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“Ζούµε σε µια απολιτική εποχή λήθης, στην 
οποία επικρατεί η γενική πεποίθηση ότι «το 
παρελθόν δεν έχει τίποτα ενδιαφέρον να µας 

διδάξει. Ο δικός µας, επιµένουµε, είναι ένας 
νέος κόσµος, οι κίνδυνοι και οι ευκαιρίες του 

οποίου δεν έχουν προηγούµενο.»”                                
Tony Judt, “The World We Have Lost” 

 

Η ιστορία δεν έχει κάποια αξία όταν διαβάζεται απλά σαν µια σειρά 
περασµένων γεγονότων, αφηγήσεων και τυχαίων περιστατικών, αλλά πρωτίστως 
όταν κανείς την αναλογίζεται σε σχέση µε το παρόν. Άρα, ο τρόπος που 
αντιλαµβανόµαστε την ιστορία αδιαµφισβήτητα διαµορφώνει και τον τρόπο µε 
τον οποίο συλλαµβάνουµε την πραγµατικότητα. Αλλά για ποια ιστορία µιλάµε 
τελικά; Τι σηµαίνει για εµάς; Πώς διαµορφώνεται; Μέσα από ποιες 
διαδικασίες επισηµοποιείται; Και γιατί µας ενδιαφέρει; 

Όπως υποστηρίζει o Christopher Blake, εάν στη χειρότερη περίπτωση 
δύο ιστορικοί δεν µπορούν να συµφωνήσουν σχετικά µε αυτό που πραγµατικά 
συνέβη, στην καλύτερη περίπτωση, η συµφωνία ανάµεσα σε δύο ιστορικούς 
της ίδιας γενιάς σπάνια καταφέρνει να επιζήσει της επόµενης. Κατανοώντας 
τα κενά και τις ελλείψεις µε τις οποίες η ιστορία διαµορφώνεται και 
ξεκινώντας από έναν ορισµένο ιστορικό σκεπτικισµό βασισµένο στη 
µεταφυσική ιδεαλιστική θεωρεία πως η γνώση είναι µία διαδικασία προς το 
Απόλυτο, ο Στέλιος Καραµανώλης (γ.1977) οδηγείται σχεδόν παρορµητικά να 
ερευνήσει και να χαρτογραφήσει µία σειρά από διαφορετικά ιστορικά 
σενάρια. Πάραυτα, η πρόθεσή του βρίσκεται πιο πέρα από το να παραθέσει 
απλά αποσπάσµατα εικόνων από το πρόσφατο παρελθόν. Πρώτα και κύρια αυτό 
που τον απασχολεί είναι να σχολιάσει τον τρόπο µε τον οποίο ιστορικά 
γεγονότα εκφράζονται µέσα από τις εικόνες σήµερα. Πώς τα εκλαµβάνουµε 
µέσα από την οπτική µας κουλτούρα; Με ποιον τρόπο οι εικόνες που 
προσλαµβάνουµε επηρεάζουν την λεγόµενη συλλογική µνήµη ενός έθνους; 
Ποιες εικόνες παρουσιάζονται συνήθως στην εξιστόρηση ενός γεγονότος και 
ποιες τελικά αποκρύπτονται ή αποσιωπούνται;  

Η “Grace” είναι ένα διπλό βασιλικό πορτραίτο, που προέρχεται από 
δύο παροµοιότυπες φωτογραφίες οι οποίες είχαν δηµοσιευθεί σχεδόν 
ταυτόχρονα στον γαλλικό Τύπο. Ο ένας πίνακας αναπαριστά τη βασιλική 
οικογένεια που ποζάρει µε το νεογέννητο τους και ο άλλος ακριβώς τα ίδια 
πρόσωπα στις ίδιες θέσεις µε πριν, µονάχα που τώρα το µωρό έχει 
αντικατασταθεί µε ένα σκυλί. Η επανάληψη είναι ένα από τα θεµελιώδη 
στοιχεία καταγραφής και ο καλλιτέχνης την χρησιµοποιεί σαν χειρονοµία 
για να σχολιάσει τη διαδικασία µέσα από την οποία καθιερώνεται η ιστορία 
αλλά και για να επιστήσει την προσοχή µας στο εννοιολογικό περιεχόµενο 
του έργου. Σε αντίθεση µε την υπερβολικά εσπευσµένη και επιφανειακή 



 

 

κατανάλωση των εικόνων σήµερα, ο θεατής δεν έχει καµία άλλη επιλογή εδώ 
από το να σταµατήσει και να δώσει προσοχή. Σε συνδυασµό µε τις τρέχουσες 
κοινωνικοπολιτικές προσδοκίες, ο Καραµανώλης ζωγραφίζει ιστορικά 
στιγµιότυπα στους τόνους του γκρι και παράλληλα µας παρουσιάζει ένα 
ανατρεπτικό είδος παρωδίας γύρω από την εξουσία. 

Το “Last Flight to Hell” είναι το πρώτο από µία σειρά τυπώµατα που 
είναι εµπνευσµένα από τους τίτλους καλτ ταινιών του τέλους της δεκαετίας 
του '80. Προβοκατόρικα και αιχµηρά, δεν διηγούνται ιστορίες νικητών και 
νικηµένων αλλά στοχεύουν στο να δηµιουργήσουν αντί-αφηγήσεις και να 
αναδείξουν πληροφορίες που έχουν παραµεριστεί από την επίσηµη ιστορία 
φέρνοντας µας αντιµέτωπους µε ένα περίεργο µείγµα υποκειµενικής 
εξιστόρησης και συναισθηµατισµού.  

Εν τέλει, το “Battlefield” είναι µια σειρά από ψηφιακές 3D 
φωτογραφίες που παρουσιάζονται ως στιγµιότυπα κάποιου παράξενου 
πολεµικού videogame. Σε αυτήν την εκδοχή του παιχνιδιού, όλα τα στοιχεία 
που µαρτυρούν την ταυτότητα ενός τόπου έχουν αφαιρεθεί και κάθε 
ανθρώπινο ίχνος έχει σβηστεί µε επιµέλεια. Παράξενα οικεία, τα τοπία 
µοιάζουν να ακροβατούν ανάµεσα σε µνήµες που φέρουµε µέσα µας από παιδιά 
και εικόνες που µας είναι γνώριµες από τον κινηµατογράφο ή τα 
βιντεοπαιχνίδια. Χαρακτηριστικό τους ότι θα µπορούσαν να βρίσκονται 
οπουδήποτε στον κόσµο και οποιαδήποτε στιγµή, στο παρελθόν, το παρόν ή 
το µέλλον. Σε µία από της φωτογραφίες, µία µη-ρεαλιστική πολεµική 
κατασκευή που µοιάζει µε τεράστιο αµυντικό φράχτη µε καρφιά ενισχύει το 
πολεµικό σενάριο. Θανατηφόρο εµπόδιο ή λούνα παρκ; Ο φράκτης υψώνεται 
εξίσου ανησυχητικός και παράλογος και σίγουρα σε απόλυτη συµφωνία µε τον 
παραλογισµό του ίδιου του πολέµου. 


