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Avec pour toile de fonds la création contemporaine, nous posons, avec cette 
conférence, la question des liens entre l’érection et la vision du monde. L’érection 
est comprise ici comme une manifestation première du désir, de joie, de fertilité ; 
comme un évènement sacré ; comme une conquête et une "erté, y compris d’un 
pays tout entier. Elle nous amène immanquablement au texte prémonitoire de 
Dimitris Dimitriadis, Je meurs comme un pays (1978) : l’auteur y dépeint un pays 
où les femmes ne conçoivent plus d’enfants, où les soldats déposent les armes et 
désertent, un pays en involution dans lequel même la langue se meurt. A partir 
de ce texte iconique, nous proposons un retournement de paradigme, une inver-
sion. D’où le titre Je bande comme un pays. 

A l’aune de cette inversion, nous envisagerons l’érection comme une antithèse à 
la mort. Le rôle symbolique dans l’avenir de l’Europe du désir, de l’élan vers l’autre 
et de l’érection telle que comprise ici sera également discuté par les orateurs et 
les participants au symposium.

Avec des interventions de: 

Aristide Antonas, architecte, écrivain (GR); Paul Ardenne, historien et historien 
de l’art et de l’architecture (FR) ; Vincent Cespedes, philosophe, (FR) ; Maria Efsta-
thiadi, écrivain (GR) ; Rodolphe Imhoof, président de la Fondation pour l’Histoire 
des Suisses dans le Monde (CH) ; Yannis Houvardas, metteur en scène (GR) ; Elisa 
Nicolopoulou, psychologue-psychanalyste (GR) ; Dimitris Paleocrassas, histo-
rien de l’art, consultant ; Barbara Polla, galeriste, écrivain (CH) ; Denys Zacharo-
poulos, historien de l’art, directeur du Musée Macédonien d’Art Contemporain, 
Thessalonique ; et les organisatrices. 

A la "n du symposium, Maria Efstathiadi présentera Dimitris Dimitriadis et 
ses travaux ; lecture de Lycaon ou L’Apologie du désir (texte inédit de Dimitris 
Dimitriadis) ; Yannis Houvardas réalisera une performance inspirée par ce même 
texte.

Ce colloque pré"gure deux expositions sur le même thème qui devraient voir le 
jour, en Grèce, en 2014.
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11:30 Visite de la Biennale par Katerina Tselou
12:30 Accueil, café
13:00 INTRODUCTION

Maro Michalakakos, artiste et Elli Paxinou, historienne de l’art ; 

coorganisatrices 

SESSION 1 – Art, politique et société

13:30 Barbara Polla, a. députée nationale (Suisse) ; galeriste, écrivain

«L’érection, concept et symbole, nécessité artistique et vitale» 
14:00 Rodolphe Imhoof, ambassadeur à.r., président de la Fondation pour        

l’Histoire des Suisses dans le Monde, Château de Penthes 

«Sémantique de l’érection en politique» 
14:30 Elisa Nicolopoulou, psychologue - psychanalyste

«Dynamique du désir et de la création – approche psychanalytique» 
15:00 Dimitris Paleocrassas, historien de l’art, consultant  

«L’érection d’une collection comme symbole du futur»
15:30 Discussion et déjeuner

SESSION 2 – Philosophie et architecture

17:00 Denys Zacharopoulos, historien de l’art, directeur du Musée                         
Macédonien d’Art Contemporain, Thessalonique

«L’événement contre l’objet : l’érection ou Le matérialisme de                          
l’incorporel»

17:30 Vincent Cespedes, philosophe  

«Le Phallus Sacré, entre Eros et Thanatos» 
18:00 discussion  
18:30 Paul Ardenne, professeur d’histoire et d’histoire de l’art, Université 

d’Amiens ; écrivain 

«L’érection architecturale»
19:00 Aristide Antonas, architecte, écrivain, philosophe  

«Devant un certain désir de chora» 
19:30 Discussion et Pause 
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SESSION 3 – Hommage à Dimitris Dimitriadis

20:00 Présentation de l’œuvre de Dimitris Dimitriadis 
par Maria Efstathiadi : « Dimitris Dimitriadis, Homo Erectus » 

Conversation avec Dimitris Dimitriadis 

Lecture d’un texte inédit de Dimitris Dimitriadis 
(Traduction Michel Volkovitch) 

Lycaon ou L’Apologie du désir 

En point d’orgue : Yannis Houvardas, metteur et scène 

Performance sur le texte de Dimitris Dimitriadis 

21:30 Fin du colloque, discussion et cocktail o#ert à tous les participants
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MARO MICHALAKAKOS

ELLI PAXINOU
 
 
BARBARA POLLA

RODOLPHE IMHOOF

ELISA NICOLOPOULOU

DIMITRIS PALEOCRASSAS

DENYS ZACHAROPOULOS

VINCENT CESPEDES

 
PAUL ARDENNE

ARISTIDE ANTONAS

MARIA EFSTATHIADI 

DIMITRIS DIMITRIADIS 

YANNIS HOUVARDAS



Maro Michalakakos est née en Grèce et a fait ses études en France 
(École Nationale Supérieure d’Arts Plastiques Paris-Cergy) et 
en Allemagne (Hohschule fur Bildende Kunst, Braunschweig). 
Son travail a été montré dans diverses expositions en Grèce, en 
France, en Suisse, en Allemagne et aux États-Unis. Dans son œuvre 
abondent !gures ou thématiques invariablement mises en ten-
sion : l’homme et la femme ; l’intérieur domestique protecteur et 
l’intimité douloureuse ; l’amour et la soumission ; le lien et l’entrave. 
Tissé de réminiscences familiales, de références culturelles et de 
rémanences érotiques, le propos de Michalakakos exploite le 
principe de l’allusion !gurative : pas de description, pas d’énoncé 
frontal et encore moins de slogans. L’univers de l’artiste, plus 
volontiers, se tient à des créations en lisière d’onirisme, fortes d’un 
calme apparent, positionnées à dessein à mi-chemin entre réalité 
et imaginaire.
Sélection d’expositions: “Motopoétique” : MAC-Lyon (FR, 2014), 
“Heart of Darkness”, Neon : The Athens Festival (GR 2013), “The 
King” : Analix Forever (CH, 2012); “I would prefer not to” : Centre 
d’Art Contemporain Ileana Tounta (GR, 2012), “Monuments et Ani-
maux”, Château de Pierrefonds (FR, 2012)
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A l’occasion des expositions « Beautiful Penis » et « The King » que Barbara Polla 
a organisées, nous avons évoqué la possibilité d’importer le projet à Athènes 
et nous avons estimé qu’il fallait d’abord faire évoluer le concept : l’Athènes 
d’aujourd’hui est tellement di#érente de Paris ou Genève…

J’ai alors essayé de comprendre, dans ma position d’artiste grecque qui a vécu 
à Paris aussi, en quoi cette exposition serait, devrait être di#érente, ici. Ce fut 
l’objet de longues discussions avec Barbara Polla et le point de départ de ce sym-
posium, de cet hommage à Dimitris Dimitriadis.

Le concept même d’un « Beautiful Penis » dé!ni par des artistes femmes me 
semblait mettre en cause les visions du pénis de la Grèce antique et susciter 
beaucoup plus de ré$exions que je n’imaginais de prime abord. Le phallus pour 
les Grecs anciens était sublime et identi!ait la joie et la continuité de vivre. Sa 
présence présidait à toutes les manifestations de la vie telles des fêtes religieuses 
dans les rues – je pense aux phallophories, aux colonnes d’Hermès, aux sculp-
tures monumentales et même aux vases.

Ce phallus emblématique de la Grèce antique symbolise une identité que nous 
avons du mal à dépasser, un phallus indistinct du pénis et qui donne de la joie. 
Plus tard cette situation change et apparaissent les notions d’obscénité, d’arme 
de provocation et d’organe qui fait du mal, qui semble même devenir le cœur 
battant de la psychanalyse et la cause de toutes nos névroses.

Pour un artiste, il est di%cile de représenter le phallus sans sentir peser sur soi 
ces di#érentes charges symboliques. Et aujourd’hui, c’est presqu’exclusivement 
dans l’iconographie homosexuelle (et dans «Beautiful Penis») que je trouve la 
tentation $amboyante de renouer avec le phallus sublime, le phallus antique. 
Quand on est femme la perspective s’ampli!e encore de toute l’histoire de notre 
émancipation : en représentant un phallus on ne représente jamais seulement 
un phallus. Et les charges symboliques pèsent si lourd qu’il peut paraître dan-
gereux de se lancer dans l’aventure de cette représentation. Et pourtant, le désir 
est grand de se confronter à cette représentation, de chercher et d’expérimenter 
les possibles. C’est bien la ce que j’appellerais « le sperme de la création. »

Représentations artistiques du phallus



Elli Paxinou est née en 1986 à Athènes (Grèce). Elle a étudié les 
Beaux Arts à l’Université des Arts Créatifs de Canterbury (Angleterre 
2003-2007) et obtenu une maîtrise en théorie de l’art contemporain 
à l’Université Goldsmiths de Londres (2009-2010). Elle a travaillé à 
l’élaboration des programmes éducatifs de la Fondation DESTE d’Art 
Contemporain (2007-2009) et comme commissaire adjointe de la 
2ème Biennale d’Athènes, «Heaven» (2009). Depuis 2010, elle travaille 
à la galerie Qbox, est responsable des programmes d’enseigne-
ment des arts visuels au Centre Culturel Onassis et en parallèle, elle 
enseigne les théories de l’Esthétique dans divers centres culturels et 
musées à Athènes.
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Lorsque j’ai commencé à envisager, avec Barbara Polla, la signi!cation symbo-
lique de l’érection, les corps humains participants aux manifestations de rues 
me sont venus à l’esprit, car le corps d’un humain qui proteste devient un objet 
politique et sensuel, un objet qui bouge tremble, désire, transpire, crie, tombe 
amoureux, sou#re, se fatigue, s’excite et se met en colère. Les sentiments et les 
pensées exprimés par ces corps contribuent à la vie et la révolte d’autres corps. 
La réunion, sans hiérarchie particulière de milliers de corps devient un rituel et 
les citoyens des dieux. Réminiscence du Révolté de Camus.

Les corps érigés sont attachés à la terre mais tendent leurs mains vers le ciel et 
cette élévation lie le passé au futur. Nos corps érigés, !ers et droits, sont le cor-
don ombilical qui relie le passé au futur ; Ils célèbrent la révolution ; ils se trans-
forment continuellement et s’incarnent en d’autres formes. La nature changeante 
des corps oscille entre l’ordre et le chaos, entre la voix qui réclame en hurlant 
un changement radical et celle vieillissante et faible, qui se souvient des actions 
passées. Mais quoiqu’il en soit, demeure, toujours, la question fondamentale :      
« Quelle est la vie que je désire vivre ?

Nos corps érigés, instrument politique
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Barbara Polla est médecin, galeriste et écrivain. Elle est l’auteur de 
récits, de romans, d’essais et de livres sur l’art et l’architecture. On re-
tiendra notamment Tout à fait femme (Odile Jacob, 2012), un essai sur 
la position de la femme dans le monde occidental aujourd’hui et un 
appel à la liberté, à l’autonomie, à l’auto-détermination des femmes. 
Elue politique pendant douze ans, dont quatre ans de députation 
nationale, Barbara Polla s’est constamment engagée pour les liber-
tés individuelles et collectives, de la libre disposition de leur corps 
pour les femmes à la liberté de la recherche, de la liberté de l’art au 
refus de l’incarcération à perpétuité. Cet engagement humaniste 
pour la liberté se poursuit dans ses activités artistiques : l’exposition 
“L’Ennemi Public” et le livre éponyme, dédiés à l’art en prison – à l’art 
sur la prison – a eu autant d’écho que les engagements politiques de 
Barbara Polla. Universitaire, enseignante d’abord en médecine et en 
biologie, puis à l’heure actuelle en créativité, Barbara Polla a depuis 
toujours préféré des positions personnelles socialement dissonantes, 
notamment sur la question des genres. Initiatrice des expositions 
“Beautiful Penis”, puis «The King», à Paris et Genève, expositions à la 
gloire de la beauté du corps et des organes masculins, elle termine 
actuellement un livre sur les hommes et leurs désirs pluriels (Odile 
Jacob, 2014). 
Grande admiratrice de Dimitris Dimitriadis, elle a décidé, avec ses col-
lègues, de lui dédier ce colloque sur la thématique de l’érection : l’érec-
tion comprise comme expression du désir, de la beauté, de la vitalité, 
de l’énergie, de la fertilité, de la joie et de la résistance aussi, y compris 
la résistance contre la mort.
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L’idée de ce colloque est née de mes interactions avec Maro Michalakakos.

Mais avant encore, de mes recherches sur les représentations du corps masculin, 
et de ses attributs sexuels, par les artistes femmes. En 2012, pendant la rédaction 
d’un livre sur la position des femmes dans nos sociétés d’aujourd’hui, à propos 
d’un chapitre dédié à la créativité, je me suis interrogée sur les raisons pour 
lesquelles le sexe de l’homme a été si rarement représenté par les femmes alors 
que tous les attributs du corps de la femme ont été généreusement honorés par 
les hommes dans l’histoire de l’art. Le même constat est fait aujourd’hui par les 
commentateurs de l’exposition « Masculin/Masculin » au Musée d’Orsay. Ce n’est 
qu’au début du 20ème siècle, avec les artistes féministes, que l’on voit apparaître 
le sexe de l’homme, mais dans ce cas représenté comme fondamentalement 
mauvais, violent, violant. J’ai alors décidé de procéder à une recherche appro-
fondie des représentations contemporaines du sexe masculin, de représenta-
tions exclusivement belles, magni!antes, glorieuses, si tant est qu’il me paraît 
essentiel, dans la mesure où nous vivons aux côtés des hommes, de les magni!e 
plutôt que de les dégrader. Cette recherche a abouti à deux expositions déjà, 
« Beautiful Penis » et « The King », respectivement à Paris et à Genève. Les repré-
sentations très !nes, inspirées de la Grèce antique, oniriques, de Maro Michala-
kakos, gri#ées, selon une habitude de l’artiste, sur du velours pourpre, ont fait 
partie des deux expositions, aux côtés de l’artiste britannique Sarah Lucas.
« The King » ? Il s’agit là d’un triptyque de photographies de très grande taille de 
trois phallus en plâtre réalisés à partir de la technique de l’empreinte, empreinte 
du sexe de son amant. Représentation anthropomorphique, portraits, spectres, 
totems… The King est un triptyque à la fois fragile, puissant et mortel, a%rma-
tion de vie à travers laquelle la sacralité devient évidente. Trinité même ? Sarah 
Lucas, en tous cas, n’hésite pas à s’émerveiller et à dire, à propos de ce King 
qu’est pour elle le phallus : « Pour une “!gure“ de petite taille, pensez à tout ce 
qu’il représente ! J’aime les pénis de tous les points de vue, de toutes les pers-
pectives que l’on peut prendre à leur égard. La perspective religieuse, notam-
ment, a été trop souvent négligée. Je veux dire, l’étincelle divine. » 
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L’érection, concept et symbole, 
nécessité artistique et vitale



Et si nous amenions cette exposition en Grèce, et l’étincelle divine avec elle ?, 
est la question suivante que nous nous sommes posée. La Fondation Outset 
a sans tardé soutenu ce projet. Mais nous avons décidé alors qu’il fallait 
d’abord introduire le concept : d’abord la pensée, puis les œuvres. Cette 
pensée que nous avons élaborée peu à peu, et dont les orateurs seront tous 
porteurs aujourd’hui, ne pouvait s’organiser qu’autour de l’œuvre de Dimitris 
Dimitriadis. « Beautiful Penis » en Grèce est devenu comme par magie « Je 
bande comme un pays », une inversion du texte magni!que de Dimitris, Je 
meurs comme un pays. Dimitris, dès notre première rencontre, a adhéré au 
projet, l’a soutenu, di#usé, nous a mises en contact avec les personnalités clé 
de cette journée, et notamment Denys Zacharopoulos : sans l’homme de la 
« Première Image » (I Proti Ikona), nous ne serions pas là.

Ce symposium s’est alors imposé à nous, comme une évidence. Et si le texte 
de Dimitris Dimitriadis, Je meurs comme un pays, publié initialement en 
1978, s’est avéré terriblement prémonitoire, nous voulons aujourd’hui, tous 
ensemble, renverser la donne. Que le désir l’emporte ! Qu’il emporte tout 
avec lui ! Et c’est bien pour cela que nous sommes là aujourd’hui, pour faire 
une apologie du désir, après le texte que Dimitris Dimitriadis a écrit pour 
cette journée – pour la vie en réalité.

L’érection est le désir, le désir contenu, le désir de tout mais de la vie avant 
tout, de la beauté ; l’érection est noblesse, elle est création, elle est mou-
vement. Elle est poétique au sens même de la poiesis grecque, elle est 
l’inspiration fondamentale. Si l’Homo Erectus – le Dimitris Dimitriadis dont 
parlera Maria Efstathiadi, mais aussi Theodorakis, Kanzatzakis, Duram Adam 
en Turquie, Victor Jara au Chili, et tant et tant d’autres – si l’Homo erectus, 
disais-je, est un homme en érection, il est d’abord un homme debout – an 
erected man. Il est celui qui s’est redressé, et qui depuis, essaie de vivre 
debout. L’Homo erectus est l’homme qui construit. Qui construit haut, très 
haut. Qui transforme son corps en architecture. L’érection de l’architecture, 
par sa durabilité de pierre, de béton armé et de verre, compense la fragilité 
de l’érection humaine. L’Homo erectus est celui qui résiste. Qui résiste à la 
vieillesse et même à la mort. Les artistes, disait Pascal Quignard, sont les 
meurtriers de la mort. L’Homo erectus est le créateur. Et !nalement, l’Homo 
erectus récite et chante…   



Les liens entre le sexe des hommes et leur créativité sont in!nis. 

Je suis médecin de formation et j’aime le corps. On n’est pas médecin, sans cet 
amour du corps, notre enveloppe, notre prison, notre seule demeure possible 
ici-bas. Le corps nous relie à la matière, mais l’érection va au-delà de la matière. Et 
quand je dis cela, rassurez-vous, je ne pense pas que seuls les hommes puissent 
aller au-delà de la matière. Nous femmes avons nos propres manières de nous 
« ériger ». L’érection dont je parle vient et participe du corps, mais elle découle 
du mental et lie le corps au ciel. Sous cet angle, l’érection peut être considérée 
comme une vraie transcendance. De là l’analogie, notamment, avec l’érection 
architecturale, volonté de construire pour transcender notre condition humaine 
de !nitude et mortalité.

L’érection donc, concept et symbole, nécessité artistique et vitale, !erté et joie, 
fertilité et avenir, oubli de nos passés enchaînés, et transcendance.

Et pour clore, les dernières lignes d’un texte lu par Dimitris Dimitriadis à Paris, au 
printemps 2013, et intitulé Les Gens de la Caverne. Je n’ai pas besoin de vous dire 
de quelle caverne il s’agit, ni quelles sont les chaines qui sont toujours à l’œuvre 
pour nous y maintenir. Mais lisons Dimitriadis :

« L’unique sortie de la caverne mais à l’intérieur de celle-ci, c’est l’extériorisation 
de notre intériorité par l’acte créateur, dans tous les sens de ce mot, à partir de la 
condition matérielle de chaque être humain. C’est uniquement dans le périmètre de 
cette condition charnelle que tout est possible, et sans elle, comme donnée préalable 
et insurpassable, rien. Et le Bien suprême n’est rien d’autre que ce qui est né de cette 
machine charnelle, une machine vivante qui connaît la sou"rance et l’extase parce 
qu’elle est charnelle, une machine qui crie, éjacule, pense, imagine, crée, procrée, 
peine et meurt.   
Je vois ces prisonniers, je vois leurs chaînes, comme je vous vois.   
Comme je me vois parmi vous.
Avec la pleine lune au-dessus de nous. »
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Rodolphe Imhoof, ancien Ambassadeur, est l’actuel président de 
la Fondation pour l’Histoire des Suisses à l’étranger, Château de 
Penthes. Docteur en droit (Université de Genève). Entré au service 
du Département fédéral des a#aires étrangères (1973), il a occupé 
des postes à la Délégation Suisse près l’OCDE, l’Ambassade de Suisse 
à Pékin, la Direction du droit international public à Berne et, en tant 
que premier conseiller dans les ambassades suisses en Grèce et en 
Allemagne. Il a été nommé ambassadeur au Costa Rica (1996), au 
Nicaragua et au Panama (1996), et ambassadeur et chef de la Division 
politique pour l’Asie et l’Océanie à Berne (2002). Il était ambassadeur 
de Suisse en Thaïlande, au Cambodge, au Laos et au Myanmar (2006-
2009). Rodolphe Imhoof est l’auteur de nombreuses publications 
scienti!ques ainsi que des articles, des documents de conférence et 
des entretiens sur la politique étrangère et le régime constitutionnel 
de la Suisse.
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« L’art est le premier compagnon de l’homme, il en constitue le premier pas. C’est avec 
l’art que l’homme a pu représenter et conserver sa première pensée » 

Dimitrios Evanghelidis, in « L’art grec ».

Pour créer, l’homme se lève, il « s’érige » il se met en marche et avance. Il se met 
en mouvement. C’est son premier acte ; un pas de créateur. Tout acte humain est 
créateur, même la destruction. L’histoire grecque, sa littérature, ses arts visuels en 
témoignent. L’art est ainsi le premier compagnon de l’homme debout, créateur, 
qui forge la société dans laquelle il vit et en devient l’expression aussi. Il évolue 
au rythme de cette société, s’adapte, ou s’érige contre elle, ce que Mikis Theodo-
rakis appelle la « révolution culturelle ».

Toute culture, émanation de l’homme dans la polis est donc éminemment 
politique. Les hommes qui aspirent à exercer un pouvoir, diriger, modeler une 
société l’ont bien compris. La culture participe au pouvoir. Moteur et consomma-
teur à la fois l’homme construit et montre la voie aux autres créateurs. Cela étant, 
l’art dans une société se modèle au rythme des tensions entre tous les acteurs, 
au rythme des évolutions, des changements, des crises. C’est dans les moments 
de crise, de guerres, de confrontations, que l’expression artistique atteint des 
sommets. Toute création, tout art, toute culture est donc par essence politique et 
« révolutionnaire ».

1. Pour créer, l’homme se lève. Il se met debout. Puis il avance.
C’est donc en « érection » qu’il construit, sa propre vie d’abord, son environne-
ment ensuite qu’il façonne au jour le jour. Ainsi il s’inscrit en créateur.

Tout acte humain est créateur, même la destruction. Pour détruire aussi il faut 
se lever, être debout et marcher. Avancer. (Exemples : les guerriers de l’Iliade, A. 
Zorba après la destruction du téléphérique : il se lève pour inventer sa danse 
folle, le sirtaki).
Tout acte de création d’une œuvre d’art est aussi une « aventure ». Ainsi Georges 
Braque, qui disait « Je pars à l’aventure vers le mystère des choses, leur secret. 
J’attends que ça se dévoile ». Un Braque qui écrivait dailleurs, dans un feuillet 
adressé à René Char (il s’agit de la cinquième pensée) qu’en art, quand on se 
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positionne en créateur, il s’agit de « partir du plus bas pour avoir une chance 
de s’élever ». Se lever donc. Se dresser. S’ériger.

L’ « érection » n’est pas que le propre de l’homme. Les $eurs, les arbres, sont 
debout aussi ; les animaux se redressent pour vivre leur vie. « Erection » est 
donc synonyme d’action, de toute action, sauf du renoncement, de la mort. 
D’où l’utilisation de l’ « érection » comme symbole de fertilité, de vie. Le végé-
tal se fane, se courbe pour mourir ; l’animal se couche pour vivre sa mort.

2. Si l’art est le premier compagnon de l’homme debout, de l’homme qui 
marche il est aussi le premier pilier d’une société qui se constitue. Quand 
Promothée a donné le feu aux hommes, il a fait œuvre d’art. Il a créé. Donné 
l’éteincelle, la $amme de la culture sous ses premières formes. Et comme 
le démontre René Girard dans son livre témoin Les origines de la culture la 
culture d’une société donnée, l’attachement des participants à la polis se tra-
duisent dans le rituel. Toutes les formes de la création sont alors contrôlées, 
maîtrisées, je dirais même plani!ées par la société concernée. Il y a donc for-
cément unité, consubstantialité même entre la culture et le développement, 
la progression, l’évolution des sociétés.

3.L’artiste, en créateur, va donc être amené, comme Prométhée, à s’élever 
parfois avec violence, s’ériger contre les canons qu’une société donnée a éta-
blis. C’est en ce sens que toute expression créatrice est par essence violente, 
violente pour l’acteur, le créateur, mais aussi le consommateur.
Toute création engendre de ce fait une crise dans laquelle les acteurs de la 
société évoluent. On vit la crise, mais on participe aussi à sa résolution. Ainsi 
les artistes peuvent décider d’exposer leurs œuvres dans des salons o# ou de 
refusés, parce qu’ils ne partagent plus, ne supportent pas les canons impo-
sés par la société dont ils émargent. Ils créent une crise. Qui alimente leur 
création. Ou alors ils observent la crise latente, réelle ou imaginaire, crise de 
la nature, de l’environnement, de la société, des mœurs, et la dépeignent ou 
s’en inspirent.

4. Les artistes participent ainsi ou vivent la crise, en ampli!ent le mouvement 
latent par leurs actes révolutionnaires, pour que leurs créations devienent 
l’expression de cette société nouvelle qu’ils engendrent. L’art n’est donc 
jamais statique. Même quand une civilisation s’est éteinte, ce qui en reste, 



les œuvres, sont animées d’un esprit que le créateur a insu&é. Un esprit que 
l’homme nouveau recherche. Cet esprit permet de cerner, comprendre la motiva-
tion, la trajectoire, le message du créateur originel. Ainsi toute « œuvre » dégage 
une intelligence propre (Evanghelidis). A nous de la trouver. Le « spectateur », 
celui qui est à l’extérieur de l’œuvre, qui la saisit par ses organes externes, l’œil, 
l’oreille, la main peut-être, doit se l’approprier, par la pensée, par l’émotion, ou 
le rejet pour comprendre la société qu’elle personni!e, qu’elle représente. Il doit 
donc la saisir. Ainsi, les premiers instruments créés par l’homme, les premiers 
outils sont devenus des objets d’art, l’expression de l’état d’une civilisation don-
née, d’une culture dans laquelle leur créateur les a insérées. 

5. Mikis Theodorakis, dans son ouvrage célèbre Culture et dimensions poli-
tiques (Flammarion 1973) montre à la perfection que l’art, la culture ne se 
conçoivent que dans une société dont elles sont l’expression. L’homme debout 
n’est jamais statique. Il est en mouvement perpétuel. La culture est donc l’es-
sence même de l’évolution de l’homme lui-même. Qu’il soit d’ailleurs créateur ou 
consommateur de la culture.

Les hommes politiques l’ont bien compris, dont le but est de prendre le pouvoir, 
de diriger, de façonner une société (à leur image ?). La dimension politique de 
la culture (le politique étant l’émanation de ce que veut et vit la polis, la cité, la 
société dont il est question) est donc au cœur même de la cité en formation. 
Cette dimension est particulièrement marquée en temps de crise, quand une 
société donnée se trouve à une croisée de chemins. La culture fait alors partie des 
paramètres,  elle indique une voie, présente des choix. En ce sens les hommes 
créateurs, les artistes, ceux qui construisent et érigent, sont porteurs d’avenir 
pour la société donnée. Et ils font un acte « politique ».

La culture grecque, dans son évolution à travers les crises, les guerres, les inva-
sions, les occupations, au travers aussi du lent processus de construction d’un 
état indépendant, solide est à mon sens l’exemple européen par excellence d’une 
culture politique. Il n’est dès lors que normal qu’elle soit en mouvement per-
pétuel, en perpétuelle recherche de sa propre identité. Elle est « debout », « en 
érection ». Elle marche. Aujourd’hui, comme hier.

6. La situation socio-économique et politique de la Grèce d’ajourd’hui est délé-
tère. Dans ces conditions il est di%cile de construire, d’ériger, d’élever, de créer 
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à nouveau pourrait on m’objecter. Il n’en est rien. Car toute crise présente 
toujours d’immenses opportunités. Il su%t de savoir les saisir pour retrouver 
le chemin vers la création. A tous les niveaux. C’est d’ailleurs dans cet esprit 
que s’inscrit ce colloque, comme les récentes actions du Comité suisse pour la 
restitution des frises du Parthénon. Se replonger dans les valeurs qui font une 
nation, une culture, développer l’inventivité de l’homme au moment où il vit 
une grande dépression, ce sont là de magni!ques cadeaux.

Les grandes époques de la création artistique, les grands mouvements, ont 
toujours été les enfants d’une crise, la crise étant la phase décisive, le tour-
nant d’une évolution. Il en fut ainsi dans toutes les civilisations : l’art, la créa-
tion, la culture ont fait qu’une société se relève, ou au contraire leur absence à 
moment donné, ont induit la mort, la disparition d’une société. (Renaissance 
après le Moyen Age ; culture de la « révolution industrielle », exemples du 
Costa Rica versus Nicaragua dans les années 1970, 1980)

7. La société est l’émanation des hommes qui la composent.
Or, l’homme debout est créateur par essence. Nous l’avons vu.
Le fait même d’être debout, en « érection » est alors plaisir, joie. Il se débar-
rasse de ses oripaux, de ce qui l’assomme au quotidien, par ses actions, sa 
pensée, son émotion, et il participe pleinement à l’évolution de l’art et de la 
culture de la société dans laquelle il vit. 

C’est ce qu’exprime Theodorakis quand il écrit que « ce mouvement ne se 
conçoit pas sans « révolution culturelle »qui servira de base au changement 
profond de la société, ou comme l’on a vu, au changement de l’homme 
lui-même. » Toute création, tout art, toute culture est donc par essence 
« révolutionnaire ». Elle induit le mouvement, le changement. Souvent dans 
la douleur. Mais comme les créateurs engendrent la révolution culturelle et 
qu’ils participent simultanément à la  résolution de celle-ci, toute révolution 
se transforme à terme en institution. Elle permettra, à terme, de retrouver la 
cohésion sociale, puis donnera à nouveau naissance, dans un mouvement 
perpétuel, continu, à une nouvelle crise. Car le binôme « création-destruc-
tion » est indissoluble.

8. Comme « toute culture est !lle du religieux » (Girard op. cit. p. 145) pour se 
faire accepter, elle devra elle-même lutter, exclure toute autre forme de repré-



sentation (J. Dubu#et). Ainsi le guerrier détruit pour reconstruire. C’est ce qu’a 
voulu !gurer Orlan avec son torso couché, les jambes coupées écartées, le sexe 
en érection intitulé L’origine de la guerre, exposé dans « Masculin/Masculin » au 
Musée d’Orsay. Il aura fallu passer par destruction des cathédrales romanes, pour 
que les bâtisseurs de la nouvelle société construisent des cathédrales gothiques. 
Des villes en bois entières ont dû brûler pour que les hommes songent à les 
redresser en pierre. Les exemples sont foison. Dans toutes les civilisations la des-
truction a été et est la mère des créations.

9. Si l’on en croit Nietzsche (La Naissance de la tragédie, enfantée par l’esprit de la 
musique) seuls les Grecs sont parvenus à joindre les deux pôles de l’art, tels qu’il 
les conçoit, l’harmonie, la mesure, la beauté d’un côté – enfants d’Apollon – la 
douleur, l’ivresse, la déliquescence de l’autre – rejetons de Dionysos. On pourrait 
dire, pour suivre ma pensée, « création et destruction ». Ou plutôt l’inverse, car 
souvent la destruction pré!gure la création, la génère, en devient le moteur.
Les Grecs y sont parvenus par le passé, ils y parviendront aussi dans la situation 
actuelle qui est malgré tout bien moins tragique que beaucoup d’autres qu’ils 
ont connues et surmontées. Une société abattue se relève par l’engagement de 
ses acteurs dans la pensée et la culture.

Même si l’image est osée, je prendrai l’image du Christ en Croix, tant de fois re-
présenté dans nos sociétés chrétiennes au travers des siècles. La Croix se dressait 
sur le Golgotha. C’est par cette Croix que le Christ est ressuscité. Il a « re-suscité » 
la vie. Sans croix, pas de résurrection. Sans création pas de vie. (Message de N. 
Kazantzakis dans O Christos Xanastavronetai)

Le principe de mort et de renaissance est donc le moteur même de toute créa-
tion car « si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas il demeure seul. » (Jean, 
12 - 24)
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Elisa Nicolopoulou, Psychologue. Depuis 1992, responsable  scienti!que 
du Centre de Consultation psychosociale et de la Permanence télépho-
nique pour le VIH (KEELPNO). 
Diplômée en Droit (Université d’Athènes) et en Psychologie Clinique et 
Psychopathologique (Maîtrise, D.E.A. et D.E.S.S à l’Université Paris V-René 
Descartes). A complété son cursus au sein de la Société Hellénique de 
Psychanalyse.
Dans le cadre d’une formation continue, elle s’est spécialisée  dans le 
soutien  psychologique de personnes et de familles confrontées à une 
maladie grave. Elle est membre fondateur de la Société d’Etudes Psycha-
nalytiques sur l’Adolescence «Enivos». En tant que psychologue clini-
cienne, elle a travaillé dans di#érentes structures en France et en Grèce; 
par ailleurs, elle a assuré la réalisation de programmes de recherche 
nationaux et européens. En tant que formatrice d’adultes (ΕΚΕPΙS), elle 
enseigne dans le cadre de programmes de formation en santé mentale.
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« Chaque homme dans sa complexité psychique est un chef-d’œuvre».
 J. Mc Dougall, 

« Plaidoyer pour une certaine anormalité », 1978: 15

Les questions de la sexualité et de la création se trouvent au cœur de la pensée et de 
la théorie psychanalytiques. 

La création artistique au sens le plus étendu du terme, a préoccupé Freud et ses épi-
gones en tant que produit de l’interrelation dynamique entre facteurs psychiques et 
facteurs externes, et en tant que moyen d’expression et de représentation des désirs, 
des con$its et des angoisses les plus intimes. Dans son œuvre tardive,  à partir de 
son expérience clinique mais aussi des phénomènes de violence et de destruction 
qui marquent le monde européen à l’aube de la Seconde Guerre Mondiale, Freud se 
penche sur l’étude des forces qui s’opposent à la sexualité, notamment sur l’interac-
tion entre les forces de  vie et celles de la destruction, qui agissent contre l’individu 
et la civilisation. Cette interaction, telle qu’elle se manifeste aujourd’hui sur le plan 
psychique, social et culturel, suscite de plus en plus l’intérêt des psychanalystes.

Dans le cadre de la thématique du colloque, à travers la présentation de certains 
points capitaux de l’évolution psychosexuelle, nous examinerons les thèmes sui-
vants:

   et l’importance de la gestion – au niveau  psychique – de la frustration et de la 
   capacité d’attente

   hommes que chez les femmes

   conditions  de ce processus dynamique et pénible à travers lequel s’ouvre progres - 
   sivement la voie vers l’autonomisation et l’acquisition d’une identité personnelle.

Sous cet angle on abordera la force du désir et de la sexualité dans le processus 
créatif et plus particulièrement dans la création artistique, ainsi que le rôle de la 
fonction paternelle dans l’accès au culturel.
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Dimitris Paleocrassas est historien d’art et consultant. Il a été le 
conseiller artistique de nombreuses collections privées et d’ins-
titutions comme Pireos Private Bank, la fédération des industries 
Grecques et la collection de Societé d’embouteillage Hellenique/
Coca-Cola. Il a été conseiller sur l’art grec au Fine Art Fund (UK), 
le «leader» du marché des fonds d’art au Royaume-Uni. De 1992 
jusqu’en 1997, Dimitris Paleocrassas a été le conseiller d’art pour la 
Midland Bank à Athènes (HSBC actuellement), de 1991 jusqu’à 1992 
il a collaboré avec les Salander-O’Reilly Galleries à New York et Berlin. 
Dernièrement il fut commissaire des expositions suivantes : 
« Martin Kippenberger (1953-1997): A Cry for Freedom au Musée 
D’Art Cycladic (2013), “Echoes of Silence” (2013), en collaboration 
avec  Douglas Fogle (Neon Foundation @ Remap 4), ‘‘Heart of 
Darkness’’ (2013), Kendell Geers et Maro Michalakakos (Neon Founda-
tion @ Athens & Epidaurus Festival 2013). 
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L’esprit collectif du peuple grec se caractérise par un air de cosmopolitisme de-
puis l’époque où les Grecs anciens ont colonisé la Méditerranée. C’est cet esprit 
d’internationalisme qui, dès le début du 20ème siècle, incitera Stavros Niarchos 
et Basil Goulandris à constituer des collections qui !gureront plus tard parmi 
les plus renommées au monde. Ils furent les précurseurs d’une tendance qui se 
poursuit jusqu’à nos jours, aux côtés des collections de Dakis Joannou et Dimi-
tris Daskalopoulos. Hautement importantes, ces collections ont en commun de 
projeter leurs origines grecques au-delà des frontières nationales sur la scène 
artistique internationale. Il convient également de mentionner Alexandre Iolas, 
collectionneur et marchand visionnaire, qui a soutenu les œuvres de quelques-
uns des plus grands artistes du 20ème siècle.

En tant que conseiller de la Collection D. Daskalopoulos,  je présenterai un 
aperçu des vingt années d’histoire de la collection, y compris l’exposition des 
œuvres à la Whitechapel Gallery, au musée Guggenheim de Bilbao et à la Natio-
nal Gallery of Scotland.  Je décrirai également les œuvres d’art de la collection 
et sa philosophie, ainsi que les activités de la Fondation NEON, l’organisation à 
but non lucratif créée par Dimitris Daskalopoulos. J’examinerai, en!n, comment 
la constitution d’une collection, à savoir le rassemblement et la préservation 
d’œuvres d’art du passé et du présent, peut réellement contribuer à la concep-
tion d’un futur porteur de sens.
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Denys Zacharopoulos, historien d’art, commissaire d’expositions, écriv-
ain et directeur artistique du Musée Macédonien d’Art Contemporain 
à Thessalonique (depuis 2006). Élève de Jean Cassou, Gaëtan Picon, 
Roland Barthes, Christian Metz et Louis Marin à l’École des Hautes 
Études en Sciences Sociales (Paris). Il a été le premier directeur du 
Domaine de Kerguéhennec (1992 – 1999), qu’il a fondé avec Françoise 
Chatel en 1986. Ancien Inspécteur Général de la Création à la DAP, 
Ministère de la Culture et de la Communication (Paris, 1999-2000), co-
directeur de la Documenta IX (Kassel, 1992), commissaire du Pavillon 
Français (48e Biennale de Venise, 1999) il enseigne successivement 
(depuis les années 1980), en Suisse, en Autriche, en France, en Hol-
lande, en Grèce . Il est l’auteur de nombreuses études sur l’art contem-
porain. Il a été Conseiller auprès de l’Afaa, du Ministère des A#aires 
Étrangères, du Fonds National d’Art Contemporain, du Frac Nord/Pas 
de Calais et Champagne-Ardennes, de la Commission des Diplômes 
d’études artistiques du Ministère de l’Instruction Publique en Suisse, 
du Ministère de la Culture Espagnol, du PS1 à N.Y. et du Ministère de la 
Culture, du Tourisme et des Sports en Grèce. 
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« Bien sûr l’événement n’est ni substance ni accident, ni qualité ni processus ; 
l’événement n’est pas de l’ordre des corps. Et pourtant il n’est point immatériel ; c’est 
toujours au niveau de la matérialité qu’il prend e"et, qu’il est e"et ; il a son lieu et il 
consiste dans la relation, la coexistence, la dispersion, le recoupement, l’accumula-
tion, la sélection d’éléments matériels ; il n’est point l’acte ni la propriété d’un corps 
; il se produit comme e"et de et dans une dispersion matérielle. Disons que la phi-
losophie de l’événement devrait s’avancer dans la direction paradoxale au premier 
regard d’un matérialisme de l’incorporel. » 
Michel Foucault, « L’ordre du discours »

L’érection sexuelle n’est ni acte créateur, ni acte procréateur, ni symbole. L’érec-
tion est réelle en ce qu’elle est matérielle plus même que substantielle, et qu’elle 
s’associe à un acte de vie et à une manifestation inconcevable du vivant, insaisis-
sable (et comme nous le disons souvent des œuvres d’art : inaliénable). 

Je conçois donc la relation entre art et érection d’un point de vue non pas 
« créateur » mais « instaurateur » de ce qui érige, de ce qui s’érige, de cette érec-
tion primordiale.  Ce qui fait événement dans « le fait » et dans le « faire œuvre » 
est à mille lieues du processus d’enfanter. Cet événement s’inscrit dans l’incon-
cevable moment du hasard, dans l’instantané de l’érection ; un événement qui 
exclut plutôt qu’il ne vise le ventre maternel et le phallus paternel. Il s’agit là au 
contraire, de l’événement de l’amant, de l’amoureux, de l’autre, de l’inconnu, de 
l’étranger, et c’est bien ce qui me semble en premier lieu faire événement : l’abo-
lissement de la hiérarchie familiale et du corps de la procréation en faveur d’un 
espace inattendu du désir de l’inconnu, de l’autre non dialectiquement lié au 
même. L’érection, lorsqu’elle s’adresse à cet autre, est une fuite en avant de tout 
objet et de tout corps. Qu’elle soit orgasme ou dripping, elle déborde le corps 
comme elle déborde le pays, la langue, la production, la reproduction, la famille, 
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L’événement contre l’objet :
l’érection ou Le matérialisme de l’incorporel



l’identité. Et c’est ce contrat sans cesse renouvelé avec l’inversion de soi-même en 
un autre, ce passage outre, cette entrée dans l’espace de l’autre comme une mort 
subite de soi-même et en même temps comme un retour à soi avec l’expérience 
de l’altérité en plus, qui fait de l’érection l’évènement fondateur d’une force qui 
conjure la mort et revient de toute mort par l’instauration du droit de sa maté-
rialité, de son mouvement, de la libre disposition de soi en dehors et au loin de 
toute limite corporelle et physique.

C’est ainsi que je lis le titre de cette réunion où nous sommes conviés non pas 
pour nous exciter collectivement dans un rapport complaisant, mais au contraire, 
pour protéger le droit de bander pour l’autre en perdant toute limite de soi et 
toute corporéité. Il s’agit de se défaire de tout type d’annexion de cet insaisis-
sable événement par un ordre gestionnaire et opérationnel et de le vivre comme 
une sortie parfaitement recevable de son corps et de soi-même. L’érection est 
donc entendue ici comme un mouvement soudain qui fait que tout pays comme 
tout corps ne sont constitués matériellement que par le fait de prendre lieu phy-
siquement dans le monde du moment où ils sortent des limites géographique ou 
anatomique du corps statique. Ils prennent e#et du moment où ils franchissent 
ou transgressent leurs limites – leurs frontières pour les pays – pour ne plus se 
clore sur eux-mêmes mais pour s’ouvrir à l’autre, à l’inconnu, à l’étranger.  
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Vincent Cespedes, philosophe et l’auteur de nombreux ouvrages, 
dont les très remarqués Mélangeons-nous. Enquête sur l’alchimie 
humaine (Maren Sell, 2006), Magique étude du Bonheur (Larousse, 
2010) et L’Homme expliqué aux femmes. L’Avenir de la masculinité (J’ai 
Lu, 2012). 
Après avoir enseigné la philosophie et avoir été l’éditeur de la collec-
tion “Philosopher” (Éd. Larousse, 20 titres), il se consacre à une œuvre 
conjuguant la politique, la sociologie et la psychologie. Son prochain 
essai, L’Ambition ou l’épopée de soi, paraît le 2 octobre 2013 aux Édi-
tions Flammarion. Penseur engagé dans son époque, il intervient 
dans les mondes de la santé, de l’éducation et de l’entreprise, où ses 
conférences, ancrées dans les problèmes réels, détonnent par leur 
style passionné et leur modernité. Il poursuit également un cycle de 
26 conférences: le “PhiloBarrio” un abécédaire philosophique au Bar-
rio Latino, à Paris.
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Dans sa conférence, Vincent Cespedes abordera l’histoire de Eros et Thanatos et 
la manière dont ils ont été liés depuis l’antiquité et jusqu’à aujourd’hui, par les 
philosophes de la Grèce antique et par ceux d’aujourd’hui. Le phallus, objet de 
culte depuis la nuit des temps, symbole de fertilité et de puissance, était, en Grèce, 
emblème de vie perpétuelle à défaut d’être éternelle : la vie, qui se poursuit. Par 
ailleurs, l’organe sexuel mâle avait aussi le pouvoir de sancti!er les lieux (on trou-
vait, aux seuils de bâtiments ou aux carrefours des routes, des « Hermai », statues 
grecques représentant le dieu Hermès, bustes du dieu surplombant un bloc rec-
tangulaire dont seul le phallus émergeait).  
 
Aujourd’hui, la sacralité du phallus semble souvent oubliée au pro!t d’une vision 
binaire. Entre le phallus-eros (le phallus “bien”) et le phallus-thanatos (le phallus 
“mal”), il peut y avoir dialectique – il peut aussi y avoir choix et donc annulation de 
l’un ou de l’autre. Mais la sacralité vient de l’ambiguïté même de ces deux types de 
représentations ou de visions, et de leur fusion : une fusion à négocier, à restituer, 
pour rendre aujourd’hui au phallus cette dimension transcendantale sans laquelle 
la fonction prime sur le symbole et la petite mort sur la grande. 
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Le Phallus Sacré, entre Éros et Thanatos



Universitaire (Faculté des Arts, Amiens), collaborateur, entre autres, des 
revues Art press et Archistorm, Paul Ardenne est l’auteur de plusieurs 
ouvrages ayant trait à l’esthétique actuelle: Art, l’âge contemporain 
(1997), L’Art dans son moment politique (2000), L’Image Corps (2001), Un 
Art contextuel (2002), Portraiturés (2003), outre diverses monographies 
d’architectes (Christian Hauvette, Rudy Ricciotti, Alain Sarfati, Manuelle 
Gautrand, Philippe Gazeau, 5+1AA, Agence TER, Fgp…) et un essai sur 
l’urbanité contemporaine, Terre habitée (2005, rééd augmentée 2010). 
Autres publications: Extrême - Esthétiques de la limite dépassée (2006), 
Images-Monde. De l’événement au documentaire (avec Régis Durand, 
2007), Art, le présent. La création plastique au tournant du 21ème siècle 
(2009), Moto, notre amour (2010), Corpopoétiques 1 (2011), Cent artistes 
du Street Art (2011). Paul Ardenne est également romancier: La Halte, 
Nouvel Âge, Sans visage (2012)
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Comme l’érection humaine, l’érection architecturale est avant tout un processus, plus 
qu’un état, et ce qui va nous intéresser dans cette présentation c’est non pas tant 
l’état de l’érection que ses motivations.
Le sexe en érection est une !gure éphémère et transitoire sauf chez les dieux ; les 
bâtiments ithyphalliques, eux, résultent d’une volonté d’une érection durable, 
symbolique, architecturale, une volonté qui est celle des politiques plus encore que 
des architectes. 
Construire haut ? Il y a bien sûr les raisons « raisonnables », écologiques et spatiales, 
pour construire haut ; dans ce cas on est davantage dans une érection circonstan-
cielle qu’érotique. Mais le plus souvent interviennent aussi et surtout des critères liés 
à la « virilité », des critères psychologiques et agonistiques – psychologiques parce 
que c’est rassurant d’être le plus haut (d’avoir « la plus grosse » ) et agonistique à 
cause de la compétition évidente qui se fait entre états, pays, continents, quand bien 
même les constructeurs des bâtiments les plus érigés du monde ne construisent pas 
« chez eux » (c’est par exemple une agence américaine qui a construit les bâtiments 
les plus hauts de Dubaï).
Construire trop haut ? On peut là encore faire des analogies avec le corps humain : 
il est des érections qui dépassent le seuil critique, qui sont disproportionnées, qui 
heurtent l’esthétique. Dans le cas des bâtiments, l’inadéquation s’évalue en général à 
l’aune de l’environnement du bâtiment en question.
Nous étudierons en détail deux exemples très di#érenciés : celui de la Tour Ei#el 
à Paris et celui de la Taipei Tour 101 à Taïwan. La Tour Ei#el qui dialogue avec son 
environnement ; la Tour 101 qui cherche à démontrer une a%rmation identitaire dont 
l’échec souligne le caractère démonstratif, mais non organique.

Deux autres exemples très contemporains permettront de poursuivre la distinction 
entre l’érection architecturale e%cace et celle qui se détruit d’elle-même : la tour de 
Liebeskind dans le nouveau WTC d’une part ; la Spire Tower de Chicago de l’autre.
Finalement, nous nous concentrerons sur le fait qu’il semble bien qu’aujourd’hui et 
surtout à l’avenir, les projets symboliques les plus grands seront en fait dictés par 
des impératifs énergétiques et écologiques : des impératifs de survie. En e#et la plus 
haute tour du monde sera bientôt cette centrale thermique australienne supposée 
répondre à la quête désespérée de moyens énergétiques par l’homme contemporain. 
Générer de l’énergie pour l’érection – l’érection permettant en miroir de générer de 
l’énergie – peut-être le plus beau paradigme de l’érection architecturale.

Érection architecturale



Aristide Antonas, ecrivain grec, a obtenu un doctorat de Philoso-
phie à l’université Paris X. Il partage sa vie entre Athènes et Berlin. 
Devenu architecte, il dirige le cabinet  d’architecture “Antonas 
Bureau”, nominé pour le “Prix Mies Van der Rohe” 2009 et “ Jakov 
Chernikov” 2011. Il a exposé egalement son travail à la Biennale 
d’Architecture de Venise, à la Biennale d’Architecture de Sao Paolo, 
à la Gyumri Art Biennale d’Armenie, à la Biennale d’Athènes et au 
Prague Tranzit Display. Ses textes théoriques ont été publiés sur 
des sites internet divers. Trois de ses textes théâtrales ont été joués 
en français et un autre en grec. Ses livres sont édités chez Agra 
publications (Athènes), JRP Ringier (Zürich) et Crap Is Good (Berlin). 
Ses textes littéraires ont été décrits comme des nouvelles, minia-
tures à caractère philosophique, des romans policiers, des récits 
d’aventure, des histoires de famille, des enregistrements minimali-
stes, des séparations impossibles, des métaphores occultes, des 
paraboles éthiques, des textes elliptiques, des écrits post-modernes 
de littérature «mathématique», des incarcérations dans l’espace de 
la pensée  occidentale.
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Référence au concept de chora et au désir de celle-ci, non pas comme nostalgie 
d’un territoire national, clos, mais telle qu’elle-même se décrit comme une
« chora de terre » ou « chora qui reçoit ». Référence à l’architecture de la « chora 
» du Timée et au traitement que Jacques Derrida fait subir à ce concept. Là, la 
« chora » se construit aux antipodes du paradigme. La chora platonicienne dé!nit 
un troisième genre, qui n’est ni sensible ni intelligible ou sensible et intelli-
gible à la fois. Au lieu de la généralité matérielle, dure spéci!que proposée par 
le «paradigme», la chora se caractérise par une certaine indétermination. Elle 
demeure à la fois immatérielle et matérielle. Une notion immatérielle intangible 
et matériellement concrète, tel un réceptacle. Vide d’une certaine manière. Dans 
l’indétermination du troisième genre de la « chora », comment le nom et les sens 
de la chora sont-ils perçus, comment s’y construisent les attraits, les passions 
et les désirs ? Annoncée comme dans un rêve, tout en restant indéterminée et 
patiente, la chora du Timée peut-elle dé!nir le désir comme une cession de ter-
ritoire ? Et quel est ce territoire qu’elle peut céder alors qu’il ne lui appartienne ? 
Quelle chora, à l’instar de la chora de Dimitriadis, aspire au désir ou cultive les 
passions ? 

Devant un certain désir de chora



Maria Efstathiadi est écrivain (prose, théâtre) ainsi que traductrice. 
Études en sciences politiques à Athènes et à Paris. Elle a été res-
ponsable d’éditions chez l’éditeur Thémélio et a apporté sa colla-
boration au Festival d’ Athènes, au Festival de Patras, au Palais de 
Musique, au Théâtre National de la Grèce du Nord, à l’Orchestre des 
Couleurs, et la Maison Antoine Vitez. Elle est membre de la Société 
des Écrivains Grecs et de l’Association des Auteurs Dramatiques 
Grecs. Elle a été membre des conseils d’administration du CNL grec, 
du Centre Européen de la Traduction  et du Conseil du Centre Euro-
péen de Delphes. Elle vit actuellement entre Paris et Athènes. Ses 
écrits sont considerés comme appartenant au théâtre poétique, à 
la littérature fantastique ou onirique, au post nouveau roman et au 
post surréalisme. Son dernier roman est L’Hôtel rouge et sa dernière 
pièce Privatopia. Plusieurs de ses textes ont été traduits en langues 
étrangères. Le #l d’Ariane, réalisé par Marion Laine, production Arte, 
est une adaptation de son roman Presque un mélo. Sa pièce Déso-
béissance a été selectionnée par la Comédie Française, et sa pièce 
Démon a été presentée au Festival de la Mousson d’Eté 2010 et au 
Studio de la Comédie Française. Sa pièce Textilen a été mise en lec-
ture au Théâtre de l’Atalante. Elle a traduit, en grec, Marivaux, Klos-
sowski, Satie, Michaux, Sarraute, Claus, Rodrigez, Jau#ret, Melquiot, 
Robbe-Grillet, Kwahulé, Genet, Mallarmé, Frechette, Cormann, 
Lescot et autres, ainsi que Les Remplaçantes de Dimitris Dimitriadis, 
en français.  
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Maria Efstathiadi présentera Dimitris Dimitriadis, l’importance de son œuvre et son 
inscription dans la monde littéraire, poétique, intellectuel et théâtral grec, français 
et international, puis conversera avec lui sur la base d’un Abécédaire restreint et 
inédit des lettres qui composent HOMO ERECTUS. Surgissement de mots et de 
concepts, sur le mode éjaculatoire. « Je parlerai avec mon corps » « pour l’érection 
féconde » …  « je veux la bite bandée de tes rêves… je veux toute ta bandaison ses 
pensées bandées tes souvenirs bandés tes inquiétudes tes ambitions bandées tes 
pensées je veux la bitte de ton cerveau tout ton cerveau» … Dimitris Dimitriadis 
dixit. Son œuvre, une folie du corps, désir de cet objet manquant toujours insaisis-
sable, toujours inabordable, toujours ailleurs, fuyant. Mais plus les années passent, 
plus les phallophanies du poète se multiplient, se succèdent sans !n, malgré les 
mutilations, les angoisses, les pertes. Car le désir de la création, ce « jeu insensé 
d’écrire » ne vise que sa propre prolongation. Ce désir là, par essence révolution-
naire, est notre seule arme contre l’appareil répressif de la logique, de la morale et 
de la société.

Dimitris Dimitriadis, Homo Erectus
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Né à Salonique, Dimitris Dimitriadis a étudié le théâtre et le cinéma 
à Bruxelles de 1963 à 1968. Sa première pièce Le Prix de la révolte 
au marché noir, écrite en 1966, est montée par Patrice Chéreau au 
Théâtre d’Aubervilliers, en 1968. Onze ans plus tard, paraît en Grèce 
Je Meurs comme un pays, son premier récit, qui a été, plusieurs fois, 
porté au théâtre professionnel et amateur. Depuis 1980, où débute 
la parution de ses ‘‘Catalogues’’ – unité poétique toujours ouverte 
– jusqu’à nos jours, il a publié : La Nouvelle église de sang, théâtre 
(Agra, 1983), La Commande. Prélude à un millénaire, récit, Catalogues 
5-8 (Agra, 1986), la Colline, théâtre (Agra, 1990), L’Harmonie incon-
nue de l’autre siècle, théâtre (Agra, 1992), Catalogues 9. Les dé#nitions 
(Agra, 1994), L’Origine de la vie, théâtre (Agra, 1995), Le Vertige des ani-
maux avant l’abattage, théâtre (Théâtre Amore, 2000), Léthéet encore 
quatre monologues, récit (Agra, 2000), Catalogues 10-12 (Agra, 2002), 
Un millénaire incomplet, Vol. I et VII, roman (Kastaniotis, 2002), Procé-
dures de règlements des di"érends, théâtre (Anatolikos, 2003), Homé-
riade triptyque (Ulysse, Ithaque, Homère),Insenso (Indiktos, 2007), La 
métaphore, récit (Agra, 2007), Chrisippe, théâtre (Indiktos, 2008), Le 
toucher des bas-fonds, théâtre (Indiktos, 2008), Ce que tu désires le 
plus, théâtre (Diapyron, 2011), L’évangélisme de Cassandre, théâtre 
(Sekspirikon, 2012) Ses œuvres dramatiques comme ses œuvres en 
prose ont suscité l’intérêt des metteurs en scène grecs les plus en 
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vue : Michail Marmarinos (Je Meurs comme un pays 1989, 1994, 1996, 
2007), Stéphanos Lazaridis (L’Origine de la vie, Amore, 1995), Yannis 
Chouvardas (Le Vertige des animaux avant l’abattage, Amore, 2000), 
Théodoros Terzopoulos (Léthé, 2002), Lefteris Voyatzis (Taux, Festival 
d’Athènes, 2010), Dimitris Tarlow (Léthé, Teatro Poreia, 2011), Yor-
gos Lanthimos (Procédures de règlement de di"érends, Amore, 2003), 
Nikos Sakalidis (Procédures de règlement de di"érends, Aktis aeliou 
[Thessalonique], 2004), Stelios Krassanakis, Stathis Livathinos, Th. Espi-
ritou) A ses traductions françaises de Je Meurs comme un pays (trad. M. 
Volkovitch, Hatier, « Con$uences » Athènes, 1997, Les Solitaires Intem-
pestifs, 2005), Vertige des animaux avant l’abattage (trad. Armando 
Llamas et Olivier Gœtz, les Solitaires Intempestifs, « la Mousson d’été », 
2001), Léthé (Dominique Grandmont, La Lettre volée, Bruxelles, 2002) 
et Homériade (Atelier européen de la traduction, 2006), publiées avant 
2007, ont été ajouté les traductions des pièces Phaéton, Chrisippe (Mi-
chel Volkovitch), La ronde du carré (Claudine Galéa et Dimitra Kondyla-
ki, Les Solitaires Intempestifs, 2009) Les Remplaçantes (Maria Efstathiadi 
et Eric da Silva) Stroheim (Christophe Pellet et Dimitra Kondylaki) et 
Insenso (Constantin Bobas avec Robert Davreux, Espaces 34, 2009), 
toutes réalisés à l’occasion de l’hommage à Dimitris Dimitriadis ayant 
eu lieu à l’Odéon – Théâtre de l’Europe (Paris) avec le soutien de l’Ate-
lier européen de la traduction et la Maison Antoine Vitez. Dernières 
mises en scène en France : Le Vertige des animaux avant l’abattage, 
par Caterina Gozzi et La ronde du carré, par Giorgio Barberio Corsetti, 
à l’Odéon - Théâtre de l’Europe (mai 2010). Dernière mise en scène en 
Grèce : La Ronde du carré par Dimitris Karantzas (Fondation Onassis, 
2013). Plusieures de ses oeuvres ont été aussi traduites en espagnol, 
portuguais, italien, allemand et roumain.

Parallèlement à l’écriture, Dimitris Dimitriadis se consacre à traduction 
littéraire et théâtrale. Il a traduit en grec Bataille, Blanchot, Kol-
tès Gombrovitz, Duras, Genet (théâtre et prose), ainsi que des pièces 
d’Euripide, Molière, Shakespeare, Courteline ou Tennessee Williams. 
Un grand nombre de ses traductions ont paru aux Editions Agra.
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Yannis Houvardas est un homme de théâtre. Il a obtenu un 
diplôme de la Royal Academy of Dramatic Art à Londres en 1975. 
Il a travaille comme acteur jusqu’en1979, fait sa première mise en 
scène en 1980. Il a été le fondateur de plusieurs compagnies, la 
plus importante étant le Théâtre Notos, une pépinière de jeunes 
acteurs et des courants artistiques qui ont joué un rôle important 
en Grèce, et qui fut accueilli par le Théâtre Amore d’Athènes pen-
dant dix-sept ans. Yannis Houvardas a présenté pour la première 
fois en Grèce un nombre important d’écrivains grecs et étrangers 
mais aussi des pièces classiques dans des mises en scène nova-
trices. Il a proposé plus de 100 pièces théâtrales, en Grèce et à 
l’étranger : des opéras, d’Euripide à Wagner, et bien sûr Dimitris 
Dimitriadis. Il fut Directeur Artistique du Théâtre National de Grèce 
de 2007 a 2013. Son concept, pendant ces six ans de direction, 
était le pluralisme des points de vues en relation avec les exigences 
des temps. Pendant ces six ans Le Théâtre National de Grèce s’est 
ouvert à d’autres formes d’expressions artistiques, a élargi sa pré-
sence internationale et a approfondi ses rapports avec des théâtres 
et artistes internationaux.  
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POLITICAL, PHILOSOPHICAL, ARCHITECTURAL,
SACRED, ARTISTIC AND POETIC ERECTION
 



22. 11. 2013
As a part of the 4th Athens Biennale

Taking contemporary art as its backdrop, this symposium raises the question 
of the connections between erection and world-view. Erection is understood 
here as the primary manifestation of desire, joy and fertility; as a sacred event; 
as conquest and pride – extending even to a whole country. 

This question inevitably led us to the premonitory text by Dimitris Dimitria-
dis, Dying like a Country (1978), in which the author depicts a country where 
women have ceased to conceive children, where soldiers have laid down their 
arms and deserted, an ingrowing country where even the language is dying. 

We take this iconic text and reverse the paradigm to present an inversion. 
Hence the title Erect like a Country. In the light of this inversion, we present 
erection as an antithesis to death. The importance to Europe’s future of desire, 
of attraction to others and of erection as a symbol will be discussed by spea-
kers and participants at the symposium. 

Speakers/contributors include: 

Aristide Antonas, architect and writer (GR); Paul Ardenne, professor of history 
and the history of art and architecture (FR); Vincent Cespedes, philosopher 
(FR); Maria Efstathiadi, writer (GR); Yannis Houvardas, theatre director (GR); Ro-
dolphe Imhoof, president of the Foundation for the History of the Swiss abroad 
(CH); Elisa Nicolopoulou, clinical psychologist-psychoanalyst (GR); Dimitris 
Paleocrassas, art historian, art consultant (GR); Barbara Polla, gallerist, writer 
(CH); Denys Zacharopoulos, art historian, director of the Macedonian Museum 
for Contemporary Art, Thessaloniki (GR); and the organizers.

At the end of the symposium, Maria Efstathiadi will introduce Dimitris Dimi-
triadis and his work; a recent unpublished writing of Dimitris Dimitriadis, 
Lycaon, An Apology for Desire will be read; and Yannis Houvardas will direct a 
performance based on that text.

The symposium also pre!gures two exhibitions on the same theme, to be held 
in Greece in 2014. SE
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11:30 Tour of the Biennale with Katerina Tselou 
12:30 Arrival, co"ee 
13:00 INTRODUCTION 

Maro Michalakakos, artist and Elli Paxinou, art historian;                                   
Co-organisers 

SESSION 1 – Art, politics and societ

13:30 Barbara Polla, former MP (Switzerland); gallerist, writer
‘‘Erection, Concept and Symbol, Vital and Artistic necessity’’

14:00 Rodolphe Imhoof, former ambassador, president of the Foun-
dation for the History of the Swiss abroad, Château de Penthes                                                                                                                                          
‘‘Semantics of Erection in Politics’’ 

14:30 Elisa Nicolopoulou, psychologist - psychoanalyst
‘‘The Dynamic of Desire and Creation - A Psychoanalytical Approach’’ 

15:00 Dimitris Paleocrassas, art historian, consultant                                                    
‘‘The Erection of a Collection as a Symbol of the Future’’ 

15:30 Discussion and lunch 

SESSION 2 – Philosophy and architecture

17:00 Denys Zacharopoulos, art historian, director of the Macedonian                 
Museum for Contemporary Art, Thessaloniki
‘‘The Event against the Object: the Erection or the Materialism of the           
Incorporeal’’  

17:30 Vincent Cespedes, philosopher 
‘‘The Sacred Phallus, between Eros and Thanatos’’  

18:00 Discussion   
18:30 Paul Ardenne, professor of history and art history, Université d’Amiens;                                                                                                                                      

writer                                                                                                                                          
‘‘Architectural Erection‘‘ 

19:00 Aristide Antonas, writer, philosopher, architect                                                   
‘‘Faced with a Certain Desire for Chora’’ 

19:30 Discussion and break 
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SESSION 3 – Homage to Dimitris Dimitriadis

20:00 Presentation of the work of Dimitris Dimitriadis 
by Maria Efstathiadi: “Dimitris Dimitriadis, Homo Erectus” 
Conversation with Dimitris Dimitriadis 

Reading of an unpublished text by Dimitris Dimitriadis 
(French translation Michel Volkovitch)
Lycaon, an Apology for Desire  

Climax: Yiannis Houvardas, theatre director                                                         
Performance based on the text by Dimitris Dimitriadis 

21:30 End of symposium, discussion, complementary cocktail for all                    
participants 
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BARBARA POLLA

RODOLPHE IMHOOF

ELISA NICOLOPOULOU

DIMITRIS PALEOCRASSAS

DENYS ZACHAROPOULOS

VINCENT CESPEDES

 
PAUL ARDENNE

ARISTIDE ANTONAS

MARIA EFSTATHIADI 

DIMITRIS DIMITRIADIS 

YANNIS HOUVARDAS



!aro Michalakakos was born in Athens, where she lives and works. 
She studied Fine Arts in France (Ecole Nationale Superieure d’Arts 
Plastiques Paris-Cergy) and Germany (Hohschule fur Bildende Kunst, 
Braunschweig). She has shown her work in Greece, France, Switzer-
land, Germany and in the USA. She works with "gures and themes 
that are always in a state of tension: men and women, the protective 
domestic interior and painful intimacy; love and submission; the 
bond and the shackle. Michalakakos uses the principles of "gurative 
allusion woven in family memories, cultural references and erotic im-
ages: no description, no frontal statement, and even less so, slogans. 
The artist’s universe is on the edge of dreams, with an apparent calm 
intentionally positioned midway between reality and imagination. 
Selected Shows: “Motopoétique”, MAC-Lyon (FR, 2014), “Heart of 
Darkness”, Neon: The Athens Festival (GR 2013), “The King”: Analix 
Forever, (CH 2012), “I would prefer not to”: Ileana Tounta Contem-
porary Art Center (GR 2012), “Monuments et Animaux”, Chateau de 
Pierrefonds (FR 2102).   
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After the exhibitions “Beautiful Penis” and “the King”, conceived by Barbara 
Polla, we together considered the possibility of bringing these shows to Athens. 
Realizing though that today’s Athens is very di#erent from Paris or Geneva, 
we decided to "rst reevaluate the concept itself. As a Greek artist who has also 
worked in Paris, I tried to assess this rather interesting issue of representation of 
male beauty by female artists from a di#erent, Greek-speci"c perspective. The 
concept of this symposium – as a homage to Dimitris Dimitriadis 
emerged from these investigations and long discussions on the theme with 
Barbara Polla.

The exhibition “Beautiful Penis”, as de"ned by women artists only, raises many 
issues and triggers a revisited visualization of ancient Greek cultural interest 
for phalluses. Indeed, as a symbol for joy of life, the glorious Phallus was much 
respected by the ancient Greeks and present in many life manifestations, like 
religious feasts on the streets such as the phallophoria or Herms, or monumental 
sculptures or even vases. 

It is di$cult to transcend and maintain the emblematic identity of ancient Greek 
phalluses and penis and phallus, once inseparable symbols of joy, became later 
in time distorted by obscene notions transforming them it to organs used as 
weapons, causing pain instead of joy. The phallus also somehow became the 
very heart of psychoanalysis, which we address in order to cope with our neuro-
sis.
 It is di$cult for an artist, especially a woman, to try to represent (visualize) a 
phallus without going through it’s di#erent meanings. Today it is essentially 
in the homosexual iconography (and in “Beautiful Penis”) that the %amboyant 
temptation to revive the phallus’ sublime grandeur is perceived, and the desire 
of the artist to confront himself to all possible representations and experimen-
tations about the phallus is a real challenge. Could we call this challenge “the 
sperm of creation” ?

Artistic representations of the phallus



Elli Paxinou was born in 1986 in Athens. She studied Fine Arts at the 
University for the Creative Arts in Canterbury, UK (2003-2007) and 
took a Masters in Contemporary Art Theory at Goldsmiths University 
of London (2009–2010). She has worked as a member for the edu-
cational programs of the DESTE Foundation of Contemporary Art 
(2007-2009) and as an assistant curator for the 2nd Athens Biennale, 
“Heaven” (2009). Since 2010 she has been working at Qbox gallery, 
and is in charge of visual arts educational programmes at the Onassis 
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When I "rst discussed with Barbara Polla the symbolical meaning of erection, 
human bodies that are entangled in street riots and protests came into my 
mind. During the act of a protest the body becomes a political and sensual tool; 
it moves, trembles, desires, sweats, fears, screams, falls in love, gets hurt, tired, 
angry and excited. The intense feelings and thoughts are expressed through its 
form, as it constantly helps other bodies to revive and revolt. The gathering of 
thousand bodies alludes to a ritual where the citizens are the “Gods”. There is no 
hierarchical order that embraces one sacred body. The rhizomatic structure awa-
kens Camus’ “rebel”, who has a body that burns itself in order to live.

The erected body is attached to the earth, to the dirty and wet road while it 
widely opens its hands towards the sky. It is the umbilical cord that connects the 
past with the future. It friezes the passing time in order to linger in the celebra-
ting moment of the revolution. The "ve senses are its weapons: sight orients the 
space, smell detects the gas, hearing collects information, touch cures the inju-
red bodies and taste gives physical strength. Male and female "gures dance in 
the rhythm of a hubbub, in a noise that wakes up other bodies around the globe. 

We, the erected bodies, proudly stand in a straight position, perpendicular to the 
ground as we live at the edge of collapse. We become one body that keeps on 
changing shape. Our body’s mutable nature hovers between the supplementary 
traits of form and formlessness, order and chaos. It recalls its immanent voice 
that screams for a radical change and as it gets older and weaker it re%ects on its 
passed actions and prolongs its life. However, it always remains with the same 
question: “How do I want to live? “

Erected Bodies as Political Tools
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Barbara Polla, MD, is also a gallerist and a writer. She has published 
novels, essays and books on art and architecture, including Tout à 
fait femme (Odile Jacob, 2012), an essay on the position of women in 
the West and a call for women’s freedom, autonomy, and self-deter-
mination. For twelve years, she was an elected politician and an MP 
for four years. During these years, she was constantly engaged in the 
"ght for individual and collective freedom, whether in individual self-
determination over the use of the body to freedom of research, from 
artistic freedom to the rejection of life-long imprisonment. Barbara 
Polla takes a similar humanistic position in her artistic activities: the 
exhibition entitled “The Public Enemy” and the eponymous book 
have had a similar impact to her political positions. As an academic 
teacher, initially in medicine and biology and now in creativity, Bar-
bara Polla has always favoured socially dissonant personal positions, 
especially on gender issues. She organised the shows “Beautiful 
Penis” and “The King”, in Paris and Geneva, in praise of the beauty of 
male body and organs. In 2014 she will publish another book on men 
and their multiple desires, again with Odile Jacob. 
As an unconditional admirer of Dimitris Dimitriadis, she decided, 
along with her colleagues, to honour the writer with this symposium 
on the theme of erection: erection as a symbol for desire, beauty, 
vitality, energy, fertility, joy and also of resistance, even to death. 
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The idea for this symposium came out of my interactions with Maro Michala-
kakos.

Before that, though, there was my research into representations of the male 
body and its sexual attributes by women artists. In 2012, when I was writing a 
book about the position of women in contemporary society and had come to a 
chapter about creativity, I wondered why it was that the male genitalia have so 
rarely been represented by women when all the attributes of the female body 
have been so generously honoured by men throughout the history of art. The 
same observation has been made by commentators on the current exhibition 
“Masculin/Masculin” at the  Musée d’Orsay. It is only at the turn of the 20th 
century, with the emergence of feminist artists, that we see images of the male 
sex, but it is presented as fundamentally bad, violent, and violating. I therefore 
decided to make a detailed study of contemporary representations of the male 
sex, representations that are exclusively beautiful, magnifying, glorious, insofar 
as I think it is essential, inasmuch as we live alongside men, to magnify them 
rather than degrade them. This concern has already resulted in two exhibitions, 
“Beautiful Penis” and “The King,” put on, respectively, in Paris and Geneva. The 
very "ne, oneiric representations by Maro Michalakakos, inspired by Greek anti-
quity, drawn, as is this artist’s wont, on purple velvet, featured in both exhibi-
tions, alongside British artist Sarah Lucas.
“The King” is a triptych of three very large-format photographs of plaster phal-
luses which are casts made from her lover’s sex. Anthropomorphic represen-
tation, portraits, spectres, totems – The King is a triptych that is at once fragile, 
powerful and mortal, an a$rmation of life in which sacrality is made evident. A 
trinity? Certainly, Sarah Lucas readily expresses her wonder at this “king” which 
for her is the phallus. “Think of all the things that such a small ‘"gure’ represents,” 
she says. “I love penises from every point of view, whichever way you look at 
them. The religious perspective, notably, has too often been neglected. I am 
talking about the divine spark.”
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a Vital and Artistic Necessity



So, what if we took this exhibition to Greece, and the divine spark with it? 
That was our next question. The Outset Foundation supported the project 
at once. But we decided that "rst of all we had to introduce the concept: "rst 
the ideas, then the works. As for the centre around which to organise this 
set of ideas, which we put together gradually, and which is being expressed 
by all the speakers here today, the choice was obvious: the work of Dimitris 
Dimitriadis. In Greece “Beautiful Penis” became, as if by magic, “I am erect like 
a country,” a reversal of Dimitris’ magni"cent text “Dying as a country.” From 
our "rst meeting, Dimitris got behind the project. He supported it, told other 
people about it and put us in contact with other contributors to this event, 
notably Denys Zacharopoulos. Without the man who wrote “The First Image”  
(I Proti Ikona), we simply would not be here.

This symposium was now the obvious thing to do. And if Dying as a Country, 
the text "rst published by Dimitris Dimitriadis in 1978, has proved to be 
terribly premonitory, then today, all together, we want to turn the situation 
round. Let desire carry the day! Carry everything with it! And that is why we 
are here today, to advocate desire, after the text written by Dimitris Dimitria-
dis written specially for this idea: to champion real life.

Erection is desire, contained desire, desire for everything but desire for life 
above all, for beauty: the erection is nobility, it is creation, it is movement. It 
is poetic in the true sense of the Greek poiesis, it is fundamental inspiration. If 
Homo Erectus – the Dimitris Dimitriadis who will be evoked by Maria Efsta-
thiadi, but also Theodorakis, Kazantzakis, Duram Adam in Turkey, Victor Jara 
in Chile, and so many others – if Homo Erectus, as I was saying, is a man who 
is erect, he is above all man who is upright – an erected man. He is man who 
has become erect, who tries to live upright. Homo Erectus is man who builds. 
Who builds high, very high. Who transforms his body into architecture. The 
erection of architecture, by its durability as stone, as reinforced concrete and 
glass, compensates for the fragility of the erect human. Homo Erectus is man 
who resists. Who resists old age and even death. Artists, as Pascal Quignard 
said, are the murderers of death. Homo Erectus is the creator. And, "nally, 
Homo Erects recites and sings. The connections between men’s sexual being 
and their creativity are in"nite.



I am a doctor by training and I love the body. One cannot be a doctor without 
this love of the body, our envelope, our prison, our only possible home in this 
world. The body connects us to matter, but the erection goes well beyond matter. 
And when I say this, believe me, I do not mean that only men are capable of 
going beyond matter. We women have our own ways of becoming “erect,” too. 
The erection I am talking about comes from and partakes of the body, but it 
issues from the mental and links the body to the heavens. From this standpoint, 
erection can be seen as true transcendence. Hence the analogy, notably, with 
architectural erection, the desire to build in order to transcend our "nite and 
mortal human condition.

The erection, then, is a concept and symbol, a vital and artistic necessity, pride 
and joy, fertility and future, the forgetting of our enslaved past, and trans-
cendence.

By way of a conclusion, here are the last lines of a text read by Dimitris Dimitria-
dis in Paris in spring 2013, titled People of the Cavern. There is no need to tell you 
which cavern this is, nor what the chains are that still seek to bind us to it. So, 
Dimitriadis:

“The only way out of the cavern, which in fact is inside it, is the exteriorisation of our 
interiority through the creative act, in every sense of this word, starting with the ma-
terial condition of each human being. It is only within the perimeter of this corporeal 
condition that everything is possible, and without it, the preliminary and unsurpas-
sable given, there is nothing. And the supreme good is none other than what is born 
of this machine of !esh, a living machine which experiences su"ering and ecstasy 
because it is made of !esh, a machine that cries, ejaculates, thinks, imagines, creates, 
procreates, su"ers and dies.
I see these prisoners, I see their chains, as I see you.
As I see myself among you.
With the full moon above us.”
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Rodolphe Imhoof, former Ambassador, chairman of the Foundation 
for the History of the Swiss Abroad, Château de Penthes. He holds a 
doctorate in law (University of Geneva). He joined the Swiss Federal 
Department of Foreign A#airs in 1973 and has held positions with 
the Swiss Delegation to the OECD, the Swiss Embassy in Beijing, the 
International Public Law Division in Bern and, as First Counsellor in 
the Swiss embassies in Greece and Germany. He was nominated 
Ambassador to Costa Rica (1996), Nicaragua and Panama (1996), 
Ambassador and Chief of the Political Division for Asia and Oceania in 
Bern (2002). He was then Swiss Ambassador to Thailand, Cambodia, 
Laos and Myanmar (2006-2009). Rodolphe Imhoof is the author 
of numerous academic publications as well as articles, conference 
papers and interviews on the foreign policy and constitutional 
regime of Switzerland.
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“Art is man’s #rst companion, his #rst step. It was by means of art that man was able 
to represent and preserve his #rst thought.”
Dimitrios Evanghelidis, in “L’art grec”.

In order to create, man rises to his feet, he “erects himself,” he begins to walk 
and advance. He puts himself in motion. This is his "rst act; a creative step. Every 
human act is creative, even destruction. Greek history, Greek literature and art 
all bear witness to this. Art is thus the "rst companion of upright, creative man, 
which forges the society in which he lives and also expresses it. It evolves in time 
with that society, adapts or stands up against it, in what Mikis Theodorakis calls 
“cultural revolution”.

Every culture, as an emanation of man in the polis, is thus eminently political. 
Men who aspire to exercising power, to directing or shaping a society, are 
well aware of this. Culture partakes of power. As motor and consumer, man 
constructs and shows the way to other creators. That being said, art in a society 
is shaped by the rhythm of the tensions between all the participants, by the 
rhythm of developments, changes and crises. It is at moments of crisis, of war, of 
confrontation, that artistic expression reaches the heights. All creation, all art, all 
culture, is therefore by essence political and “revolutionary.”

1. To create, man rises up. He stands erect. Then he moves forward. He therefore 
constructs when “erect”: "rst his own life, then his surroundings, which he shapes 
day after day. He thus positions himself as a creator.

Every human act is creative, even destruction. In order to destroy, too, one must 
stand up, be upright, and walk. Advance. (Examples: the warriors of the Iliad, A. 
Zorba after the destruction of the cable railway: he stands erect to invent his wild 
dance, the syrtaki).
Every act of creating a work of art is also an “adventure.” Georges Braque used to 
say, “I venture o# into the mystery of things, into their secret. I wait for it to be 
revealed to me.” In a note addressed to René Char, Braque also wrote (it is the 
"fth thought), that when one positions oneself as a creator in art, one must “start 
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Semantics of Erection in Politics



from as low as possible so as to have a chance to rise.” To stand. To be upright. 
To be erect.

“Erection” is not exclusively human. Flowers and trees are also upright. 
Animals stand in order to live their lives. “Erection” is thus synonymous with 
action, with any kind of action, except renunciation, death. Hence the use of 
“erection” as a symbol of fertility, of life. Plants wither and sag to die; animals 
lie down to await the coming of death.

2. If art is the "rst companion of upright man, of walking man, it is also the 
"rst pillar of a society being constituted. When Prometheus gave "re to 
men, he was making a work of art. He gave the spark, the %ame of culture 
in its earliest forms. And as René Girard has shown in his seminal book, 
Dialogues on the Origins of Culture, the culture of a given society and its 
participants’ attachment to the “polis” are expressed in ritual. That is where 
all forms of creation are controlled, mastered and, I would even say, planned 
by the society concerned (p. 83 op. cit.). There is thus necessarily a unity, a 
consubstantiality between culture and development, the progression and 
evolution of societies.

3. As a creator, the artist will be impelled, like Prometheus, to rise up, 
sometimes violently, to make a stand against the canons established by a 
given society. It is in this sense that any creative expression is by essence 
violent: violent for the actor, the creator, but also for the receiver.
Every creation thus engenders a crisis in which social actors then move. 
They live the crisis, but they also participate in its resolution. Thus, artists 
can decide to exhibit their works on the fringe or in the “salon des refusés,” 
because they no longer share and can no longer bear the norms imposed 
by the society whose margins they occupy. They create a crisis. This feeds 
their creation. Or they observe the latent, real or imaginary crisis, the crisis in 
nature, in the environment, in society, in morals, they depict it or are inspired 
by it. 

4. In this way artists partake of or experience the crisis, amplifying its latent 
movement by their revolutionary acts, so that their creations become the 
expression of this new society that they are engendering. Art is thus never 
static. Even when a civilisation has expired, what is left of it, the art, is alive 



with the spirit breathed into it by the creator. A spirit actively sought by the new 
man. This spirit enables us to grasp and understand the motivation, movement 
and message of the original creator. Thus, every artwork exudes its own speci"c 
intelligence (Evanghelidis). It is up to us to "nd it. The “viewer,” the person on the 
outside of the work, who apprehends it via his/her external organs—eyes, ears, 
perhaps the hand—must appropriate it, by thought, by emotion, or rejection, 
in order to understand the society that it personi"es, that it represents. He must 
therefore grasp it. Thus, the "rst instruments created by man, the "rst tools, 
became art objects, the expression of a given state of civilisation, of a culture into 
which their creator inserted them.

5. In his writings on Culture and Politics, Mikis Theodorakis has shown with perfect 
clarity that art and culture can only be conceived in relation to the society that 
they express. Homo erectus is never static. He is in perpetual motion. Culture 
is thus the very essence of man’s evolution. Whether he is creating it or simply 
receiving it. 

Politicians have certainly grasped this in their e#orts to take power, to direct 
and shape a society (in their own image?). The political dimension of culture 
(politics being the emanation of what the polis, the city, wants and experiences, 
the society in question) is thus at the heart of the emerging city. This dimension 
is particularly prominent at times of crisis, when a society is at a crossroads. 
Cultures is then one of its parameters. It indicates a path, presents choices. In this 
sense, creators, artists, those who construct and build, are bearers of the future 
for a given society. And they perform a “political” act.

Greek culture, in its evolution through crises, wars, invasions and occupations, 
and also through the slow process of constructing an independent, solid state, 
is in my view an eminent European example of a political culture. It is therefore 
perfectly natural that it should be in perpetual motion, constantly questing for its 
own identity. It is “upright, “erect.” It is walking. Today, just like yesterday.

6. The socio-political situation of Greece today is deleterious. In these conditions, 
you may object, it is di$cult to construct, to erect, to raise, to create anew. But 
not at all. For every crisis also brings tremendous opportunities. We need only 
"nd a way to grasp them in order to return to the path back to creation At every 
level. That is indeed the direction in which this symposium is oriented, as are the 
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recent actions by the Swiss Committee for the Reuni"cation of the Parthenon 
Marbles. Immersion in the values that founded a nation and a culture, 
developing man’s inventiveness when he is living through a deep depression: 
these are magni"cent gifts.

The great periods of artistic creation, the great movements, have always 
been the product of crisis, crisis being the decisive phase, the turning point 
of a development. Such has been the case in all civilisations: art, creation and 
culture have enabled societies to rise, while their absence at a given moment 
has signalled the end, the disappearance of a city (the Renaissance after 
the Middle Ages, the culture of the industrial revolution, Costa Rica versus 
Nicaragua in the 1970s and 1980s).

7. Society is the emanation of the men who compose it.
Now, upright man is by essence creative. As we have seen. 
The very fact of being upright, “erect,” is therefore pleasure, joy. He throws o# 
his rags, all those things that drag him down every day, if in his actions, his 
ideas, his emotions, he fully partakes of the evolution of art and of the culture 
of the society he lives in.

That is what Theodorakis means (p. 342) when he writes that “this movement 
is inconceivable without the ‘cultural revolution’ that will serve as the base for 
a deep change in society or, as we have seen, for a change in man himself.” 
All creation, all art, all culture is thus in essence “revolutionary.” It induces 
movement, change. The process is often painful. But just as artists engender 
a cultural revolution and at the same time contribute to its resolution, 
so every revolution is eventually transformed into an institution. It will 
make it possible to re-establish social cohesion, and then again give birth, 
in a perpetual, continuous movement, to a new crisis. For the “creation-
destruction” pairing is indissoluble.

8. Just as “religion is the mother of culture” (Girard, op. cit., p. 97), in order 
to gain acceptance, it will have to struggle, to exclude all other forms of 
representation (J. Dubu#et). So it is that the warrior destroys in order to 
rebuild. That is what Orlan was conveying in the image of a reclining torso 
and spread legs with an erect penis titled “the origins of war,” as exhibited in 
“Masculin-Masculin” at the Musée d’Orsay. For the builders of the new society 



to construct their Gothic cathedrals, they "rst had to demolish the Romanesque 
ones. Whole cities in wood had to burn for men to think of rebuilding them in 
stone. There are countless examples. In all civilisations, destruction is the mother 
of all creation.

9. If we are to believe Nietzsche (The Birth of Tragedy out of the Spirit of Music), 
only the Greeks managed to join the two poles of art as he conceived them: 
on one side, harmony, measure and beauty, the children of Apollo, and, on the 
other, pain, drunkenness and the deliquescence of the other, the o#spring of 
Dionysos. To follow my idea further, one could say, “creation and destruction.” 
Or rather, the opposite, for often destruction precedes creation, generates it, 
becomes its motor. 

The Greeks achieved this in the past. They will achieve it in the present situation, 
which ultimately is much less tragic than many others they have known and 
overcome. A downcast society raises itself up through the engagement of its 
participants in thought and in culture.

Even if the image may seem rather bold, I shall take the image of Christ on the 
Cross, represented so many times in our Christian societies over the centuries. 
The Cross stood on Golgotha. It was because of the Cross that Christ rose from 
the dead. He resuscitated life. Without a cross there could be no resurrection. 
No creation, no life (that is the message of N. Kazantzakis in O Christos 
Xanastavronetai)

The principle of death and rebirth is thus the motor of all creation, for “Unless a 
grain of wheat falls into the earth and dies, it remains by itself.” (John, 12-24)
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Elisa Nicolopoulou, Clinical Psychologist, Scienti"c Director of The 
AIDS Helpline and Counseling Center (KEELPNO) where she works 
since 1992. She graduated from the Law School of Athens University 
and studied at undergraduate and postgraduate level (Maîtrise, DEA, 
DESS) Clinical Psychology and Psychopathology at the Paris V-Réné 
Descartes University in France. She completed her training in the 
Greek Psychoanalytic Society. In the context of continuing educa-
tion, she has specialized in psychological support for individuals and 
families that face life-threatening diseases («Merimna»). She is one of 
the founders of the Society for Psychoanalytic Studies in Adolescence 
«The Enivos». As a clinical psychologist she has worked in various 
structures in France and Greece and has directed or participated in 
research programs within and outside Greece. As an adult educator 
(EKEPIS) she teaches in training programs for mental health.
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“In his mental complexity, each person is a 
work of art”.

J. Mc Dougall, 
“Plaidoyer pour une certaine anormalité”, 1978: 15

The issues of sexuality and creativity lie at the heart of the psychoanalytic 
thought and theory. 
Freud and his successors engage in creativity in its wider sense, as a product of 
the dynamic interaction between mental and external factors and as means of 
expression and representation of the innermost desires, con%icts and fears. In 
his later work, based on his clinical experience along with the phenomena of 
violence and destruction that marked Europe at the onset of World War II, Freud 
turned his attention to the forces operating against sexuality and more speci"-
cally to the intertwining of forces of life with those of destructiveness, which act 
against the individual and the culture. This intertwining, as manifested in mental, 
social and cultural phenomena, increasingly draws the interest of contemporary 
psychoanalysts.

Within the presentation of crucial points in psychosexual development, we will 
attempt to discuss: 

   on a psychic level – frustration, as well as the signi"cance of the capacity to 
   delay grati"cation.

   and women

   lescence and the implications of this dynamic and laborious procedure, 
   through which the path towards autonomy and attainment of personal identity 
   is gradually sculpt. 

We will thus address the force of desire and sexuality in the creative process and 
more speci"cally in artistic creation, as well as the role of the paternal function in 
accessing to culture foundation. 
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Dimitris Paleocrassas is an art historian and art consultant. He has 
provided services to private collectors and institutional clients such 
as Pireos Private Bank, Federation of Greek Industries and Corporate 
Collection of Hellenic Bottling Company/Coca-Cola. He is advisor 
on Greek Art for the Fine Art Fund, the UK-based market leader in 
"ne art funds. From 1992 until 1997 he was the art advisor of the Mi-
dland Bank (now HSBC) in Athens. From 1991 until 1992 he worked 
with the Salander-O’Reilly Galleries in New York and Berlin. Recently 
curated shows: «Martin Kippenberger (1953-1997): A Cry for Free-
dom” at the Museum of Cycladic Art (2013), “Echoes of Silence” 
(2013) co-curated with Douglas Fogle (Neon Foundation @ Remap 
4), “Heart of Darkness” (2013), Kendell Geers and Maro Michalakakos 
(Neon Foundation @ Athens & Epidaurus Festival 2013).
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The collective spirit of the Greek people has been characterized by cosmopoli-
tanism since the times of the Ancient Greeks who colonized the Mediterranean. 
It is that spirit of internationalism that oriented Greeks such as Stavros Niarchos 
and Basil Goulandris, very early on in the 20th century, to begin collections that 
would later become some of the most renowned in the world. They were the 
founders of a trend that continues today with the Dakis Joannou Collection and 
the Dimitris Daskalopoulos Collection. Common to all these highly signi"cant 
collections, is the fact that they broadcast their Greek origin beyond the borders 
onto the international art scene. Also, note should be made of the dealing and 
collecting activity of Alexander Iolas who presciently supported the work of 
some of the most important 20th-century artists.

As the consultant of the D. Daskalopoulos Collection, I will present an outline 
of the collection’s 20-year history including its three museum presentations at 
the Whitechapel Gallery, Guggenheim Bilbao and National Gallery of Scotland, 
and describe the collection and its rationale plus the not-for-pro"t foundation 
activity of the NEON organization founded by Dimitris Daskalopoulos. I will 
also discuss how the action of building a collection, i.e., bringing together and 
maintaining artworks of the past and the present may actually contribute to the 
design of a meaningful future.
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The Erection of a Collection as a Symbol of the Future



Denys Zacharopoulos, art historian, curator, writer and director 
of the Macedonian Museum of Contemporary Art in Thessaloniki 
(since 2006). Pupil of Jean Cassou, Gaëtan Picon, Roland Barthes, 
Christian Metz and Louis Marin at the École des Hautes Études 
en Sciences Sociales (Paris). He was the "rst director of Domaine 
de Kerguéhennec (1992-1999), which he founded in 1986 with 
Françoise Chatel. Former General Inspector of the Delegation to the 
Visual Arts of France, Ministry of Culture and Communication, Paris 
(1999-2000), co-director of Documenta IX, (Kassel, 1992), curator of 
the French Pavilion at the 48th Venice Biennale, 1999. 
Since the 1980s he has taught in Switzerland, Austria, France, Hol-
land and Greece. He is the author of numerous studies on contem-
porary art. He was the adviser of the AFAA, Ministry of Foreign 
A#airs, the Fonds National d’Art Contemporain, FRAC Nord/Pas de 
Calais and Champagne-Ardennes, adviser to the board of trustees 
for the artistic studies of the Ministry of Public Education in Switzer-
land, adviser to the Spanish Ministry of Culture, PS1 in New York 
and the Ministry of Culture, Tourism and Sports in Greece.
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“An event is neither a substance nor accident, nor quality nor process; events are 
not corporeal. And yet, an event is certainly not immaterial; it takes e"ect, becomes 
e"ect, always on the level of materiality. Events have their place, they consist in 
relation to, coexistence with, dispersion of, the cross-checking, accumulation and 
the selection of material elements; they occur as an e"ect of, and in, material 
dispersion. Let us say that the philosophy of event should advance in the direction, 
at #rst sight paradoxical, of an incorporeal materialism.”
Michel Foucault, “L’ordre du discours”

Sexual erection is not a creative act, nor a procreative act, nor a symbol. The 
erection is real in that it is material, even more than substantial, and combines 
with an act of life and an inconceivable manifestation of the living, that is 
ungraspable (and, as we often say of artworks, inalienable).

I therefore conceive the relation between art and erection from a standpoint 
that is not “creative” but “institutive” of what erects, of what erects itself, of that 
primordial erection. What constitutes the event in the “fact” and in “making 
work” is miles away from the process of giving birth. This event is inscribed in 
the inconceivable moment of chance, in the instantaneousness of the erection; 
an event that excludes rather than aims at the maternal womb and the paternal 
phallus. This, on the contrary, is the event of the lover, of the loving, of the 
other, of the unknown, of the stranger, and it is indeed primarily this, it seems 
to me, that makes the event: the abolition of the family hierarchy of the body 
and procreation in favour of an unexpected space of desire for the unknown, 
of the other, not dialectically linked to the same. The erection, when addressed 
to this other, is a forward %ight of all objects and all bodies. Whether an orgasm 
or a drip painting, it over%ows the body as it over%ows country, language, 
production, reproduction, the family, identity. And it is this endlessly renewed 
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The Event against the Object: 
the Erection or the Materialism of the Incorporeal 



contract with the inversion of the self into another, this passing beyond, this 
entry into the space of the other, like a sudden death of the self, and at the same 
time like a return to the self with an added experience of alterity, which makes 
the erection the founding event of a force that wards o# death and fends o# 
all death by instituting the law of its materiality, of its movement, of the free 
positing of the self outside and far from any corporeal and physical limits. 

That is how I read the title of this assembly to which we have been invited not 
to work ourselves up into a state of collective and self-indulgent excitement 
but, on the contrary, to protect the right to erection for the other, to this loss of 
all limits of self and of all corporeity. The point is to free ourselves of any kind 
of annexation of that elusive event by a managerial and operational order and 
to live it like a perfectly acceptable voyage out from our bodies and ourselves. 
Here, then, the erection is understood as a sudden movement whereby every 
country and every body are materially constituted only by the fact of taking 
place physically in the world at the moment when they leave the geographical 
or anatomical limits of the static body. They take e#ect from the moment when 
they move beyond or transgress their limits – their borders, where countries are 
concerned – so as to no longer be enclosed on themselves and to be open to the 
other, to the unknown, to the foreign.
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Vincent Cespedes, philosopher and author of numerous books, 
including the highly acclaimed: Mélangeons-nous. Enquête sur 
l’alchimie humaine (Maren Sell, 2006), Magique étude du Bonheur 
(Larousse, 2010) and L’Homme expliqué aux femmes. L’Avenir de la 
masculinité (J’ai Lu, 2012). 
After teaching philosophy and serving as editor of Larousse’s “Phi-
losopher” collection (20 titles), he devoted himself to work that com-
bines politics, sociology and psychology. His next text, L’Ambition 
ou l’épopée de soi, was published in 2 October, 2013 (Flammarion). A 
thinker engaged in his time, he is involved in the worlds of health, 
education and business, where his lectures, rooted in real problems, 
are noted for their passionate style and modernity. He is also work-
ing on a cycle of 26 Lectures: “PhiloBarrio”, a philosophical primer at 
Barrio Latino in Paris.
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In his talk, Vincent Cespedes will consider the history of Eros and Thanatos, of 
their linkage in the work of the Ancient Greek philosophers to the philosophy 
of our own times. Worshipped ever since the beginning of time, a symbol of 
fertility and power, in Greece the phallus was an emblem of perpetual—if not 
yet eternal—life: life that continues. The male sexual organ also had the power 
to sanctify sites: on the thresholds of buildings or at crossroads stood “herms,” 
statues representing the God Hermes in bust form, standing on a rectangular 
block on which only the phallus was detailed.

Today, the sacrality of the phallus often seems to be forgotten in favour of a 
binary vision. Between the phallus-eros (the “good” phallus) and the phallus-
thanatos (the “bad” phallus), there may indeed be a dialectic; there can also be 
a choice, and therefore the cancellation of one by the other. But the sacrality 
comes from the very ambiguity of these two types of representations or visions, 
and from their fusion: a fusion that today must be negotiated, restored, to res-
tore to the phallus that transcendental dimension without which function takes 
precedence over symbol and the “little death” over the great.
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The Sacred Phallus, between Eros and Thanatos



Faculty member at the University of Amiens, Department of Arts, 
contributor to Archistorm and Art Press, Paul Ardenne is the author of 
several books related to current aesthetics: Art, l’âge contemporain 
(1997), L’Art dans son moment politique (2000), L’Image Corps (2001), 
Un Art contextuel (2002), Portraiturés (2003), architectural monographs 
(Christian Hauvette, Rudy Ricciotti, Alain Sarfati, Manuelle Gautrand, 
Philippe Gazeau, 5+1AA, Agence TER, Fgp), and an essay on contem-
porary urban reality, Terre habitée (2005, expanded edition 2010). 
Other publications: Extrême - Esthétiques de la limite dépassée (2006), 
Images-Monde. De l’événement au documentaire (with Régis Durand, 
2007), Art, le présent. La création plastique au tournant du 21ème siècle 
(2009), Moto, notre amour (2010), Corpopoétiques 1 (2011), Cent artistes 
du Street Art (2011). Paul Ardenne is also a novelist: La Halte, Nouvel 
Âge, Sans visage (2012).
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Like the human erection, architectural erection is above all a process, more than a 
state, and what will interest us in this presentation is not so much the state of the 
erection as its motivations.
The erect sex is an ephemeral and transient "gure, except in the case of the gods. 
Ithyphallic buildings result from the desire for lasting, symbolic, architectural erec-
tion, a desire that comes more from politicians than from the architects themselves.
Build high? There are of course “reasonable” ecological and spatial reasons for buil-
ding high. In this case the erection is more circumstantial than erotic. But in most 
it is also and indeed essentially a question of criteria linked to “virility,” to psycholo-
gical and agonistic criteria: psychological, because it is reassuring to be the tallest 
(to have “the biggest one”), and agonistic because of the obvious competition 
between states, countries and continents, even when the most proli"c builders do 
not build “at home” (for example, it is an American "rm that built the highest towers 
in Dubai).
Building too high? Again, analogies can be made with the human body: there are 
erections that go beyond the critical threshold, that are disproportionate, that 
upset the aesthetic sense. In these buildings, the disproportion is generally measu-
red in terms of the building’s surroundings.
We shall look in detail at two very di#erent examples: the Ei#el Tower in Paris and 
Taipei 101 tower in Taiwan. The Ei#el Tower which dialogues with its environment, 
and the 101 Tower which seeks to demonstrate the a$rmation of identity, and the 
failure of which underscores its demonstrative, but not organic character.

Two other very contemporary examples will enable us to continue the distinction 
between e#ective architectural erection and erection that destroys itself: Liebes-
kind’s tower in the new WTC on the one hand, and the Spire Tower in Chicago on 
the other.
Finally, we will concentrate on the fact that it now seems very much that today, and 
in the future even more so, the biggest symbolic projects will be dictated by energy 
and ecological imperatives, imperatives of survival. Indeed, the tallest tower in the 
world will soon be the Australian power station designed in the desperate e#ort to 
meet contemporary energy needs. To generate energy for erection – with erection 
in turn making it possible to generate energy – could be the "nest paradigm of all 
for architectural erection.

Architectural Erection



Aristide Antonas, a Greek writer, holds a Ph.D in Philosophy from 
the University of Paris X. Based in Athens and Berlin, he is principal 
at the Antonas O$ce architectural studio, which was nominated 
for a Mies Van der Rohe award in 2009 and for the Iakov Chernikov 
Prize in 2011. As an architect he has exhibited his work at the Venice 
Biennale of Architecture, the Sao Paolo Biennale of Architecture, the 
Gyumri Art Biennial in Armenia, the Athens Biennial, and the Prague 
Tranzit Display. His theoretical texts appear on various sites on the 
Internet. Three of his theatre scripts have been performed in French 
and one in Greek. He is published by Agra publications (Athens), JRP 
Ringier (Zürich) and Crap Is Good (Berlin). His literary texts have been 
described as miniaturized philosophical novels, tales of terror, adven-
ture stories, detective stories, family annals, minimalist recordings, 
impossible partings, occult metaphors, ethical parables, elliptical 
writings, post-modern works of the so called mathematical literature, 
and incarcerations in the space of Western thought.
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Reference to the concept of chora and to the desire for this, not as nostalgia 
for a closed nation, but in as far as it is described as a ‘chora of soil or as a ‘chora 
that "ts’. Reference to the architecture of Timaeus’ Chora and Jacques Derrida’s 
approach to the concept. Here chora constitutes the opposite of the paradigm. 
The Platonic chora poses a third kind, neither perceptible or intelligible or 
simultaneously both perceptible and intelligible. In contrast to the hard, speci"c, 
material generalisation put forward by the paradigm, the chora is characterized 
by some indeterminacy. Remaining simultaneously both immaterial and mate-
rial. An immaterial, intangible concept and speci"cally material, as a receptacle. 
In some way empty. In the indeterminacy of the third kind of chora, how can the 
name and the meanings of chora be amenable? How are attractions, passions 
and wishes constructed? Heralded as if in a dream, can the chora of Timaeus, 
remaining unde"ned and patient, de"ne desire as a concession of territory? And 
what ground can it concedes  though it be not hers to give? What chora longs for 
desire or cultivates passions, such as that of Dimitriadis?

Faced with a Certain Desire for Chora



Maria Efstathiadi is a writer ("ction, theatre) as well as a translator. 
She studied political science in Athens and Paris. She was for many 
years at the head of Thémélio publishers. She has collaborated with 
the Festival of Athens, Patras Festival, the Music Palace, the National 
Theatre of Northern Greece, the Orchestra of Colors, and the Maison 
Antoine Vitez. She is a member of the Greek Writers’ Society and the 
Association of Greek Playwrights. She was a member of the board of 
the Greek Book Centre, the European Translation Centre and the Eu-
ropean Centre of Delphi. At present she shares her life between Paris 
and Athens. Her work is considered to be in the poetic modernist 
tradition, post nouveau roman and surrealism. Many of her writings 
have been translated into foreign languages. Her latest novel is The 
Red Hotel and her latest play is Privatopia. Le #l d’Ariane, directed by 
the "lmmaker Marion Laine (production: Arte), is an adaptation of 
Almost…a melodrama. Her play Désobédience was chosen by the 
Comédie Française, Demon was presented at the Festival de la Mous-
son d’Eté and the Studio de la Comédie Française and Textilen at the 
Théâtre de l’Atalante. She has translated into Greek Marivaux, Klos-
sowski, Satie, Michaux, Sarraute, Claus, Rodrigez, Jau#ret, Melquiot, 
Robbe-Grillet, Kwahulé, Genet, Mallarmé, Frechette, Cormann, and 
Lescot, and into French Dimitris Dimitriadis The Arch of life.  
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Maria Efstathiadi will present Dimitris Dimitriadis, discussing the importance of 
his work and its inscription in the world of Greek literature, poetry, theatre and 
intellectual life, and will then engage in a discussion with him on the basis of a 
limited abecedarium, comprising only the letters that make up HOMO ERECTUS. 
An ejaculatory burst of words and concepts. “I shall speak with my body” ‘for 
fecund erection”… “I want the hard cock of your dreams… I want all the erection 
its erect thoughts your erect memories your worries your hard ambitions your 
thoughts I want the cock of your brain all your brain” – Dimitris Dimitriadis dixit. 
His work, a madness of the body, a desire for that always elusive missing object, 
that is always unapproachable, always elsewhere, %eeing. But the more the 
years go by, the more phallopanies the poet produces, following on endlessly, in 
spite of the mutilations, the anxieties, the losses. For the desire for creation, the 
“mad game of writing,” aims only at its own prolongation. That desire, which is 
by essence revolutionary, is our only weapon against the repressive apparatus of 
logic, of moralism and of society.

Dimitris Dimitriadis, Homo Erectus
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Dimitris Dimitriadis, was born in Thessaloniki. He studied theatre 
and "lm at the Institut National Supérieur des Arts du Spectacle in 
Brussels. There in 1966 he wrote his "rst theatrical work: The Price of 
the Resistance in the Black Market (Akmon 1981, Nepheli 2005), which 
was directed by Patrice Chéreau in 1968 at the Théâtre d’Auber-
villiers in Paris. In 1978 he published his "rst prose, I’m Dying Like a 
Country, in the magazine Ausblicke (Leschi, 1979, Agra 1980). This 
was directed by Yiannis Kokkos at the Théâtre du Rond-Point in 
2003, by Anne Dimitriadis at MC93 Bobigny in 2009 and by Michail 
Marmarinos at the Ateliers Berthier in Paris (co-produced by the 
Festival d&'utomne, "rst presentation at the Athens Festival 2007). 

His poetry series of Catalogues 1-4 (1980) is published by Agra 
editions,. Other publications and works: the play La Nouvelle église 
du sang (1983), the prose collection Anthropody. The Assignment. 
Forward to a Millennium (1986), the poetry series Catalogue 5-8 
(1986), the play L’Elévation (1990) and L’Harmonie inconnue de l’autre 
siècle (1992), the poetry series Catalogues 9 – The Terms (1994), the 
play The Beginning of Life (1995), directed by Stefanos Lazaridis the 
same year at Notos Theatre, the prose Lethe and four other monolo-
gues (2000), directed by J.C Bailly at the Petit-Odéon Paris (1998) and 
Anne Dimitriadis at the MC93 Bobigny (2001) in a French translation 
(published by Les solitaires Intempestifs). His play The Distraction of 
Animals  Before the Slaughter (2000) was directed by Yiannis Chou-
vardas at the Notos theatre (reprinted by Indiktos in 2008 and also 
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released in a French translation). The poetry series Catalogues 12-10 
(2002), the prose text Η ΑνΘρωπωδία-Μία ατελής χιλιετία, Volumes 
I and VII (Kastaniotis 2002) which was awarded the national "ction 
prize, the play Διαδικασίες διακανονισμού διαφόρων (2003 and Indiktos 
2008), directed by G. Lanthimos at the Notos Theatre and by Aktis 
Aeliou at a theatre in Thessaloniki in 2004, the play Ulysses (University 
Studio Press 2004) which was presented in the Dream Odyssey show 
directed by Chryssa Kapsouli in 2004 (co-production with NTNG ), a 
conversation with G. Kalientzidis Το πέρασμα στην άλλη όχθη (Agra 
2005), accompanied by The Greeks and Us, the play Ithaca (University 
Studio Press 2006), staged at the Theseion arts theatre, directed by 
Sophia Karakantza, a volume of texts titled Η εμπράγματη φαντασία 
(Indian, 2007), the prose Η μεταφορά (Agra 2007), the play Το άγγιγμα 
του βυθού (Indiktos 2008), the theatrical triptych Homeriad (Indiktos 
2008), presented at the Naxos Festival in July 2007, the play Insenso 
(Indiktos 2008), a stage reading and performance at the Naxos Festi-
val in August 2008, the play Chrysippus (Indian 2008), a poetic work 
E K P N O H (Shakespearian editions, 2008), which was staged by the 
Laboratory Research Performing Arts AlmaKalma in Patras, Thessa-
loniki and Athens during the 2008-09 theatrical season, the poetry 
series Catalogues 13-14 - Mournings (Indian, 2008 ) and a theoretical 
text on the dramatic script written in French entitled Le Théâtre en 
écrit (Les Solitaires Intempestifs in collaboration with the Odéon - 
Théâtre de l’Europe, 2009). 

His many unpublished works include Τα Δώρα της Νύχτας, O Αιώνιος 
Στρατός, Ο Γύρος του Κόμπου, Η Εκκένωση, Ο Πολιτισμός, Φαέθων, Ο 
Κυκλισμός του Τετραγώνου, Stroheim, Ο Ευαγγελισμός της Κασσάνδρας 
which was presented at the XIV International Festival of Ancient 
Drama at Delphi in July 2009 and in October at the 44th Demetria 
at the “Aneton” theatre in Thessaloniki, directed and performed by 
Chrysa Kapsouli. He has also translated Aeschylus, Euripides, Axelos, 
Molière, Genet, Bataille, Gombrowicz, Blanchot, Malraux, Sartre, G. 
de Nerval, Balzac, Duras, Koltès, Courteline, Williams, Shakespeare, 
Beckett, Maeterlinck.
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Yannis Houvardas graduated from the Royal Academy of Dramatic 
Art in London in 1975. He worked as an actor until 1979 and began 
directing in 1980. In 1991 he founded the Notos Theatre Company, 
which was housed at Amore Theatre in Athens for 17 years. Notos 
Theatre Company has been essential for a number of new artistic 
forces that later became very visible on the Greek scene. Notos 
Theatre Company was the "rst Greek company to produce many 
Greek and foreign playwrights and promoted an innovative ap-
proach to classical plays. As a freelance director Yannis Houvardas 
has directed more than 100 plays and operas in Greece and abroad, 
from Euripides and Wagner to Dimitris Dimitriadis. He was the 
Artistic Director of the National Theatre from 2007 to 2013, working 
to explore as wide a plurality of views as possible, but always based 
on a concrete general theme, which was renewed every year accor-
ding to the spirit of the times. During these six years the National 
Theatre was also open to other artistic "elds besides theatre, while 
it expanded its international presence and deepened exchanges 
with other theatres and artists abroad.
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Ένα    αφιέρωμα    στον 
Δημήτρη Δημητριάδη
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ΔΙΕΓΕΡΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, ΙΕΡΗ, 
ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΗΤΙΚΗ

 



22. 11. 2013
Στο πλαίσιο της 4ης Μπιενάλε της Αθήνας

Χρησιμοποιώντας ως φόντο τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία, το παρόν 
συμπόσιο με τίτλο, Σε θέλω σαν Χώρα, θέτει το ερώτημα της σχέσης ανάμεσα στην 
ερωτική διέγερση και την ανθρώπινη κοσμοθεωρία. Η διέγερση-στύση νοείται εδώ 
ως η κύρια εκδήλωση της επιθυμίας, της χαράς και της γονιμότητας, μια αυτούσια 
ιερή πράξη, ως κατάκτηση και υπερηφάνεια που επεκτείνεται σε ολόκληρη τη χώρα. 

Το ερώτημα αυτό αναπόφευκτα μας οδήγησε στo προφητικό κείμενο του Δημήτρη 
Δημητριάδη, Πεθαίνω σαν Χώρα (1978), στο οποίο περιγράφει μια χώρα όπου οι 
γυναίκες έχουν σταματήσει να τεκνοποιούν, οι στρατιώτες έχουν καταθέσει τα όπλα 
τους και έχουν εγκαταλείψει μια χώρα σε εμπλοκή, όπου ακόμη και η γλώσσα της 
πεθαίνει. Μια χώρα που μαστίζεται από την έλλειψη κάθε είδους διέγερσης.

Εμπνευστήκαμε τον τίτλο Σε Θέλω σαν Xώρα, αντιστρέφοντας το εν λόγω κείμενο-
εικόνα. Υπό το φως αυτής της αντιστροφής, θα ερευνήσουμε τη διέγερση ως το 
αντίθετο του θανάτου. Η σημασία της επιθυμίας, της έλξης για τους άλλους και της 
συμβολικής έννοιας της «ερωτικής στύσης», σε σχέση με το μέλλον της Ευρώπης, θα 
συζητηθεί από τους ομιλητές και τους συμμετέχοντες στο συμπόσιο.

Ομιλητές :

Αριστείδης Αντονάς, αρχιτέκτονας και συγγραφέας, Paul Ardenne (FR), καθηγητής 
ιστορίας και ιστορίας της τέχνης και της αρχιτεκτονικής, Vincent Cespedes (FR), 
φιλόσοφος, Μαρία Ευσταθιάδη, συγγραφέας, Γιάννης Χουβαρδάς, θεατρικός 
σκηνοθέτης, Rodolphe Imhoof (CH), Πρόεδρος του Ιδρύματος για την Ιστορία της 
Ελβετίας στο Εξωτερικό, Ελίζα Νικολοπούλου, κλινική ψυχολόγος-ψυχαναλύτρια, 
Δημήτρης Παλαιοκρασσάς, ιστορικός τέχνης, καλλιτεχνικός σύμβουλος, Bar-
bara Polla (CH), γκαλερίστα, συγγραφέας, Ντένης Ζαχαρόπουλος, ιστορικός 
τέχνης, καλλιτεχνικός διευθυντής του Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης 
Θεσσαλονίκης και οι οργανωτές.

Στο τέλος του συμποσίου η Μαρία Ευσταθιάδη θα παρουσιάσει τον Δημήτρη 
Δημητριάδη και το έργο του. 

Θα διαβαστεί ένα πρόσφατο αδημοσίευτο κείμενο του Δημήτρη Δημητριάδη, 
Λυκάων, περί πόθου απολογητικός και ο Γιάννης Χουβαρδάς θα σκηνοθετήσει μια 
performance βασισμένη στο παραπάνω κείμενο.

Το συμπόσιο προαναγγέλλει δύο εκθέσεις με το ίδιο θέμα που θα πραγματοποιηθούν 
στην Ελλάδα το 2014. ΣΕ
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11:30 Ξενάγηση στην Μπιενάλε της Αθήνας από την Κατερίνα Τσέλου
12:30 Καλωσόρισμα και καφές 
13:00 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Μάρω Μιχαλακάκου, εικαστικός και Έλλη Παξινού, ιστορικός τέχνης 
Συνδιοργανώτριες

1o Μέρος - Τέχνη, Πολιτική και Κοινωνία

13:30 Barbara Polla, πρώην βουλευτής (Ελβετία), γκαλερίστα, συγγραφέας
«Η διέγερση, έννοια και σύμβολο, καλλιτεχνική και ζωτική ανάγκη»

14:00 Rodolphe Imhoof, πρώην Πρέσβης, Πρόεδρος του Ιδρύματος 
για την Ιστορία της Ελβετίας στο εξωτερικό, Château de Penthes                                   
«H σημασιολογία της διέγερσης στην πολιτική» 

14:30 Ελίζα Νικολοπούλου, κλινική ψυχολόγος - ψυχαναλύτρια
«Η δυναμική της επιθυμίας και της δημιουργίας- ψυχαναλυτική      
προσέγγιση»

15:00 Δημήτρης Παλαιοκρασσάς, ιστορικός τέχνης, καλλιτεχνικός                                                                                                                                  
σύμβουλος                                                                                                                                       
«Το στ(ύ)σιμο μιας συλλογής ως ελπίδα για το μέλλον» 

15:30 Συζήτηση και γεύμα

SESSION 2 - Philosophie et architecture

17:00 Ντένης Ζαχαρόπουλος, ιστορικός τέχνης, καλλιτεχνικός διευθυντής          
του Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης 
«Το γεγονός ενάντια στο αντικείμενο: Η στύση ή ο υλισμός του          
ασώματου»

17:30 Vincent Cespedes, φιλόσοφος
«Ο ιερός φαλλός, ανάμεσα στον έρωτα και τον θάνατο» 

18:00 Συζήτηση  
18:30 Paul Ardenne, καθηγητής ιστορίας και ιστορίας της τέχνης και 

της αρχιτεκτονικής Πανεπιστήμιο της Αμιένης, συγγραφέας                                     
«Η αρχιτεκτονική διέγερση» 

19:00 Αριστείδης Αντονάς, συγγραφέας, φιλόσοφος, αρχιτέκτονας       
«Επιθυμώντας την xώρα» 

19:30 Συζήτηση και διάλειμμα
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3o Μέρος - Αφιέρωμα στον Δημήτρη Δημητριάδη

20:00 Παρουσίαση του έργου του Δημήτρη Δημητριάδη
από την Μαρία Ευσταθιάδη : «Δημήτρης Δημητριάδης, Χόμο Ερέκτους»
Συζήτηση με τον Δημήτρη Δημητριάδη 

Ανάγνωση του αδημοσίευτου κειμένου του Δημήτρη Δημητριάδη
(Γαλλική μετάφραση Michel Volkovitch)
Λυκάων, περί πόθου απολογητικός 

Επίλογος: Γιάννης Χουβαρδάς, θεατρικός σκηνοθέτης
Performance βασισμένη στο κείμενο του Δημήτρη Δημητριάδη 

21:30 Λήξη του συμποσίου, συζήτηση και κοκταίηλ για όλους τους   
συμμετέχοντες
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ΜΑΡΩ ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΥ

ΕΛΛΗ ΠΑΞΙΝΟΥ
 
 
BARBARA POLLA

RODOLPHE IMHOOF

ΕΛΙΖΑ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ

ΝΤΕΝΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

VINCENT CESPEDES

 
PAUL ARDENNE

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΝΤΟΝΑΣ

ΜΑΡΙΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗ 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΟΥΒΑΡΔΑΣ 



Η Μάρω Μιχαλακάκου γεννήθηκε στην Αθήνα όπου ζει και εργάζεται. 
Σπούδασε Καλές Τέχνες στη Γαλλία (Ecole Nationale Superieure 
d’Arts Plastiques Paris-Cergy) και τη Γερμανία. (Hohschule fur Bil-
dende Kunst, Braunschweig). Έχει παρουσιάσει έργα της σε πολλές 
εκθέσεις στην Ελλάδα, Γαλλία, Ελβετία, Γερμανία και τις ΗΠΑ. Στη 
δουλειά της συναντάμε στοιχεία και θεματικές τοποθετημένες σε 
κατάσταση έντασης: ο άντρας και η γυναίκα, η οικιακή προστασία και 
η επώδυνη σχέση, η αγάπη και η υποταγή, ο σύνδεσμος και τα δεσμά. 
Πλέκοντας ένα δίχτυ από οικογενειακές αναμνήσεις, πολιτισμικές 
αναφορές και ερωτικά αποτυπώματα η Μιχαλακάκου χρησιμοποιεί τον 
εικονικό υπαινιγμό χωρίς περιγραφές, μετωπικές δηλώσεις, σλόγκαν 
ή συνθήματα. Ο κόσμος της χαρακτηρίζεται από μια φαινομενική 
ηρεμία, βρίσκεται στο μεταίχμιο του ονείρου, είναι όμως συνειδητά 
τοποθετημένος ανάμεσα στην πραγματικότητα και τη φαντασία. 
Επιλογή εκθέσεων: “Motopoétique”, MAC-Lyon (FR, 2014), “Heart of 
Darkness”, ΝΕΟΝ: Φεστιβάλ Αθηνών (2013), “The King”: Analix Forever, 
(CH 2012), “I would prefer not to”: Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Ιλεάνα 
Τούντα (GR 2012), “Monuments et Animaux”, Chateau de Pierrefonds 
(FR 2102).   
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Mετά το τέλος των εκθέσεων “Beautiful Penis” και the “King” που διοργάνωσε η Barbara 
Polla, μιλήσαμε για την πιθανότητα μεταφοράς τους στη Αθήνα και συμφωνήσαμε στο 
ότι έπρεπε να αλλάξουν χαρακτήρα. 

Η Αθήνα του σήμερα διαφέρει πολύ από τη Γενεύη και το Παρίσι. Προσπάθησα 
λοιπόν να κατανοήσω ως Ελληνίδα εικαστικός που έχει ζήσει και στο Παρίσι με ποιό 
τρόπο η έκθεση αυτή έπρεπε να είναι διαφορετική. Αυτό αποτέλεσε  αντικείμενο 
εκτενών συζητήσεων με τη Barbara Polla και έγινε η αφετηρία αυτού του συνεδρίου - 
αφιερώματος στον Δημήτρη Δημητριάδη.

 Η έκθεση γύρω από τον «Ωραίο Φαλλό» στην οποία συμμετείχαν μόνο γυναίκες 
καλλιτέχνιδες έθετε στάσεις ζωής του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού που σήμερα 
μοιάζουν να έχουν διαστρεβλωθεί. Στην κρίση που βιώνει η σημερινή Ελλάδα, αυτά τα 
«Όμορφα Πέη» δίνουν πολύ περισσότερο υλικό για σκέψη και προβληματισμό απ’ότι 
θα μπορούσα να φανταστώ. 

Ο Φαλλός για τους αρχαίους Έλληνες ήταν μεγαλειώδης, ταυτισμένος με τη συνέχεια 
και τη χαρά της ζωής. Η παρουσία του κυρίαρχη σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής, σε 
θρησκευτικές γιορτές-φαλλοφορίες- στους δρόμους - ερμαϊκές στήλες- στα γλυπτά, 
ακόμη και σε αγγεία. Ο εμβληματικός φαλλός της αρχαίας Ελλάδας συμβολίζει μια 
ταυτότητα την οποία έχουμε τεράστια δυσκολία να ξεπεράσουμε. 

Έχουμε να κάνουμε λοιπόν μ’ένα φαλλό ο οποίος δεν είναι διαχωρισμένος από το πέος 
και δίνει χαρά. Μεταγενέστερα αυτή η εικόνα θα αλλάξει και θα ταυτιστεί με άλλες 
όπως αυτή του αισχρού, του όπλου, του εργαλείου που προκαλεί πόνο αντί για χαρά. 
Ακόμη τον βλέπουμε να τοποθετείται στο επίκεντρο της ψυχανάλυσης, στην οποία 
καταφεύγουμε για όλες τις νευρώσεις μας…. 

Μόνο στην ομοφυλοφιλική εικονογραφία συναντώ το φαλλό ως εκρηκτικό πειρασμό 
και τον βλέπω να ταυτίζεται με τον μεγαλειώδη αρχαίο φαλλό. Για έναν καλλιτέχνη 
είναι δύσκολο να παρουσιάσει το φαλλό χωρίς να περιδινηθεί στους διαφορετικούς 
συμβολισμούς του. Να τους εναντιωθεί ή να τους εντάξει στο έργο του; ’Οταν μάλιστα 
πρόκειται για γυναίκα καλλιτέχνιδα τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο πολύπλοκα λόγω 
του φεμινισμού. 

Δεν μπορούμε να αναπαραστήσουμε απλώς έναν φαλλό. To συμβολικό του βάρος είναι 
τόσο μεγάλο που θα μπορούσε να θεωρηθεί παρακινδυνευμένο. Αδύνατον να το δει 
κανείς μονοδιάστατα μέσα από ένα συγκεκριμένο πρίσμα. Η επιθυμία να «συναντηθεί» 
κανείς, να αναμετρηθεί, να ερευνήσει και να πειραματιστεί με όλους αυτούς τους 
συμβολισμούς είναι πολύ μεγάλη. Θα έλεγε κανείς ότι αυτό είναι το σπέρμα της 
δημιουργίας.

Εικαστικές φαλλικές αναπαραστάσεις



Η Έλλη Παξινού γεννήθηκε το 1986 στην Αθήνα. Σπούδασε Καλές 
Τέχνες στο University for the Creative Arts στο Kent της Αγγλίας 
(2003-2007) και ολοκλήρωσε το μεταπτυχιακό της πάνω στη Θεωρία 
Σύγχρονης Τέχνης στο Goldsmiths University of London (2009-2010). 
Έχει εργαστεί ως μέλος του εκπαιδευτικού προγράμματος και υπεύθυνη 
των ξεναγήσεων στο Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης του Ιδρύματος ΔΕΣΤΕ 
(2007-2009), καθώς και βοηθός επιμελητή στην 2η Μπιενάλε της 
Αθήνας, «Heaven» (2009). Από το 2010 εργάζεται στη γκαλερί Qbox, 
ασχολείται με τα εκπαιδευτικά προγράμματα στη Στέγη Γραμμάτων και 
Τεχνών και παράλληλα διδάσκει Θεωρία της Αισθητικής σε
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πολιτιστικούς χώρους και Mουσεία της Αθήνας. 



Την πρώτη φορά που συζητήσαμε με την Barbara Polla για το συμβολικό νόημα 
της διέγερσης, στο μυαλό μου και εντελώς συνειρμικά εμφανίστηκε η εικόνα 
χιλιάδων ανθρώπινων σωμάτων να εμπλέκονται σε διαμαρτυρίες και διαδηλώσεις 
στους δρόμους.  Σκέφτηκα πως κατά τη διάρκεια μιας συμπλοκής το σώμα γίνεται 
ένα πολιτικό αλλά και αισθησιακό εργαλείο· βαδίζει, ελπίζει, ενθουσιάζεται, 
αγανακτεί, ουρλιάζει, απαιτεί, ιδρώνει, φοβάται, τρέμει, ερωτεύεται, τραυματίζεται, 
αποκαμώνεται, πονάει. Τα παθιασμένα συναισθήματα και η εξεγερμένη σκέψη 
εκφράζονται μέσα από το σχήμα, την όψη και τη μορφή που παίρνει το εκάστοτε 
σώμα στη προσπάθειά του να παροτρύνει κι άλλα σώματα να εξεγερθούν και να το 
ακολουθήσουν. 

‘Ενας τελετουργικός χορός αρχίζει κάθε φορά που με αφορμή και πρόφαση το 
κοινωνικοπολιτικό αίτημα, μια δύναμη ξεχύνεται σπρωγμένη από το ρεύμα της 
διέγερσης και τότε οι επαναστατημένοι πολίτες γίνονται πολλοί Θεοί ή όλοι μαζί ένας 
Θεός. Εκεί καταλύεται η  ιεραρχική τάξη, αυτή που δοξάζει μόνο το ένα ιερό σώμα. Η 
«ριζωματική» δομή αφυπνίζει τον «επαναστάτη» του Καμύ, που καίει το σώμα του για 
να ζήσει. 

Το διεγερμένο σώμα, άρρηκτα συνδεδεμένο με τη γη, βαδίζει τους δρόμους, στέκεται 
στις πλατείες και καθώς διαμαρτύρεται είναι σαν να ανοίγει διάπλατα τα χέρια του 
προς τον ουρανό. Σαν ένας ομφάλιος λώρος συνδέει το παρελθόν με το μέλλον, 
παγώνει το χρόνο που πέρασε μέσα στο πόνο και τη διάψευση για να επιμηκύνει τη 
γιορταστική στιγμή της επανάστασης. 

Οι πέντε αισθήσεις είναι τα όπλα του: η όραση προσδιορίζει το χώρο, η όσφρηση 
ανιχνεύει το αέριο, η ακοή συλλέγει τις πληροφορίες, η αφή θωπεύει τα τραύματα 
και η γεύση σφίγγει τα δόντια και τρέφει τη δύναμη. Σώματα ανδρών και γυναικών, 
χορευτικές φιγούρες στο ρυθμό μιας μυστικής κινητήριας οχλοβοής ζητάνε να 
εγείρουν τ’ άλλα κοιμισμένα σώματα του κόσμου. 

Εμείς – τα διεγερμένα σώματα – τη στιγμή που ζούμε στο χείλος της κατάρρευσης, 
περήφανα στεκόμαστε σε όρθια στάση, κάθετα προς το έδαφος. Έχουμε γίνει ένα 
σώμα που συνεχώς μεταμορφώνεται και αλλάζει σχήμα, για να κρατηθεί ελεύθερο, 
ζωντανό και ερωτεύσιμο. Με τη δύναμη των ενορμήσεών του, αντιφατική και 
αντικρουόμενη, πέρα για πέρα ερωτική. ‘Ενα σώμα που ταλαντεύεται ανάμεσα στις 
συμπληρωματικές σχέσεις μορφής και αμορφίας, τάξης και χάους, που φέρει την 
έμφυτη φωνή, που κραυγάζει για μια ριζική αλλαγή και καθώς γερνά και 

Σώματα σε διέγερση ως πολιτικά εργαλεία
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αποδυναμώνεται ανασυγκροτεί τις πράξεις του, με αποτέλεσμα να παρατείνει τη ζωή
του. Ωστόσο, παραμένει πάντα με το ίδιο ερώτημα: «Πώς θα ήθελα να ζήσω;»



H Barbara Polla είναι γιατρός, ιδιοκτήτρια αίθουσας τέχνης και 
συγγραφέας. Έχει εκδόσει μυθιστορήματα, δοκίμια και βιβλία για 
τη τέχνη και την αρχιτεκτονική, μεταξύ άλλων, το ‘Tout à fait femme’  
(εκδόσεις Odile Jacob, 2012), μια ανάλυση σχετικά με τη θέση των 
γυναικών στη Δύση ένα κάλεσμα για την ελευθερία, την αυτονομία των 
γυναικών, και του αυτοπροσδιορισμού.  Τα πρώτα δώδεκα χρόνια, ήταν 
μια εκλεγμένη πολιτικός και για τέσσερα χρόνια ήταν βουλευτής. Κατά 
τη διάρκεια αυτών των ετών, ασχολήθηκε εκτενέστερα με την ατομική 
και τη συλλογική ελευθερία, την ελεύθερη αυτοδιάθεση του γυναικείου 
σώματος, την ελευθερία της έρευνας, της τέχνης και την κατάργηση της 
ισόβιας φυλάκισης. 
Η Barbara Polla επιδιώκει τώρα μια παρόμοια ανθρωπιστική θέση με τις 
καλλιτεχνικές δραστηριότητές της: Η έκθεση με τίτλο “The Public Enemy” 
και το ομώνυμο βιβλίο είχαν παρόμοια απήχηση όσο και οι πολιτικές της 
θέσεις. Ως ακαδημαϊκός, αρχικά στην ιατρική και τη βιολογία και τώρα 
στη τέχνη, η Barbara Polla ευνοούσε πάντα κοινωνικές και προσωπικές 
συγκρούσεις, ιδίως σε θέματα ισότητας των φύλων. Πρότεινε τις εκθέσεις 
«Beautiful Penis” και “The King”, στο Παρίσι και στη Γενεύη, όπου 
δοξάστηκε η ομορφιά, η αρρενωπότητα και τα γενετήσια όργανα. Ένα 
καινούριο βιβλίο της, από τις εκδόσεις Odile Jacob πρόκειται να εκδοθεί 
το 2014 που θα αφορά το ανδρικό φύλο και τις πολλαπλές του επιθυμίες.
Σαν πιστή και εκ βαθέων θαυμάστρια του Δημήτρη Δημητριάδη, 
αποφάσισε, μαζί με τους συναδέλφους της, να τιμήσει τον συγγραφέα με 
αυτό το συμπόσιο με θέμα τη διέγερση: τη διέγερση, ως σύμβολο για την 
επιθυμία, την ομορφιά, τη ζωτικότητα, την ενέργεια, τη γονιμότητα, τη τη 
χαρά, αλλά και για την αντίσταση συμπεριλαμβανομένου του θανάτου.
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Η ιδέα αυτού του συμποσίου είναι απότοκος των συναντήσεών μου με τη Μάρω 
Μιχαλακάκου.

Πριν ακόμα από τις έρευνές μου σχετικά με τις αναπαραστάσεις του ανδρικού 
σώματος και τους σεξουαλικούς του συμβολισμούς από γυναίκες καλλιτέχνες. Το 
2012, κατά τη διάρκεια της συγγραφής ενός βιβλίου με θέμα τη θέση των γυναικών 
στις σημερινές μας κοινωνίες, αναρωτήθηκα, με αφορμή ένα κεφάλαιο αφιερωμένο 
στη δημιουργικότητα, ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους το ανδρικό όργανο έχει 
τόσο σπάνια αναπαρασταθεί από τις γυναίκες, την ίδια στιγμή που οι συμβολισμοί 
του γυναικείου σώματος έχουν τιμηθεί αφειδώς από τους άνδρες στην ιστορία 
της τέχνης. Στην ίδια διαπίστωση καταλήγουν σήμερα οι σχολιαστές της έκθεσης 
«Masculin/Masculin» στο Μουσείο Ορσέ. Έπρεπε να περιμένουμε τις αρχές του 20ου 
αιώνα και τις φεμινίστριες καλλιτέχνιδες για να δούμε το ανδρικό όργανο να κάνει 
την εμφάνισή του, παρόλο που στη συντριπτική πλειοψηφία των αναπαραστάσεων 
αυτών παρουσιαζόταν ως κάτι το αρνητικό, το βίαιο, το ασελγές. Αποφάσισα 
λοιπόν να προβώ σε μια εις βάθος έρευνα των σύγχρονων αναπαραστάσεων 
του αρσενικού οργάνου, αποκλειστικά στις όμορφες, στις μεγαλοπρεπείς, στις 
δοξαστικές του αναπαραστάσεις, υπό την έννοια ότι θεωρώ θεμελιώδους σημασίας 
το να εξυμνήσουμε τους άνδρες και όχι να τους υποβιβάσουμε, δεδομένου ότι 
ζούμε πλάι τους.  Η έρευνα αυτή μετουσιώθηκε σε δύο εκθέσεις που έχουν ήδη 
πραγματοποιηθεί, τη « Beautiful Penis » και τη « The King », στο Παρίσι και τη Γενεύη 
αντίστοιχα. Οι πολύ λεπτές, ονειρικές αναπαραστάσεις της Μάρως Μιχαλακάκου, 
εμπνευσμένες από την Αρχαία Ελλάδα, χαραγμένες με ξυράφι, κατά την προσφιλή 
μέθοδο της καλλιτέχνιδος, πάνω σε πορφυρό βελούδο, συμπεριλήφθηκαν στις δύο 
εκθέσεις, πλαισιώνοντας τη βρετανίδα καλλιτέχνη Sarah Lucas.
Το «The King» πρόκειται για ένα τρίπτυχο φωτογραφιών πολύ μεγάλων διαστάσεων 
τριών γύψινων φαλλών οι οποίες πραγματοποιήθηκαν με την τεχνική της 
αποτύπωσης του οργάνου του εραστή της. Ανθρωπόμορφη αναπαράσταση, 
πορτραίτα, φαντάσματα, τοτέμ… Το The King αποτελεί ένα τρίπτυχο που είναι 
ταυτόχρονα εύθραυστο, ισχυρό και θνητό, επιβεβαίωση της ζωής μέσα από την 
οποία καθίσταται πρόδηλη η ιερότητα. Ίσως και τριάδα; Η Sarah Lucas, πάντως, 
δε διστάζει να θαυμάσει αυτόν τον King ή αλλιώς, τον τρόπο με τον οποίο βλέπει 
εκείνη τον φαλλό και να αναφέρει σχετικά: «Ένα “σχήμα” τόσο μικρού μεγέθους 
και φανταστείτε πόσα πράγματα συμβολίζει! Μ’ αρέσουν τα πέη ιδωμένα απ’ 
οποιαδήποτε οπτική γωνία, απ’ οποιαδήποτε προοπτική. Η θρησκευτική τους, 
κυρίως, διάσταση πολύ συχνά παραβλέφθηκε. Εννοώ, τη θεϊκή σπίθα.» 
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Η διέγερση, έννοια και σύμβολο, 
καλλιτεχνική και ζωτική ανάγκη



Κι αν μεταφέραμε αυτή την έκθεση στην Ελλάδα, και μαζί της και τη θεϊκή 
σπίθα;, αναρωτηθήκαμε αμέσως μετά. Το Ίδρυμα Outset στήριξε αμέσως το 
εγχείρημα. Τότε όμως αποφασίσαμε ότι έπρεπε πρώτα να εισαγάγουμε την ιδέα: 
πρώτα η σκέψη, μετά τα έργα. Αυτή η σκέψη που επεξεργαστήκαμε σταδιακά, 
και της οποίας θα είναι φορείς όλοι οι σημερινοί ομιλητές, δε θα μπορούσε 
παρά να οργανωθεί γύρω από το έργο του Δημήτρη Δημητριάδη. Το «Beautiful 
Penis» στην Ελλάδα έγινε ως δια μαγείας «Καυλώνω σαν χώρα», αντιστροφή 
του θαυμάσιου κειμένου του Δημήτρη Πεθαίνω σαν χώρα. Από την πρώτη μας 
συνάντηση, ο Δημήτρης δήλωσε «παρών» στο εγχείρημα, το στήριξε, το διέδωσε, 
μας έφερε σε επαφή με τις προσωπικότητες κλειδιά αυτής της ημερίδας, και 
κυρίως με τον Ντένη Ζαχαρόπουλο: χωρίς τον άνθρωπο της «Πρώτης Εικόνας», δε 
θα ήμασταν σήμερα εδώ.   

Έτσι λοιπόν, αυτό το συμπόσιο, μας επιβλήθηκε, ως μια αναγκαιότητα. Κι αν τελικά 
το κείμενο του Δημήτρη Δημητριάδη Πεθαίνω σαν χώρα, το οποίο εκδόθηκε 
για πρώτη φορά το 1978, αποδείχθηκε ανατριχιαστικά προφητικό, θέλουμε 
σήμερα, όλοι μαζί να αντιστρέψουμε τα δεδομένα. Να σαρώσει ο πόθος! Και να 
σαρώσει τα πάντα στο πέρασμά του! Και πραγματικά γι’ αυτό είμαστε σήμερα 
εδώ, για να υπερασπιστούμε τον πόθο – μετά το κείμενο που έγραψε ο Δημήτρης 
Δημητριάδης για τη σημερινή ημερίδα – για τη ζωή στην πραγματικότητα.

Η διέγερση είναι ο πόθος, ο καταπιεσμένος πόθος, ο πόθος για τα πάντα 
αλλά για τη ζωή πάνω απ’ όλα, για την ομορφιά· η διέγερση είναι ευγένεια, 
είναι δημιουργία, είναι κίνηση. Είναι ποιητική υπό την έννοια της ελληνικής 
ποίησης, αποτελεί τη θεμελιώδη έμπνευση. Κι αν ο Homo Erectus – ο Δημήτρης 
Δημητριάδης για τον οποίο θα μιλήσει η Μαρία Ευσταθιάδη αλλά και ο 
Θεοδωράκης, ο Καζαντζάκης, ο Duram Adam στην Τουρκία, ο Victor Jara στη 
Χιλή, και τόσοι άλλοι – ο Homo erectus, έλεγα, είναι ένας άνθρωπος σε διέγερση 
– είναι πάνω απ’ όλα ένα άνθρωπος όρθιος – an erected man. Είναι εκείνος που 
ορθώθηκε και από τότε, προσπαθεί να ζήσει όρθιος. Ο Homo erectus είναι ο 
άνθρωπος που χτίζει. Που χτίζει ψηλά, πολύ ψηλά. Που μετατρέπει το σώμα του 
σε αρχιτεκτονική. Η αρχιτεκτονική διέγερση, μέσα από την αντοχή της πέτρας, 
του σκυροδέματος και του γυαλιού, αντισταθμίζει την ευθραυστότητα της 
ανθρώπινης διέγερσης. Ο Homo erectus είναι εκείνος που αντιστέκεται. Που 
αντιστέκεται στο γήρας και στον θάνατο ακόμα. Οι καλλιτέχνες, έλεγε ο Pascal 
Quignard, είναι οι φονιάδες του θανάτου. Ο Homo erectus είναι ο δημιουργός. Και 
τελικά, ο Homo erectus απαγγέλει και υμνεί… 
Οι δεσμοί ανάμεσα στο όργανο των ανδρών και τη δημιουργικότητά τους είναι 
αμέτρητοι. 

Έχω σπουδάσει ιατρική και αγαπάω το σώμα. Δε γινόμαστε γιατροί, χωρίς την 
αγάπη αυτή για το σώμα, το κέλυφός μας, τη φυλακή μας, τη μόνη δυνατή 
κατοικία μας εδώ κάτω. Το σώμα μάς ενώνει με την ύλη, η διέγερση ωστόσο πάει 
πέρα από την ύλη. Και μη φοβάστε, επειδή λέω αυτό, ότι πιστεύω πως μόνο οι 



άνδρες μπορούν να πάνε πέρα από την ύλη. Εμείς οι γυναίκες έχουμε τους δικούς 
μας τρόπους να «εγερθούμε». Η διέγερση για την οποία μιλάω προέρχεται από το 
σώμα και συμμετέχει σ’ αυτό,  αλλά απορρέει από το πνεύμα και ενώνει το σώμα 
με τον ουρανό. Υπό αυτό το πρίσμα, η διέγερση μπορεί να ιδωθεί ως πραγματική 
υπερβατικότητα. Εξ ου και η αναλογία, κυρίως, με την αρχιτεκτονική διέγερση, 
η επιθυμία για δημιουργία με στόχο να υπερβούμε την ανθρώπινη συνθήκη της 
περατότητας και της θνητότητάς μας. 

Η διέγερση, λοιπόν, έννοια και σύμβολο, καλλιτεχνική και ζωτική ανάγκη, περηφάνια 
και χαρά, γονιμότητα και μέλλον, λήθη των αλυσοδεμένων παρελθόντων μας και 
υπερβατικότητα. 
 
Και για να κλείσω, οι τελευταίες γραμμές ενός κειμένου που διάβασε ο Δημήτρης 
Δημητριάδης στο Παρίσι, την άνοιξη του 2013, με τίτλο Οι Άνθρωποι του Σπηλαίου. Δε 
χρειάζεται να σας πω για ποιο σπήλαιο μιλάει, ούτε ποιες αλυσίδες είναι πάντα έτοιμες 
να μας κρατήσουν δέσμιους. Ας διαβάσουμε όμως τον Δημητριάδη:

«Η μοναδική έξοδος από το σπήλαιο αλλά στο εσωτερικό του σπηλαίου, είναι η 
εξωτερίκευση της εσωτερικότητάς μας μέσω της δημιουργού πράξης, με όλες τις πιθανές 
έννοιες αυτής της λέξης, εκκινώντας από την υλική συνθήκη του κάθε ανθρώπου. Μόνο 
στην περίμετρο αυτής της σαρκικής συνθήκης είναι όλα πιθανά, ενώ χωρίς εκείνη, ως 
προϋποτιθέμενο και ανυπέρβλητο δεδομένο, τίποτα. Και το ύψιστο Αγαθό δεν είναι 
τίποτε άλλο απ’ ό, τι γεννήθηκε από τα σπλάχνα αυτής της σαρκικής μηχανής, μιας 
μηχανής ζωντανής που ούσα σαρκική, βιώνει τον πόνο και την έκσταση, μιας μηχανής 
που ουρλιάζει, εκσπερματώνει, σκέφτεται, φαντάζεται, δημιουργεί, δίνει ζωή, κοπιάζει και 
πεθαίνει.  
Βλέπω αυτούς τους φυλακισμένους, βλέπω τις αλυσίδες τους, όπως βλέπω εσάς.
 Όπως βλέπω τον εαυτό μου ανάμεσά σας. 
Με το ολόγιομο φεγγάρι από πάνω μας.»
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Rodolphe Imhoof, πρώην Πρέσβης, Πρόεδρος του Ιδρύματος 
για την Ιστορία της Ελβετίας στο εξωτερικό, Château de Penthes. 
Διδάκτωρ Νομικής (Πανεπιστήμιο της Γενεύης), εντάχθηκε στο 
Ελβετικό Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εξωτερικών (1973), κατείχε 
θέσεις με την Ελβετική Αντιπροσωπεία στον ΟΟΣΑ, την Ελβετική 
Πρεσβεία στο Πεκίνο, στον Διεθνή Δημόσιο Τομέα Δικαίου στη 
Βέρνη και υπήρξε Πρώτος Σύμβουλος, στις Ελβετικές πρεσβείες 
στην Ελλάδα και στη Γερμανία. Διορίστηκε Πρέσβης στην Κόστα 
Ρίκα (1996), στη Νικαράγουα και στον Παναμά (1996), διετέλεσε 
Πρέσβης και επικεφαλής της Διεύθυνσης Πολιτικών για την Ασία 
και την Ωκεανία στη Βέρνη (2002) και Πρέσβης της Ελβετίας στην 
Ταϊλάνδη, στην Καμπότζη, στο Λάος και στη Μιανμάρ (2006 -2009). 
Ο Rodolphe Imhoof είναι συγγραφέας πολλών επιστημονικών 
δημοσιεύσεων, καθώς και άρθρων σχετικά με την εξωτερική πολιτική 
του συνταγματικού καθεστώτος της Ελβετίας.
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«Η τέχνη είναι ο πρώτος σύντροφος του ανθρώπου, αποτελεί το πρώτο του βήμα. Μέσω 
της τέχνης ο άνθρωπος κατάφερε να αποτυπώσει και να διατηρήσει την πρώτη του 
σκέψη» 
Δημήτριος Ευαγγελίδης, στο «Η Ελληνική τέχνη».

Για να δημιουργήσει ο άνθρωπος σηκώνεται, «εγείρεται», περπατάει και προχωράει. 
Θέτει εαυτόν σε κίνηση. Είναι η πρώτη του πράξη· ένα βήμα δημιουργού. Κάθε 
ανθρώπινη πράξη είναι δημιουργός, ακόμα και η καταστροφή. Η ελληνική ιστορία, 
η λογοτεχνία της, οι εικαστικές της τέχνες το αποδεικνύουν περίτρανα. Η τέχνη είναι 
συνεπώς ο πρώτος σύντροφος του ανθρώπου που έχει σηκωθεί, του δημιουργού, 
και σφυρηλατεί την κοινωνία μέσα στην οποία ζει, ενώ ανάγεται επίσης και σε μέσο 
για την έκφρασή της. Ο άνθρωπος εξελίσσεται στον ρυθμό αυτής της κοινωνίας, 
προσαρμόζεται, ή εγείρεται εναντίον της, αυτό που ο Μίκης Θεοδωράκης αποκαλεί 
«πολιτιστική επανάσταση».

Κάθε μορφή πολιτισμού, η εκδήλωση του ανθρώπου μέσα στην «πόλη», είναι 
συνεπώς εξόχως πολιτική. Οι άνθρωποι που φιλοδοξούν να ασκήσουν εξουσία, να 
διευθύνουν, να διαμορφώσουν μια κοινωνία το έχουν καταλάβει καλά. Ο πολιτισμός 
συμμετέχει στην εξουσία. Κινητήριος δύναμη και ταυτόχρονα καταναλωτής 
πολιτισμού, ο άνθρωπος οικοδομεί και δείχνει τον δρόμο στους άλλους δημιουργούς.  
Υπό αυτή την έννοια, η τέχνη σε μία κοινωνία σμιλεύεται στον ρυθμό των εντάσεων 
μεταξύ όλων των μελών της, στον ρυθμό των εξελίξεων, των αλλαγών, των κρίσεων. 
Η καλλιτεχνική έκφραση φτάνει στο απόγειό της τις στιγμές της κρίσης, των πολέμων, 
των συγκρούσεων. Κάθε δημιουργία, λοιπόν, κάθε τέχνη, κάθε πολιτισμός είναι εξ 
ορισμού πολιτικός και «επαναστατικός».

1. Για να δημιουργήσει, ο άνθρωπος σηκώνεται. Στέκεται στα πόδια του. Κατόπιν 
προχωράει.
Βρίσκεται, λοιπόν, σε κατάσταση «διέγερσης» για να οικοδομήσει, αρχικά την ίδια 
του τη ζωή, στη συνέχεια το περιβάλλον του το οποίο διαμορφώνει μέρα με τη μέρα. 
Έτσι, εξελίσσεται σε δημιουργός.

Κάθε ανθρώπινη πράξη είναι δημιουργός, ακόμα και η καταστροφή. Ακόμα και για 
την καταστροφή πρέπει να σηκωθείς, να σταθείς στα πόδια σου και να περπατήσεις. 
Να προχωρήσεις. (Παραδείγματα: οι πολεμιστές της Ιλιάδας, ο Αλέξης Ζορμπάς μετά 
την καταστροφή του τελεφερίκ: σηκώνεται για να επινοήσει τον τρελό του χορό, το 
συρτάκι).
Κάθε πράξη δημιουργίας ενός έργου τέχνης είναι κι αυτή μια «περιπέτεια». Εξ ου 
και η ρήση του Ζωρζ Μπρακ, ο οποίος έλεγε «Ρίχνομαι στην περιπέτεια για να 
ανακαλύψω το μυστήριο των πραγμάτων, το μυστικό τους. Περιμένω την αποκάλυψή 
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Η σημειολογία της διέγερσης στην πολιτική



του». Ο ίδιος ο Μπρακ άλλωστε, έγραφε σε μια επιστολή του προς τον Ρενέ 
Σαρ (πρόκειται για την πέμπτη σκέψη) ότι στην τέχνη, όταν τοποθετούμαστε 
ως δημιουργοί, πρέπει να «ξεκινήσουμε από το χαμηλότερο σημείο ώστε να 
έχουμε μια ελπίδα να ανυψωθούμε». Να σηκωθούμε λοιπόν. Να ορθωθούμε. Να 
εγερθούμε. 

Η «διέγερση» δεν είναι ίδιον του ανθρώπου. Τα λουλούδια, τα δέντρα είναι κι αυτά 
όρθια· τα ζώα ορθώνονται για να ζήσουν τη ζωή τους. Έτσι λοιπόν, η «διέγερση» 
είναι συνώνυμο της δράσης, της κάθε δράσης, πλην της παραίτησης, του 
θανάτου. Εξ ου και η χρήση της «διέγερσης» ως συμβόλου γονιμότητας, ζωής. Το 
φυτό μαραίνεται, λυγίζει για να πεθάνει· το ζώο ξαπλώνει για να ζήσει τον θάνατό 
του. 

2. Εάν η τέχνη είναι ο πρώτος σύντροφος του ανθρώπου που έχει σηκωθεί, 
του ανθρώπου που προχωράει, αποτελεί επίσης και τον πρώτο πυλώνα μιας 
κοινωνίας που συγκροτείται. Όταν ο Προμηθέας έδωσε τη φωτιά στους 
ανθρώπους, έφτιαξε ένα έργο τέχνης. Δημιούργησε. Έδωσε τη σπίθα, τη φλόγα 
του πολιτισμού στις πρώτες του εκφάνσεις. Και όπως καταδεικνύει και ο Ρενέ 
Ζιράρ στο βιβλίο-σταθμό Les origines de la culture (Οι καταβολές του πολιτισμού), 
ο πολιτισμός μιας συγκεκριμένης κοινωνίας, η προσήλωση των συμμετεχόντων 
στην «πόλη» παίρνουν τη μορφή τελετουργικού.  Όλες οι εκφάνσεις της 
δημιουργίας ελέγχονται, υποτάσσονται, ακόμα και ενορχηστρώνονται, θα έλεγα, 
από την εν λόγω κοινωνία (σελ. 83 ο.π.). Υπάρχει λοιπόν μοιραία ενότητα, ακόμα 
και ομοουσιότητα ανάμεσα στον πολιτισμό και την ανάπτυξη, την πρόοδο, την 
εξέλιξη των κοινωνιών. 

3. Ο καλλιτέχνης, ως δημιουργός, θα αναγκαστεί λοιπόν, όπως και ο Προμηθέας, 
να ορθωθεί ενίοτε βίαια, να εγερθεί ενάντια στους κανόνες που έχει θεσπίσει 
μια κοινωνία. Υπό αυτή την έννοια, κάθε δημιουργική έκφραση είναι εξ ορισμού 
βίαιη, βίαιη για τον δράστη, για τον δημιουργό, αλλά και για τον καταναλωτή.
Κάθε δημιουργία γεννάει συνεπώς μια κρίση  μέσα απ’ την οποία εξελίσσονται 
τα μέλη της κοινωνίας. Βιώνουμε την κρίση, αλλά συμμετέχουμε επίσης και 
στην έξοδο απ’ αυτήν. Οι καλλιτέχνες μπορούν έτσι να επιλέξουν είτε να 
εκθέσουν τα έργα τους σε αίθουσες εκτός του καθιερωμένου κυκλώματος 
(o[ )  είτε απορριφθέντων έργων, ορμώμενοι από τη μη αποδοχή, τη μη ανοχή 
των κανόνων που επιβάλλει η κοινωνία από την οποία αντλούν. Δημιουργούν 
μια κρίση. Η κρίση τρέφει τη δημιουργία τους. Ή αλλιώς παρατηρούν την 
υποβόσκουσα κρίση, πραγματική ή φανταστική, κρίση της φύσης, του 
περιβάλλοντος, της κοινωνίας, των ηθών και την περιγράφουν ή εμπνέονται απ’ 
αυτήν. 

4. Οι καλλιτέχνες συμμετέχουν έτσι ή βιώνουν την κρίση, υποδαυλίζουν την 
υποβόσκουσα κίνηση μέσω των επαναστατικών τους πράξεων, ούτως ώστε οι 
δημιουργίες τους να αποτελέσουν την έκφραση αυτής την νέας κοινωνίας που 



σφυρηλατούν. Η τέχνη, λοιπόν, δεν είναι ποτέ στατική. Ακόμα κι όταν σβήνει ένας 
πολιτισμός, ό,τι απομένει, τα έργα, διαπνέονται από ένα πνεύμα που τους εμφύσησε 
ο δημιουργός. Ένα πνεύμα που ο καινούργιος άνθρωπος αναζητά. Το πνεύμα αυτό 
μας επιτρέπει να συλλάβουμε, να κατανοήσουμε τα κίνητρα, την πορεία, το μήνυμα 
του αρχικού δημιουργού. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, κάθε «έργο» αποπνέει τη δική του 
ευφυΐα (Ευαγγελίδης). Εναπόκειται σε μας να την εντοπίσουμε. Ο  «θεατής», εκείνος 
που βρίσκεται εκτός του έργου, που το συλλαμβάνει με τα εξωτερικά του όργανα, 
με τα μάτια, τα αυτιά, ίσως και με τα χέρια, πρέπει να το οικειοποιηθεί, μέσω της 
σκέψης, του συναισθήματος ή της απόρριψης ώστε να καταλάβει την κοινωνία που 
αποτυπώνει, που αναπαριστά. Πρέπει λοιπόν να το συλλάβει. Έτσι, τα πρώτα όργανα 
που δημιούργησε ο άνθρωπος, τα πρώτα εργαλεία εξελίχθηκαν σε αντικείμενα 
τέχνης, η έκφραση της κατάστασης ενός συγκεκριμένου πολιτισμού, μιας κουλτούρας 
μέσα στην οποία τα ενσωμάτωσε ο δημιουργός τους. 

5. Στο διάσημο έργο του Culture et dimensions politiques (Flammarion 1973) 
(Πολιτισμός και πολιτικές διαστάσεις), ο Μίκης Θεοδωράκης καταδεικνύει περίτρανα 
ότι η τέχνη, ο πολιτισμός δεν μπορούν να γίνουν αντιληπτά παρά μόνο στο πλαίσιο 
μιας κοινωνίας την οποία εκφράζουν. Ο άνθρωπος που έχει σηκωθεί δεν είναι ποτέ 
στατικός. Βρίσκεται σε αέναη κίνηση. Ο πολιτισμός, λοιπόν, είναι η ίδια η ουσία 
της εξέλιξης του ίδιου του ανθρώπου, είτε ως δημιουργού είτε ως καταναλωτή 
πολιτισμού.

Οι πολιτικοί, οι οποίοι έχουν ως στόχο να πάρουν την εξουσία, να καθοδηγήσουν, να 
διαμορφώσουν την κοινωνία (καθ’ εικόνα του εαυτού τους;), το έχουν καταλάβει καλά. 
Η πολιτική διάσταση του πολιτισμού (η πολιτική το απόσταγμα εκείνου που θέλει και 
που βιώνει η «πόλις», η πολιτεία, η κοινωνία για την οποία γίνεται λόγος) βρίσκεται, 
λοιπόν, στην  καρδιά της υπό διαμόρφωση κοινωνίας. Αυτή η διάσταση γίνεται 
ιδιαιτέρως έντονη σε καιρούς κρίσης, όταν μια κοινωνία βρίσκεται σε σταυροδρόμι. 
Ο πολιτισμός αποτελεί τότε μέρος των παραμέτρων, χαράσσει δρόμο, προτάσσει 
επιλογές. Υπό αυτή την έννοια, οι άνθρωποι που δημιουργούν, οι καλλιτέχνες, εκείνοι 
που κατασκευάζουν και ανεγείρουν, είναι φορείς του μέλλοντος για μια κοινωνία. Και 
διαπράττουν «πολιτική» πράξη.

Ο ελληνικός πολιτισμός, στην εξέλιξή του μέσα από τις κρίσεις, τους πολέμους, τις 
εισβολές, τις «κατοχές», ακόμα και μέσα από την αργή διαδικασία της οικοδόμησης 
ενός στέρεου ανεξάρτητου κράτους, αποτελεί κατά τη γνώμη μου το κατ’ εξοχήν 
ευρωπαϊκό παράδειγμα πολιτικού πολιτισμού. Είναι λοιπόν απολύτως φυσιολογικό να 
βρίσκεται σε αέναη κίνηση, σε αέναη αναζήτηση της ταυτότητάς του. Είναι «όρθιος», 
«σε διέγερση». Προχωράει. Σήμερα, όπως και χθες. 

6. Η κοινωνικοοικονομική και πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα του σήμερα είναι 
επιβλαβής. Θα μπορούσαν να μου αντιτάξουν ότι υπό αυτές τις συνθήκες, είναι 
δύσκολο κανείς να χτίσει, να ανεγείρει, να ορθώσει, να δημιουργήσει εκ νέου. Κάτι 
τέτοιο δεν ισχύει. Διότι κάθε κρίση παρουσιάζει πάντα τεράστιες ευκαιρίες. Φτάνει 
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να ξέρεις να τις αρπάξεις για να ξαναβρείς τον δρόμο της δημιουργίας. Σε όλα 
τα επίπεδα.  Αυτό άλλωστε είναι και το πνεύμα που διαπνέει αυτό το συμπόσιο, 
όπως οι πρόσφατες ενέργειες της ελβετικής Επιτροπής για την αναστήλωση 
του Παρθενώνα. Η εκ νέου κατάδυση στις αξίες που συνθέτουν ένα έθνος, έναν 
πολιτισμό, η ανάπτυξη της επινοητικότητας του ανθρώπου τη στιγμή που βιώνει 
μια βαθιά κατάθλιψη, αποτελούν δώρα ανεκτίμητης αξίας. 

Οι μεγάλες εποχές της καλλιτεχνικής δημιουργίας, τα μεγάλα κινήματα, 
αποτελούσαν πάντα τους καρπούς μιας κρίσης, η οποία δεν ήταν παρά η 
αποφασιστική στιγμή, το σημείο καμπής μιας εξέλιξης. Αυτό συνέβη σε όλους 
τους πολιτισμούς: η τέχνη, η δημιουργία, ο πολιτισμός οδήγησαν στην ανόρθωση 
μιας κοινωνίας, ενώ αντιθέτως η απουσία τους μια δεδομένη στιγμή, επέφερε 
τον θάνατο, τον αφανισμό μιας κοινωνίας. (Αναγέννηση μετά τον Μεσαίωνα· 
πολιτισμός της «βιομηχανικής επανάστασης», τα παραδείγματα της Κόστα Ρίκα σε 
αντιδιαστολή με τη Νικαράγουα τις δεκαετίες ΄70,  ΄80).

7. Η κοινωνία αποτελεί το απόσταγμα των ανθρώπων που τη συνθέτουν. Από 
την άλλη μεριά, ο άνθρωπος που έχει σηκωθεί είναι εξ ορισμού δημιουργός. Το 
είδαμε. Το ίδιο το γεγονός ότι είναι όρθιος, σε «διέγερση», είναι τότε ευχαρίστηση, 
χαρά. Απεκδύεται τα κουρέλια του, ό,τι τον βασανίζει καθημερινά, από τη στιγμή 
που μέσα από τις πράξεις του, από τη σκέψη του, από το συναίσθημά του 
συμμετέχει πλήρως στην εξέλιξη της τέχνης και του πολιτισμού της κοινωνίας 
στην οποία ζει.
Αυτό εκφράζει ο Θεοδωράκης (σελ. 342) όταν γράφει ότι «αυτή η κίνηση δεν 
μπορεί να ιδωθεί χωρίς «πολιτιστική επανάσταση», η οποία θα λειτουργήσει ως 
βάση για τη βαθιά αλλαγή στην κοινωνία, ή όπως είδαμε προηγουμένως, την 
αλλαγή του ίδιου του ανθρώπου.» Έτσι λοιπόν, κάθε δημιουργία, κάθε τέχνη, 
κάθε κουλτούρα είναι εξ ορισμού «επαναστατική». Συνεπάγεται την κίνηση, 
την αλλαγή. Συχνά μέσα από τον πόνο. Ωστόσο, δεδομένου ότι οι δημιουργοί 
προκαλούν την πολιτιστική επανάσταση και συμβάλλουν την ίδια στιγμή στην 
έκβασή της, κάθε επανάσταση μετατρέπεται τελικά σε θεσμό. Θα επιτρέψει, 
τελικά, την επανάκτηση της κοινωνικής συνοχής και στη συνέχεια, μέσα από 
μια αέναη, συνεχή κίνηση θα οδηγήσει εκ νέου σε μια καινούργια κρίση. Γιατί το 
διώνυμο «δημιουργία-καταστροφή» είναι αδιάρρηκτο.

8. Όπως «κάθε κουλτούρα είναι προϊόν του θρησκευτικού» (Ζιράρ ο.π. σελ. 145) 
για να γίνει αποδεκτή, θα πρέπει η ίδια να παλέψει, να αποκλείσει κάθε άλλη 
μορφή αναπαράστασης (J. Dubu[et). Έτσι, ο πολεμιστής καταστρέφει για να 
ξαναδημιουργήσει. Αυτό ήθελε να αναπαραστήσει ο Ορλάν με τον ξαπλωμένο 
κορμό του, τα κομμένα πόδια ανοιχτά, το πέος σε στύση με τίτλο «η καταγωγή 
του πολέμου», που παρουσιάστηκε στην έκθεση «Masculin-Masculin» του 
Μουσείου Ορσέ. Έπρεπε να προηγηθεί η καταστροφή των ρωμαϊκών καθεδρικών 
ναών, ώστε να μπορέσουν οι δημιουργοί της νέας κοινωνίας να φτιάξουν τους 
γοτθικούς καθεδρικούς ναούς. Έπρεπε να καούν ολόκληρες πόλεις από ξύλο για 



να σκεφθεί ο άνθρωπος να τις αναστηλώσει από πέτρα. Τα παραδείγματα βρίθουν. 
Σε όλους τους πολιτισμούς η καταστροφή ήταν και είναι η μαμή της δημιουργίας. 

9. Αν πιστέψουμε τον Νίτσε (Η Γέννηση της τραγωδίας : από το πνεύμα της μουσικής), 
μόνο οι Έλληνες κατάφεραν να συγκεράσουν τους δύο πόλους της τέχνης, όπως 
τους ορίζει εκείνος, την αρμονία, το μέτρο, την ομορφιά από τη μία – παιδιά του 
Απόλλωνα – τον πόνο, τη μέθη, την αποσύνθεση από την άλλη – απόγονοι του 
Διονύσου. Θα μπορούσαμε να πούμε, προχωρώντας τη σκέψη μου, «δημιουργία και 
καταστροφή». Ή μάλλον το αντίστροφο, αφού συχνά η καταστροφή προοιωνίζεται 
τη δημιουργία, την παράγει, γίνεται η ατμομηχανή της. 

Οι Έλληνες τα κατάφεραν στο παρελθόν, θα τα καταφέρουν και στην παρούσα 
συγκυρία, η οποία σε κάθε περίπτωση είναι πολύ λιγότερη τραγική από άλλες 
καταστάσεις που γνώρισαν και ξεπέρασαν. Μια τσακισμένη κοινωνία στέκεται ξανά 
στα πόδια της μέσα από τη στράτευση των μελών της στη σκέψη και τον πολιτισμό.

Παρόλο που η εικόνα είναι τολμηρή, θα χρησιμοποιήσω την εικόνα του Χριστού 
στον Σταυρό, η οποία έχει αναπαρασταθεί ουκ ολίγες φορές ανά τους αιώνες στις 
χριστιανικές μας κοινωνίες. Ο Σταυρός υψώθηκε στον Γολγοθά. Μέσω αυτού του 
Σταυρού αναστήθηκε ο Χριστός. «Αν-έστησε» τη ζωή. Χωρίς σταυρό, δεν υπάρχει 
ανάσταση. Χωρίς δημιουργία, δεν υπάρχει ζωή. (Μήνυμα του Ν. Καζαντζάκη στο 
Ο Χριστός ξανασταυρώνεται).

Η αρχή του θανάτου και της αναγέννησης αποτελεί λοιπόν την κινητήρια δύναμη 
κάθε δημιουργίας, αφού «εάν ο κόκκος του σιταριού που πέφτει στη γη δεν 
αποθάνει, αυτός μένει μόνος του.» (Ιωάννης, 12-24).
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Κλινική Ψυχολόγος, επιστημονική υπεύθυνη του Συμβουλευτικού 
Σταθμού και της Τηλεφωνικής Γραμμής για το AIDS (ΚΕΕΛΠΝΟ) όπου 
εργάζεται από το 1992. 
Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του ΕΚΠΑ και σπούδασε σε 
προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο (Maîtrise, D.E.A., D.E.S.S.) Κλινική 
Ψυχολογία και Ψυχοπαθολογία στο Πανεπιστήμιο Paris V-Réné Descartes. 
Έχει ολοκληρώσει την εκπαίδευσή της στην Ελληνική Ψυχαναλυτική 
Εταιρεία. 
Στο πλαίσιο της συνεχούς εκπαίδευσης, έχει ειδικευτεί στην ψυχολογική 
στήριξη ατόμων και οικογενειών που αντιμετωπίζουν απειλητική 
για τη ζωή ασθένεια (Μέριμνα). Είναι ιδρυτικό μέλος της Εταιρείας 
Ψυχαναλυτικών Μελετών για την Εφηβεία «Ο Ένηβος». Ως κλινική 
ψυχολόγος έχει εργαστεί σε διάφορες δομές στη Γαλλία και στην Ελλάδα 
και έχει διευθύνει ή συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα εντός και 
εκτός Ελλάδας. Ως εκπαιδεύτρια ενηλίκων (ΕΚΕΠΙΣ) διδάσκει σε
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προγράμματα κατάρτισης για την ψυχική υγεία.



«Κάθε άνθρωπος μέσα στην ψυχική του πολυπλοκότητα
είναι ένα έργο τέχνης».

 J. Mc Dougall, 
“Plaidoyer pour une certaine anormalité”, 1978: 15

Τα ζητήματα της σεξουαλικότητας και της δημιουργίας βρίσκονται στο επίκεντρο της 
ψυχαναλυτικής σκέψης και θεωρίας. 

Η καλλιτεχνική δημιουργία στην ευρύτερη έννοιά της, ως προϊόν της δυναμικής 
αλληλεπίδρασης ψυχικών και εξωτερικών παραγόντων και ως μέσο έκφρασης και 
αναπαράστασης των πιο μύχιων επιθυμιών, συγκρούσεων και φόβων, απασχόλησε 
τον Φρόυντ και τους επιγόνους του. Στο ύστερο δε έργο του, με αφετηρία την 
κλινική εμπειρία αλλά και τα φαινόμενα βίας και καταστροφής που σφραγίζουν τον 
ευρωπαϊκό κόσμο στις απαρχές του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, ο Φρόυντ στρέφει την 
προσοχή του στις δυνάμεις  που αντιμάχονται τη σεξουαλικότητα και ειδικότερα 
στη διαπλοκή των δυνάμεων της ζωής με εκείνες της καταστροφικότητας, δυνάμεις 
που δρουν ενάντια στο άτομο και στον πολιτισμό. Αυτή η διαπλοκή, έτσι όπως 
εκδηλώνεται στα ψυχικά, κοινωνικά και πολιτισμικά φαινόμενα σήμερα, κινεί όλο και 
περισσότερο το ενδιαφέρον των ψυχαναλυτών. 

Στο πλαίσιο της θεματικής του συνεδρίου, μέσα από την παρουσίαση  ορισμένων 
κομβικών σημείων της ψυχοσεξουαλικής εξέλιξης, συζητούνται :

   διαχείρισης –σε ψυχικό επίπεδο– της ματαίωσης καθώς και της ικανότητας 
   αναμονής ·

   και των γυναικών· 

   προϋποθέσεις αυτής της δυναμικής αλλά και επίπονης διαδικασίας μέσα από 
   την οποία χαράσσεται σταδιακά ο δρόμος προς την αυτονόμηση και προς  την 
   απόκτηση μιας προσωπικής ταυτότητας.

Κάτω από αυτό το πρίσμα προσεγγίζεται η δύναμη της επιθυμίας και της 
σεξουαλικότητας στη δημιουργική διαδικασία και στην καλλιτεχνική δημιουργία 
ειδικότερα καθώς και ο ρόλος της πατρικής λειτουργίας για την πρόσβαση στη 
δημιουργία πολιτισμού.
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Η δυναμική της επιθυμίας και της δημιουργίας - ψυχαναλυτική προσέγγιση



Δημήτρης Παλαιοκρασσάς, ιστορικός τέχνης και καλλιτεχνικός 
σύμβουλος. Διετέλεσε καλλιτεχνικός σύμβουλος σε ιδιωτικές συλλογές 
καθώς και στην Τράπεζα Πειραιώς, στον Σύνδεσμο Ελληνικών 
Βιομηχανιών και της Εταιρικής συλλογής της Ελληνικής Εταιρείας 
Εμφιαλώσεως / Coca-Cola. Σύμβουλος για την Ελληνική Τέχνη στον 
Όμιλο του Fine Art Fund (Ηνωμένο Βασίλειο), ένας από τους κορυφαίους 
ομίλους στην παγκόσμια αγορά των επενδύσεων και παροχής 
συμβουλών στον τομέα της τέχνης. Από το 1992 μέχρι το 1997 ήταν ο 
καλλιτεχνικός σύμβουλος της Midland Bank (νυν HSBC) στην Αθήνα. Από 
το 1991 μέχρι το 1992 εργάστηκε με τις Salander-O’Reilly Galleries στη 
Νέα Υόρκη και στο Βερολίνο .  
Πρόσφατες επιμέλειες εκθέσεων: «Martin Kippenberger (1953-1997): A 
Cry for Freedom” στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης (2013), “Echoes of Si-
lence” (2013), συν-επιμέλεια με τον Douglas Fogle (Ίδρυμα Neon, Remap 
4), “Heart of Darkness” (2013), Kendell Geers και Μάρω Μιχαλακάκου 
(Ίδρυμα Neon, Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου 2013).

Δ
Η

Μ
Η

ΤΡΗ
Σ

Π
Α

Λ
Α

ΙΟ
ΚΡΑ

ΣΣΑ
Σ



To συλλλογικό πνεύμα των αρχαίων Ελλήνων, ήδη από την εποχή που ιδρύθηκαν 
οι πρώτες αποικίες στη Mεσόγειο το χαρακτήριζε ένας πανανθρώπινος πολιτισμός. 
Αυτό το ίδιο διεθνές πνεύμα είναι που προσανατόλισε ‘Ελληνες σαν τον Σταύρο 
Νιάρχο και τον Βασίλη Γουλανδρή στις αρχές του 20ου αιώνα να δημιουργήσουν 
συλλογές που μεταγενέστερα έγιναν από τις πιο γνωστές παγκοσμίως. Υπήρξαν 
οι ιδρυτές ενός ρεύματος το οποίο συνεχίζει μέχρι σήμερα μέσα από τις συλλογές 
του Δάκη Ιωάννου και του Δημήτρη Δασκαλόπουλου. Κοινό στοιχείο σε αυτές τις 
ιδιαίτερα σημαντικές συλλογές είναι το γεγονός ότι ταξίδεψαν την ελληνικότητα 
πέρα από τα σύνορα και την πρόβαλλαν στη διεθνή καλλιτεχνική σκηνή. Δεν πρέπει 
να ξεχνάμε και την προσφορά του Αλέξανδρου Ιόλα, ως συλλέκτη και μεταπράτη 
έργων τέχνης που προνοητικά υποστήριξε κάποιους από τους σημαντικότερους 
καλλιτέχνες του 20ου αιώνα.
 
Ως σύμβουλος της συλλογής του Δ. Δασκαλόπουλου, θα κάνω μια περιγραφή 
της εικοσάχρονης πορείας της, περιλαμβάνοντας την παρουσίασή της στα τρία 
μουσεία, στο Whitechapel Gallery, στο Guggenheim Bilbao και στη National Gal-
lery της Σκωτίας. Θα περιγράψω τη λογική της συλλογής του σε συνδυασμό με τον 
μη κερδοσκοπικό οργανισμό ΝΕΟΝ, ιδρυτής του οποίου είναι ο ίδιος ο Δημήτρης 
Δασκαλόπουλος. Θα αναφερθώ επίσης, πως το να συγκεντρώσει κανείς μια 
συλλογή, δηλαδή να συλλέγει, να διατηρεί και να παρουσιάζει έργα τέχνης που 
δημιουργήθηκαν τόσο στο παρελθόν όσο και στο μέλλον, μπορεί πραγματικά να 
συμβάλλει στο σχεδιασμό  ενός ουσιαστικού μέλλοντος που θα κυοφορεί αληθινά 
νοήματα. 
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Το στ(ύ)σιμο μιας συλλογής ως ελπίδα για το μέλλον



Ντένης Ζαχαρόπουλος, ιστορικός της τέχνης, επιμελητής εκθέσεων, 
καλλιτεχνικός διευθυντής του Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης 
Τέχνης Θεσσαλονίκης (από το 2006). Ειδικεύτηκε δίπλα στον Jean Cas-
sou, Gaëtan Picon, Roland Barthes, Christian Metz και Louis Marin, στο 
Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (Παρίσι). Ήταν ο πρώτος 
διευθυντής του Domaine de Kerguéhennec (1992 - 1999), που ίδρυσε 
το 1986 με την Françoise Chatel. Διετέλεσε Γενικός Επιθεωρητής των 
Εικαστικών Τεχνών του Υπουργείου Πολιτισμού και Επικοινωνίας της 
Γαλλίας (1999-2000), συν-διευθυντής της Documenta IX, (Kassel,1992), 
επιμελητής του Γαλλικού περιπτέρου (48η Μπιενάλε της Βενετίας,1999).
Έχει διδάξει διαδοχικά (από το 1980), στην Ελβετία, στην Αυστρία, στη 
Γαλλία, στην Ολλανδία, στην Ελλάδα. Είναι συγγραφέας πολλών βιβλίων 
για τη σύγχρονη τέχνη. Ήταν ο σύμβουλος του AFAA, του Υπουργείου 
Εξωτερικών, του Fonds National d’art Contemporain, Frac Nord/Pas 
de Calais και Champagne-Ardennes, σύβουλος στην επιτροπή για 
την παιδεία των καλλιτεχνικών σπουδών του Υπουργείου Δημόσιας 
Eκπαίδευσης στην Ελβετία, του Υπουργείου Πολιτισμού στην Ισπανία, 
του PS1 στη Νέα Υόρκη και του Υπουργείου Πολιτισμού, Τουρισμού και 
Αθλητισμού στην Ελλάδα.
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«Βέβαια το συμβάν δεν είναι ούτε υπόσταση ούτε τυχαίο, ούτε ποιότητα ούτε διαδικασία· 
το συμβάν δεν ανήκει στην τάξη των ενσώματων πραγμάτων. Κι όμως δεν είναι καθόλου 
άυλο· δεν ενεργεί, δεν είναι αποτέλεσμα παρά μόνο στο επίπεδο της υλικότητας έχει τη 
θέση του και συνίσταται στη σχέση, στη συνύπαρξη, στο διασκορπισμό, στην τομή, στη 
συσσώρευση, στην επιλογή υλικών στοιχείων· δεν είναι καθόλου ούτε η ενέργεια ούτε 
η ιδιότητα ενός ενσώματου· παράγεται σαν αποτέλεσμα ενός υλικού διασκορπισμού 
και μέσα σ› αυτόν. Ας πούμε πως η φιλοσοφία του συμβάντος θα πρέπει να προχωρήσει 
στην, κατά πρώτη προσέγγιση, παράδοξη κατεύθυνση ενός υλισμού του ασώματου».

Μισέλ Φουκώ, «Η τάξη του λόγου» (Εκδόσεις Ηριδανός, Μτφ. Μηνάς Χρηστίδης)

Η σεξουαλική διέγερση δεν είναι ούτε δημιουργός πράξη, ούτε γενεσιουργός πράξη, 
ούτε σύμβολο. Η διέγερση είναι αληθινή υπό την έννοια ότι είναι υλική περισσότερο 
από ουσιαστική, και ότι συνδέεται με μια πράξη ζωής και μια ανεξήγητη εκδήλωση 
του ζώντος, ασύλληπτη (και όπως συχνά λέμε για τα έργα τέχνης: αναπαλλοτρίωτη). 

Αντιλαμβάνομαι λοιπόν τη σχέση μεταξύ τέχνης και διέγερσης όχι υπό το πρίσμα 
του «δημιουργού» αλλά του «θεμελιωτή», εκείνου που εγείρει, εκείνου που εγείρεται, 
εκείνης της θεμελιώδους διέγερσης.  Αυτό που συνιστά συμβάν στο «γεγονός» 
και στην «παραγωγή έργου» πόρρω απέχει από τη δημιουργό διαδικασία. Αυτό 
το γεγονός εγγράφεται στην ασύλληπτη στιγμή του τυχαίου, στο στιγμιαίο της 
διέγερσης· ένα γεγονός που περισσότερο αποστρέφεται παρά στρέφεται προς τη 
μητρική κοιλιά και τον πατρικό φαλλό. Αντιθέτως, εδώ πρόκειται για το γεγονός 
του εραστή, του άλλου, του αγνώστου, του ξένου, κι αυτό ακριβώς είναι που 
αντιλαμβάνομαι σε πρώτο χρόνο ως εκείνο που συνιστά γεγονός: την κατάλυση 
της οικογενειακής ιεραρχίας και του γενεσιουργού σώματος και τη στροφή προς 
τον απρόσμενο χώρο της επιθυμίας του αγνώστου, του άλλου που δε συνδέεται 
διαλεκτικά με το ίδιο.  Η διέγερση, όταν απευθύνεται σ’ αυτό το άλλο, αποτελεί μια 
φυγή προς τα μπροστά κάθε αντικειμένου και κάθε σώματος. Είτε λέγεται οργασμός 
είτε dripping, ξεχύνεται πέρα από το σώμα όπως και πέρα από τη χώρα, τη γλώσσα, 
την παραγωγή, την αναπαραγωγή, την οικογένεια, την ταυτότητα. Και αυτό ακριβώς 
το συμβόλαιο που ανανεώνεται αδιάκοπα της αντιστροφής του εαυτού μας σε 
κάποιον άλλον, αυτό το πέρασμα πέρα από, αυτή η είσοδος στον χώρο του άλλου 
ως ξαφνικός θάνατος του εαυτού μας και ταυτόχρονα ως επιστροφή στον εαυτό μας 
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Το γεγονός ενάντια στο αντικείμενο: 
Η στύση ή o υλισμός του ασώματου



αλλά με την εμπειρία πια της ετερότητας, είναι που καθιστά τη διέγερση θεμελιώδες 
γεγονός μιας δύναμης που ξορκίζει τον θάνατο και επανέρχεται από κάθε θάνατο, 
μέσα από τη θέσπιση του δικαιώματος στην υλικότητά του, στην κίνησή του, στην 
ελεύθερη διάθεση του εαυτού μας έξω και μακριά από οποιοδήποτε σωματικό και 
φυσικό περιορισμό. 

Έτσι αντιλαμβάνομαι το θέμα αυτής της συνάντησης όπου κληθήκαμε όχι για να 
διεγερθούμε συλλογικά μέσα από  μια φιλοφρονητική σχέση, αλλά αντιθέτως, για 
να προασπίσουμε το δικαίωμα του να καυλώνουμε για τον άλλον, παραιτούμενοι 
από οποιονδήποτε περιορισμό του εαυτού μας και οποιαδήποτε σωματικότητα. 
Πρέπει να αποδεσμευτούμε από οποιουδήποτε τύπου προσάρτηση αυτού του 
άπιαστου γεγονότος μέσα από μια  διαχειριστική και επιχειρησιακή προσέγγιση και 
να το βιώσουμε ως μια εξόχως αποδεκτή έξοδο από το σώμα και τον εαυτό μας. Έτσι 
λοιπόν, η διέγερση εδώ γίνεται αντιληπτή ως μια ξαφνική κίνηση η οποία οδηγεί 
μια χώρα όπως κι ένα σώμα να μην έχουν υλική υπόσταση παρά μόνο μέσα από το 
γεγονός  της φυσικής τους συμμετοχής στον κόσμο από τη στιγμή που υπερπηδούν 
τα γεωγραφικά ή ανατομικά όρια του στατικού σώματος. Τίθενται σε ισχύ από τη 
στιγμή που υπερκερνούν ή παραβιάζουν τα όριά τους – τα σύνορά τους οι χώρες – 
για να μην ξανακλειστούν στον εαυτό τους αλλά να ανοιχτούν στον άλλον, στον 
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Σάγνωστο, στον ξένο.



 

Vincent Cespedes, φιλόσοφος και συγγραφέας πολλών βιβλίων, 
συμπεριλαμβανομένου: Mélangeons-nous. Enquête sur l’alchimie humaine 
(Maren Sell, 2006), Magique étude du Bonheur (Larousse, 2010) και L’Homme 
expliqué aux femmes. L’Avenir de la masculinité (J’ai Lu, 2012). 
Αφού διετέλεσε καθηγητής φιλοσοφίας και εκδότης της συλλογής 
“Philosopher” (Εκδ. Larousse, 20 τίτλοι βιβλίων), αφιερώθηκε σε ένα 
έργο που συνδυάζει την πολιτική, τη κοινωνιολογία και τη ψυχολογία. 
To κείμενό του: L’Ambition ou l’épopée de soi, εκδόθηκε στις 2 Οκτωβρίου 
2013 (Εκδόσεις Flammarion). Ο Vincent Cespedes, είναι ένας σύγχρονος 
στοχαστής που ασχολείται με το χώρο της υγείας, της εκπαίδευσης 
και των επιχειρήσεων. Οι διαλέξεις του αναφέρονται στα αληθινά 
προβλήματα του κόσμου και χαρακτηρίζονται από το μοντέρνο και 
γεμάτο πάθος στυλ του. Επίσης, εργάζεται για ένα κύκλο 26 διαλέξεων: 
“PhiloBarrio”, ένα 
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“φιλοσοφικό αλφαβητάρι’ στο Barrio Latino του Παρισιού.



Στην εισήγησή του, ο Vincent Cespedes θα αναφερθεί στην ιστορία του Έρωτα και 
του Θανάτου, καθώς και στον τρόπο με τον οποίο συνδέονται οι δύο έννοιες από την 
αρχαία ελληνική έως τη σύγχρονη φιλοσοφία. Αντικείμενο λατρείας από αρχαιοτάτων 
χρόνων αλλά και σύμβολο γονιμότητας και ισχύος,  ο φαλλός αποτελούσε στην 
αρχαία Ελλάδα έμβλημα της αέναης ζωής, της ζωής που συνεχίζεται, ελλείψει της 
αιώνιας. Το ανδρικό γεννητικό όργανο μπορούσε επίσης να καθαγιάζει τόπους (στις 
εισόδους των κτιρίων ή στις διασταυρώσεις των δρόμων, τοποθετούνταν «Ερμές», 
αγάλματα που  αναπαριστούσαν τον θεό Ερμή, προτομές του θεού επάνω σε μία 
ορθογώνια στήλη, από την οποία προεξείχε μόνον ο φαλλός). 

Σήμερα, η ιερότητα του φαλλού μοιάζει συχνά να λησμονείται προς όφελος μιας 
δυαδικής θεώρησης. Ανάμεσα στον φαλλό-έρωτα (τον «καλό» φαλλό) και τον 
φαλλό-θάνατο (τον «κακό» φαλλό), μπορεί να υφίσταται μια διαλεκτική σχέση, αλλά 
και η δυνατότητα επιλογής, άρα και ακύρωσης του ενός ή του άλλου. Η ιερότητα 
του φαλλού απορρέει ωστόσο από την ίδια την αμφισημία των δύο αυτών μορφών 
αναπαράστασης ή θεώρησης, και της συγχώνευσής τους : μια συγχώνευση που 
απαιτεί διαπραγμάτευση και αποκατάσταση για να επαναποδοθεί σήμερα στο φαλλό  
η υπερβατική διάσταση, χωρίς την οποία η λειτουργία υπερισχύει του συμβόλου και ο 

V
IN

CE
N

T
CE

SP
ED

ES

Ο ιερός φαλλός, ανάμεσα στον έρωτα και τον θάνατο

μικρός του μεγάλου θανάτου. 



Πανεπιστημιακός, (Σχολή Καλών Τεχνών, Αμιένη), συνεργάτης του 
Archistorm Art Press, ο Paul Ardenne είναι συγγραφέας πολλών βιβλίων 
που σχετίζονται με τη τρέχουσα αισθητική: Art, l’âge contemporain 
(1997), L’Art dans son moment politique (2000), L’Image Corps (2001), Un 
Art contextuel (2002), Portraiturés (2003), μονογραφίες αρχιτεκτόνων 
(Christian Hauvette, Rudy Ricciotti, Alain Sarfati, Manuelle Gautrand, 
Philippe Gazeau, 5 +1 AA, Agence TER ΔΣΕ, FGP...) ένα δοκίμιο για τη 
σύγχρονη αστικότητα, Terre habitée (2005, μεγαλύτερη έκδοση 2010).
Άλλες δημοσιεύσεις: Extrême - Esthétiques de la limite dépassée (2006), 
Images-Monde. De l’événement au documentaire (με τον Régis Durand, 
2007), Art, le présent. La création plastique au tournant du 21ème siècle 
(2009), Moto, notre amour (2010), Corpopoétiques 1 (2011), Cent artistes 
du Street Art (2011). O Paul Ardenne είναι επίσης μυθιστοριογράφος: La 
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Halte, Nouvel Âge, Sans visage (2012).
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Η αρχιτεκτονική διέγερση, όπως και η ανθρώπινη, είναι περισσότερο μια διαδικασία παρά 
μια κατάσταση. Σε αυτήν την παρουσίαση δεν θα μας απασχολήσει τόσο η κατάσταση της 
διέγερσης όσο τα κίνητρά της.

Ο φαλλός αποτελεί ένα εφήμερο και μεταβατικό σχήμα, εκτός από τις αναπαραστάσεις 
των θεοτήτων. Όσο για τα φαλλόσχημα κτήρια, απορρέουν από την επιθυμία για διαρκή, 
συμβολική, αρχιτεκτονική διέγερση, μια επιθυμία η οποία πηγάζει περισσότερο από τις 
πολιτικές παρά από τους αρχιτέκτονες.  

Ψηλά κτήρια; Υπάρχουν φυσικά οι «έλλογοι» οικολογικοί και χωροταξικοί λόγοι, για να 
χτίσει κανείς ψηλά κτήρια· σε αυτή την περίπτωση έχουμε να κάνουμε περισσότερο 
με μια συγκυριακή παρά με μια ερωτική διέγερση. Τις περισσότερες φορές, ωστόσο, 
υπεισέρχονται κυρίως κριτήρια που σχετίζονται με τον «ανδρισμό», κριτήρια ψυχολογικά 
και συγκρουσιακά: ψυχολογικά γιατί είναι καθησυχαστικό να είσαι ο πιο ψηλός (να έχεις «την 
πιο μεγάλη») και συγκρουσιακά, λόγω του προφανούς ανταγωνισμού που διεξάγεται μεταξύ 
κρατών, χωρών, ηπείρων, πολλώ δε μάλλον που οι κατασκευαστές των πιο υψηλών κτηρίων 
στον κόσμο δεν κατασκευάζουν «στη χώρα τους» (π.χ. τα πιο ψηλά κτήρια του Ντουμπάι 
κατασκευάστηκαν από αμερικανικό όμιλο).

Υπερβολικά ψηλά κτήρια; Ακόμα κι εδώ μπορούμε να βρούμε αναλογίες με το ανθρώπινο 
σώμα: ορισμένες διεγέρσεις ξεπερνούν το κρίσιμο κατώφλι, είναι δυσανάλογες, θίγουν την 
αισθητική. Στην περίπτωση των κτηρίων, η αναντιστοιχία αξιολογείται εν γένει με βάση το 
περιβάλλον του εν λόγω κτηρίου. 

Στην εισήγησή μου θα αναφερθώ αναλυτικά σε δύο παραδείγματα πολύ διαφορετικά 
μεταξύ τους: τον Πύργο του Άιφελ στο Παρίσι κι τον Πύργου Ταϊπέι 101 στην Ταιβάν. 
Ο Πύργος του Άιφελ συνομιλεί με το περιβάλλον του ενώ ο Πύργος 101 επιδιώκει μια 
επιβεβαίωση της ταυτότητάς του, η αποτυχία της οποίας υπογραμμίζει τον αποδεικτικό αλλά 
όχι τον οργανικό του χαρακτήρα.

Μέσα από άλλα δύο πολύ σύγχρονα παραδείγματα θα ανακαλύψουμε τη διάκριση ανάμεσα 
στην αποτελεσματική αρχιτεκτονική διέγερση και σ’ εκείνη που αυτοκαταστρέφεται: τον 
πύργο του Liebeskind στο καινούργιο WTC και τον πύργο Chicago Spire.

Τέλος, θα επικεντρωθούμε στο γεγονός που διαγράφεται σήμερα και θα επικρατήσει 
κυρίως στο μέλλον: πρόκειται για τα μεγαλύτερα συμβολικά κατασκευαστικά έργα, τα οποία 
θα υπαγορεύονται από ενεργειακές και οικολογικές επιταγές, από επιταγές επιβίωσης. 
Πράγματι, σύντομα ο υψηλότερος πύργος στον κόσμο θα είναι αυτός ο αυστραλιανός 
θερμοηλεκτρικός σταθμός που θεωρείται ότι θα αποτελέσει την απάντηση στην 
απεγνωσμένη προσπάθεια του σύγχρονου ανθρώπου για αναζήτηση ενεργειακών μέσων. Η 
παραγωγή ενέργειας για τη διέγερση – ως αντιστραμμένος καθρέφτης η διέγερση μπορεί να 
παραγάγει ενέργεια – ίσως είναι το πιο όμορφο παράδειγμα αρχιτεκτονικής διέγερσης. 

Αρχιτεκτονική διέγερση



Αριστείδης Αντονάς, έλληνας συγγραφέας, εκπόνησε διδακτορική 
διατριβή στην Φιλοσοφία, στο Πανεπιστήμιο του Παρισιού (Paris X). 
Βασισμένος στην Αθήνα και στο Βερολίνο διευθύνει το αρχιτεκτονικό 
“Γραφείο Αντονά”, υποψήφιο για διάκριση βραβείου Mies Van der Rohe 
το 2009 και για το βραβείο Iakov Chernikov το 2011. Ως αρχιτέκτων 
εξέθεσε το έργο του στην Biennale της Βενετίας, στην Biennale του 
Σάο Πάουλο, στην Biennale του Gyumri στην Αρμενία, στην Bien-
nale της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης και στο Tranzit Display της 
Πράγας. Τα λογοτεχνικά βιβλία του εκδίδονται από τις εκδόσεις Άγρα (Ο 
Φλογοκρύπτης, Ο χειριστής, οι Αριθμοί, Η τραγουδίστρια και η πολυθρόνα, 
Τα Κτίσματα ) ενώ εξέδωσε επίσης στους οίκους jrp Ringier (Zürich) και 
Crap Is Good (Berlin). Η λογοτεχνική γραφή του χαρακτηρίζεται συχνά 
από την αρχιτεκτονική σχεδίαση των χώρων όπου εκτυλίσσονται οι 
πλοκές των έργων του. Τα λογοτεχνικά κείμενά του χαρακτηρίστηκαν 
εν σμικρύνσει φιλοσοφικά μυθιστορήματα, αφηγήματα τρόμου, 
περιπετειώδεις ιστορήσεις, αστυνομικά διηγήματα, οικογενειακά 
χρονικά, μινιμαλιστικές καταγραφές, αδύνατοι αποχωρισμοί, 
αποκρυφιστικές αλληγορίες, ηθικές παραβολές, ελλειπτικά κείμενα, 
μετανεωτερικά έργα της αποκαλούμενης μαθηματικής λογοτεχνίας,
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εγκλεισμοί στον χώρο της δυτικής σκέψης. 
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Αναφορά στην έννοια της χώρας και στην επιθυμία για αυτήν όχι ως νοσταλγία της 
κλειστής, εθνικής περιοχής αλλά καθόσον η ίδια περιγράφεται ως «χώρα από χώμα» 
ή ως «χώρα που χωρά». Αναφορά στην αρχιτεκτονική της «χώρας» του Τίμαιου και 
στην διαχείρηση της έννοιας της χώρας από τον Jacques Derrida. Η «χώρα» εκεί 
συγκροτείται στον αντίποδα του «παραδείγματος». Η πλατωνική χώρα ορίζει ένα 
τρίτο είδος, μένοντας ούτε αισθητή ούτε νοητή ή ταυτόχρονα αισθητή και νοητή. 
Αντί της σκληρής, ειδικής, υλικής γενίκευσης που προσφέρει το «παράδειγμα», η 
χώρα προσδιορίζεται από κάποια απροσδιοριστία. Μένει ταυτόχρονα άυλη και 
υλική. Άπιαστη, άυλη έννοια και συγκεκριμένη υλική, ως υποδοχέας. Κατά κάποιον 
τρόπο άδεια. Μέσα στην απροσδιοριστία του τρίτου είδους της «χώρας», πώς το 
όνομα και οι σημασίες της χώρας επιδέχονται και πώς κατασκευάζουν έλξεις, πάθη 
και επιθυμίες; Αναγγελόμενη σαν μέσα σε όνειρο, η χώρα του Τίμαιου, μπορεί άραγε 
μένοντας απροσδιόριστη και υπομονετική να ορίζει την επιθυμία ως παραχώρηση 
εδάφους; Και τι έδαφος είναι αυτό που η ίδια μπορεί να παραχωρεί ενώ δεν της 
ανήκει; Ποια χώρα, όπως εκείνη του Δημητριάδη, αποζητά την επιθυμία ή καλλιεργεί 
πάθη; 

Επιθυμώντας την xώρα



H Μαρία Ευσταθιάδη είναι συγγραφέας (πρόζα, θέατρο) και 
μεταφράστρια. Σπούδασε πολιτικές επιστήμες στην Αθήνα και το 
Παρίσι. Ήταν για χρόνια υπεύθυνη εκδόσεων στις εκδόσεις “Θεμέλιο”. 
Συνεργάστηκε μετάξύ άλλων με το Φεστιβάλ Αθηνών, το Φεστιβάλ 
Πάτρας, το Μέγαρο Μουσικής, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, 
την Ορχήστρα των Χρωμάτων, και τη Maison Antoine Vitez. Είναι 
μέλος της Εταιρείας Συγγραφέων και της Εταιρείας Θεατρικών 
Συγγραφέων. Διετέλεσε μέλος του διοικητικού συμβουλίου του ΕΚΕΒΙ, 
του Ευρωπαϊκού Κέντρου Μετάφρασης και του Ευρωπαϊκού Κέντρου 
Δελφών. Τα τελευταία χρόνια ζει ανάμεσα στο Παρίσι και την Αθήνα. 
Τα γραπτά της ανήκουν στη νεωτερική λογοτεχνία και το ποιητικό 
θέατρο. Τελευταίο της μυθιστόρημα είναι Το κόκκινο ξενοδοχείο και 
τελευταίο θεατρικό της έργο το Privatopia. Πολλά από τα κείμενά της 
έχουν μεταφραστεί σε ξένες γλώσσες. Le Pl d’Ariane, σε σκηνοθεσία της 
Marion Laine, παραγωγή Arte, είναι μια προσαρμογή του Σχεδόν... Μελό. 
Το θεατρικό έργο Ανυπακοή επιλέχθηκε από τη Comédie Française, 
το Δαίμονας παρουσιάστηκε στο Festival de la Mousson d’Eté  και το 
Studio de la Comédie Française και το Textilen στο Théâtre de l’Atalante. 
Έχει μεταφράσει Marivaux, Klossowski, Satie, Michaux, Sarraute, Claus, 
Rodrigez, Jau[ret, Melquiot, Robbe-Grillet, Kwahulé, Genet, Mallarmé, 
Frechette, Cormann, Lescot κ.ά., καθώς και την Αρχή της ζωής (Les Rem
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plaçantes) του Δημήτρη Δημητριάδη προς τα γαλλικά. 
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Η Μαρία Ευσταθιάδη θα παρουσιάσει τον Δημήτρη Δημητριάδη, τη σημασία του 
έργου του και την εγγραφή του στον ελληνικό και διεθνή χώρο της λογοτεχνίας, 
της ποίησης, του θεάτρου και της διανόησης συζητώντας μαζί του με αφετηρία ένα 
περιορισμένο και αυθαίρετο Αλφαβητάριο από λέξεις και έννοιες που τα αρχικά τους 
συνθέτουν τον Χόμο Ερέκτους. «Θα μιλήσω με το σώμα μου» «για τη γονιμοποιό 
στύση»... «την καυλωμένη ψωλή των ονείρων σου θέλω... θέλω όλη την καύλα σου τις 
καυλωμένες σκέψεις του τις καυλωμένες μνήμες σου ανησυχίες σου τις καυλωμένες 
φιλοδοξίες σου τις σκέψεις σου θέλω την ψωλή τού μυαλού σου αυτήν όλο το 
μυαλό σου»... Δημήτρης Δημητριάδης έφη. Το έργο του μια τρέλα του σώματος, 
πόθος του ελλείποντος πάντοτε, του ασύλληπτου πάντοτε, του απρόσιτου πάντοτε, 
του φευγαλέου. Αλλά όσο τα χρόνια περνούν, τόσο οι φαλλοφάνειες του ποιητή 
πληθαίνουν, διαδέχονται ατελεύτητα η μια την άλλη, παρά τους ακρωτηριασμούς, 
την αγωνία, τις απώλειες. Γιατί ο πόθος της δημιουργίας, αυτό «το παρανοϊκό παιχνίδι 
της γραφής» δεν έχει άλλο σκοπό παρά την παράτασή του. Αυτός ακριβώς ο πόθος, 
επαναστατικός από τη φύση του την ίδια, είναι το μόνο όπλο που διαθέτουμε ενάντια 

Δημήτρης Δημητριάδης, Χόμο Ερέκτους

στον κατασταλτικό μηχανισμό της λογικής, της ηθικής και της κοινωνίας.
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Ο Δημήτρης Δημητριάδης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και σπούδασε 
θέατρο και κινηματογράφο στις Βρυξέλλες (1963-1968). Το πρώτο του 
θεατρικό έργο, Η τιμή της ανταρσίας στη μαύρη αγορά (1966) ανέβηκε 
το 1968, στο θέατρο του Aubervilliers, σε σκηνοθεσία Πατρίς Σερώ. 
Έντεκα χρόνια αργότερα, κυκλοφορεί στην Ελλάδα το πεζογράφημά 
του Πεθαίνω σαν χώρα που μεταφέρθηκε επανειλλημένα στο 
επαγγελματικό και το ερασιτεχνικό θέατρο. Από το 1980, οπότε και 
ξεκινά η ποιητική ενότητα των Καταλόγων, μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί 
τα εξής : Η Νέα Εκκλησία του Αίματος (Άγρα,1983), Η ανθρωπωδία. Η 
ανάθεση. Προοίμιο σε μια χιλιετία, πεζογράφημα, Κατάλογοι 5-8 (Άγρα, 
1986), Το ύψωμα, θέατρο (Άγρα, 1990), Η άγνωστη αρμονία του άλλου 
αιώνα, θέατρο (Άγρα,1992), Κατάλογοι 9-Οι ορισμοί (‘Αγρα,1994), Η 
αρχή της ζωής, θέατρο (Άγρα,1995), Η ζάλη των ζώων πριν τη σφαγή 
(Θέατρο Αμόρε,2000), Λήθη και άλλοι τέσσερις μονόλογοι (Άγρα, 
2000), Κατάλογοι 10-12 (Άγρα, 2002), Ανθρωπωδία 1 και Ανθρωπωδία 
7 (Καστανιώτης, 2002 -Κρατικό Βραβείο Μυθιστορήματος 2003), 
Διαδικασίες διακανονισμού διαφορών, θέατρο (Ανατολικός, 2003), 
Ομηριάδα, τρίπτυχο –Οδυσσέας, Ιθάκη, Όμηρος, Insenso (Ίνδικτος, 2007), 
Η μεταφορά (Άγρα, 2007), Χρύσιππος, Το άγγιγμα του βυθού, θέατρο 
(Ίνδικτος, 2008), Ό,τι πιο πολύ ποθείς, θέατρο (Διάπυρον, 2011), Ο 
 ευαγγελισμός της Κασσάνδρας, θέατρο (Σαιξπηρικόν, 2012), 
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Ο κυκλισμός του τετραγώνου, θέατρο (Νεφέλη, 2013). Τα θεατρικά 
του έργα προκάλεσαν το ενδιαφέρον πολλών σημαντικών ελλήνων 
σκηνοθετών: των Μιχαήλ Μαρμαρινού (Πεθαίνω σαν χώρα 1989, 1994, 
1996, 2007 και Insenso, 2012), Στέφανου Λαζαρίδη (Η αρχή της ζωής, 
Αμόρε,1995), Γιάννη Χουβαρδά (Η ζάλη των ζώων πριν από τη σφαγή, 
Αμόρε, 2000), Θεόδωρου Τερζόπουλου (Λήθη, Άττις, 2002), Λευτέρη 
Βογιατζή (Ο τόκος, Φεστιβάλ Αθηνών, 2010, Δημήτρη Τάρλοου, Πορεία, 
2011), Γιώργου Λάνθιμου (Διαδικασίες διακανονισμού διαφορών, Αμόρε, 
2003), Νίκου Σακαλίδη (Διαδικασίες διακανονισμού διαφορών, Ακτίς 
Αελίου, 2004), Στέλιου Κρασσανάκη, Στάθη Λιβαθινού, Θωδ Εσπίριτου 
κ.α. Στις γαλλικές μεταφράσεις των Je Meurs comme un pays (μετ. M. 
Volkovitch, Hatier, « Conbuences » Αθήνα, 1997, Les Solitaires Intem-
pestifs, 2005), Vertige des animaux avant l’abattage (μετ. Armando 
Llamas και Olivier Gœtz, les Solitaires Intempestifs, « la Mousson d’été 
», 2001), Léthé (μετ. Dominique Grandmont, La Lettre volée, Bruxelles, 
2002) και Homériade (Atelier européen de la traduction, 2006) που 
δημοσιεύτηκαν πριν από το 2007, προστέθηκαν οι μεταφράσεις 
των έργων Phaéton, Chrisippe (Michel Volkovitch), La ronde du carré 
(Claudine Galéa et Dimitra Kondylaki, Les Solitaires Intempestifs, 2009) 
Les Remplaçantes (Maria Efstathiadi et Eric da Silva), Stroheim (Chris-
tophe Pellet et Dimitra Kondylaki) et Insenso (Constantin Bobas avec 
Robert Davreux, Espaces 34, 2009), με την ευκαιρία του αφιερώματος 
στον Δημήτρη Δημητριάδη στο Odéon – Théâtre de l’Europe και με 
τη συνδρομή του Atelier européen de la traduction και του Maison 
Antoine Vitez. Τελευταίες σκηνοθεσίες στη Γαλλία: Vertige des animaux 
avant l’abattage, από την Caterina Gozzi και La ronde du carré, από 
τον Giorgio Barberio Corsetti, στο Odéon - Théâtre de l’Europe (2010). 
Τελευταία σκηνοθεσία στην Ελλάδα : Ο κυκλισμός του τετραγώνου, από 
τον Δημήτρη Καραντζά (Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, 2013). Πολλά 
έργα του Δ. Δημητριάδη έχουν μεταφραστεί επίσης στα ισπανικά, 
πορτογαλικά, ιταλικά, γερμανικά, ρουμανικά.

Ο Δημήτρης Δημητριάδης, πέρα από αρχαίους τραγικούς, έχει 
μεταφράσει πληθώρα ξένων συγγραφέων μεταξύ των οποίων Bataille, 
Blanchot, Koltès Gombrovitz, Duras, Genet, Molière, Shakespeare, Cour-
teline, Butor, Duras,Tennessee Williams κ.ά.
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O Γιάννης Χουβαρδάς αποφοίτησε από τη Βασιλική Ακαδημία 
Δραματικής Τέχνης του Λονδίνου το 1975. Εργάστηκε ως ηθοποιός 
μέχρι το 1979 και ξεκίνησε να σκηνοθετεί το 1980. Έχει υπάρξει 
ιδρυτής θεατρικών οργανισμών, κυριότερος των οποίων το Θέατρο 
του Νότου, που στεγάστηκε στο Θέατρο Αμόρε στην Αθήνα για 17 
χρόνια. Το Θέατρο του Νότου αποτέλεσε φυτώριο πολλών νέων 
καλλιτεχνικών δυνάμεων που αργότερα καθιερώθηκαν στον ελληνικό 
χώρο, παρουσίασε για πρώτη φορά στην Ελλάδα σημαντικούς 
Έλληνες και ξένους συγγραφείς και προώθησε την ανανεωτική ματιά 
στις σκηνοθεσίες κλασικών έργων. Ως ελεύθερος σκηνοθέτης έχει 
σκηνοθετήσει περισσότερα από 100 θεατρικά έργα και όπερες στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό, από τον Ευριπίδη και τον Βάγκνερ μέχρι 
τον Δημήτρη Δημητριάδη.  Διετέλεσε Καλλιτεχνικός Διευθυντής του 
Εθνικού Θεάτρου από το 2007 μέχρι το 2013. Βασική φιλοσοφία της 
θητείας του ήταν ο πλουραλισμός των απόψεων πάνω σε μια στέρεη, 
ενιαία θεματολογία που ανανεωνόταν κάθε χρόνο ανάλογα με τις 
επιταγές των καιρών. Στην εξαετία αυτή το Εθνικό Θέατρο ανοίχτηκε 
και σε άλλες τέχνες εκτός του θεάτρου, διεύρυνε τη διεθνή παρουσία 
του και βάθυνε τις αμοιβαίες ανταλλαγές με θέατρα και καλλιτέχνες 
του εξωτερικού.   


