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Σε ποιους απευθύνεται ο καλλιτέχνης και πότε είναι πετυχημένος; 

 Δίλαη κηα ζπλήζεο εξώηεζε ην ζε πνηνπο απεπζύλεηαη έλα έξγν ηέρλεο. Γειαδή, νη θσηνγξαθίεο πνπ 

θάλνπκε, αθνύ δελ είλαη επαγγεικαηηθέο, αθνύ δελ έρνπλ έλα πειάηε πνπ ηηο παξήγγεηιε, ζε πνηόλ απεπζύλνληαη; Η 

απάληεζε είλαη ελδηαθέξνπζα, πνιύπινθε θαη ζηελ νπζία αλαπάληεηε. 

Αιιά αο βάινπκε κία ηάμε. Πξηλ απ' όια ζηνλ ίδην ηνλ θσηνγξάθν. Δίλαη αδύλαην λα θάλεηο ηέρλε, αλ ν 

πξώηνο απνδέθηεο δελ είζαη εζύ. Γειαδή, λα ην πνύκε πην απιά, ε δηθή ζνπ απνδνρή ηνπ έξγνπ ηνύ επηηξέπεη λα 

ηαμηδέςεη ζαλ κπνπθάια ζην πέιαγνο, γηα λα ζπλαληήζεη άιινπο αλζξώπνπο κε ηνπο νπνίνπο ζα επηθνηλσλήζεη. Άξα 

ν πξώηνο απνδέθηεο είζαη εζύ. Σηε ζπλέρεηα είλαη απόιπηα ινγηθό λα κελ απνιακβάλεηο νύηε θαλ ηελ απνηπρία ζνπ, 

εάλ δελ ππάξρεη θαη έλαο άιινο κε ηνλ νπνίν κπνξείο λα επηθνηλσλήζεηο. Πνηα είλαη απηά ηα πξόζσπα κεηά από 

εζέλα; Δίλαη απηνί κε ηνπο νπνίνπο έρεηο θάπνηα ζρέζε, είηε ζπλαηζζεκαηηθή είηε πλεπκαηηθή. Άξα είλαη νη άλζξσπνη 

ηνπο νπνίνπο εθηηκάο θαη νη άλζξσπνη ηνπο νπνίνπο αγαπάο. Μπνξεί λα ζπκπίπηνπλ, κπνξεί λα κε ζπκπίπηνπλ αιιά 

πάλησο απηνί είλαη ην επόκελν θνηλό ζνπ. Από θεη θαη πέξα πάκε ζην επξύηεξν θνηλό. Αδηαθνξείο γηα απηό; Κάζε 

άιιν. Διπίδα θάζε θαιιηηέρλε είλαη λα αγγίμεη έλα κεγάιν επξύ θνηλό θαη δε άγλσζην θνηλό. Απηή ε επηθνηλσλία κε ηνλ 

άγλσζην είλαη θαηαπιεθηηθήο έληαζεο θαη ζεκαζίαο. Απηό είλαη ην θνηλό καο. 

Δάλ αληηζηξέςνπκε όκσο ηε ζεηξά απνδνρήο θαη ηε ζεηξά ζεκαζίαο, αο πνύκε όηη μεθηλάκε από ην θνηλό θαη 

πάκε κεηά ζε απηνύο πνπ εθηηκνύκε θαη κεηά ζηνλ εαπηό καο, ηόηε έρνπκε θάλεη επηρείξεζε απηνθηνλίαο. Δίκαζηε 

ρακέλνη από ρέξη. Πέξαλ ησλ άιισλ είκαζηε θαη αλέληηκνη. Πξώηα απ' όια δηόηη πώο κπνξείο λα απεπζπλζείο ζε έλα 

άγλσζην θνηλό; Άξα εζύ ζεσξείο όηη είζαη ηθαλόηεξνο θαη εμππλόηεξνο θαη κπνξείο λα πξνδηαγξάςεηο ηηο απαηηήζεηο 

ηνπ θαη λα πξνζαξκνζηείο ζε απηέο. Δπνκέλσο όρη κόλν δελ ην ηηκάο ην θνηλό πξνο ζην νπνίν απεπζύλεζαη, αιιά ην 

πεξηθξνλείο. Ο πην έληηκνο ηξόπνο θαη απνηειεζκαηηθόο είλαη λα απεπζπλζείο ζηνλ εαπηό ζνπ κε ηελ αηζηνδνμία θαη 

ηελ ειπίδα όηη ζα αγγίμεηο θαη ην επξύηεξν θνηλό. Γπζηπρώο δνύκε ζε κηα επνρή όπνπ νη πεξηζζόηεξνη αληηζηξέθνπλ 

απηή ηε ζεηξά δηόηη έρνπλ κηα πνιύ κεγάιε αλάγθε απνδνρήο θαη επηηπρίαο. Δίπα όκσο κηα παξάμελε θξάζε, «δνύκε 

ζε κία επνρή». Έρσ ηελ αίζζεζε θαη ελδερόκελεο ελδείμεηο όηη απηό ήηαλε πάληνηε αιήζεηα ζε όιε ηελ ηζηνξία ηεο 

αλζξσπόηεηαο. Καη κε κεγάιε έθπιεμε είρα δηαβάζεη ην βηβιίν ηνπ Λνγγίλνπ, ηνπ κάιινλ θαληαζηηθνύ ζπγγξαθέα 

θξηηηθνύ ινγνηερλίαο ηνπ πξώηνπ κεηά ην Χξηζηό αηώλα, ν νπνίνο απεπζπλόκελνο ζηνπο επίδνμνπο λένπο ζπγγξαθείο 

ηνπο έιεγε αθξηβώο απηά, ηνπο επέπιεηηε, γηα απηά πνπ ζήκεξα ζα επέπιεηηα θαη εγώ ηνπο λένπο. Γειαδή, ηνπο 

έιεγε κελ αζρνιείζηε κε απηό πνπ ζέινπλ νη άιινη, κε ζηνρεύεηε ζε απηό πνπ ζέινπλ νη άιινη θαη θπξίσο κελ θάλεηε 

απεγλσζκέλεο πξνζπάζεηεο λα πξσηνηππήζεηε. Μεηά από 20 αηώλεο εμαθνινπζνύλ νη λένη θαιιηηέρλεο λα 

αζρνινύληαη κε ην πώο ζα πξσηνηππήζνπλ θαη πώο ζα γνεηεύζνπλ ην επξύ θνηλό. Θεσξώ ινηπόλ όηη είλαη εληειώο 

αλέληηκν λα αζρνιείζαη κε ην επξύ θνηλό θαη θπζηθά δελ ην πεξηθξνλείο, αιιά ειπίδεηο λα ην αγγίμεηο κέζα από ηε δηθή 

ζνπ πξνζσπηθόηεηα. Καηά ζπλέπεηα ε θαιιηέξγεηα ηεο γιώζζαο πνπ θάλεηο, ηεο θαιιηηερληθήο, γίλεηαη κε γλώκνλα 

ηνλ εαπηό ζνπ θαη ηνπο αλζξώπνπο πνπ αγαπάο. Γελ γίλεηαη κε γλώκνλα απηό πνπ εηθάδεηο όηη κπνξεί έλα επξύ θνηλό 

λα απνδέρεηαη. 

Σπλερίδσ όκσο ζηελ ίδηα ινγηθή. Αθνύ ινηπόλ δελ απεπζύλνκαη ζε έλα θνηλό ζπγθεθξηκέλν θαη αθνύ δελ 

ζέισ ζθνπόο ηνπ έξγνπ κνπ λα είλαη λα θαηαθηήζσ απηό ην θνηλό, πώο ζεσξνύκαη πεηπρεκέλνο; Τν εξώηεκα ινηπόλ 

είλαη, πόηε είλαη πεηπρεκέλνο έλαο θαιιηηέρλεο. Έλαο επαγγεικαηίαο θσηνγξάθνο είλαη πνιύ ζαθέο: είλαη 

επηηπρεκέλνο όηαλ θηηάμεη έλα όλνκα, όηαλ έρεη ρξήκαηα, θαη έρεη θαη θαιή απνδνρή θαη θξηηηθή από ηνπο πειάηεο ηνπ. 

Απηό ζεκαίλεη όηη πξνζιακβάλεηαη γηα κία δνπιεηά, επεηδή απηόο πνπ ηνλ πξνζιακβάλεη πεξηκέλεη όηη ζα θάλεη θάηη 

αληίζηνηρν κε απηό πνπ έρεη ήδε δεη. Άξα από ηελ κηα κεξηά ν επαγγεικαηίαο εμαζθαιίδεη έηζη ηελ επηηπρία ηνπ δηόηη 

ηνλ επαλαπξνζιακβάλνπλ γηα λα θάλεη απηό πνπ ήδε θάλεη θαιά, από ηελ άιιε βέβαηα εμαζθαιίδεη θαη ηελ αλία ηνπ, 

ηε βαξεκάξα ηνπ, δηόηη πξέπεη λα ζπλερίζεη λα αληαπνθξίλεηαη ζε απηό πνπ νη πειάηεο πεξηκέλνπλ από απηόλ. Δλ 

πάζε πεξηπηώζεη πεηπρεκέλνο ζεσξείηαη ζύκθσλα κε ηα θξηηήξηα ηεο αγνξάο, ηεο θήκεο, ηεο πξνβνιήο θαη ησλ 

ρξεκάησλ. 

Μπνξεί λα ηζρύεη απηό γηα έλαλ θαιιηηέρλε; Βεβαίσο θαη ηζρύεη γηα ηνπο πνιινύο ζεκεξηλνύο θαιιηηέρλεο, 

αιιά όρη γηα ηνπο πξαγκαηηθνύο θαιιηηέρλεο. Έλαο πξαγκαηηθόο θαιιηηέρλεο ζηελ πξαγκαηηθόηεηα είλαη ζπλερώο 

απνηπρεκέλνο. Με πνηα έλλνηα; Γηόηη από ηελ ώξα πνπ θάλεη έλα έξγν γηα ηνλ εαπηό ηνπ, ηθαλνπνηεί ηνλ εαπηό ηνπ, 

άξα αλεβάδεη ζέινληαο θαη κε ηνλ πήρε ιίγν παξαπάλσ. Τελ επόκελε κέξα πνπ ζα πάεη λα επαλαιάβεη απηό πνπ 

έθαλε ήδε θαη πνπ ηελ ηξίηε κέξα ζα ην θάλεη αθόκα πην εύθνια θαη ηελ ηέηαξηε κέξα ζα ην θάλεη παλνκνηόηππν, ήδε 

αηζζάλεηαη ηνλ βξαρλά ηεο απνηπρίαο. Άζρεηα αλ ην έξγν ηνπ πσιείηαη, άζρεηα αλ ην έξγν ηνπ έρεη επηηπρία, εθείλνο 

ην έρεη ήδε μεπεξάζεη θαη θνηηάδεη πην ςειά, άξα είλαη απνηπρεκέλνο. Τν θιεξη κε ηελ απνηπρία είλαη πνπ εμαζθαιίδεη 

ηελ πνηόηεηα ηεο δνπιεηάο θαη ηε ζπλέρεηα ηεο δνπιεηάο. Τν θιεξη κε ηελ επηηπρία εμαληιείηαη γξήγνξα θαη είλαη πάξα 

πνιύ βαξεηό. Άξα, ηειηθά πεηπρεκέλνο θαη ελδερνκέλσο ραξνύκελνο είλαη ν θαιιηηέρλεο πνπ ζπλερώο αηζζάλεηαη όηη 

ηνικάεη, άξα απνηπγράλεη, θαη θηάλεη ζε έλα όξην όπνπ εθεί πνπ ηνλ απνδέρνληαη νη άιινη αξρίδεη λα κελ απνδέρεηαη 

ηνλ εαπηό ηνπ θαη πξνζπαζεί λα θάλεη θάηη θαηλνύξγην γηα λα εθπιήμεη ηνλ εαπηό ηνπ θαη λα κπνξέζεη λα μαλαθέξεη ηνλ 

εαπηό ηνπ ζηελ θαηάζηαζε ηεο επηηπρίαο. Δίλαη δειαδή έλα πνιύπινθν παηρλίδη ζηνλ θαιιηηέρλε ν έξσηαο απνηπρίαο 

επηηπρίαο. Γελ είλαη ηόζν θαζαξά όζν πεξηκέλσ ηελ έμσζελ αλαγλώξηζε γηα λα ζεσξεζώ πεηπρεκέλνο. 
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