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Δύο επιστήµονες και µία καλλιτέχνις θέτουν ενώπιον ενωπίω δύο διαφορετικούς
τρόπους να µιλήσει κανείς για την κοινωνία, την επιστήµη και την τέχνη. Δύο
καθηγητές κοινωνιολογίας, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος και ο Franz Schultheis, και η
γλύπτρια Βένια Δηµητρακοπούλου επιχειρούν, στην κοινή έκδοση µε τον τίτλο
MIRRORS: Πολυφωνικές αφηγήσεις για έναν κοινωνικό κόσµο σε κρίση,
να καταστήσουν γνωστό και αναγνωρίσιµο ένα από τα σηµαντικά διακυβεύµατα
της εποχής µας: πως είναι καιρός οι τέχνες και οι κοινωνικές επιστήµες να
ενώσουν τα συµβολικά τους όπλα για να δηµιουργήσουν µια νέα µορφή
παρέµβασης των διανοουµένων στον δηµόσιο χώρο, ικανή να υπερασπιστεί έναν
κοινωνικό κόσµο που κλυδωνίζεται και αποδοµείται από τις νέες διεθνείς µορφές
κυριαρχίας.
Με την προσοχή τους στραµµένη στη σηµερινή Ευρώπη, η οποία αποµακρύνεται
όλο και περισσότερο από τη ρεαλιστική ουτοπία που τη χαρακτήριζε αρχικά,
µετασχηµατίζοντας τα πολιτικά όνειρα πολλών πολιτών της σε εφιάλτη, οι δύο
κοινωνιολόγοι µελέτησαν τόσο την Ελλάδα όσο και τη Γερµανία, µε στόχο να
αναδείξουν
τις
βαθιές
αντιφάσεις
του
νεοφιλελεύθερου
καπιταλισµού.
Παρουσιάζοντας αντικριστά τα αποτελέσµατα των ερευνών τους, προτείνουν στον
αναγνώστη µια συγκριτική ακτινογραφία των δύο κοινωνιών, της ελληνικής και
της γερµανικής, οι οποίες, ενώ φαίνεται να είναι εκ διαµέτρου αντίθετες σε µια
Ευρώπη πολλών ταχυτήτων και δυνάµεων, διέπονται εξίσου από τις δριµείες
κοινωνικο-ιστορικές
µεταβολές
που
υπαγορεύει
η
ριζοσπαστικοποιηµένη
εµπορευµατική λογική του παγκόσµιου καπιταλισµού. Στα δύο βιβλία που
τιτλοφορούνται Η οικονοµία της αθλιότητας και Η αθλιότητα της οικονοµίας,
γυναίκες και άνδρες καταθέτουν το καθηµερινό τους βίωµα µέσα σε έναν ανοµικό
κοινωνικό κόσµο, µιλώντας για τη ζωή τους, από την οποία η σηµερινή κρίση
φαίνεται να έχει αφαιρέσει κάθε υλοποιήσιµο και προβλέψιµο µέλλον.

	
  
Με αφορµή αυτό το ερευνητικό υλικό, η Βένια Δηµητρακοπούλου εξερευνά τις
αντιθέσεις αυτών των ανθρώπινων υπάρξεων, σε υλικό και σε συµβολικό επίπεδο,
και δηµιουργεί το εικαστικό έργο MIRRORS, δηµοσιευµένο στο τρίτο βιβλίο µε
τίτλο Διάλογοι, που αποσκοπεί να λειτουργήσει ως «εργαλείο» αποκατάστασης
και χειραφέτησης, συµβάλλοντας στην υλοποίηση του θεµελιώδους κοινού τους
στόχου: να δοθεί η δυνατότητα σε όλους αυτούς τους «καθηµερινούς
ανθρώπους», οι οποίοι ζουν τη βίαιη ανατροπή των σχέσεών τους µε το εφικτό, το
πιθανό και το επιτρεπτό, να βγουν από το σκοτάδι, να αποκτήσουν κοινωνική
ορατότητα, να µεταµορφωθούν σε καθρέφτες, που µέσα τους οι παρατηρητές θα
µπορούν να αναγνωρίσουν τον εαυτό τους και, κοιτώντας τον, να κατανοήσουν
καλύτερα τη δική τους κοινωνική συνθήκη.
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Η οικονοµία της αθλιότητας
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Διάλογοι / Dialogues

Η αθλιότητα της οικονοµίας
Η αθέατη όψη
του γερµανικού «θαύµατος»

