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Xωρίς ἀναπαριστώμενο
Τρία ἀποσπάσματα πού δέν μιλοῦν εὐθέως γιά τήν ἀναπαράσταση χρησιμοποιοῦνται
γιά νά καταγράψουν τρεῖς ἀρνήσεις τῆς ἀναπαράστασης. Οἱ ἀρνήσεις τῆς
ἀναπαράστασης δέν ἀποφεύγουν νά εἶναι καί οἱ ἴδιες ἀναπαραστάσεις. Ἡ προσαγωγή
τῶν ἀποσπασμάτων καί ἡ μεταξύ τους προσέγγιση κατασκευάζει τήν σημερινή
ἐπερώτηση τῆς ἀναπαράστασης στήν ἀρχιτεκτονική.
Πρώτη στιγμή “χωρίς” ἀναπαράσταση: τό γεράκι τοῦ Bataille.
“…δέν ὑπάρχει ὑπέρβαση ἀπό τό ζῶο πού τρώει στό ζῶο πού τρώγεται: ὑπάρχει
ὁπωσδήποτε διαφορά ἀλλ’ αὐτό τό ζῶο πού τρώει τ’ ἄλλο δέν μπορεῖ νά
ἀντιπαρατεθεῖ μέσα ἀπό τήν κατάφαση αὐτῆς τῆς διαφορᾶς.
Zῶα ἑνός ὁρισμένου εἴδους δέν τρώγονται μεταξύ τους… Αὐτό ἀληθεύει, μά δέν ἔχει
σημασία, ἀφοῦ ὁ ἀστέριος (εἶδος γερακιοῦ) πού τρώει τήν κότα δέν τήν ξεχωρίζει
καθαρά ἀπ’ τόν ἑαυτό του μέ τόν ἴδιο τρόπο πού ἐμεῖς ξεχωρίζουμε ἕνα ἀντικείμενο
ἀπ’ τόν ἑαυτό μας. Ἡ διάκριση ἀπαιτεῖ μιά θέση [position] τοῦ ἀντικειμένου ὡς
τέτοιου. Ἄν τό ἀντικείμενο δέν ἔχει τεθεῖ δέν ὑπάρχει ἀπτή διαφορά. Τό ζῶο πού
τρώγεται ἀπό ἕνα ἄλλο ζῶο δέν ὑπάρχει ἀκόμα ὡς ἀντικείμενο. Δέν ὑπάρχει σχέση
ὑποτέλειας ἀνάμεσα στό ζῶο πού τρώγεται καί στό ζῶο πού τρώει, ὅπως ἐκείνη πού
συνδέει ἕνα ἀντικείμενο, ἕνα πράγμα, μέ τόν ἄνθρωπο πού ὁ ἴδιος ἀρνεῖται νά τόν
ἀντιμετωπίζουν σάν πράγμα”. […] “ὅλα τά ζῶα εἶναι μέσα στόν κόσμο ὅπως τό νερό
μέσα στό νερό” 1 .
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Ἡ κατασπάραξη, ὡς στιγμή μέγιστης ἐγγύτητας, εἶναι ἡ πρώτη στιγμή “χωρίς”
ἀναπαράσταση.
Δεύτερη στιγμή “χωρίς” ἀναπαράσταση: τό ἀστέρι τοῦ Kierkegaard.
"Ἄν … ἡ ὅρασή σας ἀντιληφθεῖ ἕνα ἄστρο, αὐτό θά καταστεῖ ἀμφίβολο τή στιγμή πού
θά θελήσετε νά ἐξηγήσετε τήν φανέρωσή του. Εἶναι σάμπως ὁ στοχασμός νά
ἐξαφάνισε τό ἄστρο ἀπό τά μάτια σας" .
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Ἡ συνειδητοποίηση τῆς ἀναπαράστασης καί ἡ ὑπερβολική ἀπόσταση ἀπό τό
ἀναπαριστώμενο δημιουργεῖ τήν συνθήκη ἀπώλειας τοῦ ἀναπαριστωμένου. Δίπλα στό
ἀναπαριστώμενο ἀναπτύσσεται πλῆθος ἄλλων ὅμοιων μέ αὐτό. Ἡ συμπαρουσία
ὀργανώνει κάποιου εἴδους ἀπουσία. Αὐτή εἶναι ἡ δεύτερη στιγμή “χωρίς”
ἀναπαράσταση.
Τρίτη στιγμή “χωρίς” ἀναπαράσταση: ἡ μέλισσα καί ἡ ὀρχιδέα τοῦ Deleuze.
“Ἡ μέλισσα καί ἡ ὀρχιδέα δίνουν τό παράδειγμα. Ἡ ὀρχιδέα μοιάζει νά σχηματίζει τήν
εἰκόνα μέλισσας, ἀλλά στήν πραγματικότητα (en fait) ὑπάρχει ἕνα γίγνεσθαι-μέλισσα
τῆς ὀρχιδέας, ἕνα γίγνεσθαι-ὀρχιδέα τῆς μέλισσας, κάποια διπλή σύλληψη (σ. μ. :
capture: ἐπίσης ἁρπαγή, αἰχμαλωσία τῆς ὀρχιδέας ἀπό τήν μέλισσα καί τῆς μέλισσας
ἀπό τήν ὀρχιδέα) ἀφοῦ “αὐτό πού” καθένα [μέλισσα, ὀρχιδέα] γίνεται δέν
μεταμορφώνεται λιγότερο ἀπό “αὐτό τό ὁποῖο” γίνεται. Ἡ μέλισσα γίνεται μέρος τοῦ
μηχανισμοῦ ἀναπαραγωγῆς τῆς ὀρχιδέας, τήν ἴδια στιγμή πού ἡ ὀρχιδέα γίνεται
σεξουαλικό ὄργανο τῆς μέλισσας” 3 .
Ὁ μεταμορφωτικός μηχανισμός, ἡ ἐγκατάσταση στήν κίνηση τοῦ μηχανισμοῦ πού
παράγει τήν ὁμοιότητα κατασκευάζει ἕναν ἀντικαθρεφτισμό καί μαζί μέ αὐτόν τήν
τρίτη στιγμή “χωρίς” ἀναπαράσταση. Ἡ “διαμονή” στό γίγνεσθαι τῆς ἀλληλεπίδρασης
στερεῖ κάθε στιγμή τό ἀναπαριστώμενο ἀπό τήν ἀναπαράσταση.
Τά ἀποσπάσματα ὀργανώνουν τήν τριπλή ἐρώτηση γιά τήν ἀναπαράσταση στήν
ἀρχιτεκτονική. Ὑπολογίζεται ὅτι μέ αὐτά ἀγόμαστε στό μέγιστο βάθος ὅπου ὁδηγεῖ ἡ
ἐρώτηση γιά τήν ἀναπαράσταση. Γιά νά προσανατολιστοῦν μέ βία πρός αὐτόν τόν
σκοπό ἐπισυνάπτεται στά ἀποσπάσματα κάποια ἀκόμη ἀναπαράσταση (ἤ οἱ
παραπάνω σκέψεις ἐπισυνάπτονται στήν τελευταία αὐτή ἀναπαράσταση). Πρόκειται
γιά τόν ἀναδιπλασιασμό πού ζητᾶ τό μή ἀναπαριστώμενο μέ τόν τρόπο τῆς
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Ὁ Κίρκεγκωρ προσανατολίζει τήν παρατήρησή του πρός κάποια θεώρηση τῆς πίστης: ἡ
πίστη, (πού ἐνίοτε μπορεῖ νά εἶναι τυφλή), εἶναι γιά τόν Κίρκεγκωρ βουλητική πράξη
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ἀρχιτεκτονικῆς ἀναπαράστασης. Πρόκειται γιά τήν ἀνάρτηση ἑνός σχεδίου πάνω σέ
ἕνα κτίριο. Τό κτίριο εἶναι ἡ ἐγκαταλελειμμένη ἀποθήκη ἀπέναντι ἀπό τά δύο
ἀμφιθέατρα ὅπου ἔλαβε χώρα τό συνέδριο περί ἀναπαραστάσεων, στήν πόλη τοῦ
Βόλου. Τήν πρώτη ἡμέρα τοῦ συνεδρίου, πάνω στήν μακρά ὄψη τοῦ σύγχρονου
ἐρειπίου στερεώθηκε μέ καρφιά μιά μεταλλική πινακίδα. Πάνω της τυπώθηκε τό
γραμμικό σχέδιο τῆς ἴδιας τῆς ὄψης τοῦ κτίσματος ὅπου τοποθετήθηκε ἡ πινακίδα. Τό
σχέδιο στήθηκε στό πρόγραμμα autocad καί ἡ ἐπεξεργασία του ἔγινε σέ photoshop.
Περιλαμβάνει τά σταθερά καί τά μεταβλητά στοιχεῖα τῆς ὄψης (ἐπιγραφές, μεταλλικά
ἐλάσματα, ἰδιαιτερότητες τοῦ σοβά) ἀλλά ὄχι τήν εἰκόνα τῆς ἐπικολλημένης
πινακίδας.

