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Επιστολή από τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες:  
υπερασπίζοντας το ριζοσπαστικό όραμα της documenta 14 
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Οι κάτωθι υπογράφοντες και υπογράφουσες καλλιτέχνες, συγγραφείς, μουσικοί και ερευνητές που 
συμμετείχαμε στα διαφορετικά κεφάλαια της documenta 14—την Δημόσια Έκθεση σε δυο πόλεις με τίτλο 
(εργασίας) Μαθαίνοντας από την Αθήνα, την «Βουλή των Σωμάτων», τις εκδόσεις South as a State of 
Mind, Daybook και Reader, τα πρόγραμματα «μια εκπαίδευση», «Listening Space» (Χώρος ακρόασης), 
«Κείμενα», «Studio 14», και Every Time A Ear di Soun—επιθυμούμε να υπερασπιστούμε την 
καλλιτεχνική αυτονομία της documenta 14 απέναντι στην επικρατούσα στα πρόσφατα δημοσιεύματα των 
ΜΜΕ αντίληψη περί οικονομικού οφέλους και πολιτικού κέρδους. Το πρόσφατο «σκάνδαλο» για το 
έλλειμμα της documenta 14, η έλλειψη διαφάνειας στη διαδικασία ελέγχου της PricewaterhouseCoopers, 
οι μονομερείς αποφάσεις που έλαβε το Συμβούλιο της documenta gGmbH και η ενδεχόμενη επίδρασή 
τους στην ακεραιότητα ολόκληρου του πρότζεκτ της documenta, δημιουργούν, σε εμάς που συμμετείχαμε 
στην documenta 14, την ανάγκη να μιλήσουμε, σε συνέχεια της προηγούμενης ανοιχτής μας επιστολής, η 
οποία συντάχτηκε τον Σεπτέμβριο του 2017.  1

  
Αν και απορρίπτουμε την προσήλωση στο κέρδος ως το μόνο απτό αποτέλεσμα των εκθέσεων τέχνης, 
θεωρούμε πως θα ήταν επίσης χρήσιμο να εξετάσουμε εκείνα τα δεδομένα που δεν βλέπουν το φως της 
δημοσιότητας, συμπεριλαμβανομένου του οφέλους που αυτή η documenta έχει φέρει στις ζωές των 
ανθρώπων και στις δύο χώρες, στη Γερμανία και στην Ελλάδα. Την ώρα που τα ΜΜΕ έχουν προδικάσει 
την «χρεωκοπία» της documenta 14, μια ανεξάρτητη έκθεση από το Πανεπιστήμιο του Κάσελ  τον 2

Νοέμβριο του 2017 καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι επισκέπτες της documenta ξόδεψαν περίπου 130 
εκατομμύρια ευρώ στην πόλη του Κάσελ στις 100 ημέρες της έκθεσης, ενώ ο τουρισμός αυξήθηκε κατά 
οκτώ τοις εκατό  σε σύγκριση με την documenta 13. Ενώ, λοιπόν, η «documenta-Stadt» (η «πόλη της 3

documenta») έχει αποκομίσει περισσότερα από εκατό εκατομμύρια ευρώ, όταν η πραγματική συμβολή 
του Κάσελ στη διοργάνωση είναι πολύ μικρότερη, είναι η documenta που θεωρείται «ελλιπής». Τα μέσα 
ενημέρωσης  και το Συμβούλιο της documenta δεν συμπεριέλαβαν τα παραπάνω δεδομένα στους δικούς 4

τους υπολογισμούς «κέρδους και ζημίας» της documenta gGmbH, ούτε και το μακροπρόθεσμο αντίκτυπό 
τους στην κοινωνική ζωή της πόλης και της ευρύτερης περιοχής. 
 
Οι πρόσφατες δημόσιες δηλώσεις που εμφανίζουν την Αθήνα ως «υπεύθυνη» για το έλλειμμα στον 
προϋπολογισμό της documenta 14 παραγνωρίζουν το γεγονός ότι το συγκεκριμένο πρότζεκτ εγκρίθηκε 
εξαρχής ως μία έκθεση που μοιράζεται ισότιμα σε δύο πόλεις: την Αθήνα και το Κάσελ. Σε αυτή τη διμερή 
documenta 14, η επιμελητική πρόκληση ήταν εν μέρει η μετατόπιση της Γερμανίας ως κέντρο και η 
αποκάλυψη των πραγματικών δομικών και οικονομικών συνθηκών, των ανισοτήτων και των 
συγκρούσεων στη σημερινή Ευρώπη. Χωρίς την documenta 14 στην Αθήνα, δεν θα υπήρχε documenta 
14 ούτε στο Κάσελ: ήταν τα δύο μέρη μίας έκθεσης.  
  

1 “On the emancipatory possibility of decentered exhibitions,” letter from over two hundred documenta 14 artists, 18 
Σεπτεμβρίου 2017. https://www.artforum.com/news/id=71159  
2 "Neues, junges Publikum in Athen," HNA, 21 Νοεμβρίου 2017. 
3 “documenta 14 causes increased tourism,” Hessenschau, 14 Νοεμβρίου 2017. 
http://www.hessenschau.de/wirtschaft/documenta-14-bringt-tourismusplus-fuer-kassel,kurz-documenta-14-tourismus
plus-100.html  
4 Anne Katrin Fessler, “Adam Szymczyk: ‘It's like a gangster movie, like a script’”, Der Standard, 5 Οκτωβρίου 2017.  
http://derstandard.at/2000065409032/Adam-Szymczyk-Es-ist-wie-ein-Gangsterfilm-wie-ein-Drehbuch  
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Η προτροπή των δημοσιογράφων μετά τη δημοσιοποίηση του ελλείμματος, να βρεθούν γρήγορα οι μόνοι 
αρμόδιοι «ένοχοι» (η Διευθύνουσα Σύμβουλος της documenta Annette Kulenkampff και ο Καλλιτεχνικός 
Διευθυντής της documenta 14 Adam Szymczyk), γιατί διαφορετικά «η πόλη και το κράτος θα έχουν 
επιτρέψει τη σοβαρή δυσφήμιση της documenta» , δεν συνέβαλε στο να αντιμετωπιστεί το έλλειμμα ως το 5

απότοκο της δομικής αδυναμίας του οργανισμού που φέρει μάλιστα την έγκριση του Συμβουλίου. «Ως 
κύριοι ένοχοι ταυτοποιήθηκαν ο Adam Szymczyk και η Annette Kulenkampff. Μήπως αυτό έγινε πάρα 
πολύ σύντομα;» Το διακύβευμα ήταν «η πολιτική αποδόμηση ενός δημόσιου πολιτιστικού θεσμού».  Στην 6

πραγματικότητα, ήδη από τον Μάρτιο του 2017, η Διευθύνουσα Σύμβουλος της documenta Annette 
Kulenkampff έκανε δημόσια έκκληση  για μια σταθερή και αξιόπιστη χρηματοδότηση για την documenta 7

και προειδοποίησε ότι η οικονομική δομή «δεν είναι βιώσιμη μακροπρόθεσμα».  Μιλώντας επίσημα στο 8

Γερμανικό Πρακτορείο Τύπου χαρακτήρισε την documenta «υποχρηματοδοτούμενη» και επισήμανε τους 
κινδύνους που θα προέκυπταν αν βασίζονταν στα αβέβαια μελλοντικά έσοδα της documenta για την 
κάλυψη των δαπανών της έκθεσης. Αυτή η δήλωση χρησιμοποιήθηκε και από αναλυτές, οι οποίοι έκαναν 
λόγο για το «υποχρηματοδοτούμενο γραφείο» της documenta 14 και για την Αθήνα ως «ένα τόπο γεμάτο 
από αστάθμητους παράγοντες, για τους οποίους κανένα στοιχείο δεν ήταν διαθέσιμο με βάση 
προηγούμενη εμπειρία».   9

 
Παρά την έγκαιρη προειδοποίηση της Annette Kulenkampff, ο αναπληρωτής Πρόεδρος του Εποπτικού 
Συμβουλίου της documenta Boris Rhein επέπληξε δημόσια την Annette Kulenkampff, χαρακτηρίζοντας 
«ανεπαρκή» την προειδοποιητική της δήλωση και την ανάλυσή της για τις οικονομικές δομές της 
documenta, προσθέτοντας ότι το Κρατίδιο της Έσσης «είχε ανταποκριθεί στην αύξηση των δαπανών 
στον προϋπολογισμό».  Επιβάλλοντας σιωπή στην Annette Kulenkampff και απαγορεύοντάς της να 10

μιλήσει στον Τύπο, αφότου δημοσιοποιήθηκε η είδηση του πιθανού ελλείμματος της documenta, 
κατασκευάστηκε ένα οικονομικό «σκάνδαλο» που επισκίασε το καλλιτεχνικό και πολιτικό όραμα της 
έκθεσης Μαθαίνοντας από την Αθήνα. Όταν τελικά η Annette Kulenkampff αψήφησε  την απαγόρευση και 
μίλησε δημόσια  ήταν σαφές ότι η μονοδιάστατη στόχευση των ΜΜΕ στο κέρδος είχε επισκιάσει το 11

όραμα για μια αποκεντρωμένη documenta (κάτι για το οποίο μιλήσαμε στην επιστολή του Σεπτεμβρίου). 
Αντί μιας συζήτησης για τον πολιτικό αντίκτυπο της βασικής επιμελητικής πρότασης να αποκεντρωθεί η 
documenta 14 και να μοιραστεί ισότιμα μεταξύ της Αθήνας και του Κάσελ, η συζήτηση μετατοπίστηκε στο 
πως η έκθεση στην Αθήνα ήταν ένα οικονομικό «λάθος». 

5 Kolja Reichert, “Documenta victims,” Frankfurter Allgemeine Zeitung, 28 Νοεμβρίου 2017. 
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/documenta-opfer-15313271.html  
6 Mirja Rosenau, “Attack on Documenta”, Art, Νοέμβριος 2017. 
http://m.art-magazin.de/szene/21894-rtkl-kommentar-angriff-auf-die-documenta  
7 "Unsustainable in the long term": Managing Director finds documenta underfunded, HNA, 21 Μαρτίου 2017. 
https://www.hna.de/kultur/documenta/geschaeftsfuehrerin-haelt-documenta-fuer-unterfinanziert-7938130.html  
8“Documenta CEO wants more public money”, Monopol, 20 Μαρτίου 2017. 
http://www.monopol-magazin.de/documenta-gesch%C3%A4ftsf%C3%BChrerin-will-mehr-%C3%B6ffentliche-gelder 
"Unsustainable in the long term": Managing Director finds documenta underfunded, HNA, 21 Μαρτίου 2017. 
https://www.hna.de/kultur/documenta/geschaeftsfuehrerin-haelt-documenta-fuer-unterfinanziert-7938130.html  
9 Kolja Reichert, “Documenta victims,” Frankfurter Allgemeine Zeitung, 28 Νοεμβρίου 2017. 
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/documenta-opfer-15313271.html 
10 “Art and Culture Minister Boris Rhein: Funding documenta creates a reliable framework,” CDU Hessen press 
release, 21 Μαρτίου 2017. 
https://www.cduhessen.de/aktuelles/archiv/kunst-und-kulturminister-boris-rhein-foerderung-der-documenta-schafft-/  
11 Kolja Reichert, “Documenta CEO: ‘Every cent is traceable’,” Frankfurter Allgemeine Zeitung, 2 Οκτωβρίου 2017. 
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/kunst/superkunstjahr-2017/documenta-geschaeftsfuehrerin-jeder-cent-ist-nachvoll
ziehbar-15227004.html  
Translated: Interview with Annette Kulenkampff about budget shortfall, e-flux, 2 Οκτωβρίου 2017. 
https://conversations.e-flux.com/t/interview-with-annette-kulenkampff-managing-director-of-documenta-14-about-bud
get-shortfall/7130  
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Τα μέλη του Συμβουλίου της documenta gGmbH εκπροσωπούν το Κρατίδιο της Έσσης και την Πόλη του 
Κάσελ. Πρόκειται για τους: Christian Geselle, δήμαρχο του Κάσελ (Vorsitzender, SPD), Boris Rhein, 
υπουργό (αναπληρωτή πρόεδρο, CDU), Eva Kühne-Hörmann, υπουργό (CDU), Δρ. Rabani Alekuzei, 
δημοτικό σύμβουλο (SPD), Marcus Leitschuh, δημοτικό σύμβουλο (CDU), Karin Müller, μέλος του 
Κοινοβουλίου (GRÜNE), Axel Selbert, δημοτικό σύμβουλο, (LINKE), Gernot Rönz, δημοτικό σύμβουλο, 
(GRÜNE), Axel Wintermeyer, δημοτικό σύμβουλο, (CDU), και Δρ. Martin J. Worms, Γραμματέα του 
Κράτους (ανεξάρτητος). Σύμφωνα με τις δημόσιες τοποθετήσεις τους, τα ανωτέρω μέλη του Συμβουλίου 
συνεδρίασαν αμέτρητες φορές από το 2013 όταν και επιλέχθηκε στη θέση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή ο 
Adam Szymczyk. Όλο αυτό το διάστημα δεν εξέφρασαν καμία αντίρρηση αναφορικά με τα σχέδια και τις 
αναγκαίες αποφάσεις που έπρεπε να παρθούν ώστε να υλοποιηθεί η πρώτη διοργάνωση στην ιστορία 
της documenta που θα παρουσιαζόταν ισότιμα σε δύο χώρες. Καμία εισήγηση της Διευθύνουσας 
Συμβούλου Annette Kulenkampff δεν συνάντησε την αντίρρηση ή την απόρριψη των μελών του 
Εποπτικού Συμβουλίου κατά το ίδιο διάστημα.  
 
Από τον Αύγουστο του 2017, μόλις η «επιτυχία», η οποία αποτιμήθηκε μόνο με οικονομικούς όρους, 
άρχισε να αμφισβητείται, η documenta 14, ως αποδιοπομπαίος τράγος, δέχθηκε μια χυδαία δημόσια 
επίθεση από τα ΜΜΕ, με προεξάρχουσα την τοπική εφημερίδα του Κάσελ HNA, με τα επιλεκτικά 
ρεπορτάζ, τις παραλείψεις και τα «alternative facts». Εν τω μεταξύ, ο εισαγγελέας θα κρίνει αν 
στοιχειοθετείται υπόθεση κατά της Διευθύνουσας Συμβούλου, του Καλλιτεχνικού Διευθυντή της 
documenta 14 και του πρώην δημάρχου του Κάσελ μετά την προσφυγή του ακροδεξιού κόμματος AfD 
στο Κάσελ. Το AfD, ως γνωστόν, ψήφισε την περικοπή της δημόσιας χρηματοδότησης των 
προγραμμάτων που ενθαρρύνουν την πολιτιστική ποικιλομορφία,  καταψήφισε το χρηματο-οικονομικό 12

πακέτο για την documenta 14,  και τα μέλη του αποκάλεσαν το έργο Monument for Strangers and 13

Refugees (Μνημείο Αγνώστων και Προσφύγων) που εκτέθηκε στο Κάσελ, ως «entstellte Kunst», 
ανακαλώντας το ναζιστικό όρο «εκφυλισμένη τέχνη».  14

 
Πώς είναι δυνατόν εμπιστευτικές πληροφορίες και αναφορές που συζητήθηκαν στην έκτακτη συνεδρίαση 
του Συμβουλίου τον περασμένο Αύγουστο να διαρρέουν, προληπτικά θα έλεγε κανείς, στα μέσα 
ενημέρωσης; Γιατί αποκλείστηκαν από κρίσιμες συνεδριάσεις του Συμβουλίου, στις οποίες συζητήθηκε το 
έλλειμμα, εκείνοι που θα μπορούσαν να δώσουν επαρκείς απαντήσεις για την οργάνωση της έκθεσης;  15

Ο υπουργός Boris Rhein, κατά τη συνέντευξη τύπου της documenta 14 στις 7 Ιουνίου για τα εγκαίνια της 
έκθεσης στο Κάσελ  ανέφερε ότι η απόφαση να μοιραστεί η documenta 14 μεταξύ του Κάσελ και της 16

12 “AfD will Zuschüsse für Kasseler Jugendring, Kopiloten, Kulturzentrum Schlachthof, DITIP und interkulturelle 
Elternarbeit kürzen,” Neue Kasseler Zeitung, 21 Νοεμβρίου 2017. 
http://neue-kasseler-zeitung.de/2017/11/21/afd-will-zuschuesse-fuer-kasseler-jugendring-kopiloten-kulturzentrum-schl
achthof-ditip-und-interkulturelle-elternarbeit-kuerzen/  
13 “Bankruptcy averted - with the blessing of the city”, Nordwest-Zeitung, 26 Σεπτεμβρίου 2017. 
https://www.nwzonline.de/kultur/kassel-documenta-in-kassel-bankrott-abgewendet-mit-dem-segen-der-stadt_a_32,0,
3971998511.html  
14 “AfD spricht von "entstellter Kunst"”, Der Spiegel, 17 Αυγούστου 2017. 
http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/documenta-afd-nennt-kunstwerk-von-olu-oguibe-entstellte-kunst-a-1163271.
html 
15 “Hili Perlson, “Adam Szymczyk Accuses the Board of ‘Fabricating’ a ‘Controlled Scandal’,” Art News, 21 Νοεμβρίου 
2017. 
https://news.artnet.com/art-world/adam-szymczyk-replies-to-documenta-14-audit-report-1154420 
16 Nate Freeman, “Documenta 14 Opens in Kassel with Fiery, Combative Press Conference as Curators Pledge to 
Fight Neo-Fascism, ArtNews, 6 Ιουλίου 2017. 
http://www.artnews.com/2017/06/07/documenta-14-opens-in-kassel-with-fiery-combative-press-conference-as-curato
rs-pledge-to-fight-neo-fascism/ 
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Αθήνας «ήταν ακριβώς η σωστή απόφαση». Και όμως, μετά το τέλος της έκθεσης του Κάσελ στις 17 
Σεπτεμβρίου, εξέδωσε ένα δελτίο τύπου δηλώνοντας ότι «η documenta 14 στο Κάσελ (χωρίς την Αθήνα) 
κλείνει με ένα θετικό πρόσημο» . Μήπως το Συμβούλιο της documenta εννοούσε ότι η καλλιτεχνική 17

ελευθερία, και μια αποκεντρωμένη έκθεση είναι «οι σωστές αποφάσεις» μόνο όταν είναι και κερδοφόρες; 
Το αποτέλεσμα της συζήτησης περί «ελλείμματος» είναι η αποδόμηση της καλλιτεχνικής αυτονομίας της 
documenta, χάριν της αρχής αποδοτικότητας και κέρδους. Ο Bertram Hilgen, ο απερχόμενος πρόεδρος 
της documenta gGmbH, του οποίου η εμπειρία στις τρεις προηγούμενες διοργανώσεις της documenta 
αγνοήθηκε από τον διάδοχό του Christian Geselle, δήλωσε ότι το Συμβούλιο συμβιβάστηκε εξαιτίας των 
γεγονότων.  
 
Ως καλλιτέχνες της documenta 14, συνεργαστήκαμε με μια επιμελητική ομάδα, καθοδηγούμενη από τον 
Adam Szymczyk, και μια αντίστοιχη διοικητική ομάδα, καθοδηγούμενη από την Annette Kulenkampff, οι 
οποίες χειρίστηκαν και πραγματοποίησαν με άψογο επαγγελματισμό ένα εξαιρετικά σύνθετο και 
οικονομικά απαιτητικό πρότζεκτ, παρουσιάζοντας νέες αναθέσεις έργων και «δάνεια» ιστορικών έργων 
και στις δύο πόλεις της έκθεσης. Πάνω από ένα εκατομμύριο επισκέπτες και στις δύο πόλεις 
παρακολούθησαν αμέτρητες εκδηλώσεις και συμμετείχαν στα δημόσια προγράμματα και τις συζητήσεις 
που ξεκίνησαν έναν ολόκληρο χρόνο πριν το άνοιγμα της έκθεσης στην Αθήνα.  Με το έργο μας, 18

προσπαθήσαμε να συμβάλουμε σε ένα όραμα περισσότερο βιώσιμων σχέσεων ανάμεσα στις χώρες και 
τους λαούς (χωρίς να εστιάζουμε αποκλειστικά στη Γερμανία και στην Ελλάδα). Ο εκπεφρασμένος μας 
στόχος ήταν να συνεργαστούμε κυρίως με θεσμούς επιχορηγούμενους από το κράτος, 
συμπεριλαμβανομένων Σχολών Καλών Τεχνών και μουσείων και στις δύο πόλεις της documenta 14, 
αρχείων και αρχαιολογικών χώρων, όπως και κοινωνικών πρωτοβουλιών πολιτών. Αυτό αποτέλεσε την 
έκφραση της βασικής μας πεποίθησης στη δυνατότητα μιας κοινής καλλιτεχνικής δράσης για την 
αντιμετώπιση των ενδημικών ανισοτήτων που προκαλούν στην εποχή μας την αβεβαιότητα, τον 
εκτοπισμό, τον υλικό αφανισμό και την πνευματική φτωχοποίηση στις ζωές των ανθρώπων. 
 
Με περισσότερους από τετρακόσιους καλλιτέχνες, διανοητές και άλλους επαγγελματίες να συμμετέχουν 
σε ένα πρόγραμμα που συνέχισε αδιάλειπτα επί 163 μέρες (ή εκατό ημέρες σε κάθε πόλη), η documenta 
14 αποτέλεσε αναμφίβολα ένα απαιτητικό εγχείρημα. Η ομάδα της documenta διαχειρίστηκε έναν 
οργανισμό, που όμοιός του δεν έχει υπάρξει στο παρελθόν, ο οποίος αναπτύχθηκε ξεπερνώντας τους 
χίλιους υπαλλήλους σε λιγότερο από τρία έτη, κάτω από συγκυρίες και συγκεκριμένα διαθέσιμα μέσα, τα 
οποία δεν εξετάστηκαν ή αναπροσαρμόστηκαν επαρκώς από τους εταίρους σε μια πορεία τεσσάρων 
ετών. Η απόδοση της ευθύνης από τους εταίρους σε συγκεκριμένα πρόσωπα, η αμφισβήτηση της 
κεντρικής επιμελητικής ιδέας της documenta 14, και η ανακήρυξη της Αθήνας ως ένοχης για το έλλειμμα 
της έκθεσης, σηματοδοτούν την προσπάθεια άσκησης πολιτικού ελέγχου στην documenta. Εξυπηρετούν 
το μελλοντικό όραμα μιας documenta που πραγματοποιείται μόνο στη Γερμανία και που εξορθολογίζεται 
υπό τον αυστηρό οικονομικό και διοικητικό έλεγχο, κάτι που παρουσιάζεται τώρα ως ο ένας και μοναδικός 
στόχος των πολιτικών. 
 
Το υπό δημόσια συζήτηση «έλλειμμα» της documenta 14 είναι ένα βολικό εργαλείο που χρησιμοποιείται 
σε μια κατ’ ουσίαν δημαγωγική απόπειρα «ανανέωσης της βάσης» της documenta gGmbH, όπως για 
παράδειγμα η μετατροπή της από μια μη-κερδοσκοπική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (gGmbH) σε μια 

17 “The documenta Supervisory Board has met and takes a stand,” HNA, 15 Νοεμβρίου 2017. 
https://www.hna.de/kassel/documenta-14-ere336255/documenta-aufsichtsrat-hat-getagt-und-bezieht-stellung-936631
0.html  
18 “documenta 14, April 8–September 17, 2017, in Athens, Kassel, and beyond, has reached more people than ever 
before”, documenta 14 closing statement. 
http://www.documenta14.de/en/news/25596/closing 
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εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (GmbH).  Ο πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου και δήμαρχος του 19

Κάσελ, Christian Geselle, σε δημόσια ομιλία του ανέφερε ότι θα διασφαλίσει η επόμενη documenta 15 να 
πραγματοποιηθεί μόνο στο Κάσελ. Ωστόσο, η κληρονομιά που έχει χτίσει η documenta με την ιστορία έξι 
δεκαετιών  είναι ακριβώς η αντίθετη. Έχει κατακτήσει την ελευθερία να υποστηρίζονται διαφορετικές 
απόψεις, να υπογραμμίζεται η αδικία και να ενθαρρύνεται η εξάλειψή της, να παραμένει επικριτική 
απέναντι στην πολιτική και ιδιοτελή χειραγώγηση του πολιτισμού, να πειραματίζεται και να σκέφτεται 
ενάντια σε όλες τις κατασταλτικές απόπειρες. Αυτή η κληρονομιά διαγράφεται τώρα από την απαίτηση να 
προσδιοριστεί η documenta αυστηρά από την εθνικότητά της, τη γερμανική, εις βάρος της πολιτιστικής 
της αποστολής, η οποία την έχει καταστήσει σε μια έκθεση που αφορά όλο τον πλανήτη. Η απομείωση 
της διεθνούς ιστορίας της documenta φέρνει ως αντίδωρο σε μια κοινωνία πολιτών που υπόκειται στην 
πολιτική εκμετάλλευση των οικονομικών της δυσκολιών, της αβεβαιότητας και του φόβου της, ένα 
επικίνδυνα εθνικιστικό συναίσθημα, αυτό της «documenta μόνο στο Κάσελ». Μήπως λοιπόν η 
αποκεντρωμένη documenta 14, που αποπειράθηκε να θέσει το ζήτημα του τέλος του Ευρωκεντρισμού, 
δέχτηκε την επίπληξη μιας ενεργής πολιτικής του «πρώτα η Γερμανία»; 
 
Όπως δηλώσαμε τον περασμένο Σεπτέμβριο, η έκθεση, από τη δεκαετία του 1990, συμμετέχει στην 
διεθνή τάση που αποσκοπεί στην αποκέντρωση του δυτικού, καλλιτεχνικού και ιστορικού κανόνα που 
ίσχυε μέχρι τότε, συμβάλλοντας στην ανεξαρτησία ιδρυμάτων, εκθεσιακών, χώρων και πανεπιστημίων. 
Συνέπεια αυτού είναι η ευπρόσδεκτη -και με καθυστέρηση- αύξηση στη συμμετοχή καλλιτεχνών, 
θεωρητικών και στοχαστών από τον Παγκόσμιο Νότο ξεκινώντας από την documenta X (Catherine 
David), συνεχίζοντας στις documenta 11 (Okwui Enwezor), documenta 12 (Roger Buergel / Ruth Noack) 
και dOCUMENTA (13) (Carolyn Christov-Bakargiev). Η documenta ενεργοποίησε, επίσης, μία 
χωροταξική αποκέντρωση, αρχικά με την documenta 11 που δημιούργησε πλατφόρμες στο Βερολίνο, τη 
Βιέννη, το Νέο Δελχί, τη Σάντα Λουσία και το Λάγος. Ακολούθησε το περιοδικό της documenta 12, ένα 
δίκτυο εκατό περιοδικών απ’ όλο τον κόσμο, και η dOCUMENTA (13) με δορυφορικά προγράμματα στην 
Καμπούλ, την Αλεξάνδρεια και το Μπανφ. Συνεχίζοντας την μακρά αυτή παράδοση αποκέντρωσης και 
αποαποικιοποίησης καλωσορίσαμε ως θετική και εποικοδομητική την απόφαση να γίνει η documenta 14 
ένας διάλογος μεταξύ Αθήνας και Κάσελ. 
 
Ο κόσμος έχει αλλάξει μορφή πολλές φορές από το 1955. Η Δυτική Ευρώπη δεν είναι πια το κέντρο της 
δημιουργίας σύγχρονων εκθέσεων. Έχει πλέον να αναμετρηθεί ως μία έναντι πολλών ίσων: την Ασία, τη 
Λατινική Αμερική, την Αφρική, τη Μέση Ανατολή, τη Νότια και την Ανατολική Ευρώπη, την Ωκεανία, οι 
οποίες έρχονται να διεκδικήσουν παρουσία στο χώρο.  Η σύγχρονη τέχνη δεν επαφίεται πλέον σε μια 20

ευρωπαϊκή έκθεση που θα της υποδείξει ιδέες για το τι μπορεί και τι πρέπει η τέχνη να κάνει. Παρόλα 
αυτά, το Κάσελ ασκεί σαφώς επιρροή στις συζητήσεις περί σύγχρονης τέχνης, όπως αναδύονται από 
πολλά και διαφορετικά γεωγραφικά σημεία, ακριβώς λόγω τόσο της διεθνούς στόχευσης της documenta 
όσο και της κριτικής της ικανότητας, αξίες που κατακτήθηκαν με τις διοργανώσεις των τελευταίων 
δεκαετιών και συνέπεσαν χρονικά με την ανάδυση της νέας πολυπολικής παγκόσμιας τάξης από το 1989 
και μετά. 
 
Είναι διαμετρικά αντίθετη με τις αξίες της documenta 14 η ευρωκεντρική προσέγγιση που επιτάσσει μια 
documenta «μόνο γερμανική» και «μόνο στο Κάσελ». Η έκθεσή μας, στη documenta 14, χτίστηκε πάνω 
σε μια ευρεία ποικιλομορφία καλλιτεχνικών πρακτικών και άντλησε την έμπνευσή της από την κληρονομιά 
των τεσσάρων προηγούμενων διοργανώσεων της documenta, στις οποίες ο (παγκόσμιος) Nότος 

19 Mirja Rosenau, “Attack on Documenta”, Art, Νοέμβριος 2017.  
http://m.art-magazin.de/szene/21894-rtkl-kommentar-angriff-auf-die-documenta  
20 Jon Bywater, “Seeing documenta 14 from the other south,” Contemporary Hum, 20 Οκτωβρίου 2017. 
https://www.contemporaryhum.com/seeing-d14-from-the-other-south  
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αδιαμφισβήτητα κατοχύρωσε μια θέση στην παγκόσμια παραγωγή σύγχρονης τέχνης, προκαλώντας και 
αλλάζοντας περαιτέρω τις βασικές παραμέτρους του διαλόγου.  Η documenta δεν πρέπει λοιπόν να 21

παρεκκλίνει από την μέχρι τώρα πορεία της και να στραφεί σε ένα συντηρητικό και υπερφίαλο ευρωπαϊκό 
μοντέλο έκθεσης σύγχρονης τέχνης. Αντιθέτως, πρέπει να απαλλαγεί από τις πολιτικές παρεμβάσεις 
προκειμένου να δίνει βήμα σε σημαντικές φωνές και να εκπληρώνει την αποστολή της, που δεν είναι άλλη 
από την προάσπιση της καλλιτεχνικής ελευθερίας.  
 
 
 
Οι υπογράφοντες/-ουσες 
 
καλλιτέχνες της documenta 14 (κατ’ αλφαβητική σειρά) 
 

1.     Ανδρέας Αγγελιδάκης 
2.     Akinbode Akinbiyi 
3.     Nevin Aladağ 
4.     Daniel G. Andújar 
5.     Franck Apertet 
6.     Ariuntugs Tserenpil 
7.     Michel Auder 
8.     Sokol Beqiri 
9.     Ross Birrell 
10.   Pavel Brăila 
11.   Miriam Cahn 
12.   María Magdalena Campos-Pons 
13.   Lucien Castaing-Taylor 
14.   Banu Cennetoğlu 
15.   Nikhil Chopra 
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27.   Yervant Gianikian 
28.   Gauri Gill 
29.   Douglas Gordon 
30.   Johan Grimonprez 
31.   Hans Haacke 
32.   David Harding 
33.   Edi Hila 

21 Frans Josef Petersson, “We Need to Reclaim the Narrative of Documenta 14 as a Radical Exhibition,” Kunstkritikk, 
10 Νοεμβρίου 2017. 
http://www.kunstkritikk.com/kommentar/we-need-to-reclaim-the-narrative-of-documenta-14-as-a-radical-exhibition/  
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34.   Susan Hiller 
35.   Hiwa K 
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54.   Rosalind Nashashibi 
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62.   Άγγελος Πλέσσας 
63.   Nathan Pohio 
64.   Alessandra Pomarico 
65.   Pope.L 
66.   Angela Ricci Lucchi 
67.   Tracey Rose 
68.   Roee Rosen 
69.   Ben Russell 
70.   Ashley Hans Scheirl 
71.   David Schutter 
72.   Nilima Sheikh 
73.   Ahlam Shibli 
74.   Mounira Al Solh 
75.   Annie Sprinkle 
76.   Beth Stephens 
77.   Vivian Suter 
78.   Jakob Ullmann 
79.   Antonio Vega Macotela 
80.   Cecilia Vicuña 
81.   Annie Vigier 
82.   Lois Weinberger 
83.   Elisabeth Wild 
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84.   Πάνος Χαραλάμπους 
85.   Sergio Zevallos 
86.   Artur Żmijewski 
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