίσεις	και	η	σημασία	του	για	
την	ανάπτυξη	της	λεγόμενης	«εθνικής	συνείδησης»	των	σύγχρονων	κρατών	καθώς	και	η	σχέση	των	
επαναστάσεων	και	της	γλώσσας	με	έμφαση	στη	γαλλική	επανάσταση	αλλά	και	την	ελληνική.	

Τέλος,	 θα	 επικεντρωθεί	 η	 εισήγηση	 στη	 σχέση	 του	 νόμου	 και	 της	 πολιτικής	 –	 επαναστατικής	
απόφασης	των	μπολσεβίκων	με	τη	γλώσσα	και	οι	αντιστοιχίες	της	με	τον	επαναστατικό	νόμο	ως	προς	
τη	γλώσσα	άλλων	επαναστάσεων.	
																																		
Κατερίνα	Σεργίδου	

PhD	 Candidate/Researcher	 in	 Culture,	 Communication	 &	 Historical	 Anthropology	 Studies,	 Panteion	
University	(Department	of	Communication,	Media	and	Culture)	
Τίτλος:	 Από	 την	 Προλετκούλτ	 στο	 δυστοπικό	 "Εμείς".	 Χρειάζεται	 οι	 εργάτες	 να	 διαβάζουν	 Δάντη;	
Αντιτιθέμενοι	λόγοι	για	την	πολιτισμική	ηγεμονία	στη	Ρωσία	(1917-1927).	
Περίληψη:	Η	επανάσταση	του	1917	μετέτρεψε	σε	ένα	πειραματικό	εργαστήρι	τη	Ρωσία	οδηγώντας	
σε	μια	ζώσα	τέχνη	όπου	σε	πολλές	περιπτώσεις	κατήργησε	τα	όρια	μεταξύ	θεατών	και	καλλιτεχνών.	Η	
χορεύτρια	Ισιδώρα	Ντάνκαν	αναφέρει	ότι	η	Δύση	δεν	μπορούσε	να	καταλάβει	πώς	χιλιάδες	φτωχοί	
άνθρωποι	 «μετά	 χαράς	 διασχίζουν	 το	 ρώσικο	 χιόνι	 και	 κάθονται	 σε	 ένα	θέατρο	με	 θερμοκρασία	 5	
βαθμούς	 υπό	 το	 μηδέν	 για	 να	 ακούσουν	 τους	 λόγους	 του	 Λαϊκού	 Επιτρόπου	 Εκπαίδευσης	
Λουνατσάρκσι».	Στη	Μόσχα	και	το	Πέτρογκραντ	 	τα	πρώτα	χρόνια	της	επανάστασης	ταυτόχρονα	με		
τις	πολιτικές	διαδικασίες	και	τον	πόλεμο,	αναδύεται		ένα	φεστιβαλικό	σώμα	που	θυμίζει		Μπαχτινική	
γιορτή.	 Παρά	 τις	 συνθήκες	 ακραίας	 φτώχειας	 και	 αναλφαβητισμού,	 καθώς	 το	 καλλιτεχνικό	 τρένο	
αγκίτ-προπ	 διασχίζει	 τη	 ρωσική	 επαρχία,	 αναπτύσσεται	 ένας	 δημόσιος	 διάλογος	 στο	 κόμμα	 των	
Μπολσεβίκων,	 στα	 εργατικά	 συμβούλια	 και	 στους	 κύκλους	 των	 καλλιτεχνών	 για	 τις	 πολιτιστικές	
πολιτικές	 και	 την	πολιτισμική	ηγεμονία.	Μια	από	 τις	πιο	σημαντικές	διαμάχες	αφορά	 τον	ρόλο	 της	
προλεταριακής	κουλτούρας	και	του	κινήματος	της		Προλετκούλτ	στη	διαπαιδαγώγηση	των	εργατών,	
στη	σχέση	του	με	το	κόμμα	φτάνοντας	έτσι	στο	ζήτημα	της		αυτονομίας	της	τέχνης.	Η	συζήτηση	αυτή	
αφορά	 και	 το	 ίδιο	 το	 περιεχόμενο	 της	 τέχνης.	 	 Η	 πλειοψηφία	 των	 	 εκπροσώπων	 της	 Προλετκούλτ	
απορρίπτουν	 το	 σύνολο	 της	 αστικής	 τέχνης	 και	 υποστηρίζουν	 ότι	 η	 μόνη	 αληθινή	 τέχνη	 είναι	 η	
προλεταριακή	που	θα	ενσωματώσει	την	κουλτούρα	των	εργατών	και	τους	τέλειους	βιομηχανικούς	και	
τεϊλορικούς		ρυθμούς.	Στον	αντίποδα,	καλλιτέχνες	και	επαναστάτες	όπως	ο	Τρότσκι	υποστηρίζουν	ότι	
«οι	εργάτες	χρειάζεται	να	διαβάζουν	Δάντη	,	Σαίξπηρ	και	Πούσκιν»	,	επιμένοντας	πως	δεν			υφίσταται	
προλεταριακή	 κουλτούρα	 εκ	 του	 μηδενός	 και	 πως	 	 η	 	 προλεταριακή	 κοινωνία	 αποτελεί	 μια	
«προσωρινή	 κατάσταση».	 Επομένως	 η	 πολιτιστική	 κληρονομιά	 του	 παρελθόντος,	 χρειάζεται	 να	
διασωθεί,	 αυτή	 η	 	 πανανθρώπινη	 τέχνη	 που	 κατορθώνει	 να	 συγκινεί	 διαφορετικές	 κοινωνίες	 σε	
διαφορετικές	εποχές.	 	Καθώς	η	επανάσταση	υποχωρεί	και	ο	σταλινισμός	επικρατεί,	η	Προλετκούλτ	
σταδιακά	παρακμάζει		όμως	τα	ζητήματα	που	τέθηκαν	τα	πρώτα	θυελλώδη	χρόνια	της	επανάστασης	
για	τον	χαρακτήρα	της	τέχνης,	παραμένουν	ανοιχτά	και	μάλιστα	αποκτούν	δραματικό	χαρακτήρα	στις	
νέες	 συνθήκες	 ανελευθερίας.	 Η	 λατρεία	 της	 απόλυτης	 υπάκουης	 κολεκτίβας	 προς	 τον	 ηγέτη-την	
τέλεια	 μηχανή	 και	 ο	 ρόλος	 των	 ποιητών	 που	 υμνούν	 μια	 «γραμματική	 απαλλαγμένη	 από	
ερωτηματικά»,	 θα	 αποτυπωθεί	 στο	 δυστοπικό	 μυθιστόρημα	 του	 συγγραφέα	 Γιεβγκένι	 Ζαμιάτιν	
(1921),	 ένα	 έργο	 κριτικής	 στο	 ολοκληρωτικό	 σταλινικό	 καθεστώς	 που	 οδήγησε	 στην	 εξορία	 τον	
«ποιητή».	Πρόκειται	για	το	πρώτο	δυστοπικό	μυθιστόρημα,	ένα	έργο	που	ενέπνευσε	 	τον	 	Όργουελ	
για	 τη	 συγγραφή	 του	 γνωστού	 έργου	 του	 	 «1984».	 Στην	 παρούσα	 ανακοίνωση	 θα	 επιχειρηθεί	 η	
παρουσίαση	 της	 συζήτησης	 για	 την	 Προλετκούλτ	 μέσα	 από	 την	 	 ανάγνωση	 του	 δυστοπικού	
μυθιστορήματος	«Εμείς».	 	Παίρνοντας	υπόψη	το	υλικό	που	προκύπτει	από	την	μελέτη	πρωτογενών		
πηγών	 (πρακτικά	 συνεδρίων,	 ομιλίες,	 δημοσιεύματα	 σε	 περιοδικά	 και	 εφημερίδες)	 θα	 επιχειρηθεί	
μια	ενδεικτική	παρουσίαση	των	αντιτιθέμενων	λόγων	της	περιόδου	 	αναφορικά	με	τη	σχέση	τέχνης	
και	πολιτισμικής	ηγεμονίας,	μέσα	από	ένα	δείγμα	της	καλλιτεχνικής	δημιουργίας	των	πρώτων	χρόνων	
της	 επανάστασης.	 Υποστηρίζεται	 έτσι	 ότι	 το	 «Εμείς»	 αποτελεί	 μια	 έμπρακτη	 τοποθέτηση	 στη	
συζήτηση	 της	 εποχής	 ιδιαίτερα	όσον	αφορά	 τη	σχέση	 του	καλλιτεχνικού	παρόντος	με	 το	παρελθόν	
και	το	ρόλο	των	ποιητών.	 	Εν	αναμονή	μιας	νέας	επαναστατικής	τέχνης	μπορούμε	να	 ισχυριστούμε	



ότι	ο	Δάντης,	ο	Σαίξπηρ	και	ο	Πούσκιν	αναδεικνύονται	ως	διαχρονικά	αναγνώσματα	και	προϋπόθεση	
μιας	ελεύθερης	και	επαναστατικής		τέχνης	σε	μια	ελεύθερη	κοινωνία.	
			
Έλλη	Παπαγρηγορίου	

Απόφοιτος	 Κρατικού	 Ωδείου	 Τσαϊκόφσκι	 Μόσχας	 &	 ΠΜΣ	 «Πολιτιστικής	 Διαχείρισης»	 Πάντειο	
Πανεπιστήμιο.	
Τίτλος:	 Ρωσική	 Πρωτοπορία	 και	 καλλιτεχνικές-μουσικές	 ενώσεις:	 Συνέχειες	 και	 ασυνέχειες	 από	 το	
1923	μέχρι	σήμερα.	
Περίληψη:	 Η	 παρούσα	 εισήγηση	 εστιάζει	 στην	 εξέλιξη	 της	 ρωσικής	 πρωτοπορίας	 μέσα	 από	 την	
κοινωνιολογική	 ανάλυση	 των	 καλλιτεχνικών	 ενώσεων	 που	 σχετίζονται	 με	 τη	 μουσική	 παραγωγή,	
έχοντας	 ως	 σημείο	 εκκίνησης	 την	 Εταιρία	 Σύγχρονης	 Μουσικής	 ΙΙ	 (1990)	 και	 τις	 ιδεολογικές	 και	
αισθητικές	της	συνδέσεις,	τόσο	με	ρωσική	πρωτοπορία	των	δεκαετιών	‘20-	‘30,	όσο	και	με	το	δεύτερο	
κύμα	Πρωτοπορίας	στη	Ρωσία	(1950-1970).		

Η	ρωσική	πρωτοπορία	έχει	τις	απαρχές	της	στα	μέσα	της	πρώτης	δεκαετίας	του	20ού	αιώνα	και	
σηματοδοτεί	 τη	 ρήξη	με	 την	πολιτιστική	 κληρονομιά	 και	 τις	 ακαδημαϊκές	παραδόσεις,	 με	 στόχο	 το	
«καινούριο»	 στην	 καλλιτεχνική	 δημιουργία,	 και	 μέσω	 αυτής	 στις	 υπόλοιπες	 σφαίρες	 της	
καθημερινότητας.		

Σε	αυτό	το	πλαίσιο,	μετά	την	Οκτωβριανή	Επανάσταση	δημιουργείται,	μεταξύ	άλλων,	η	Εταιρία	
Σύγχρονης	Μουσικής	 (ASM).	Η	ένωση	αυτή	δραστηριοποιείται	από	το	1923	μέχρι	και	 την	απόφαση	
της	 Κεντρικής	 Επιτροπής	 «Για	 την	 αναδιοργάνωση	 των	 λογοτεχνικών-καλλιτεχνικών	 οργανώσεων»	
(1932),	 μετά	 από	 την	 οποία	 η	 πολιτιστική	 παραγωγή	 κεντρικοποιείται,	 υιοθετώντας	 επίσημα	 το	
δόγμα	του	σοσιαλιστικού	ρεαλισμού,	και	δημιουργείται	η	Ένωση	Σοβιετικών	Συνθετών.	
Τις	 δεκαετίες	 ’50	 –	 ’70	 παρατηρείται	 το	 δεύτερο	 κύμα	 πρωτοπορίας	 στη	 Ρωσία,	 με	 την	
επονομαζόμενη	 μικρο-ένωση	 «Τρόικα»	 των	 Gubaidulina,	 Denisov	 και	 Schnittke	 να	 έρχονται	 σε	
αντίθεση	με	την	Ένωση	Συνθετών,	ξεφεύγοντας	από	το	όρια	του	σοσιαλιστικού	ρεαλισμού.	
Τον	Ιανουάριο	του	1990,	δημιουργείται	στη	Μόσχα	μέσα	από	την	ίδια	την	Ένωση	Συνθετών	η	Εταιρία	
Σύγχρονης	Μουσικής	II	(ASM	II),	η	ονομασία	της	οποίας	υποδηλώνει	τη	σύνδεσή	της	με	την	ASM	της	
δεκαετίας	 του	 ’20.	 Αν	 και	 αποτελούσε	 το	 ρωσικό	 παράρτημα	 της	 Διεθνούς	 Εταιρίας	 Σύγχρονης	
Μουσικής,	 είχε	 ως	 κύριο	 στόχο	 την	 αναγέννηση	 και	 τη	 συνέχιση	 της	 παράδοσης	 της	 ρωσικής	
πρωτοπορίας,	τόσο	του	δεύτερου	κύματος,	όσο	και	του	πρώιμου	ρωσικού	αβαντ-γκαρντ	των	προ-	και	
μετα-επαναστατικών	 χρόνων.	 Τα	 μέλη	 της	 νέας	 ένωσης	 αποτελούσαν	 την	 «αριστερή»	 πτέρυγα	 της	
ένωσης	συνθετών,	οι	οποίοι	βρισκόμενοι	σε	«καιρούς	ιδεολογικής	πίεσης»	έρχονταν	σε	αντίθεση	με	
αυτήν	και	το	επίσημο	ιδεολογικό	της	δόγμα.	

Αναλύοντας	το	υλικό	που	προέκυψε	από	βιβλιογραφική	έρευνα	και	ημι-δομημένες	συνεντεύξεις	
με	συνθέτες-μέλη	της	ASM	II,	διερευνώνται	οι	λόγοι	δημιουργίας	της,	καθώς	και	οι	συγγένειές	της	με	
την	 αβαντ-γκαρντ	 του	 παρελθόντος,	 όπως	 αυτές	 γίνονται	 φανερές	 μέσα	 από	 τη	 δράση	 της	 και	
αντιληπτές	 από	 τα	 ίδια	 τα	 μέλη.	 Αναγνωρίζοντας	 τον	 ρόλο	 της	 Ένωσης	 Συνθετών	 στο	 ευρύτερο	
πλέγμα	μουσικής	παραγωγής,	ως	θεσμού	που	ασκεί	πολιτιστική	πολιτική,	στην	παρούσα	ανακοίνωση	
εξετάζονται	 οι	 συνέχειες	 και	 ασυνέχειες	 της	 Ρωσικής	Πρωτοπορίας	 από	 το	 1923	 μέχρι	 σήμερα,	ως	
άμεσα	 συνδεδεμένες	 με	 τις	 ιδεολογικές	 και	 αισθητικές	 συγκρούσεις	 μεταξύ	 των	 καλλιτεχνικών	
ενώσεων.	
	
	

Συνεδρία:	Κυρίαρχη	ιδεολογία	και	κινηματογράφος	

Άννα	Πούπου	
Διδάκτωρ	Paris	3	–	Sorbonne	Nouvelle,	Διδάσκουσα	στο	Ελληνικό	Ανοικτό	Πανεπιστήμιο,	διδάσκουσα	ως	

ακαδημαϊκή	υπότροφος	Τμήμα	Θεατρικών	Σπουδών,	ΕΚΠΑ	
Τίτλος:	 Το	 νέο	 κύμα	 του	 σοβιετικού	 κινηματογράφου	 και	 η	 ταινία	 Είμαι	 είκοσι	 χρονών	 (1965)	 του	
Μαρλέν	Χουτσίεφ:	λογοκρισία,	ιδεολογία	και	αισθητική.	



Περίληψη:	 Ο	 σκηνοθέτης	 Μαρλέν	 Χουτσίεφ	 ανήκει	 στην	 γενιά	 του	 νέου	 κύματος	 του	 σοβιετικού	
κινηματογράφου	που	αναδύεται	δυναμικά	στα	τέλη	της	δεκαετίας	του	1950	με	σκηνοθέτες	όπως	οι	
Ταρκόβσκι,	Καλατόζοβ	και	Τσουχράι.	Σε	μια	περίοδο	που	χαρακτηρίζεται	από	μεγαλύτερη	ελευθερία	
έκφρασης	στον	 κινηματογράφο	 και	 υποχώρηση	 της	 λογοκρισίας,	 η	 ταινία	 του	Χουτσίεφ	Η	Φρουρά	
του	Λένιν	(Zastava	Iliycha)	που	γυρίζεται	το	1962	θα	απαγορευτεί	και	ο	σκηνοθέτης	θα	αναγκαστεί	να	
κάνει	 σημαντικές	 αλλαγές,	 να	 ξαναγυρίσει	 σκηνές	 και	 να	 κυκλοφορήσει	 την	 ταινία	 τρία	 χρόνια	
αργότερα,	το	1965,	με	τον	τίτλο	Είμαι	είκοσι	χρονών	(Mne	dvadtsat	let).	Θέμα	της	ταινίας	είναι	η	ζωή	
τριών	εικοσάχρονων	ηρώων	που	ζουν	στη	Μόσχα	της	δεκαετίας	του	1960,	σπουδάζουν,	εργάζονται,	
ερωτεύονται,	 κάνουν	πάρτυ,	παρακολουθούν	λογοτεχνικές	βραδιές	 και	αγωνιούν	για	 το	υπαρξιακό	
κενό	 που	 αισθάνονται	 και	 δεν	 ξέρουν	 πώς	 να	 το	 εκφράσουν.	 Καθώς	 και	 οι	 τρείς	 έχουν	 χάσει	 τον	
πατέρα	τους	στο	μέτωπο	στoν	Β΄	Παγκόσμιο	Πόλεμο,	η	ταινία	θίγει	το	θέμα	του	χάσματος	του	γενεών	
αλλά	και	γενικότερα	της	αναδιαπραγμάτευσης	του	παρελθόντος,	της	μουσειοποίησης	των	συμβόλων	
της	 Επανάστασης	 και	 της	 αναθεώρησης	 της	 ιστορίας	 στην	 εποχή	 της	 αποσταλινοποίησης.	 Η	 ταινία	
αυτή,	 που	 προκάλεσε	 την	 οργή	 του	 Χρουστσόφ	 για	 τον	 ηττοπαθή	 και	 εσωστρεφή	 τρόπο	
αναπαράστασης	της	σοβιετικής	νεολαίας	που	αναλώνεται	σε	υπαρξιακές	συζητήσεις,	έχει	θεωρηθεί	
μια	μελέτη	περίπτωσης	για	την	πιο	ήπια	αλλά	στοχευμένη	λειτουργία	της	λογοκρισίας	στην	περίοδο	
του	 «λιώσιματος	 των	 πάγων».	 Η	 παρούσα	 ανακοίνωση	 θα	 προσπαθήσει	 να	 χαρτογραφήσει	 τις	
κινηματογραφικές	 επιρροές	 της	 ταινίας	 που	 συνομιλεί	 με	 την	 γαλλική	 Νouvelle	 Vague	 και	 τον	
μοντερνιστικό	 ευρωπαϊκό	 κινηματογράφο	 της	 δυτικής	 Ευρώπης	 και	 να	 εντοπίσει	 τις	 πιθανές,	
ανομολόγητες	επιδράσεις	της	σε	Έλληνες	σκηνοθέτες	του	ΝΕΚ	όπως	ο	Θεόδωρος	Αγγελόπουλος	και	ο	
Ροβήρος	Μανθούλης,	τόσο	σε	επίπεδο	θεματικής	όσο	και	αισθητικής.		
	
Κατερίνα	Κόμη	

Υποψήφια	Δρ,	Τμήμα	Φιλολογίας,	Πανεπιστήμιο	Κρήτης	
Τίτλος:	Τέχνη,	Ανθρωπισμός,	Ρεαλισμός	και	Προπαγάνδα:	Ερευνώντας	την	πρόσληψη	του	Σοβιετικού	
Κινηματογράφου	στη	μετεμφυλιακή	Ελλάδα	(1949-1963).	
Περίληψη:	 Ο	 σοβιετικός	 κινηματογράφος	 στα	 τέλη	 της	 δεκαετίας	 του	 1940	 και	 στις	 αρχές	 της	
δεκαετίας	 του	 1950	 ασφυκτιά	 κάτω	 από	 το	 δόγμα	 του	 Σοσιαλιστικού	 Ρεαλισμού.	 Τη	 δημιουργική	
έκρηξη	της	δεκαετίας	του	1920	έχει	διαδεχτεί	η	απίσχνανση	της	σοβιετικής	κινηματογραφίας.	Μόνο	
μετά	το	θάνατο	του	Stalin	το	1953,	με	τη	διαδικασία	αποσταλινοποίησης	που	ξεκινά	ο	Khrushchev	το	
1956	 και	 την	 «τήξη	 των	 πάγων»	 που	 ακολουθεί,	 λαμβάνει	 χώρα	 η	 ανανέωση	 των	 αφηγηματικών	
τεχνικών,	 του	 θεματικού	 περιεχομένου	 και	 των	 εκφραστικών	 μεθόδων	 των	 σοβιετικών	 ταινιών,	 με	
τον	 ερχομό	 στο	 προσκήνιο	 νέων	 σκηνοθετών	 αλλά	 και	 με	 τις	 νέες	 κινηματογραφικές	 προτάσεις	
δημιουργών	 της	 παλιότερης	 γενιάς.	 Η	 περίοδος	 αυτή	 ανανέωσης,	 φιλελευθεροποίησης	 και	
μεταρρυθμίσεων	 στη	 σοβιετική	 κινηματογραφία	 λήγει	 πρόωρα,	 την	 περίοδο	 1962-1963,	 όταν	 και	
επιχειρείται	η	καταστολή	του	νέου	ρεύματος	της	σοβιετικής	κινηματογραφικής	τέχνης.	

Στη	 συγκεκριμένη	 ανακοίνωση	 διερευνάται	 η	 πρόσληψη	 του	 σοβιετικού	 κινηματογράφου	 στη	
μετεμφυλιακή	 Ελλάδα,	 μια	 περίοδο	 μακροχρόνιας	 κυριαρχίας	 της	 Δεξιάς,	 η	 οποία	 τερματίζεται	 το	
1963.	 Πρόκειται	 για	 μια	 περίοδο	 κατά	 την	 οποία	 η	 Αριστερά	 διώκεται	 απηνώς,	 το	 Κομμουνιστικό	
Κόμμα	βρίσκεται	εκτός	νόμου,	οι	ηττημένοι	του	Εμφυλίου	παραμένουν	εκτοπισμένοι,	φυλακισμένοι	ή	
εξαναγκασμένοι	 στη	 σιωπή	 και	 η	 τέχνη	 γίνεται	 πεδίο	 άσκησης	 λογοκριτικών	 μηχανισμών	 που	
αρνούνται	 την	 ύπαρξη	 λόγων	άλλων	πλην	 αυτών	που	 εγκρίνει	 η	 κυρίαρχη	 ιδεολογία.	 Παρά	 ταύτα,	
μέσα	 σε	 αυτό	 το	 κλίμα	 σφοδρού	 αντικομμουνισμού,	 ο	 σοβιετικός	 κινηματογράφος	 φτάνει	 στην	
Ελλάδα,	στα	πλαίσια	ελληνοσοβιετικών	συμφωνιών	και	δράσεων	φορέων	όπως	η	Σοβέξπορτ	Φιλμ	και	
ο	 Ελληνοσοβιετικός	 Σύνδεσμος,	 μέσω	 γραφείων	 εκμετάλλευσης	 και	φορέων	 διαπαιδαγώγησης	 του	
κοινού	 (κινηματογραφικές	 λέσχες	 και	 κινηματογραφικά	φεστιβάλ).	 Το	 έργο	σημαντικών	σοβιετικών	
σκηνοθετών,	όπως	 των	Eisenstein,	 Kozintsev,	Romm	και	Kalatozov	 και	 εκπροσώπων	 του	σοβιετικού	
Νέου	 Κύματος,	 όπως	 των	 Chukhrai,	 Segel	 και	 Bondarchuk,	 προβάλλεται	 στις	 ελληνικές	 αίθουσες	
προκαλώντας	το	ενδιαφέρον	κοινού	και	κριτικής.	

Υπό	το	πρίσμα	της	Θεωρίας	της	Πρόσληψης	και	του	Διεθνικού	Κινηματογράφου	και	μέσα	από	τη	
μελέτη	στατιστικών	επετηρίδων,	του	περιοδικού	και	ημερήσιου	τύπου	της	εποχής	και	ελληνικής	και	



ξενόγλωσσης	 βιβλιογραφίας	 γενικότερα,	 επιχειρείται	 η	 εξέταση	 ζητημάτων	 διανομής,	 προβολής,	
εμπορικής	 απήχησης	 σοβιετικών	 ταινιών	 στις	 ελληνικές	 αίθουσες,	 συνεργασίας	 Ελλήνων	 και	
Σοβιετικών	 σε	 επίπεδο	 παραγωγής	 ταινιών	 και	 ευρύτερων	 πολιτιστικών	 ανταλλαγών	 αλλά	 και	
αντιδράσεων	εκπροσώπων	θεσμών	όπως	η	πολιτεία	και	η	εκκλησία.	Ακόμα	ερευνάται	η	επιρροή	του	
σοβιετικού	 κινηματογράφου	 στο	 έργο	 ελλήνων	 δημιουργών	 και	 κυρίως	 η	 στάση	 των	 ελλήνων	
κριτικών	και	διανοουμένων	-	σε	συνάρτηση	με	τις	ιδεολογικές	και	θεωρητικές	τους	θέσεις	–	απέναντι	
στη	 σοβιετική	 κινηματογραφική	 τέχνη,	 καθώς	 αυτή	 κινείται	 μεταξύ	 Σοσιαλιστικού	 Ρεαλισμού	 και	
αμφισβήτησης	 αυτού,	 εξερεύνησης	 των	 εκφραστικών	 δυνατοτήτων	 του	 φιλμικού	 μέσου,	
προπαγάνδας	και	ενός	βαθύτατου	ανθρωπισμού.		
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Abstract:	 Οι	 μελέτες	 για	 την	 απεικόνιση	 της	 Οκτωβριανής	 Επανάστασης	 στον	 σοβιετικό	
κινηματογράφο	 έχουν	 εστιάσει	 ως	 επί	 τω	 πλείστον	 στις	 παγκοσμίως	 γνωστές	 βωβές	 ταινίες	 της	
σχολής	 του	 μοντάζ	 της	 δεκαετίας	 του	 1920,	 και	 ειδικότερα	 στις	 ταινίες	 Το	 τέλος	 της	 Αγίας	
Πετρούπολης	 (1927)	 του	 Βσέβολοντ	 Πουντόβκιν	 και	 Οκτώβρης	 (1928)	 του	 Σεργκέι	 Αϊζενστάιν,	 και	
μόνο	 περιστασιακά	 έχουν	 ασχοληθεί	 με	 την	 αναπαράσταση	 του	 1917	 σε	 άλλες	 περιόδους	 του	
σοβιετικού	 κινηματογράφου.	 Η	 ομιλία	 μου,	 ως	 εκ	 τούτου,	 θα	 επικεντρωθεί	 σε	 μία	 από	 τις	 λίγο	
εξεταζόμενες	περιόδους	ως	προς	την	απεικόνιση	του	1917	και	συγκεκριμένα	στη	δεκαετία	του	1930,	
σε	 περίοδο,	 δηλαδή,	 κατά	 την	 οποία,	 σε	 καλλιτεχνικό	 επίπεδο,	 είχε	 επικρατήσει	 ο	 σοσιαλιστικός	
ρεαλισμός	 ως	 το	 επίσημο	 αισθητικό	 δόγμα	 της	 σοβιετικής	 τέχνης	 και,	 σε	 πολιτικό-ιδεολογικό	
επίπεδο,	είχε	παγιωθεί	η	‘λατρεία	της	προσωπικότητας’	του	Στάλιν	(γνωστή	κυρίως	με	τον	ξένο	όρο	
«Personality	 Cult	 of	 Stalin»	 ή	 απλούστερα	 “The	 Stalin	 Cult”).	 Ειδικότερα,	 αφού	 κάνει	 μια	 σύντομη	
επισκόπηση	 ως	 προς	 την	 αναπαράσταση	 της	 Επανάστασης	 στον	 κινηματογράφο	 της	 σχολής	 του	
μοντάζ,	η	ομιλία	θα	εξηγήσει	τον	τρόπο	με	τον	οποίο	ταινίες	της	δεκαετίας	του	1930	[π.χ.	Ο	Λένιν	τον	
Οκτώβρη	 (1937,	 σκ.	 Μιχαήλ	 Ρομ),	 Ο	 άνθρωπος	 με	 το	 πολυβόλο	 (1938,	 σκ.	 Σεργκέι	 Γιούτκεβιτς)]	
μετέτρεψαν	την	μνήμη	της	Επανάστασης	ως	μέσο	εξύμνησης	του	Στάλιν.	Οι	αναλύσεις	των	έργων	της	
δεκαετίας	του	1930	στο	πλαίσιο	της	ομιλίας	θα	βασιστούν	στις	πρωτότυπες	εκδοχές	των	ταινιών,	οι	
οποίες	 είναι	 λίγο	 γνωστές	 εξαιτίας	 των	 μετέπειτα	 συχνών	 αφαιρέσεων	 των	 αναφορών	 στον	 Στάλιν	
(αφαιρέσεων	που	πραγματοποιήθηκαν	μετά	το	θάνατο	του	Ρώσου	ηγέτη,	στα	χρόνια	της	λεγόμενης	
‘αποσταλινοποίησης’	του	κράτους).	Όπως	θα	φανεί,	η	μνήμη	της	επανάσταση	πέρασε	από	διαρκείς	
ιδεολογικές	 αναθεωρήσεις,	 που	 αφορούσαν	 ένα	 πλέγμα	 θεμάτων	 και	 καταστάσεων:	 από	 την	
ερμηνεία	 των	 αιτιών	 και	 των	 πρωτεργατών	 του	 επαναστατικού	 ξεσηκωμού	 μέχρι	 την	 μορφή	 των	
ίδιων	των	κινηματογραφικών	έργων.		
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