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Τα μουσεία ως κοινά: για έναν πολιτισμό πέρα από το 
δημόσιο και το ιδιωτικό.

Αλέξανδρος Κιουπκιολής

Το δημόσιο ως αποτυχημένη κοινωνικοποίηση και χειραφέτηση

Οι  θεμελιώδεις  ανταγωνισμοί  της  εποχής  μας  αφορούν,  σύμφωνα  με  τον  Slavoj
Zizek, τα κοινά και την προστασία τους από την όλο και αγριότερη καπιταλιστική
απαλλοτρίωση.  Τα  «κοινά»  του  πολιτισμού  (της  επικοινωνίας,  της  γνώσης,  της
πολιτιστικής κληρονομίας), της εξωτερικής φύσης και της εσωτερικής μας φύσης (η
βιογενετική  κληρονομιά)  απειλούνται  όλο  και  δεινότερα  από  μια  παγκόσμια
διευρυμένη  και  εντατικοποιημένη  αγοραία  εκμετάλλευση-ιδιοποίηση που  θέτει  σε
κίνδυνο την αναπαραγωγή των κοινωνικών σχέσεων για τη μεγάλη πλειοψηφία. Μια
εξισωτική και  χειραφετητική  επίλυση αυτών των ανταγωνισμών  δεν θα πρέπει  να
προσφύγει  σε  μια  αυταρχική  διακυβέρνηση  που  θα  αναπαράγει  τις  κρατούσες
ιεραρχίες, αλλά θα πρέπει να γίνει με την εισβολή της καθολικότητας ενός «μέρους
χωρίς  μέρος»,  με  τη  δράση  του  πλήθους  των  αποκλεισμένων  που  διασαλεύει  το
ιεραρχικό  καθεστώς  και  αποκαθιστά  τη  Δικαιοσύνη  της  ίσης  ελευθερίας
επιβάλλοντας εξισωτικές λύσεις στα κοινά διακυβεύματα.1

Ο λόγος περί των «κοινών» που υπονομεύονται όλο και πιο εντατικά και θα πρέπει να
προστατευθούν με τη συγκρότηση νέων πολιτικών «κοινών» που θα τα διαχειρίζονται
δημοκρατικά προς το κοινό όφελος είναι από τους πιο διαδεδομένους τα τελευταία
χρόνια στην κριτική πολιτική θεωρία και πράξη, αλλά έχει εξαπλωθεί πλατύτερα σε
ποικίλες κοινωνικές σφαίρες σκέψης και δράσης, της τέχνης μη εξαιρουμένης.2 Οι
συγγραφείς της Αυτοκρατορίας, του Πλήθους και, πιο πρόσφατα, της Κοινοπολιτείας
(Commonwealth) είναι ίσως οι γνωστότεροι θεωρητικοί και κήρυκες των «κοινών»,
τα οποία εντοπίζουν στη βιοπολιτική παραγωγή και στις αντιστάσεις του «πλήθους».
Το πλήθος ενσαρκώνει το κοινό στη διττότητά του, τα δίκτυα της συνεργασίας και
της επικοινωνίας, όπου λαμβάνουν χώρα οι μετασχηματισμοί της εργασίας, και τις
νέες κοινές ιδέες, τα συναισθήματα και τις κοινωνικές συνδέσεις που ανακύπτουν.3

Οι οργανωτικές μορφές της συλλογικής σύμπραξης και δράσης τόσο στη βιοπολιτική
παραγωγή όσο και στις αντιστάσεις του πλήθους στη νεοφιλελεύθερη αυτοκρατορία,
από τους Ζαπατίστας και το Σηάτλ ως τους Αγανακτισμένους και το  Occupy Wall
Street του  2011,  είναι  «ανοικτές,  συντακτικές  και  οριζόντιες»,  ανατρέποντας
παγιωμένες κάθετες-ιεραρχικές σχέσεις και θεσμίσεις.4 

1 Βλ.Slavoj Zizek,  ‘How to Begin from the Beginning’,  στο Costas Douzinas  και Slavoj Zizek, The

Idea  of  Communism,  Λονδίνο-  Νέα Υόρκη,  2010,  σσ.  214-215,  Slavoj  Zizek,  In Defense  of  Lost
Causes, Verso, Λονδίνο-Νέα Υόρκη, 2008, σσ. 420-429.
2 Συλλογικότητα Rebel, Commons vs Crisis, Θεσσαλονίκη, 2011, Commonwealth, Σταφυλάκη, 
Κώστας Σταφυλάκης, «Στα όρια του μαζί», http  ://  the  -  symptom  -  projects  .  blogspot  .  gr  /2012/09/  blog  -
post  _26.  html  #  more (πρόσβαση 7/12/2012).
3 Michael Hardt, Antonio Negri, Empire, Harvard University Press, Cambridge, Mass.-Λονδίνο, 2000,
σσ. 287-29, Michael Hardt, Antonio Negri, Μultitude, Penguin, Νέα Υόρκη, Harvard University Press,
σσ. 66, 109, 114-115, 125-129, 198, 219, 350.
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Η  παραγωγή,  η  πολιτική  λογική  και  ο  κοινωνικός  δεσμός  που  ενσαρκώνουν  τα
«κοινά»  άγεται  πέρα  από  το  παραδοσιακό  νεωτερικό  δίπολο  κρατικό/δημόσιο  ή
ιδιωτικό/αγοραίο.  Τα κοινά είναι  δίκτυα συλλογικής  δημιουργίας,  αλληλεπίδρασης
και  συναπόφασης  από  ελεύθερες  μοναδικότητες  που  συστήνουν  εξισωτικές  και
ανοικτές  συλλογικότητες.  Δεν  εντοπίζονται  στο  κράτος  ούτε  διοικούνται  από
γραφειοκρατίες του δημόσιου, αλλά δεν διέπονται επίσης από την ιδιωτική λογική
της  ατομικής  ιδιοκτησίας  και  της  αγοράς.  Η διερεύνηση και  ανάπτυξη  αυτής  της
εναλλακτικής πρακτικής μοιάζει εκ πρώτης όψεως να απαντά ευθέως και δυναμικά σε
κομβικά διλήμματα που ταλανίζουν ιστορικά τη σκέψη και την πράξη γύρω από τη
λειτουργία των μουσείων. 

Από τη μία, η σύσταση των μουσείων ως χώρων όπου διαφυλάσσονται και εκτίθενται
στην κοινωνία τα «κοινά» της πολιτισμικής κληρονομιάς αλλά και της σύγχρονης
δημιουργίας  ήταν ιστορικά  μια  κίνηση ανοίγματος  της  τέχνης  προς  τη  νεωτερική
δημοσιότητα. Tα μουσεία έβγαλαν «τα πορτρέτα από τις βασιλικές γκαλερί και μας
τα παρουσίασαν μόνον ως Τιτσιάνο ή Ρεμπράντ».5 Εγκαθίδρυσαν έτσι όχι μόνον ένα
πεδίο  δημόσιας  θέασης  και  απόλαυσης  της  τέχνης,  αλλά  και  ένα  θεσμικό  μέσο
απόδοσής της στον αναστοχασμό και την «ανάμνηση» γύρω από την ιστορία του
πολιτισμού.6 Αλλά  ο  δημόσιος  αυτός  χώρος  επέφερε  μια  νέα  «περίφραξη»  και
εγκλεισμό  των  κοινών  σε  ένα  οριοθετημένο  και  ελεγχόμενο  θεσμικό  πεδίο,
πυροδοτώντας διαρκώς νέα αιτήματα, εκκλήσεις και κινητοποιήσεις ανοίγματος της
τέχνης  στην  κοινωνία,  πέρα  από  τις  κρατικές-θεσμικές  περιχαρακώσεις  και
αποστεώσεις.  Τα  μεγάλα  δημόσια  μουσεία,  λόγου  χάρη,  σχεδιάζονται  και
διαρθρώνονται με τους όρους της κρατικής κυριαρχίας, που συχνά είναι εθνικιστική,
αποικιοκρατική  και  ταξική,  αποκλείοντας  ή περιθωριοποιώντας  τις  αφηγήσεις,  τις
μορφές  τέχνης  και  τα  δρώμενα  που  παράγονται  από  ποικίλα  «subaltern»  ταξικά,
εθνοτικά, έμφυλα υποκείμενα.7 

Ταυτόχρονα, τα μουσεία συνδέθηκαν στενά με το αγοραίο σύστημα της τέχνης, με τα
διάφορα  κοινωνικά  κυκλώματα  του  πεδίου  αυτού  που  ορίζουν  τις  ανταλλακτικές
αξίες των έργων τέχνης. Και στην εκκοσμικευμένη νεωτερικότητα, εγκαθίδρυσαν με
την «αισθητικοποίηση» των έργων τη λατρεία νέων φετίχ, των ιερών αντικειμένων
ενός κοσμικού πολιτισμού που παριστάνουν μια βαθύτερη ή «υψηλή» πνευματική
αλήθεια η οποία αποκαλύπτεται από την ιδιοφυία του ταλέντου.8 Εμπεδώνουν έτσι,
ταυτόχρονα, τον αγοραίο ρόλο του ιδιώτη καταναλωτή (της τέχνης) στους επισκέπτες
των μουσείων και αναπαράγουν τη θεμελιώδη εκείνη διάσταση της αλλοτρίωσης που
συνίσταται  στη  θεώρηση μιας  κοινωνικής  ανθρώπινης  δημιουργίας  ως  αλλότριου,
ανεξάρτητου αντικειμένου, διαχωρισμένου από την ιστορική και συνεχιζόμενη ροή
της συλλογικής πράξης.

Το  μουσείο  αναδείχθηκε  συνεπώς  σε  έναν  κατεξοχήν  τόπο  οικοδόμησης  του
νεωτερικού δημόσιου, και έγινε ένας κεντρικός χώρος εμπειρίας και διαπραγμάτευσης
όχι μόνον των διαπλοκών του με το ιδιωτικό και των επακόλουθων στρεβλώσεων,

4 Michael Hardt, Antonio Negri, Empire, Harvard University Press, Cambridge, Mass.-Λονδίνο, σσ. 
189-199.
5 Griselda Pollock, ‘Un-framing the Modern: Critical Space/Public Possibility’, στον τόμο Griselda 
Pollock και Joyce Zemans, Μuseums after Modernism, Blackwell, Οξφόρδη, 2007, σ.16. Bλ. επίσης 
σ.23.
6 Pollock, ε.α., σ.17.
7 Ε.α., σ. 22.
8 Ε.α., σ.19.
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αλλά και της αποτυχίας της «κοινωνικοποίησης» ενός κοινού αγαθού που διατηρούσε
ζωντανή την ένταση γύρω από αυτό και τον αγώνα για μια άλλη κοινωνικοποίηση.
Σύμφωνα με την τυπική μαρξίζουσα κριτική του Μαρκούζε, λ.χ., η επίσημη αστική
τέχνη  δημιουργεί  μια  σφαίρα  που  εκφράζει  και  συντηρεί  την  «υπόσχεση  της
ευτυχίας». Αλλά η εικονική ή αρνητική έκφραση ουτοπικών-δημιουργικών ορμών τις
εκτονώνει και τις αποπροσανατολίζει, και έτσι συντηρεί το υπάρχον ταξικό καθεστώς
που διαφορετικά  θα  αντιμετώπιζε  αυξανόμενες  αντιστάσεις  και  επιθετικές  πιέσεις
από  αυτές  τις  ορμές.  H ριζοσπαστική  και  απελευθερωτική  δύναμη  της  τέχνης
καλείται, λοιπόν, σύμφωνα με τον Gene Ray, να αναζητήσει ατραπούς εξόδου από τη
θεσμική  εξουδετέρωση  και  τον  έλεγχο  για  να  συμβάλλει  με  τη  χειραφέτηση  της
δημιουργικότητάς  της  στην απελευθέρωση  των  δημιουργικών  δυνάμεων  όλης  της
συλλογικότητας, μέσα από τη σύμπραξή της με μαζικά κοινωνικά κινήματα αλλαγής∙
τα  κυρίαρχα  μουσεία,  οι  μπιενάλε  και  οι  γκαλερί  είναι  ακριβώς  τα  κέντρα  της
κρατικής  και  αγοραίας  εξουσίας  που  επιβάλλουν  τους  κανόνες  της  κατεστημένης
λειτουργίας της τέχνης.9 Ή, πιο συμβατικά, τα μουσεία θα πρέπει να αντιπαλέψουν τη
φετιχοποίηση  και  την  ηγεμονική  απολίθωση  του  πολιτισμού  με  την  ουσιαστική
ανασύστασή τους. Αναπτύσσοντας διαδικασίες σχεδιασμού και εκπαίδευσης σε στενό
διάλογο  με  πολύμορφα  ρεύματα  της  κοινωνικής  ζωής  και  του  κοινωνικο-
πολιτισμικού  στοχασμού  θα  πρέπει  να  «αποδομούν  και  να  επανεπινοούν  ό,τι
συντηρείται  και  εκτίθεται  στο  μουσείο  ως  δυναμικά  στοιχεία  ζωντανών
πολιτισμών».10

Το νεωτερικό μουσείο συμπυκνώνει, συνεπώς, εύγλωττα και σύνθετα τις αντιφάσεις
του δημόσιου χώρου στη νεωτερικότητα: τη συνύφανση δημόσιου-ιδιωτικού και την
επακόλουθη  αποτυχία  συγκρότησης  μιας  δημοκρατικής  κοινωνικότητας,  όπου  τα
κοινά  αγαθά  θα  είναι  ελεύθερα  προσιτά  σε  όλους  μέσα  από  πρακτικές  συνεχούς
συμμετοχικής αναδημιουργίας από αυτόνομες μοναδικότητες. Η έννοια και η πράξη
των «κοινών» προτείνονται  σήμερα ως οδοί  για τη διάνοιξη ενός άλλου ορίζοντα
πέρα από το κρατικό-δημόσιο και το αγοραίο-ιδιωτικό. Σε αυτόν τον ορίζοντα, μέσα
από την ανοικτή σύμπραξη διαφορετικών μοναδικοτήτων, οι κοινωνικοί θεσμοί, οι
κοινωνικές  πρακτικές  και  παραγωγές  θα  ανακτηθούν  συνειδητά  από  τη
συλλογικότητα και θα αναπαράγονται δημιουργικά και πληθυντικά, με μια οριζόντια
και  εξισωτική  αλληλεπίδραση ατόμων και  συλλογικοτήτων που θα διατηρούν την
αυτονομία τους ως πρακτική αυτοκαθορισμού και αυτοδιαφοροποίησης. Το μουσείο
μπορεί λοιπόν, παραδόξως ίσως, να λειτουργήσει ως ένα πεδίο για να σκεφτούμε και
να πράξουμε πρωτόγνωρες πολιτικές και κοινωνικές δυνατότητες ρήξης αν γίνει το
έδαφος  δοκιμής  μιας  σύγχρονης  πρακτικής  των  «κοινών»  που  θα  επιχειρεί  να
πραγματοποιήσει ανεκπλήρωτες νεωτερικές στοχεύσεις: την ελεύθερη δημιουργικό-
τητα, την ατομική-και-κοινωνική χειραφέτηση, τη δημοκρατική κοινωνικοποίηση του
πολιτισμού.  Πώς  μπορούμε  να  σκεφτούμε  και  να  διαμορφώσουμε  τα  μουσεία  ως
κοινά; Τι μπορεί να μας αποκαλύψει μια τέτοια κριτική διερεύνηση για τα όρια του
σύγχρονου στοχασμού αλλά και της πολιτικής πράξης;

Τα κοινά δεν είναι «κοινότητες»
Η  θεματική  των  κοινών  έχει  εμφιλοχωρήσει  σε  μεγάλο  μέρος  των  σύγχρονων
καλλιτεχνικών δράσεων και συλλογικοτήτων και πλέον έχει μπει και στα μουσεία.
Ένα οικείο  δείγμα είναι  η  σχετικά  πρόσφατη έκθεση  Mapping the Commons στο

9 Gene Ray, ‘Εxit, radical culture and the re-composition of struggle’, 
http://transform.eipcp.net/correspondence/1204546426/print, (πρόσβαση 8/1/2013).
10 Pollock, ε.α., σ.25.
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Εθνικό  Μουσείο  Σύγχρονης  Τέχνης,  με  επιμέλεια  της  Δ.  Δραγώνα.11 Καθώς  η
ετυμολογική  συνάφεια  των  κοινών  με  την  κοινότητα  είναι  προφανής,  η  σύγχυση
μεταξύ  των  δύο  είναι  πολύ  εύκολη.  Έτσι,  σε  μια  από  τις  πρώτες  απόπειρες
θεωρητικής-κριτικής αποτίμησης των «κοινών» στη σημερινή τέχνη στην Ελλάδα, ο
Κ. Σταφυλάκης ισχυρίζεται ότι «πως η προβληματική των «κοινών», ως εναλλακτικές
στρατηγικές  εξόδου  από  τον  ύστερο  καπιταλισμό,  δεν  αποτελεί  περιφερειακή-
υποθεσμική διερώτηση αλλά κόμβο στη συζήτηση για τη σύγχρονη ριζοσπαστική
καλλιτεχνική δράση», για να προσθέσει ότι «όσο κι αν οι Hardt-Negri, ιδεολόγοι των
κοινών και των πιστών τους, των σύγχρονων commoners, αποφεύγουν την κλασσική
κοινωνιολογική προβληματική της κοινότητας δεν επιτυγχάνουν να αποσιωπήσουν το
βασικό μυστικό της επικαιροποιημένης θεωρίας τους: τίποτα δεν είναι κοινό, αν δεν
είναι κοινό μεταξύ μας – δηλαδή το «κοινό» παραμένει αδιανόητο δίχως μια έννοια
της «κοινότητας», την οποία όμως αφήνουν στην τύχη της «αγάπης».12 

Η στροφή στα κοινά συνδέεται με μια «οπισθοδρομική νοσταλγία της κοινότητας»
που ανάγεται στη σύγχρονη κρίση του ύστερου καπιταλισμού, την επισφάλεια και
την  αποξένωση.  Ο  σημερινός  κοινοτισμός  εκφράζεται  αυθεντικότερα  από  αντι-
φιλελεύθερες ως και νεοναζιστικές φωνές. Γι’αυτό απαιτείται η αποδοχή ενός βαθμού
αλλοτρίωσης,  αποστασιοποίησης και  κρατικής  διαμεσολάβησης ώστε  η νεωτερική
κοινωνία να μην παλινδρομήσει  στις κλειστές,  φαντασιακά ομοιογενείς,  οργανικές
κοινότητες.  «Μια τέτοια κριτική έχει  ιδιαίτερη σημασία ξανά σε μια εποχή που η
ριζοσπαστικότητα  αναζητά  καταφύγιο  στην  à  la Hardt και  Negri θεωρία  των
«κοινών».  Δηλαδή  σε  μια  θεωρία  που  υπόσχεται  ευθέως,  ότι  μπορεί  να
αποκαταστήσει μια εμπειρία της κοινότητας, έτσι όπως αυτή υπήρξε πριν από την
καπιταλιστική ιδιοποίηση των «κοινών αγαθών» αλλά και την σοσιαλιστική-κρατική
διαχείρισή τους. Μόνο που το όραμα για μια τέτοια κοινότητα ήταν, και παραμένει, η
θεμελιακή φαντασίωση κάθε αντιμοντέρνου μεσοπολεμικού εθνοκοινοτισμού».13

Η  αποδόμηση  μιας  τέτοιας  χονδροειδούς  και  στρεβλωτικής  πρόσληψης  του
σύγχρονου λόγου και της πρακτικής των «κοινών» είναι κρίσιμη για να συλλάβουμε
την ιδιαίτερη εναλλακτική που επιχειρούν να διαγράψουν και να αξιολογήσουμε τις
δυνατότητές  τους.  Τα «κοινά»  αναφέρονται,  λοιπόν,  σε  κοινές  πηγές  ή  πόρους  –
φυσικούς,  ηλεκτρονικούς,  πνευματικούς  κ.α.-  που παράγονται,  αναπαράγονται  και
ρυθμίζονται  μέσα από σχέσεις  συνεργασίας  και  δημιουργίας  κοινών (commoning)
πέρα από το κράτος και την αγορά. Αυτές οι σχέσεις διαφέρουν από τις περίφρακτες
και  ομοιογενείς  κοινότητες  που διαρθρώνονται  με  άξονα μια  ενιαία  θρησκεία,  το
έθνος,  τη  φυλή  ή  την  παράδοση.14 «Με βάση  τον  παραπάνω  τριπλό  ορισμό  των
κοινών  (κοινοί  πόροι  -  σχέσεις  δημιουργίας  κοινών  –  κοινότητες),  εξάγεται  η
διαπίστωση, η οποία είναι θεμελιώδης στην οπτική γωνία των αυτόνομων μαρξιστών,
ότι τα κοινά δεν είναι αυθύπαρκτα, δεν υπάρχουν από μόνα τους, όπως επίσης δεν
είναι  μια  νοσταλγική  αναφορά  στο  μεσαιωνικό  παρελθόν  των  κοινοτήτων  των
‘commoners’».15 

Οι  συγκεκριμένες  διαφοροποιήσεις,  που  συνιστούν  κοινό  τόπο  στον  λόγο  περί
«κοινών»  μιας  ευρείας  γκάμας  στοχαστών,  ακόμη  και  εκείνων  που  αναφέρονται

11 Βλ. το κείμενο του Κ. Σταφυλάκη, «Στα όρια του μαζί», ε.α.
12 Σταφυλάκης, ε.α.
13 Ε.α.
14 Βλ. Συλλογικότητα Rebel, Commons vs Crisis, ε.α., σσ.7-8.
15 Ε.α., σσ.8-9.
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πράγματι στους μεσαιωνικούς  commoners πριν τις καπιταλιστικές περιφράξεις των
κοινών γαιών,16 είναι κομβικές στη σκέψη των Hardt και Negri. Το «κοινό» δηλώνει
πράγματι  συλλογικούς  φυσικούς  (π.χ.  νερό,  αέριο)  και  άλλους  πόρους,  για  την
υπεράσπιση των οποίων αγωνίζονται λαοί ανά τον πλανήτη ενάντια στην «πολιτεία
της ιδιοκτησίας». Αλλά σημαίνει κυρίως ότι οι αγώνες του πλήθους βασίζονται σε
«κοινές  οργανωτικές  δομές»,  όπου  το  κοινό  δεν  αποτελεί  φυσικό  πόρο  αλλά
κοινωνικό προϊόν και συνιστά μια «ανεξάντλητη πηγή καινοτομίας και δημιουργίας».
Το πλήθος που συγκροτεί τα κοινά αποτελείται από ένα «ανοικτό σύνολο κοινωνικών
μοναδικοτήτων που είναι αυτόνομες και ίσες».17 H έννοια της μοναδικότητας ορίζεται
από μια τριπλή διαφοροποίηση, σε αντιδιαστολή προς την ταυτότητα. Παραπέμπει
κατ’αρχάς  στην πληθώρα των άλλων μοναδικοτήτων  με  τις  οποίες  σχετίζεται  και
συγκροτεί  κοινωνία.  Είναι,  δεύτερον,  εσωτερικά  πληθωρική  και  διηρημένη.  Και,
τρίτον, βρίσκεται διαρκώς εν τω γίγνεσθαι «σε μια διαδικασία με την οποία γίνεται
διαφορετική...Η μοναδικότητα δείχνει ότι το κοινό είναι ένα πεδίο πολλαπλοτήτων»,
όπου οι  ταυτότητες  καταργούνται  για  να  απελευθερώσουν  τις  μοναδικότητες.18 Η
απελευθέρωση  οδηγεί  στην  ανάληψη  του  ελέγχου  για  την  παραγωγή  της
υποκειμενικότητας, με έναν τρόπο που διατηρεί την κίνησή της προς τα εμπρός.19 H
διάλυση της ταυτότητας  από τις  μοναδικότητες  στο κοινό είναι  μια επαναστατική
διαδικασία  «τερατώδης,  βίαιη  και  τραυματική»,  η  οποία  συνεπάγεται  την
καταστροφή όλων των θεσμών που διαφθείρουν το κοινό γιατί το περιχαρακώνουν:
της οικογένειας, της εταιρίας, του έθνους.20

Το ερώτημα που εγείρει αυτή η εννοιολόγηση των κοινών δεν είναι αν παλινδρομεί
σε  έναν  προνεωτερικό,  παραδοσιακό  κοινοτισμό.  Δύσκολα  μπορεί  κανείς  να
φανταστεί μια «κοινότητα» αποτελούμενη από τέτοιες μοναδικότητες όχι μόνον στο
παρελθόν και στο παρόν, αλλά στο μέλλον: κατ’αρχάς τερατώδης και τραυματική, σε
διαρκή μεταβολή, βιώνοντας μια διηνεκή αύξηση της διαφορετικότητας του πλήθους
των διαφορών που την απαρτίζουν.  Πώς θα συνυπάρξουν αυτές οι μοναδικότητες,
και, πολύ περισσότερο, πώς θα διαδράσουν, θα συμπράξουν και θα συναποφασίσουν
για να διαχειριστούν από κοινού τα κοινά που δημιουργούν;- αυτό είναι το κομβικό
ζήτημα. Οι  Hardt και  Negri μας παρέχουν ορισμένα ψιχία ενδείξεων αρχικά στην
Κοινοπολιτεία (Commowealth, 2009).

Η  σύγχρονη  βιοπολιτική  παραγωγή  ιδεών,  εικόνων,  κωδίκων,  σχέσεων  και
συναισθημάτων  δεν  κατευθύνεται  από  μια  μοναδική  μεγαλοφυία  ή  από  έναν
αρχιμάστορα,  αλλά  από  ένα  ευρύ  δίκτυο  συνεργαζόμενων  παραγωγών  το  οποίο
λειτουργεί  σαν  «μια  ορχήστρα  που  κρατάει  τον  ρυθμό  χωρίς  μαέστρο,  και  θα
σιωπούσε αν ανέβαινε κάποιος στο πόντιουμ».21 To πλήθος δεν ενοποιείται από μια
ηγεμονική  δύναμη  όπως  το  κράτος,  το  κόμμα,  ο  ενιαίος  λαός,  αλλά  μπορεί  να
οργανωθεί  μέσα  από  τις  συνεργατικές  και  ανταγωνιστικές  διαδράσεις  των
μοναδικοτήτων,  οι οποίες  εμπλέκονται  σε μια ατέρμονη διαδικασία που βασίζεται
στο κοινό και παράγει το κοινό.22 Mπορούμε να κατανοήσουμε με απλό τρόπο πώς η
πολλαπλότητα  συμβαδίζει  με  το  κοινό  αν  σκεφτούμε  ότι  δεν  θα  μπορούσαμε  να
επικοινωνήσουμε  για  τις  διαφορετικές  ανάγκες  και  επιθυμίες  μας  αν  δεν
16 Βλ. π.χ. τα διάφορα κείμενα του τόμου της συλλογικότητας Rebel, Commons vs Crisis, ε.α.
17 Hardt, Negri, Commonwealth, σ.111.
18 Ε.α., σ. 339.
19 Ε.α., σ. 332.
20 Ε.α., σ. 339.
21 Ε.α., σ. 173.
22 Ε.α., σσ. 174-5.
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μοιραζόμασταν  ένα  κοινό  κόσμο,  και,  από  την  άλλη,  δεν  θα  χρειαζόταν  να
επικοινωνήσουμε αν δεν  ήμασταν πολλαπλές  μοναδικότητες.  Τέλος,  η  μητρόπολη
είναι ο κατεξοχήν χώρος του κοινού, των ανθρώπων που συμβιώνουν και μοιράζονται
πόρους,  ανταλλάσσουν  ιδέες  και  αγαθά.  Η  μητρόπολη  είναι  το  εργοστάσιο  της
βιοπολιτικής παραγωγής γλωσσών, εικόνων, γνώσεων, κωδίκων, συναισθημάτων και
πρακτικών.  Και  αυτή  η  παραγωγή  συντελείται  μέσα  από  τυχαίες,  ξαφνικές
απρόβλεπτες  συναντήσεις  ξένων  μοναδικοτήτων,  ατόμων  άγνωστων  μεταξύ  τους
αλλά και ατόμων που έρχονται από άλλες κουλτούρες, γλώσσες και νοοτροπίες. «Το
κοινό  και  οι  απρόβλεπτες  συναντήσεις  είναι  αμοιβαίως  αναγκαία».23 Οι  διαρκείς
αλληλεπιδράσεις με την κοινωνική και πολιτισμική ετερότητα σε συνθήκες ισότητας
τροφοδοτούν τη δημιουργικότητα της βιοπολιτικής εργασίας που αναπνέει μέσα σε
μια ανοικτή και δυναμική κουλτούρα, με συνεχείς πολιτισμικές ροές, ανταλλαγές και
υβριδισμούς.24 Και οι μοναδικότητες  παράγουν καλύτερα όταν το κάνουν με τους
δικούς  τους  όρους  και  μηχανισμούς,  μέσα στην ίδια  την  παραγωγική  διαδικασία,
χρησιμοποιώντας μορφές αυτο-οργάνωσης ελεύθερες από τον εξωτερικό έλεγχο, είτε
αυτός είναι δημόσιος είτε ιδιωτικός. Δημιουργούν και συντονίζονται συμμετέχοντας
ως μοναδικότητες, με διαφορετικές γνώσεις και ταλέντα, σε ένα ανοικτό, εκτεταμένο
δίκτυο συναντήσεων και αντιπαραθέσεων, που διέπεται από ισότητα και ελευθερία,
και αντιμάχεται ιεραρχίες και άνωθεν ηγεμονίες.25

Η τομή που επιφέρει η πιο πρόσφατη θεωρητικοποίηση των κοινών από τους δύο
στοχαστές  συνίσταται  στην  ειδικότερη  επεξεργασία  αυτών  των  εννοιολογικών
σκαριφημάτων  γύρω  από  την  ουσία  και  την  πρακτική  λειτουργία  των  κοινών.
Σκύβοντας σε συγκεκριμένα παραδείγματα –το νερό, την εκπαίδευση, τις τράπεζες,
τα  κινήματα  και  τις  προοδευτικές  κυβερνήσεις  της  Λ.  Αμερικής-  αναλύουν  το
περιεχόμενο και τις μορφές μιας συγκρότησης των κοινών ως κοινών,  δηλαδή ως
αντικειμένων  κοινής  ιδιοκτησίας,  διαχείρισης  και  απόλαυσης.  Γύρω  από  τα
συλλογικά  αγαθά  αναπτύσσονται  πρακτικές  νομοθετικής  ρύθμισης,  ιδιοκτησίας,
διαχείρισης  και  κατανομής  στις  οποίες  μετέχουν  άμεσα  όλοι  οι  πολίτες,  με
διαδικασίες δημοκρατικής διαβούλευσης. Ένα «κοινό αγαθό...είναι κάτι που πρέπει
να γίνει αντικείμενο κατασκευής, κατοχής, διαχείρισης και κατανομής από όλους. Το
γίγνεσθαι κοινό είναι μια συνεχής δραστηριότητα που καθοδηγείται από τον λόγο, τη
βούληση και την επιθυμία του πλήθους, το οποίο πρέπει να περάσει μέσα από μια
εκπαίδευση της γνώσης και των πολιτικών συναισθημάτων».26 «Οι κοινές αποφάσεις
λαμβάνονται  με  δημοκρατική  συμμετοχή  όχι  από  εκλεγμένους  εκπροσώπους  και
ειδικούς».27 Η συλλογική συναπόφαση πρέπει να ρυθμίζει τα περίπλοκα τεχνικά και
οικολογικά ζητήματα των υλικών υποδομών για την επεξεργασία και τη διανομή του
νερού,  και  όχι  να καθορίζει  απλώς  τη γενική  λειτουργία  και  διάθεσή του.28 Κάτι
τέτοιο προϋποθέτει  όχι μόνο την απόκτηση ειδικότερων γνώσεων από όλους τους
πολίτες αλλά και την καλλιέργεια μιας πολιτικής επιθυμίας για συμμετοχή.29 Τρεις
βασικές  αρχές  διέπουν  την  από κοινού  διαχείριση  των  κοινών:  κοινή  ιδιοκτησία,
ανοικτή πρόβαση σε όλους στη βάση της ισότητας, σχεδιασμός και διαχείριση μέσω
της δημοκρατικής συμμετοχής.30

23 Ε.α., σ. 252. Bλ. γενικότερα σσ.250-252.
24 Ε.α., σ. 148.
25 Ε.α., σσ. 302-305.
26 Michael Hardt, Antonio Negri, Declaration, 2012, σ. 72.
27 Hardt, Negri, Declaration, σ.71.
28 Ε.α., σ.70.
29 Ε.α.
30 Ε.α., σσ.73-78.
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Συνδέοντας αυτές τις γενικές κατευθύνσεις με το παρόν και τις υπαρκτές κρατικές-
θεσμικές δομές, οι Χαρντ και Νέγκρι σκιαγραφούν ειδικότερα μια «θεσμικότητα του
κοινού» που προετοιμάζει, αφενός, το έδαφος για τη μετάβαση σε μια δημοκρατία
των κοινών αλλά προδιαγράφει ήδη και ορισμένους οδικούς άξονες των διαδικασιών
της. Εστιάζοντας στο παράδειγμα της σχέσης μεταξύ προοδευτικών κυβερνήσεων και
κινημάτων στη Λατινική Αμερική, παρατηρούν ότι οι θεσμικές-κρατικές αρχές και η
κοινωνική  κινητοποίηση και  συμμετοχή διατηρούν μια  σχέση εξωτερικότητας.  Τα
κινήματα παραμένουν ανεξάρτητα από τις κρατικές διοικήσεις και τα κόμματα που
τις  στηρίζουν.  Συνεργάζονται  αυτόνομα  μαζί  τους  όταν  προάγουν  τις  δικές  τους
επιλογές  και  στοχεύσεις,  αλλά  τις  αμφισβητούν  και  τις  ανταγωνίζονται  όταν
διολισθαίνουν  στο  γραφειοκρατικό  και  κυριαρχικό  στυλ  διακυβέρνησης.  Οι
κοινωνικές  μορφές  αυτοοργάνωσης  απορρίπτουν  έτσι  την  ηγεμονική  ενοποίηση-
ενσωμάτωση κινημάτων και κομμάτων που χαρακτήριζε τις σοσιαλιστικές πρακτικές
του εικοστού αιώνα. 

Η  «διαζευκτική  σύζευξη»  κοινωνικών  κινητοποιήσεων  και  θεσμικών  φορέων
επιτρέπει  την  προαγωγή  της  πλουραλιστικής  κοινωνικής  αυτοδιεύθυνσης  και
συμμετοχής και αποτρέπει την εκ νέου επικράτηση ιεραρχικών και γραφειοκρατικών
δομών του «δημοσίου». Οι μηχανισμοί της κρατικής διοίκησης μετατρέπονται έτσι σε
μηχανισμούς  διακυβέρνησης  των  κοινών.  Συγκροτούνται  ανοικτοί  και  πολλαπλοί
τόποι  συνεννόησης  και  αντιπαράθεσης  διαφορετικών  πολιτικών  βουλήσεων∙  η
κυρίαρχη εξουσία διαλύεται σε ένα «ανοικτό εργαστήριο συναινετικών παρεμβάσεων
και  πλουραλιστικών  δημιουργιών  νομοθετικών  κανόνων».31 Διαμορφώνεται  μια
ευρύτερη δύναμη διάλυσης των παλιών αστικών συνταγμάτων και εκκινεί μια αργή
επεξεργασία  των  ηθικών  και  πολιτικών  αξόνων  ενός  νέου  συντάγματος.
Αναπτύσσονται  «αντι-εξουσίες»  που  μπορούν  να  επιστρατευθούν  σε  περίπτωση
σοβαρών απειλών κατά της διαδικασίας οικοδόμησης των κοινών. Και διαδικασίες
δημοκρατικής  λήψης  αποφάσεων  καθοδηγούν  και  συντονίζουν  όλες  αυτές  τις
διαστάσεις.32 Οι  πλουραλιστικές-συναινετικές  μορφές  διακυβέρνησης με  πολλαπλά
σημεία εισόδου και η διαρκής διάπλαση των κανόνων για την κοινή ζωή μέσω αυτών
των  μορφών συνιστούν  στοιχεία  του «διαδικασιακού  ορίζοντα  μιας  συμμετοχικής
δημοκρατίας του κοινού».33

Κατ’αρχήν, λοιπόν, μια «κοινοποίηση» του μουσειακού πεδίου, που θα διερρήγνυε
τις περιχαρακώσεις του δημόσιου και του ιδιωτικού, θα το καθιστούσε κοινό κτήμα
και χώρο συμμετοχικής διαχείρισης από όλους τους πολίτες στη βάση της ισότητας.
Μια τέτοια μεταλλαγή θα προϋπέθετε την ευρύτερη διακίνηση και αφομοίωση της
ειδικής «μουσειακής γνώσης», η οποία εκτείνεται από την ιστορία της τέχνης μέχρι
την τεχνική της διοίκησης και της διαρρύθμισης του μουσείου, και θα απαιτούσε,
βέβαια, την εξοικείωση με τα διάφορα ρεύματα της σύγχρονης τέχνης. Η κατάκτηση
μιας  τέτοιας  γνώσης  από το  σύνολο  των  κοινωνικών  στρωμάτων  των  σημερινών
κοινωνιών  θα προϋπέθετε,  με  τη σειρά  της,  μια  μικρή εκπαιδευτική  επανάσταση,
αλλά δεν υπάρχει  κανένας επί της αρχής λόγος για να τη θεωρούμε αδύνατη.  Το
μουσείο  ως  πεδίο  συλλογικής  συμμετοχής,  διοίκησης  και  συνδιαμόρφωσης  από
όλους/ες  θα  συνεπαγόταν  ομοίως  μια  βαθιά  ρήξη  με  τις  κρατούσες  ελιτίστικες  -
κρατικές ή/και αγοραίες- πρακτικές διαχείρισης του μουσειακού χώρου, οδηγώντας

31 Ε.α., σ. 82.
32 Ε.α., σσ. 82-83.
33 Ε.α., σ. 84.
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στη δημιουργία μουσείων που ενδέχεται να θυμίζουν ελάχιστα τα σημερινά. Δύσκολα
μπορεί κανείς να φανταστεί κανείς έναν ριζικότερο τρόπο εκπλήρωσης μιας αρχικής
στόχευσης  του  νεωτερικού  μουσείου,  την  προσφορά  και  διακίνηση,  δηλαδή,  της
τέχνης  ως  δημόσιου  αγαθού  το  οποίο  απολαμβάνει  η  ευρύτερη  κοινωνία  και
διαπαιδαγωγείται  αισθητικά  από  αυτό.  Δεν  θα  επρόκειτο  εδώ  απλώς  για  ένα
εγχείρημα  «ανοίγματος»  της  τέχνης  στην  κοινωνία  από  διευθυντές  μουσείων,
επιμελητές  εκθέσεων,  επιμέρους  καλλιτέχνες  ή  καλλιτεχνικές  συλλογικότητες  και
πρωτοβουλίες που επιζητούν τη σύνδεση και την αλληλεπίδραση με το κοινωνικό
γίγνεσθαι,  διασαλεύοντας  τις  νεωτερικές  οριοθετήσεις  μεταξύ  αυτόνομης  τέχνης/
επιστήμης/ δικαίου και πολιτικής (κατ’αντιστοιχία προς τις τρεις καντιανές κριτικές).
Πρόκειται  για την πιο άμεση και  δυναμική ανάκτηση των ίδιων των διαδικασιών
δημόσιας παρουσίασης, διάδοσης και προώθησης, αν όχι δημιουργίας, της τέχνης από
το  κοινό  στο  σύνολό  του,  με  μια  αντιμετάθεση  όπου  ο  «παθητικός»  αποδέκτης-
καταναλωτής  μπαίνει  και  στη  θέση του  πομπού ή,  τουλάχιστον,  του κυκλώματος
μετάδοσης του μηνύματος μεταξύ πομπού και δέκτη. 

Αν θεωρηθεί σε όλο το εύρος των πιθανών συνεπειών της στην πράξη, η ιδέα της
δημιουργίας μουσείων που λειτουργούν και διαρρυθμίζονται αμεσοδημοκρατικά από
το  σύνολο  των  μελών  επιμέρους  κοινωνικών  σχηματισμών  είναι  πιθανόν  να
προκαλέσει ρίγη ακόμη και στους πιο «προοδευτικούς» κήρυκες διαφόρων μορφών
κοινωνικής  εμπλοκής της τέχνης  στην εποχή μας.  Γιατί  αυτές  ως επί το πλείστον
συλλαμβάνονται,  κατευθύνονται  και  ρυθμίζονται  από  τους  καλλιτέχνες  ή  άλλα
στοιχεία  των  αναγνωρισμένων  κυκλωμάτων  της  τέχνης,  που  ελέγχουν  εν  μέρει
εξαρχής το πώς θα πυροδοτηθεί και κινηθεί η διαδικασία της αλληλεπίδρασης με το
κοινό. Στην περίπτωση των μουσείων ως κοινών, αυτός ο έλεγχος της δημιουργικής
πράξης από τους δημιουργούς ή από διάφορους «πεφωτισμένους» των κυκλωμάτων
της τέχνης που τους υποστηρίζουν με αισθητικά ή αγοραία κριτήρια, θα ξέφευγε από
κάθε καλλιτεχνική ή άλλη ελίτ, είτε αυτή δρα ως θεματοφύλακας του «κλασσικού»
στην τέχνη είτε υποστηρίζει παλιές και νέες avant-garde. Και έτσι τα μουσεία, σε μια
ακραία,  αλλά  όχι  απίθανη  συνέπεια  της  «κοινοποίησής  τους»,  θα  μπορούσαν  να
κάνουν πράξη στον οικείο χώρο τους τη ρήση ενός διάσημου κήρυκα και αγωνιστή
της δημοκρατίας των κοινών στην εποχή μας, του υποδιοικητή Μάρκος: «I shit on all
the revolutionary vanguards of this planet».

Θα  οδηγούσε  μια  τέτοια  εξέλιξη  στην  ισοπεδωτική  επιβολή  του  κοινού  ως
«κοινότοπου»,  του  «κοινού  νου»  και  του  «κοινού  γούστου»  σε  βάρος  του
«ανοίκειου» της νεωτερικής τέχνης -των δημιουργικών πειραματισμών, των κριτικών
τομών και των ποικίλων φαντασιακών ρήξεων που επεδίωκε ιστορικά στις διάφορες
εκφάνσεις και τα πολυάριθμα ρεύματά της; Δεν υπάρχει, ασφαλώς, καμία βεβαιότητα
στη  συλλογική  πολιτική  πράξη,  αλλά  η  «κοινοποίηση»  των  μουσείων  δεν  θα
προσβλέπει  σε  κάτι  τέτοιο  -από  τη  σκοπιά  της  θεώρησης  που  αναπτύξαμε,
τουλάχιστον. Γιατί το κοινό παράγεται από την αλληλεπίδραση μοναδικοτήτων που
διαφυλάσσουν  την  αυτονομία  τους  και  καλλιεργούν  την  ελευθερία  της  αυτο-
διαφοροποίησής τους. Δεν ταυτίζεται με την ομοιογένεια και την καθολική επιβολή
ορισμένων προτύπων ή γούστων, το αντίθετο. Κι εκεί ακόμη όπου αντικειμενικές ή
άλλες  συνθήκες  περιόριζουν  το  εύρος  των  δυνατών  συλλογικών  επιλογών  στη
διαχείριση των κοινών υποδομών,  η  ιδέα είναι  ότι  η δημοκρατία  των κοινών δεν
αποβλέπει στην ομοιοφωνία και την ισοπεδωτική συναίνεση αλλά στη «συγκόλληση»
των διαφορών και τον πλουραλιστικό, κατά το δυνατό, συμβιβασμό τους.34 Άλλωστε,
34 Ε.α., σ.64.
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αν  η  διακυβέρνηση  των  κοινών  προϋποθέτει  την  κατάλληλη  αγωγή  όλων  των
πολιτών που συμμετέχουν σε αυτή, τότε η διαπαιδαγώγηση για τη συνδιαμόρφωση
των μουσείων θα απαιτεί και την εξοικείωση με την ανοικειότητα, την ετερογένεια
και  την  αιρετικότητα  της  τέχνης,  και  θα  υποθάλπει  τη  δεξίωση  αυτών  των
χαρακτηριστικών  και  των  εκάστοτε  εκφορών  τους  σε  βάρος  της  επιβολής  μιας
«μαζικής κουλτούρας». Η τελευταία, εξάλλου, ενέχει εγγενώς σχέσεις καθοδήγησης
και ενιαίας χειραγώγησης μιας παθητικής μάζας, ενώ τα κοινά είναι αυτόνομα και
οριζόντια (δηλ.χωρίς ελίτ και ηγέτες) πλέγματα δημιουργικών ετεροτήτων.

Παραμένει,  ωστόσο,  το  ζήτημα  της  επινόησης  και  της  θέσπισης  εκείνων  των
«κυβερνητικών  τεχνολογιών»  που  θα  προάγουν  στην  πράξη  την  ελευθεριακή
πληθυντικότητα και δεν θα επαφίενται μόνον στους «αυτοματισμούς» ενός ορισμένου
ήθους  ή  μορφής  (μοναδικού)  υποκειμένου.  Και,  σε  άμεση  συνάφεια  με  αυτό,
παραμένει  ένα  πρακτικό  κώλυμα  που  μας  πηγαίνει  κατευθείαν  στην  καρδιά  του
προβληματικού ουτοπισμού μιας δημοκρατίας των κοινών. Είναι δυνατόν, από άποψη
οικονομίας χρόνου και ενέργειας, να εμπλέκονται όλα τα μέλη μιας συλλογικότητας,
ταυτόχρονα και διαρκώς, στη δημοκρατική συνδιαχείριση όλων των βασικών, έστω,
συλλογικών  αγαθών  και  υποδομών  (νερό,  ενέργεια,  τράπεζες,  εκπαίδευση,
διαβουλευτικά  φόρουμ για  τις  ευρύτερες  κοινωνικές  υποθέσεις);  Μάλλον όχι.  Θα
έμενε ελάχιστος χρόνος για βιωτικές και άλλες δραστηριότητες, καθώς εδώ δεν θα
είχαμε απλώς μια αναβίωση της κλασσικής άμεσης δημοκρατίας, η οποία προϋπέθετε
ότι άλλοι/ες επωμίζονται σημαντικό μέρος της καθημερινής αναπαραγωγικής πράξης
ώστε να μπορούν οι πολίτες να συνεδριάζουν στην εκκλησία του δήμου. Θα είχαμε
μια  πολλαπλά απαιτητική  άμεση δημοκρατία  στη  νιοστή,  όπου  ν=το  πλήθος  των
συλλογικών  αγαθών  και  πεδίων  σε  μια  σύνθετη,  ανεπτυγμένη  κοινωνία.  Είναι
γνωστό,  εξάλλου,  από  την  κοινωνιολογία  των  κινημάτων,  ότι  η  εντατική  και
«συμπαγής»  μαζική  συμμετοχή  έχει  έναν  περιοδικό,  φευγαλέο  και  απρόβλεπτο
χαρακτήρα  και  δύσκολα  νοείται  ως  μόνιμη  κατάσταση,  λόγω  του  βαθμού  της
αφοσίωσης και της υψηλής ανάλωσης ενέργειας που απαιτεί από όλες/ους όσες/ους
συνεργούν.

Για την αντιμετώπιση και των δύο κομβικών ζητημάτων που καθιστούν ανέφικτη ή
ανεπιθύμητη μια «κοινοποίηση» των μουσείων όσο και άλλων κοινωνικών αγαθών,
θα  σκιαγραφήσουμε  ένα  τρόπο  συλλογικής  λειτουργίας  που  βρίσκεται  σε  στενή
συνάφεια  με  τη  φιλοσοφία  και  την  πολιτική  των κοινών,  καθώς  εντοπίζεται  στις
«κοινότητες ανοικτού λογισμικού», σε ανοικτές διαδικτυακές κοινότητες wiki (όπως
η Wikipedia), στην πλουραλιστική «θεσμικότητα του κοινού» των Hardt και  Negri,
αλλά  στις  δημοκρατικές  πρακτικές  «των  πλατειών»  του  2011.  Ένας  κρίσιμος
κοινωνικός πόρος, όπως είναι τα μουσεία για την ιστορία αλλά και τη συγχρονική
δυναμική της τέχνης, μπορούν να «κοινοποιηθούν» εφόσον η διακυβέρνησή τους ως
κοινών  κτημάτων  διεξάγεται  μέσα  από  ανοικτές  πλατφόρμες  συλλογικής
διαβούλευσης στις οποίες συμμέτεχει ελεύθερα κάθε ενδιαφερομένο μέρος στη βάση
της ισότητας. Στην πράξη, αυτή η πολιτική λογική οδηγεί στη σύσταση πυρήνων από
αφοσιωμένους  «ακτιβιστές»  που  προάγουν  τη  δημιουργία  του  κοινού  έργου,  το
παρακολουθούν επιμελώς, αποκτούν μεγαλύτερη εμπειρία και εποπτική γνώση για τη
διαχείρισή του κλπ. Γύρω από αυτούς σχηματίζονται κύκλοι συμμετεχόντων από την
ευρύτερη  κοινότητα  με  διαφορετικούς  βαθμούς  ενδιαφέροντος,  αφοσίωσης  και
προσφοράς,  οι  οποίοι  ωστόσο  συνεισφέρουν  με  ιδέες,  προτάσεις  και  έργα  στην
κατασκευή των κοινών και μπορούν, εφόσον το επιθυμήσουν,  να ενταχθούν στον
κεντρικό πυρήνα. Ένα τέτοιο  σχήμα θα επέτρεπε τη διεύθυνση και  διάπλαση των
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μουσείων από μια ευρύτερη και μεταβλητή πληθώρα ατόμων και συλλογικοτήτων,
πέρα από τις γραφειοκρατικές ή/και αγοραίες ελίτ της τέχνης, χωρίς να απαιτεί το
ανέφικτο –τη μαζική παρουσία μιας ολόκληρης κοινωνίας στη διακυβέρνησή τους-
επιτρέποντας  παράλληλα  την  αυξημένη  παρουσία  ενδιαφερόμενων  μερών,
εικαστικών, ειδημόνων, αιρετικών και ερασιτεχνών.

Το «μοντέλο της  ανοικτής  πλατφόρμας» στη διαχείριση των πολιτιστικών κοινών
είναι τρωτό, φυσικά, στον κίνδυνο εμφάνισης νέων ελίτ και κλειστών κύκλων που δεν
θα  αντιπροσωπεύουν  την  πληθυντικότητα  και  τις  αντιθέσεις  της  κοινωνίας  στην
οποία εντάσσονται και ενδέχεται να υψώσουν νέους, άτυπους φραγμούς εισόδου. Θα
πρέπει  συνεπώς  να  εμπλουτιστεί  με  αποδοτικούς  μηχανισμούς  διαφάνειας  και
λογοδοσίας  στην  ευρύτερη  κοινωνία,  οι  οποίοι  θα  ελέγχουν  τη  συνύφανση  των
επιλογών του «διαχειριστικού κοινού» με γενικότερες έγνοιες και ενδιαφέροντα, θα
αποτρέπουν  την  εκ  νέου  περιχαράκωση  και  ηγεμόνευση  των  κοινών  από
αποκλειστικές ελίτ, θα διευκολύνουν τη σύμπραξη κάθε νέου ενδιαφερόμενου και θα
επινοούν  τρόπους  προσέλκυσης  νέων  συμμετοχών  στη  διακυβέρνηση  και  στην
παραγωγή από κοινού. Θα μεριμνούν, επίσης, ώστε να υπάρχει ένα επαρκές μείγμα
ετεροτήτων,  εντάσεων και  αντιθέσεων  στον κεντρικό πυρήνα της  διεύθυνσης  των
κοινών, και θα ανοίγουν φόρουμ μητροπολιτικής διαβούλευσης και παρέμβασης από
τα έξω, σπάζοντας ξανά όποια στεγανά τείνουν να επανεμφανιστούν. 

Με άλλα λόγια, η φαντασίωση μιας «πλήρους παρουσίας της κοινωνίας στον εαυτό
της», μιας καθολικής συμμετοχής και γενικής συναίνεσης στα ανακτημένα κοινά, που
είναι πιθανόν να συγκαλύπτει στην πραγματικότητα νέες ιδιοποιήσεις, οριοθετήσεις
και  ηγεμονίες,  θα  πρέπει  να  εγκαταλειφθεί.  Στη  θέση  της  καλούμαστε  να
σφυρηλατήσουμε  την  αγωνιστική  και  πλουραλιστική  πολιτική  τεχνολογία  μιας
διασπασμένης,  πολυκεντρικής και ομόσπονδης κυριαρχίας που θα μπορέσει να κάνει
πράξη μια αποτελεσματική  κοινοποίηση των κοινωνικών αγαθών διασώζωντας  με
πολιτικούς  μηχανισμούς  και  δυναμικές  πρακτικές  την  πληθυντικότητα,  τον
ανταγωνισμό, την ετερογένεια, τη δημιουργικότητα και την ανοικτότητα. 

Προς  τούτο,  η  «ανοικτή  πλατφόρμα»  ως  κεντρική  εστία  διαβούλευσης  και
συναπόφασης  για  την  οργάνωση  και  την  επιμέλεια  των  μουσείων  θα  πρέπει  να
συναρθρώνεται  με  μια  σειρά  άλλων  περισσότερο  ή  λιγότερο  θεσμοποιημένων
κέντρων  απόφασης  και  παρέμβασης,  διάσπαρτων  σε  όλα  τα  κοινωνικά  πεδία  και
συναρμόδιων για την ίδια λειτουργία: ποικίλους κοινωνικούς φορείς, αρχές τοπικής
αυτοδιοίκησης, καλλιτεχνικές και άλλες συλλογικότητες,  ad hoc πρωτοβουλίες από
ομάδες με μεγαλύτερη ή μικρότερη διάρκεια. Έτσι θα μπορούσε να συνταχθεί ένα
επεκτεινόμενο πλέγμα τόπων και κέντρων συναπόφασης που θα συνεργάζονται, θα
αλληλο-εμπλουτίζονται,  θα  αμφισβητούνται  και  θα  ελέγχονται  αμοιβαία.  Αυτό το
δίκτυο θα διατηρεί τότε ζωντανή τη διασύνδεση της πλατφόρμας που εδράζεται στο
μουσείο με όλο τον ιστό των κοινωνικών σχέσεων και διαδράσεων έξω από αυτό, και
θα  δημιουργεί  εκείνο  που  οι  Hardt και  Negri ονομάζουν  «ανοικτό  εργαστήριο
συναινετικών  παρεμβάσεων  και  πλουραλιστικών  δημιουργιών  νομοθετικών
κανόνων». Σε ένα τέτοιο αγωνιστικό, πλουραλιστικό και κατακερματισμένο σύστημα
διακυβέρνησης από κοινού θα είναι δυνατό να επιτευχθεί μια «διαζευκτική σύζευξη»
μεταξύ «κυβέρνησης» -της πλατφόρμας των δυνάμεων που επικεντρώνονται στο ίδιο
το  μουσείο-  και  ενός  απροσδιόριστου  πλούτου  αυτοργανωμένων  κοινωνικών
κινήσεων και πρωτοβουλιών που θα συμπλέκονται σταθερά ή περιοδικά, επιλεκτικά
και φευγαλέα με το όλο πλέγμα της συλλογικής διαχείρισης. Η διαζευκτική σύζευξη
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συνεισφέρει νέα σχέδια και έργα, υποστηρίζει και διευρύνει συνεργασίες ανάμεσα σε
επιμέρους  θεσμούς και  σε ένα ανοικτό φάσμα κοινωνικών δρώντων.  Ταυτόχρονα,
όμως,  αμφισβητεί  κατεστημένες  ισορροπίες  και  κατευθύνσεις,  τροφοδοτώντας
εντάσεις και συγκρούσεις που κλονίζουν τα θεσμικά στεγανά και τους ηγεμονικούς
αποκλεισμούς που τείνουν να αναδυθούν ιστορικά.

Ατελή σπαράγματα και σκιρτήματα μιας ανασύνθεσης του μουσειακού πεδίου στην
κατεύθυνση των «κοινών» όπως νοούνται εδώ μπορούν να εντοπιστούν στο ίδιο αυτό
πεδίο.  Ένα  δείγμα  είναι  ο  χώρος  Rooseum στο  Malmö  της  Σουηδίας,  που  έχει
επανασχεδιαστεί  ως  τόπος  «δημοκρατικής  παρέκκλισης»,  δηλαδή  πειραματισμού,
αμφισβήτησης και διερεύνησης νέων δυνατοτήτων για την κοινωνία.  Επιδιώκει να
δρα πέρα από το κράτος και  την καπιταλιστική αγορά, σε στενή συνάφεια με τις
ποικίλες μικροκοινότητες που συναποτελούν την ευρύτερη πόλη, και λειτουργεί ως
εργαστήριο,  ακαδημία,  κοινοτικό κέντρο και εκθεσιακός  χώρος ταυτόχρονα. Έτσι,
λ.χ.  το  πρόγραμμα  «Ανοικτό  Φόρουμ»  παρέχει  σε  τοπικές  συλλογικότητες  τη
δυνατότητα  να  διαμορφώνουν  ελεύθερα  τις  δικές  τους  δράσεις,  εκθέσεις  και
πρωτοβουλίες  μέσα  στο  Rooseum,  ενώ  το  πρόγραμμα  «Κριτικές  Σπουδές»
δημιουργεί  ένα  διεθνές-και-τοπικό  περιβάλλον,  όπου  διαφορετικές  ομάδες  νέων
καλλιτεχνών, επιμελητών και τεχνοκριτικών συμβάλλουν σε μια ανοικτή δεξαμενή
παραγωγής ιδεών και σχεδίων για τον οργανισμό. «Ο στόχος είναι να κάνουμε τις
residences, τις πρωτοβουλίες μελέτης, τα σχέδια των ανοικτών φόρουμ και τις μικρές
παρουσιάσεις ή προβολές έργων το αίμα που θα δίνει ζωή σε ένα ενεργό, σκεπτόμενο
Rooseum το  οποίο  θα  είναι  συνδεδεμένο  με  την  πόλη  με  μύριους  στενούς,
εσωτερικούς τρόπους σε μικρές κλίμακες».35

Το ζητούμενο βέβαια, τόσο σε αυτό το παράδειγμα όσο και σε ανάλογα εγχειρήματα
αναζήτησης και οικοδόμησης δημοκρατικών θεσμίσεων που υπερβαίνουν την αγορά,
το κράτος και τις κλειστές κοινότητες, είναι η ευρύτερη διασύνδεση και «ανάληψή»
τους από δίκτυα ποικίλων αυτοοργανωμένων κοινωνικών κινήσεων, συλλογικοτήτων,
χώρων και θεσμών. Ο στόχος είναι να περισταλεί ο ηγεμονικός ρόλος ενός κέντρου
διεύθυνσης  προς  όφελος  ενός  πλέγματος  πλουραλιστικής,  συνεργατικής  και
ανταγωνιστικής κοινής διαχείρισης που διαχέει και αποκεντρώνει την κυριαρχία. Τα
«κοινά» ως αυτόνομες συλλογικές διαδράσεις ελεύθερων και ίσων ετεροτήτων, και
όχι ως μαζική ομοιογένεια,  «κοινός νους», μέσος κοινωνικός όρος, ή νέες μορφές
ελιτισμού υπό την ψευδεπίγραφη αιγίδα μιας «άμεσης δημοκρατίας», δεν είναι κάτι
δεδομένο, ένα κεκτημένο ή μια ήδη συγκροτημένη δυνατότητα, αλλά ένα αντικείμενο
αγώνα  που  θα  πρέπει  να  παραχθεί  πολιτικά  μέσα  από  πολιτικές  τεχνολογίες,
διαδικασίες και αλληλεπιδράσεις. Τα μουσεία, ως έδρες των κοινών του πολιτισμού
που από τις αρχές της νεωτερικότητας προσβλέπουν σε μια συλλογικο-ποίηση του
κοινωνικού αγαθού της τέχνης, μπορούν να γίνουν προνομιακά πεδία ενός σύγχρονου
πειραματισμού για την πολιτική επινόηση των άλλων κοινών της συνεργασίας, του
μοιράσματος,  της  αυτονομίας,  της  δημιουργικής  ετερότητας  και  της  χειραφέτησης
στην εποχή μας.
 

35 Charles Esche, ‘What’s the point of art centres anyway? Possibility, art and democratic deviance’, 
http://www.republicart.net/disc/institution/esche01_en.htm (πρόσβαση 24/12/2012).
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