Freedom of art as freedom of expression in modern times
Ειεπζεξία ζεκαίλεη λα αθνινπζεί θάπνηνο ην δξόκν ηνλ νπνίν ηνπ ππνδεηθλύνπλ ηα
πξνηεξήκαηα ηνπ. - Henri Matisse
Η αρτή της σσνταγματικής κατοτύρωσης της ελεσθερίας της τέτνης
Η αξρή γηα ηελ θαηνρύξσζε ηεο ειεπζεξίαο ηεο ηέρλεο ζπληειείηαη από ην γεξκαληθό
Σύληαγκα ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Βατκάξεο ην 1919. Σπγθεθξηκέλα, ζην άρ.142 παρ.1
H ηέρλε, ε επηζηήκε θαη ε δηδαζθαιία ηνπο είλαη ειεύζεξεο. Τν θξάηνο ηνπο παξέρεη
πξνζηαζία θαη ζπκκεηέρεη ζηελ θαιιηέξγεηα ηνπο. Απώηεξνο ζηόρνο ε αλάδεημε ηεο
πξνζσπηθόηεηαο ηνπ θάζε αηόκνπ, ζε όιεο ηνπ ηηο εθθάλζεηο: θνηλσληθέο, πνιηηηθέο,
πλεπκαηηθέο θαη θπζηθά θαιιηηερληθέο.1
Γπζηπρώο όκσο δελ ζα πεξάζεη πνιύο θαηξόο θαη ζηελ ίδηα ρώξα πνπ πξναζπίζηεθε
ηελ ειεπζεξία ηεο ηέρλεο δηαδξακαηίζηεθε ε πιένλ απνηξόπαηα ινγνθξηζία ζηα
εηθαζηηθά έξγα ηεο επξσπατθήο ηέρλεο. Γίρσο λα έρεη θαηαξγεζεί ηππηθά ην
Σύληαγκα, ε άλνδνο ηνπ εζλνζνζηαιηζηηθνύ θόκκαηνο ζηελ εμνπζία, κε αξρεγό ηνλ
Φίηιεξ ζα πξνζάςεη ζηε κνληέξλα ηέρλε δηάθνξεο «εηηθέηεο», κία από απηέο θέξεη ην
όλνκα «Δθθπιηζκέλε Τέρλε» (Entartete Kunst). Σηηο 10 Ινπιίνπ ηνπ 1939, ζην
Μόλαρν, ζα εθηεζνύλ 730 έξγα ηέρλεο θαηαμησκέλσλ θαιιηηερλώλ ζε κία αληίέθζεζε ε νπνία ζα ζηηγκαηηζηεί από ηνπο νξγαλσηέο ηεο κέζα από κηα ζεηξά
επεκβάζεσλ πάλσ ζηα έξγα πξηλ θαηαιήμνπλ ζηελ «ππξά». Απνηέιεζκα: ε
επξσπατθή ηέρλε ζα ζξελήζεη κέρξη ην ηέινο ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ πεξίπνπ
70.000 έξγα, ελώ πνιινί θαιιηηέρλεο αλαγθάζηεθαλ λα θύγνπλ από ηε Γεξκαλία.
Όζνη παξέκεηλαλ απνθιείζηεθαλ από ην δηθαίσκα ηεο έθθξαζεο θαη ηεο
δεκηνπξγίαο2. Η θαηαπάηεζε ηεο πξνζσπηθόηεηαο ηνπ αηόκνπ, θαη ηεο πιηθήο ηνπ
ηδηνθηεζίαο ππήξμε έλα γεγνλόο πνπ εληάζζεηαη κέζα ζην γεληθόηεξν ηδενινγηθό
ππόβαζξν ησλ λαδί, θαη σο απνηέιεζκα απηνύ ήηαλ θαηαπάηεζε ηεο ίδηαο ηεο ηέρλεο.
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Η ελεσθερία ηης ηέτνης ζηον ελληνικό τώρο
Σηελ Διιάδα ε πξώηε επίζεκε ζπληαγκαηηθή θαηαρώξηζε ηεο ειεπζεξίαο ηεο ηέρλεο
πξαγκαηνπνηείηαη ην 1925 θαη 1927. Δλ ζπλερεία, ζην αλαζεσξεκέλν Σύληαγκα ηνπ
19753, κε ηε δηάηαμε άρ.16 παρ.1 νξίδεηαη:
Η ηέρλε θαη ε επηζηήκε, ε έξεπλα θαη ε δηδαζθαιία είλαη ειεύζεξεοֹ ε αλάπηπμε θαη ε
πξναγωγή ηνπο απνηειεί ππνρξέωζε ηνπ Κξάηνπο. Η αθαδεκαϊθή ειεπζεξία θαη ε
ειεπζεξία ηεο δηδαζθαιίαο δελ απαιιάζζνπλ από ην θαζήθνλ ηεο ππαθνήο ζην
Σύληαγκα4.
Από ηνλ παξαπάλσ νξηζκό αμίδεη λα επηζεκάλνπκε δύν ζεκεία πνπ ρξίδνπλ
ηδηαίηεξεο πξνζνρήο. Τν πξώην αθνξά ηνλ νξηζκό ηεο ηέρλεο θαη δηαθαίλεηαη θαζαξά
όηη a priori ην ζύληαγκα δελ δίλεη νύηε έλα γεληθό νύηε έλα εηδηθό νξηζκό ηεο ηέρλεο.
Τν δεύηεξν έγθεηηαη ζηε ζπληαγκαηηθή ζεκειίσζε ηεο ηέρλεο ε νπνία πξνβιέπεη ηε
ζύλδεζε ηεο παξαγσγή έξγσλ ηέρλεο κε ηελ ειεπζεξία παξνπζηάζεσο ηνπο ζην
θνηλό5. Γίλεηαη πξνθαλέο πσο ε ηέρλε βάζε ζπληάγκαηνο έρεη απώηεξν ζθνπό ηελ
επηθνηλσλία ελώ ε πεξίπησζε ηεο «ηέρλεο γηα ηελ ηέρλε» απνπζηάδεη.
Παξάιιεια ζην άρ. 5 παρ.1 ηνπ ζπληάγκαηνο πξνβιέπεηαη:
Καζέλαο έρεη δηθαίωκα λα αλαπηύζζεη ειεύζεξα ηελ πξνζωπηθόηεηά ηνπ θαη λα
ζπκκεηέρεη ζηελ θνηλωληθή, νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή δωή ηεο Χώξαο, εθόζνλ δελ
πξνζβάιιεη ηα δηθαηώκαηα ηωλ άιιωλ θαη δελ παξαβηάδεη ην Σύληαγκα ή ηα ρξεζηά
ήζε6.
Σύκθσλα κε ηνλ λνκνζέηε ν θαζέλαο είλαη ειεύζεξνο λα εθθξάδεη ηελ
πξνζσπηθόηεηα ηνπ έσο ην ζεκείν πνπ δελ ζίγεη ηα δηθαηώκαηα ησλ άιισλ. Γίλεηαη
πξνθαλέο πσο ν παξαπάλσ νξηζκόο ελέρεη έλα πιενλέθηεκα γηα ηηο θξαηνύζεο
θνηλσληθέο αληηιήςεηο ζε αληίζεζε κε ηηο όπνηεο κεηνλόηεηεο κπνξεί λα ππάξρνπλ,
θαη επηζεκάλνπκε πσο ε παξαπάλσ δηάηαμε δεκηνπξγεί ηόζν πεξηνξηζκνύο όζν θαη
αληηθάζεηο σο πξνο ην άξ. 16 παξ.1.7 Παξάιιεια, βάζεη ηνπ λνκνζέηε ηα ρξεζηά ήζε
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αλαθέξνληαη ζηηο επηθξαηνύζεο - ηζρύνπζεο εζηθέο αληηιήςεηο νη νπνίεο νξίδνληαη
από ηνλ λόκν πάληα ζηα όξηα ηνπ Σπληάγκαηνο.8
Δπίζεο ην άρ.14 παρ.1 ηνπ ζπληάγκαηνο νξίδεηαη:
Καζέλαο κπνξεί λα εθθξάδεη θαη λα δηαδίδεη πξνθνξηθά, γξαπηά θαη δηα ηνπ ηύπνπ ηνπο
ζηνραζκνύο ηνπ ηεξώληαο ηνπο λόκνπο ηνπ Κξάηνπο.
Δπηπξόζζεηα, ζηνλ Ν.1291/1982 παρ.3 απνδίδεηαη ειεπζεξία ιόγνπ ζηα έξγα ηέρλεο
θαη επηζηήκεο θαη δελ ζπλδέεηαη κε απηά ν ραξαθηεξηζκόο ηνπ άζεκλνπ.9
Τέτνη και λογοκριζία
Δηπκνινγηθά ε ιέμε πξνέξρεηαη από ην ξήκα ηίθησ πνπ ζεκαίλεη ηελ αλζξώπηλε
ηθαλόηεηα ζηε δεκηνπξγία.10 Παξάιιεια ε ηέρλε εθθξάδεηαη κέζα από πνιιά
πξόζσπα ζπλεπώο ζήκεξα κηιάκε γηα πνιιώλ εηδώλ ηέρλεο θαη ηηο δηαρσξίδνπκε
αλάινγα κε ην πεδίν ησλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ εθθξάδνπλ. Υπάξρνπλ νη ηέρλεο ηνπ
ζεάηξνπ, ε ηέρλε ηεο πνίεζεο, ε έβδνκε ηέρλε, νη εηθαζηηθέο ηέρλεο, θ.ό.θ.
Η αδπλακία λα δνζεί έλαο ζαθήο όζν επθξηλήο νξηζκόο ηεο ηέρλεο από ηελ γέλλεζε
ηεο έσο ηηο κέξεο καο, έγθεηηαη ζηε sui generis θύζε ηεο. Δίλαη θνηλόο ηόπνο πσο ην
εξώηεκα πνπ δηαπξαγκαηεύεηαη ηελ έλλνηα ηεο ηέρλεο έρεη απαζρνιήζεη θαη ζπλερίδεη
λα απαζρνιεί όινπο όζνπο αζρνινύληαη κε απηήλ: εηθαζηηθνύο δεκηνπξγνύο,
θηινζόθνπο, ηζηνξηθνύο ηεο ηέρλεο θαη θξηηηθνύο, θαη όινπο όζνπο παξάγνπλ θαη
πξναζπίδνπλ ηελ πνιηηηζηηθή πνιηηηθή.
Οη πεξηζζόηεξεο αηζζεηηθέο ζεσξίεο πνπ αλαπηύρζεθαλ κέρξη ζήκεξα θαη ζθνπό
είραλ λα εμεηάζνπλ ηελ έλλνηα ηεο ηέρλεο ζηξέθνληαη γύξσ από ηνλ άμνλα ησλ δύν
βαζηθώλ θηινζνθηθώλ ηάζεσλ:
Καηά ηνλ Πιάησλα ε ηέρλε είλαη κίκεζε ηεο αιεζηλήο θύζεο (ππεξβαηηθέο
κνξθέο)11. Αληηζέησο, ν Αξηζηνηέιεο ζα ππνζηεξίμεη πσο ε ηέρλε έρεη γλσζηηθή αμία,
έλαλ απώηεξν ζθνπό θαη εμεηάδνληαο εηδηθόηεξα ηελ ηξαγσδία απνδίδεη ηνλ ζθνπό
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απηό ζηελ θάζαξζε ηεο ςπρήο.12 Οη θηινζνθηθέο ζεσξίεο αλ θαη δελ ζθεηεξίδνληαη ε
κία ηελ άιιε ζρεδόλ όιεο ζπγθιίλνπλ ζηελ πξσηνγελή αλάγθε ηνπ θάζε αηόκνπ λα
εθθξάζεη κέζα από ηηο δηάθνξεο κνξθέο ηέρλεο ηελ πξνζσπηθόηεηα ηνπ. Η
θαιιηηερληθή δεκηνπξγία ζπληειείηαη ππό απηή ηελ έλλνηα, σο δξαζηεξηόηεηα
ζηνραζκνύ, ζηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ν άλζξσπνο θαη ηδηαίηεξα ζε απηά
πνπ αλαθέξνληαη ζηα βαζύηεξα ζπλαηζζήκαηα ηνπ. Σπλαηζζήκαηα όπσο ε νξγή θαη ν
ζπκόο, ε ιύπε θαη ε κνλαμηά, ε πξνζκνλή θαη ε ραξά ππξνδνηνύλ ηελ αλζξώπηλε
θαληαζία κε εηθόλεο πνπ ν άλζξσπνο ληώζεη ηελ αλάγθε λα εμσηεξηθεύζεη.
Όκσο ηη κπνξεί λα ζεσξεζεί αθξαίν ζηελ θαιιηηερληθή δεκηνπξγία θαη λα ινγνθξηζεί
ην έξγν ηέρλεο; θαη κέρξη πην ζεκείν θζάλεη ε ειεπζεξία ηεο;
Η ινγνθξηζία ζηελ ηέρλε δελ είλαη έλα ησξηλό θαηλόκελν, αλαξίζκεηα παξαδείγκαηα
ζπλαληνύληαη θαη ζην παξειζόλ. Αλακθηζβήηεηα ν πξώηνο ζεαηήο ηνπ έξγνπ είλαη ν
θαιιηηέρλεο θαη ζύκθσλα κε ηε ζεσξία ηεο πξόζιεςεο, ην έξγν ηέρλεο δελ είλαη κηα
παγησκέλε νληόηεηα αιιά αληηζέησο ιεηηνπξγεί κέζα ζην ρξόλν θαη αλάινγα κε ηηο
επνρέο θαη ην πιαίζην ηνπο απνθηά θαηλνύξγηεο αλαγλώζεηο θαη δηαθνξεηηθέο
εξκελείεο. Κάηη πνπ ζήκεξα κπνξεί λα εμνξγίδεη θαη λα θζάλεη ζηα άθξα ηε θνηλή
γλώκε όηαλ ζεσξείηαη πσο πξνζβάιεη θαη ηζνπεδώλεη ηελ πξνζσπηθόηεηα θαη ηηο
όπνηεο αμίεο ησλ ζπλαλζξώπσλ καο, ζην κέιινλ κπνξεί λα εηδσζεί όρη κόλν σο έλα
απνδεθηό έξγν ηέρλεο αιιά πνιιέο θνξέο θαη σο ζεκειηαθό έξγν ελόο θαιιηηερληθνύ
ξεύκαηνο.
Δμάιινπ νη αλαδεηήζεηο ηεο ζύγρξνλεο ηέρλεο δελ επηδηώθνπλ λα δώζνπλ ηελ θπζηθή
νκνξθηά, αιιά ηελ αιήζεηα, ηελ ππνθεηκεληθή αιήζεηα εθόζνλ είλαη θνηλά απνδεθηό
πσο κία αιήζεηα δελ κπνξεί λα ππάξμεη.
Τη γίλεηαη όκσο όηαλ ν ζθνπηκόηεηα ηνπ θαιιηηέρλε πεγάδεη από ηελ πξνζσπηθή ηνπ
απειπηζία θαη ηελ επηζπκία γηα πξόθιεζε; Όηαλ ν θαιιηηέρλεο επηιέγεη λα
ρξεζηκνπνηήζεη ηελ ηέρλε;
Πξνθεηκέλνπ λα απαληήζνπκε ζηα παξαπάλσ εξσηήκαηα ζεσξείηαη ζθόπηκν

λα

αλαηξέμνπκε ζηελ επνρή ηεο επαλάζηαζεο ηνπ 1830-48 ζηε Γαιιίαο, όηαλ ν θόζκνο,
δηςαζκέλνο, αλαδεηά από ηνλ εκεξήζην ηύπν πνπ ηόηε αλζίδεη, λα κάζεη ηη ζπκβαίλεη
γύξσ ηνπ. Απηή ηελ επνρή ε ηερλνθξηηηθή βξίζθεηαη ζεακαηηθά ζην πξνζθήλην. Αο
ζπκεζνύκε απηό πνπ ραξαθηεξηζηηθά ζεκεηώλεη ν Charles Baudelaire: «ε θξηηηθή!»
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ην όηη ν θαιιηηέρλεο παξηζηάλεη ηόζν εύθνια ηνλ ζπνπδαίν, απηό νθείιεηαη ζην όηη ν
θξηηηθόο είλαη αλακθίβνια έλα θξηηηθόο ηεο ζεηξάο.13 Αλ θαη έρεη πεξάζεη αξθεηόο
θαηξόο από ηόηε ε θξάζε απηή θαίλεηαη λα αληηπξνζσπεύεη ηηο ησξηλέο ζπλζήθεο. Η
ηέρλε ιέγεηαη πσο δεκηνπξγεί πνιηηηζκό θαη ν πνιηηηζκόο εμεπγελίδεη. Τν εηθαζηηθό
έξγν, ζήκεξα, ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο, θαιεί ζε ζπλνκηιία ηνλ ζεαηή κέζα από ηελ
πξόθιεζε θαη ην ζνθ. Μνηάδεη έηζη λα ράλεηαη από ηνλ θαιιηηερληθό νξίδνληα
νπνηαδήπνηε δηάζεζε γηα επξεκαηηθόηεηα. Σε απηή ηελ πεξίπησζε ε ηέρλε αθνύγεηαη
σο αληίιαινο εθείλσλ ησλ θσλώλ πνπ κεζνδεύνπλ ηελ αηζζεηηθή. Δθείλσλ πνπ
αληηιακβάλνληαη ηελ ηέρλε σο πεδίν εληππσζηαζκνύ, θαηάθηεζεο νηθνλνκηθνύ
θέξδνπο θαη πξνζσπηθώλ θηινδνμηώλ.
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