
HAPPYNEWFEAR

έκθεση στο container art cafe / Θεσσαλονίκη

σχόλια για τη βιοπολιτική* και τη ζωή σε συγκέντρωση*

https://www.facebook.com/containerthessaloniki

δημήτρης αμελαδιώτης / γιώργος γεροντίδης / έλενα ζέππου / ελένη θεοφυλάκτου  
παρασκευή κοκολάκη / δάφνη κουμαντσιώτη / caroline luigi  / τέτα μακρή / φίλιππος μάνος  

έφη παπαργυρίου / γιώργος σκυλογιάννης / νίκος τσιαπάρας 
 κατερίνα τσίτσελα / αγγελική φωτιάδου / δανάη χονδρού 

κείμενο θεματικής (και έκθεση του κειμένου): ιορδάνης στυλίδης

ΖΩΗ ΣΕ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ  Με την φράση ζωή, άνθρωποι ή άτομα σε συγκέντρωση προσδιορίζω τον σύγχρονο τρόπο της διοικητικής επιβολής, της θεαματικής κατεύθυνσης και 
του ελέγχου της ζωής στις πόλεις, την βιο-πολιτική των ενσωματωμένων τυπικών των σχέσεων, όπου παρά την εγκατάσταση ενός πυκνού, αναλυτικού και λεπτομερειακού 
προστατευτικού σώματος νομικής και θεσμικής οργάνωσής της υπό το γενικό υπόστρωμα της οικονομίας του καπιταλισμού, της ‘’ελεύθερης’’ αγοράς, αυτή η πυκνότητα κειμένων 
προστασίας εκτοπίζει κάθε απόπειρα δυνατής χρήσης της επειδή χρειάζεται πάντα μιά λαβυρινθώδη διαμεσολάβηση. Ταυτόχρονα και παράλληλα οι συνέργειες 1. της ηθελημένης 
στρατηγικής της εξουδετέρωσης κάθε ιδιαίτερου και ενεργού ρυθμιστικού στοιχείου και της καταστολής κάθε απόκλισης, κάθε τροπικότητας της συμπεριφοράς, 2. η εκπαιδευτική 
στρατηγική του θεάματος και των μέσων κατασκευής και μαζικής επιβολής γνώμης καθώς και 3. η κυριαρχία των πυρήνων της οικονομικής και πολιτικής ισχύος αποκλείουν, δεν 
επιβάλλουν άμεσα, φράζουν θεσμικά κάθε δυνατότητα συλλογικής αντίδρασης, ανακατεύθυνσης, ειδικού σχεδιασμού και ανάπτυξης αυτο-διευθυνόμενων κοινοτήτων ή πράξεων 
μετασχηματισμού δεσμεύοντας την ανθρώπινη ενεργητική και εύρωστη φύση στα τυπικά χωρικά και θεσμικά δεσμά της. Η ζωή σε συγκέντρωση ορίζεται από το περιεχόμενο του 
συστήματος προστασίας της αλλά και από την εσωτερίκευση ενός συστήματος λειτουργικών γενικών ‘’αληθειών’’, καθοδηγητικών αρχών της συμπεριφοράς της σκέψης και της 
πρακτικής.

ΒΙΟΠΟΛΙΤΙΚΗ   Η μεταμόρφωση ενός βίαιου κανόνα συμπεριφοράς σε επιθυμία είναι δείγμα της στρατηγικής του ελέγχου της ζωής σε συγκέντρωση όπου η ίδια η ζωή 
γίνεται το διακύβευμα της πολιτικής, το πεδίο εφαρμογής και άσκησης της βίας της διακυβέρνησης.

https://www.facebook.com/containerthessaloniki

