
 

Σκελετοί, μυστικά  και η εορτή  της αλή θειας 

 

 

 

 

 

Είναι αλή θεια ό τι, ό ταν έχεις πίσω σου σαρά ντα χρό νια αδιά κοπης και 

αξιό λογης καλλιτεχνική ς παραγωγή ς, πρέπει να μπορείς κά θε φορά  

να διαχειρίζεσαι τον ό γκο της εμπειρίας και της πληροφορίας που 

συνεχώ ς αυξά νεται, να αποφεύγεις τις παγίδες στις οποίες αυτή  η 

εμπειρία μπορεί να σε ρίξει, και να επινοή σεις έναν τρό πο να ξανα- 

βλέπεις συνολικά  τι έχεις κά νει ως σή μερα πέρα από  μια δουλειά  

αρχείου ή  μια αρχαιολογία του εαυτού  σου. Πρέπει να είσαι συνει- 

δητοποιημένος για το έργο σου, ώ στε να μπορείς να αμφιβά λλεις γι’ 

αυτό . Μιλώ ντας για αμφιβολία δεν μιλώ  για ανασφά λεια αλλά  για τον 

χώ ρο τον οποίο μπορεί κανείς να αφή σει στο έργο του, ώ στε αυτό  

να μπορέσει να αναπτυχθεί, να αλλά ξει, να αναλυθεί και γενικό τερα 

να εξελιχθεί με την πορεία να μην είναι απαραιτή τως συνώ νυμη της 

προό δου αλλά  της συνέχειας περισσό τερο. 

 

Ο Μανώ λης Μπαμπούσης είναι μια τέτοια περίπτωση που συνεχώ ς 

– από  τα μέσα της δεκαετίας του ‘70– παρά γει έργα με χαρακτηριστι- 

κά  συγκροτημένο τρό πο, τα ό ποια συστηματικά  εκθέτει με μια μεθο- 

δολογία που θα επιτρέψει τη δυναμική  επανερμηνεία τους, χωρίς να 

προδίδει τις προθέσεις του καλλιτέχνη τη στιγμή  που πραγματοποι- 

ούσε το έργο. 

 

Είναι χαρακτηριστικό  πως το 2003, τριά ντα χρό νια μετά  τα πρώ τα του 

έργα και στην πρώ τη του αναδρομική  έκθεση σε μουσείο (η οποία 

τυχαίνει να είναι και η πρώ τη έκθεση φωτογραφίας που φιλοξενή - 

θηκε στο νεοσύστατο τό τε Εθνικό  Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης της 

Αθή νας), ο Μανώ λης Μπαμπούσης επέλεξε να διαχειριστεί την ανα- 

δρομή  σαν μια νέα διαδρομή  μέσα στο έργο και σαν τέτοια να την 

προτείνει και στο κοινό . Σε αυτή  τη διαδρομή  οι φωτογραφίες δεν εί- 

χαν τοποθετηθεί ούτε χρονολογικά , ούτε με βά ση κά ποιο είδος τυπο- 



λογίας, ούτε αφηγηματικά  με την κλασική  έννοια του ό ρου. Ωστό σο, 

ο σχεδιασμό ς της έκθεσης επέτρεπε σημασιολογικούς συσχετισμούς 

ανά μεσα στα έργα, που έφερναν τό σο τον θεατή  ό σο και τον καλλιτέ- 

χνη τον ίδιο πιο κοντά  στη κατανό ηση των μηχανισμώ ν επιλογή ς της 

κά θε εικό νας. Σε μια τέτοια συνθή κη, για παρά δειγμα, οι κλειδωμέ- 

νες θυρίδες μιας τρά πεζας φωτογραφημένες το 2001 θα μπορούσαν 

να ερμηνευθούν σε σχέση με τις αυστηρά  στρωμένες κλίνες μιας 

ψυχιατρική ς κλινική ς φωτογραφημένης το 1973, φέρνοντας αντιμέ- 

τωπες τό σο τις έννοιες του κλειστού  και του έγκλειστου ό σο και την 

απουσία-παρουσία του ανθρώ που και της δραστηριό τητά ς του. 

 

Οι εικό νες του 1973 είναι και το πρώ το ολοκληρωμένο φωτογραφι- 

κό  έργο που θα παρουσιά σει ο Μανώ λης Μπαμπούσης, το οποίο θα 

προκύψει ό χι μό νο από  την ενασχό λησή  του με τη φωτογραφία αλλά  

και συνδυαστικά  μέσα από  τις σπουδές αρχιτεκτονική ς κοντά  στον 

πρωτοπό ρο αρχιτέκτονα Adolfo Natalini, τη μελέτη της μουσική ς, που 

πραγματοποιεί την ίδια περίοδο, και το ενδιαφέρον του για την «αντι- 

ψυχιατρική » του Franco Basaglia. Στο έργο αυτό , το οποίο είχε τη 

μορφή  εγκατά στασης, παρουσίασε με προβολή  διαφανειώ ν ό ψεις 

κενώ ν αρχιτεκτονικώ ν χώ ρων του ψυχιατρείου και πορτραίτα των 

ασθενώ ν που κρατούσαν μουσικά  ό ργανα (στο πλαίσιο μιας αυτο- 

σχεδιαστική ς μουσική ς δρά σης στους χώ ρους αυτούς), με συνοδεία 

μουσική ς, καθώ ς και σειρές αρχιτεκτονικώ ν σχεδίων, ό που σταδιακά  

αφαιρούνταν οι τοίχοι του ιδρύματος μέχρι την οριστική  αποϋλοποίη- 

σή  του και την αναγωγή  του σε ένα μνημείο ή  καλύτερα αντι-μνημείο 

του ανθρώ πινου εγκλεισμού . Σε αυτή  τη σειρά  φωτογραφιώ ν, που 

τραβή χτηκαν στη Volterra, το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται στο θέμα 

αυτό  καθαυτό : οι αρχιτεκτονικοί χώ ροι παρουσιά ζονται σε έγχρωμες 

φωτογραφίες, μετωπικά , αποστασιοποιημένα, και με την έλλειψη του 

υποκειμένου να υπογραμμίζει το ίχνος της παρουσίας του. Σε αυτές 

τις εικό νες τα ανοιχτά  παρά θυρα, τα στρωμένα κρεβά τια, τα τραπέ- 

ζια και οι καρέκλες δεν επιτρέπουν στους χώ ρους να «είναι» – δεν 

εμφανίζονται ακατοίκητοι ούτε εγκαταλελειμμένοι, ούτε απρό σωποι 

ούτε προσωπικοί· αντίθετα, αντανακλούν το δισυπό στατο των κατοί- 

κων τους, των ψυχικά  ασθενώ ν που βρίσκονται στη φιλοξενία ενό ς 

κοινωνικού  ιδρύματος, το ό ποιο ό μως τους κρατά ει εκτό ς κοινωνίας. 



 

Σε αυτό  το σημείο είναι σημαντικό  να αναφέρει κανείς κά ποια γε- 

γονό τα που θα αναδείξουν τη ριζοσπαστικό τητα αυτού  του πρώ του 

έργου του Μανώ λη Μπαμπούση. Η δεκαετία του ‘70 είναι ίσως μια 

από  τις πιο καθοριστικές περιό δους στην ιστορία της τέχνης μεταπο- 

λεμικά . Είναι η δεκαετία κατά  την οποία θα εμφανιστούν ή  θα επιση- 

μοποιηθούν πολλές πρωτοπορίες που θα δώ σουν στη φωτογραφία 

μια νέα πνοή . Εννοιακοί καλλιτέχνες, ό πως ο John Baldessari, o 

Bas Jan Ader, o Edward Ruscha, o Ger Van Elk κ.ά . χρησιμοποιούν_ 

ή δη τη φωτογραφία ως μέσο που τους επιτρέπει να υλοποιούν έρ- 

γα-ιδέες, η τέχνη της performance –που στηρίζεται στη φωτογραφία 

και στο βίντεο για την τεκμηρίωσή  της– βρίσκεται σε δυναμική  φά ση 

και η φωτογραφία αρχίζει να κατακτά  διεθνώ ς μια θέση που θα την 

φέρει πιο κοντά  στις καλές τέχνες και θα την απομακρύνει από  τη 

λειτουργία της ως μέσο αναπαραγωγή ς για να τη μετατρέψει σε ένα 

μέσο δημιουργίας. Μέσα σε αυτή  τη συγκυρία, ο Μπαμπούσης φαί- 

νεται να αντιλαμβά νεται τό σο τις δυνατό τητες ό σο και τη δυναμική  

αυτού  του νέου μέσου. Ένα ά λλο ιδιαίτερα ενδιαφέρον σημείο είναι 

ό τι κανείς από  τους εννοιακούς καλλιτέχνες που αναφέρθηκαν δεν 

πραγματοποίησε μέσω της φωτογραφίας μια προσέγγιση του αρχι- 

τεκτονικού  χώ ρου σε επίπεδο που να είναι κά τι παραπά νω από  μια 

απλή  παρά θεσή  του. Αυτό  δεν θα συμβεί ουσιαστικά  στη φωτογρα- 

φία πριν από  τη λεγό μενη «σχολή  του D�sseldorf» που θα σχηματι- 

στεί γύρω από  τους Bernd και Ηilla Becher, οι οποίοι ό μως αρχίζουν 

να διδά σκουν στη σχολή  καλώ ν τεχνώ ν το 1976, ενώ  οι μαθητές 

τους δείχνουν τα πρώ τα τους έργα στις αρχές της δεκαετίας του 

1980. 

 

Σε αντίθεση με τους κλειστούς έγχρωμους αρχιτεκτονικούς χώ ρους 

των ψυχιατρείων της Volterra, έρχονται οι ασπρό μαυρες φωτογρα- 

φίες της Αθή νας της δεκαετίας 1985-1995. Σε αυτές τις εικό νες, ο 

Μπαμπούσης παρουσιά ζει μια Αθή να που βρίσκεται στο μεταίχμιο 

μεγά λων αλλαγώ ν. Ένα πρώ το μεγά λο κύμα μεταναστώ ν φτά νει στην 

πό λη, καινούρια μεγά λα έργα αλλά ζουν την ό ψη της και την κρατούν 

σε αναταραχή  πολύ  καιρό  πριν επανακαθορίσουν τη δομή  της. Αυτή  

την Αθή να την αντιμετωπίζει σαν μνημείο του εαυτού  της και τους 



κατοίκους της σαν κριτικούς θεατές αυτού  του εν κινή σει μουσείου. 

Στις φωτογραφίες του Μπαμπούση δεν αποτυπώ νεται κανένα χαρα- 

κτηριστικό  ιστορικό  σημείο της πό λης, τίποτα που θα μπορούσε να 

αναδείξει την ταυτό τητά  της με την πρώ τη ματιά . Ό λα αυτά  τα στοι- 

χεία που χρησιμοποιούνται για την κλασική  απεικό νιση της πό λης 

έχουν αποκλειστεί από  τον φακό  του και έχουν αντικατασταθεί με 

εμβληματικές εικό νες από  τα πιο συνηθισμένα σημεία και γειτονιές, 

από  τις ταρά τσες της οδού  Αθηνά ς μέχρι το Γαλά τσι, τον Κεραμεικό , 

την οδό  Αιό λου και τη Λεωφό ρο Καβά λας. Οι πρωταγωνιστές των φω- 

τογραφιώ ν –ό που εμφανίζονται– παρουσιά ζονται σε παύση, σαν να 

έχουν διακό ψει οποιαδή ποτε δραστηριό τητα για την πό ζα ή  σαν να 

ασχολούνται μό νο με την προσεκτική  παρατή ρηση του γύρω κό σμου, 

σαν να υιοθετούν μια ακινησία για να επιτηρή σουν τη γύρω κίνηση. 

Τα υποκείμενα στις εικό νες αυτές δεν φαίνονται να συμμετέχουν σε 

κανένα σύστημα, η καταγραφή  του οποίου θα μπορούσε να αποτελέ- 

σει κά ποιου είδους ηθογραφία. Μοιά ζουν να βρίσκουν τη θέση τους 

και να στέκονται ό ρθια από  το βά ρος της δική ς τους παρουσίας στο 

κέντρο μιας πό λης και μιας κοινωνίας από  την οποία πιθανό τατα το- 

ποθετούνται στο περιθώ ριο. 

 

Περίπου την ίδια περίοδο ο Μπαμπούσης θα ξεκινή σει μια σειρά  πορ- 

τραίτων που θα αποτελέσουν μια διαφορετική  προσέγγιση. Πρό κειται 

για πορτραίτα υπαλλή λων φωτογραφημένων στα γραφεία τους εν 

ώ ρα εργασίας. Σε αυτά  τα έργα χώ ρος και υποκείμενο εμφανίζονται 

να σχηματίζουν ένα ενιαίο σύνολο και οι υπά λληλοι παρουσιά ζονται 

παγιδευμένοι πίσω από  τα γραφεία τους χωρίς πιθανό τητα διαφυγή ς. 

Παρό λα αυτά  ποζά ρουν μπροστά  στον φακό  της φωτογραφική ς μη- 

χανή ς και αυτή  αποτυπώ νει ένα ψυχολογικό  προφίλ που δεν είναι το 

δικό  τους αλλά  του χώ ρου στον οποίο βρίσκονται. 

 

Αν μελετή σει κανείς προσεκτικά  το έργο του Μπαμπούση θα παρα- 

τηρή σει πως, παρά  τη συχνό τατη έλλειψη υποκειμένων, οι εικό νες 

του είναι συνή θως βαθειά  ανθρωποκεντρικές και πως αντικείμενα 

και χώ ροι λειτουργούν είτε μεταφορικά  είτε μετωνυμικά  σε σχέση 

τό σο με το ανθρώ πινο σώ μα ό σο και με τον ά νθρωπο ως κοινωνική  

έκφραση. Χαρακτηριστικό  παρά δειγμα αποτελεί η ενό τητα Μπούστα, 



την οποία υλοποίησε τα τελευταία χρό νια της δεκαετίας του ‘90. Τα 

Μπούστα είναι οι προσό ψεις των μηχανημά των ΑΤΜ, τα οποία ο καλ- 

λιτέχνης φωτογραφίζει συστηματικά  στην Αθή να αλλά  και σε ό λο τον 

κό σμο. Στα Μπούστα πιθανό τατα πραγματοποιεί την πιο αυστηρά  τυ- 

πολογική  προσέγγισή  του σε θέμα. Ωστό σο, γρή γορα καταλαβαίνει 

κανείς πως αυτό  που τον ενδιαφέρει δεν είναι η τυπολογία των εξω- 

τερικώ ν χαρακτηριστικώ ν ό σο η κατά δειξη των κοινώ ν λειτουργιώ ν. 

Τον εντυπωσιά ζει το γεγονό ς ό τι αυτό ς ο μεταλλικό ς θώ ρακας που 

βρίσκεται παντού  μπορεί να ενώ νει την ό ποια οικονομική  δυνατό τητα 

του καθενό ς τό σο με τον κό σμο ό σο και με τον περίπλοκο μηχανι- 

σμό  της τρά πεζας· ό τι αυτά  τα μπούστα μπορούν να ενώ νονται και 

να ενώ νουν σε ένα τερά στιο δίκτυο, το οποίο μπορεί να συντονίζει 

την οποιαδή ποτε οικονομική  συναλλαγή . Τα μπούστα δεν είναι τίπο- 

τε ά λλο από  εμφανείς μεταλλικούς μηχανισμούς διανομή ς πίσω από  

του οποίους κρύβονται αθέατοι συνή θως μηχανισμοί και συστή ματα 

συσσώ ρευσης. 

 

Η έννοια της συσσώ ρευσης θα απασχολή σει τον Μανώ λη Μπαμπού - 

ση σε ό λο το μετέπειτα έργο του, με μια ποικιλία τρό πων και μέσα από  

διαφορετικές οπτικές γωνίες. Η συσσώ ρευση θα γίνει για τον καλλι- 

τέχνη το σημείο των καιρώ ν, η από λυτη έκφραση μιας καπιταλιστική ς 

κοινωνίας, στην οποία το πλή θος έχει περισσό τερο να κά νει με τη 

συγκέντρωση της εξουσίας (ό ποιου είδους) παρά  με τη διανομή  της. 

Από  τα εγκαταλελειμμένα αρχεία που βρίσκονται σε πλή ρη αταξία και 

την από λυτη τά ξη των τραπεζικώ ν θυρίδων που θα ονομά σει Μυστικά  

μέχρι τα γεμά τα νεκροταφεία και το ά δειο κέντρο διασκέδασης ή  την 

φωτογραφία, τη γλυπτική  εγκατά σταση, ως τα πεδία εκείνα που θα 

επιτρέψουν την αναδιοργά νωση του κό σμου και θα συνδέσουν το 

έργο του συνολικά . 

 

Ό λα αυτά  τα σχέδια αποτελούν τα προσχέδια και τις μακέτες τό σο 

μιας φανταστική ς πό λης ό σο και μιας πραγματική ς κοινωνίας, για την 

οποία ο Μανώ λης Μπαμπούσης θα ορίσει την επικοινωνία σαν ένα 

τείχος από  τσιμέντο που υψώ νεται πά νω στα εύθραυστα πό δια μιας 

ξύλινης καρέκλας. Ένα αντιμνημείο της έλλειψης και της αδυναμίας, 

της απραξίας και της ανεπά ρκειας. Ένα μνημείο σε μια επικοινωνία 



με διακοπές που στη φανταστική  πό λη του Μπαμπούση θα γιορτά ζε- 

ται, ό πως αναφέρει ο ίδιος, σε ένα από  τα ποιή ματά  του που πρώ τη 

φορά  παρουσιά ζει στο κοινό : 

 

«Στις δύο Απριλίου θα εορτά ζεται η αλή θεια 

στα πρό τυπα της πρώ της Απριλίου 

θα λέει ο καθένας μό νο μία αλή θεια 

και οι εφημερίδες και οι πολιτικοί. 

Εμείς θα ψά χνουμε να τη βρούμε 

στην πό λη μας 

την αγαπημένη μας 

Μπαμπου-City». 

 

 

Αλέξιος Παπαζαχαρίας, ιστορικό ς τέχνης 


