REWIND | Artists’ video in the 70s & 80s
Παρουσίαση του Prof. Stephen Partrigde στο Οπτικοακουστικό Φεστιβάλ
Πειραµατικού Βίντεο & ∆ηµιουργικού Ντοκιµαντέρ “Παράξενη Οθόνη /
Strange Screen V”, Σάββατο 7 Οκτωβρίου 2006, Θεσσαλονίκη
Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και ΣΑΣ ευχαριστώ που ήρθατε. Θα σας
παρουσιάσω για 15 λεπτά το ερευνητικό πρόγραµµα REWIND.
Θα ξεκινήσω παραθέτοντας µια ρήση του Sean Cubbit, ίσως του πιο εξέχοντα
θεωρητικού του καλλιτεχνικού φιλµ και βίντεο της Μεγάλης Βρετανίας:
(σλάιτς)
“Από τα 47 λεπτά φιλµ που προβλήθηκαν το 1895, τα παγκόσµια αρχεία
διασώζουν περίπου 42. Αντίθετα, από τα έργα που παρήχθησαν µεταξύ 1896 και
1915, σώζεται ένα ελάχιστο δείγµα. Τότε ήταν που γεννήθηκε το φιλµ και έχουµε
αναφορές από ασυνήθιστα πειράµατα µε το χρώµα, τον ήχο και την οθόνη
καθώς και διάσηµους ηθοποιούς και καλλιτέχνες που συµµετείχαν, αλλά τώρα
έχουν χαθεί.
(επόµενο σλάιτς)
Η άφιξη του video-protapak το 1968 ήταν µια ουσιαστική στιγµή της πολιτιστικής
ιστορίας. Οι πρώτες µέρες ενός νέου µέσου είναι πάντα αφάνταστα γόνιµες,
καθώς κανείς δεν γνωρίζει τι µπορεί να κάνει µε αυτό,
(επόµενο σλάιτς)
οπότε οι πρωτοπόροι νιώθουν ελεύθεροι να πειραµατιστούν. Αυτά τα πειράµατα
µπορεί να αποδειχτούν εξαιρετικά ωφέλιµα για τους νέους δηµιουργούς”.
(τελευταίο σλάιτς)
Το REWIND είναι ένα τετραετές ερευνητικό πρόγραµµα που διερευνά τα πρώτα
20 χρόνια της βρετανικής τέχνης του βίντεο. Υλοποιείται από το Visual Research
Centre, στο Duncan of Jordanstone College of Art και χρηµατοδοτείται από το
Arts & Humanities Research Council (Συµβούλιο Τεχνών και Ανθρωπιστικών
Επιστηµών).
Τις δεκαετίες 1970 και 1980 το Ηνωµένο Βασίλειο ήταν ένα πρωτοποριακό
κέντρο έντονης, αν και ανόµοιας, ανεξάρτητης δραστηριότητας σε φιλµ και βίντεο.
Το πρώτο κύµα στα 1970 προήλθε από δυο σηµαντικούς υποκινητές: την
ανεξάρτητη (κινηµατογραφική) σκηνή της Νέας Υόρκης και του Λονδίνου και από
την στροφή Βρετανών καλλιτεχνών προς εναλλακτικά µέσα και περιβάλλοντα,
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κυρίως προς την εννοιοκρατία και την αµφισβήτηση του εµπορικού καλλιτεχνικού
κόσµου. Το δεύτερο κύµα τη δεκαετία του 80 έφερε νέα ενδιαφέροντα και ο
τόπος προβολής των έργων µεταφέρθηκε από την γκαλερί και τα εργαστήρια σε
πιο µαζικά µέρη που επηρεάστηκαν από τη λαϊκή κουλτούρα και την εµφάνιση
του Channel 4. Στα 90 είδαµε την αγορά τέχνης να ξαναχτυπά και να
επιστρέψαµε στον λευκό (ή καλύτερα) στον µαύρο κύβο.
Καθώς σχεδιάζαµε το πρόγραµµα, συνειδητοποιήσαµε ότι τα έργα των
καλλιτεχνών σε φιλµ και βίντεο είναι δύο διαφορετικές ιστορίες, διότι ενώ για το
πειραµατικό φιλµ υπάρχουν κριτικές µελέτες, έστω λίγες, αντίθετα για το βίντεο
παρατηρείται µια χαρακτηριστική έλλειψη µελετών και ακαδηµαϊκής
δραστηριότητας. Τα πειραµατικά βίντεο των καλλιτεχνών λειτουργούσαν συχνά
ως εγκαταστάσεις ή συνοδεύονταν από παραστάσεις όπου η ενεργός συµµετοχή
του κοινού ήταν µέρος της δράσης. Χωρίς επίµονη αρχειοθέτηση και επιπλέον
κριτικές µελέτες, ελλοχεύει ο κίνδυνος µεγάλο µέρος αυτής της πρωτοποριακής
δουλειάς να χαθεί. Οι κριτικές µελέτες πάνω στην τεχνολογικές επινοήσεις και τις
βίντεο-εγκαταστάσεις επισκιάστηκαν από το ενδιαφέρον για τις φιλµικής
καταγωγής προβολές σε µία οθόνη. Συνεπώς, προκύπτει η ανάγκη µιας κριτικής
µελέτης για την ιστορία των ηλεκτρονικών έργων και µιας επανεκτίµησης του
συχνά καινοτόµου διευρυµένου καλλιτεχνικού βίντεο που είχε παραβλεφθεί.
Πιστεύουµε ότι είναι σηµαντικό να εντοπίσουµε τις προσωπικές κριτικές
αντανακλάσεις των καλλιτεχνών πάνω στην πρακτική τους, ώστε να
δηµιουργήσουµε ένα corpus µελετών που θα συνεισφέρει στην κατανόηση της
ιστορίας της ηλεκτρονικής κινούµενης εικόνας. Το έργο που βασίζεται στον χρόνο
είναι εφήµερο και περιορισµένης διάρκειας ζωής και µέσα στη γκαλερί και από
άποψη τεχνολογίας. Ιστορικά οι βίντεο-εγκαταστάσεις και τα πειράµατα των
καλλιτεχνών µε την τεχνολογία και το περιβάλλον τα έχουν όλα, αλλά
εξαφανίστηκαν ως καλλιτεχνικά έργα, εξαιτίας αυτού που µπορούµε να πούµε
«µισή ζωή» της εµπειρίας της θέασης και του µέσου. Επιπλέον, αυτό το πεδίο
καλλιτεχνικής δηµιουργίας στη Βρετανία ενέπεσε στις υποθέσεις µεταξύ του
Συµβουλίου για την Τέχνη (Art Council) και των κρατικών συλλογών: του
Βρετανικού Ινστιτούτου Κινηµατογράφου και του Εθνικού Αρχείου
Κινηµατογράφου
και
Τηλεόρασης.
Πολύ
λίγες
βίντεο-εγκαταστάσεις
διατηρήθηκαν ανέπαφες. Κάποιες τεχνολογίες εγγενείς στην καλλιτεχνική φύση
των έργων είναι πλέον ξεπερασµένες, όπως για παράδειγµα οι υποδοχές για
µποµπίνες βιντεοκασέτας που χρησιµοποιούνταν στις εγκαταστάσεις µε
καθυστέρηση της κασέτας.
Όταν ξεκινήσαµε το REWIND το 2004, είχαµε συνειδητοποιήσει ότι πολλές από
τις πρώτες αυτές παραγωγές σε βίντεο ήταν σε πολύ άσχηµη κατάσταση, πολλές
πάλι (κυρίως αυτές της πολλαπλής ταυτόχρονης προβολής και οι βίντεοεγκαταστάσεις) είχαν «χαθεί» ή τουλάχιστον δεν ήταν εύκολο να
χρησιµοποιηθούν.
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Παρόλο που συλλογές, όπως το LUX στο Λονδίνο, υπάρχουν, ούτε είναι
περιεκτικές ούτε διαθέτουν τις master κασέτες των πρωτότυπων έργων. Οι
σχετικές πληροφορίες και τα κείµενα κριτικής για αυτή την παραγωγή είναι
σκόρπια και ανοµοιογενή. Βέβαια η ίδρυση του Κέντρου Σπουδών Βρετανικού
Κινηµατογράφου και Τηλεόρασης (AHRC) στο Birkbeck εδραίωσε τη σηµασία της
πάνω από 100 χρόνια βρετανικής παραγωγής κινούµενης εικόνας και
αναγνωρίστηκε σε ερευνητικό επίπεδο. Τα τρία τελευταία χρόνια η Συλλογή
Μελετών πάνω στο Φιλµ και Βίντεο Βρετανών Καλλιτεχνών του Central St
Martins σε συνεργασία µε το Κέντρο AHRC του Birkbeck, έχουν συγκεντρώσει
αντίγραφα των έργων και των συνοδευτικών εντύπων από τα αρχές του 20ου
αιώνα έως σήµερα και τώρα αποτελεί µια αξιόλογη πηγή που το REWIND µπορεί
να χρησιµοποιήσει.
Αυτές οι πρωτοβουλίες του Birkbeck και του Central St Martins προκάλεσαν το
ενδιαφέρον των επιµελητών τέχνης, οπότε διοργανώθηκαν µεγάλες εκθέσεις
στην Tate – Shoot Shoot Shoot στην Tate Modern τον Μάιο του 2002, Early
British Video Art και A Century of Artists’ Film in Britain στην Tate Britain τον
Μάρτιο και τον Μάιο του 2003. Η συλλογή του LUX διασώθηκε από την διάλυση
του κέντρου LUX και αποτελεί το µεγαλύτερο µέρος των πρώτων έργων σε
βίντεο στη Μεγάλη Βρετανία. Ακόµη ένα πρόγραµµα που χρηµατοδοτήθηκε από
το AHRC µε επικεφαλής την Julia Knight στο Πανεπιστήµιο του Luton ερευνά τη
∆ιανοµή Ανεξάρτητου Φιλµ και Βίντεο. Παρά ταύτα, καµία απ’ αυτές τις
πρωτοβουλίες δεν στοχεύει στο να στοιχειοθετήσει αρχεία από ποιοτικές εκδοχές
των πρώτων αυτών παραγωγών σε βίντεο όπως σκοπεύει το REWIND.
Συνεργαζόµαστε µε τους παραπάνω οργανισµούς προκειµένου να καλύψουµε το
κενό της υπάρχουσας έρευνας και γνώσης, αλλά και να διατηρήσουµε και να
κάνουµε διαθέσιµα τα έργα αυτά για µελέτη στο παρόν και στο µέλλον.
∆ιεθνώς οι προσπάθειες σ’ αυτόν τον τοµέα είναι αρκετά προχωρηµένες.
Συλλογές και αρχεία µε έργα σε αναλογικό βίντεο και το υποστηρικτικό τους υλικό
µεταφέρονται σε ψηφιακή µορφή και µερικές φορές είναι προσβάσιµα µέσω
διαδικτύου. Στις ΗΠΑ το πρόγραµµα για τη διατήρηση της συλλογής Electronic
Arts Intermix ξεκίνησε το 1995. Το Ινστιτούτο Media Art της Ολλανδίας
συγκέντρωσε τις κρατικές συλλογές καινοτοµώντας αναφορικά µε τις
τεχνολογικές προδιαγραφές και τις απαιτούµενες διαδικασίες. Μέσω του
δηµόσιας χρήσης portal Cyclope είναι διαθέσιµα περισσότερα από 1000 έργα και
πληροφορίες για 60 βίντεο-εγκαταστάσεις. Η Τράπεζα Βίντεο Πληροφοριών της
∆ανίας εξέτασε τις προδιαγραφές και τη µεθοδολογία και δηµιούργησε τη δική
της συλλογή. Στη Γαλλία η Huere Exsquise και στη Γερµανία οι ART Tapes 22
και ZKM επίσης τρέχουν προγράµµατα έρευνας και συντήρησης των έργων.
Όλες αυτές οι πρωτοβουλίες τείνουν να είναι εθνικές και σπάνια
συµπεριλαµβάνουν έργα άλλων χωρών, εκτός από αυτή των Ηνωµένων
Πολιτειών. Εντούτοις, υπάρχει αρκετή καλή θέληση µεταξύ τους, οπότε
προκύπτουν δίκτυα και σχεδιάζονται διεθνείς συνεργασίες.
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Η ερεύνα µας επείγει, καθώς πολλοί από τους πρωτοπόρους εκείνης της γενιάς
έχουν ήδη αποσυρθεί και κάποιοι έχουν πεθάνει. Στόχος µας είναι να καλύψουµε
το κενό της ιστορικής γνώσης της εξέλιξης των ηλεκτρονικών µέσων στην τέχνη
στη Μεγάλη Βρετανία και την έλλειψη στη διεθνή ιστορία της τέχνης ενός αριθµού
σηµαντικών και µε επιρροή έργων αυτής της περιόδου. ∆ηµιουργήσαµε ένα
αρχείο και µια συλλογή µεγάλων έργων που είναι τώρα διαθέσιµα για
ακαδηµαϊκές και δηµιουργικές χρήσεις. Ευελπιστούµε η συλλογή και η
διαδικτυακή βάση δεδοµένων των συνεντεύξεων και του συνοδευτικού υλικού να
αποτελέσει τη βάση για τη επανεκτίµηση των καλλιτεχνών της περιόδου αυτής
και για µελλοντική ερµηνευτική και ιστορική αξιολόγηση από άλλους µελετητές.
Το πρόγραµµα θα κλείσει επίσης µε µια µεγάλη έκδοση το 2008.
Η έρευνα και η µελέτη εστιάζει στους καλλιτέχνες/δηµιουργούς και στα έργα,
τεκµηριώνοντας και εξετάζοντας µια σειρά από εννοιολογικά θέµατα και
ερωτήµατα αναπαράστασης. Η ερµηνευτική και ιστορική αξιολόγηση θα
συµπεριλαµβάνεται στην τελική έκδοση.
Τι έχει παραχθεί; ∆ηµοσκόπηση µε στόχο την όσο το δυνατόν πιο
ολοκληρωµένη καταγραφή των έργων σε βίντεο που έχουν προβληθεί
Ποιος το παρήγε; ∆ηµιουργία βάσης δεδοµένων µε τους καλλιτέχνες, τους
τεχνικούς, τους χρηµατοδότες, τους κριτικούς και τους λοιπούς συντελεστές
Ποιοι ήταν οι προβληµατισµοί των συµµετεχόντων; Ποια θέµατα κριτικής,
καλλιτεχνικά ή κοινωνικά ενδιέφεραν περισσότερο τους καλλιτέχνες της
περιόδου;
Ποια έργα θα πρέπει να έχουν προτεραιότητα ώστε να περιληφθούν στην
πολυδάπανη διαδικασία αρχειοθέτησης και λεπτοµερούς τεκµηρίωσης; Ποιοι
καλλιτέχνες, εκθέσεις και έργα είχαν τη µεγαλύτερη δηµοσιότητα µε
συνεντεύξεις και κριτικά άρθρα; Ποια εξακολούθησαν να προβάλλονται από
κριτικούς και διδασκάλους;
Η πρωταρχική ερευνητική µέθοδος είναι η αξιολόγηση των έργων σε βίντεο που
παρήχθησαν στη Μεγάλη Βρετανία στη διάρκεια της περιόδου. Η αξιολόγηση
είναι πολυεπίπεδη και έχει τους ακόλουθους στόχους:
• Να καταχωρηθεί αντιπροσωπευτικό δείγµα του κάθε έργου από άποψη
τόσο τεχνολογίας όσο και κριτικής
• Να συγκεντρωθούν επιπλέον πληροφορίες από τους καλλιτέχνες και τους
βασικούς συντελεστές για την βαθύτερη κατανόηση των ατοµικών έργων·
για τις υποβόσκουσες τάσεις στον τότε χώρο της παραγωγής βίντεο· για
την αναπροβολή των εγκαταστάσεων εικονικά και σε εκθεσιακούς χώρους
• Να µελετηθεί η παραγωγή βίντεο της συγκεκριµένης περιόδου στο σύνολό
της
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Η αξιολόγηση πραγµατοποιείται µε τη χρήση κριτικών άρθρων, συνεντεύξεων –
το πιο σηµαντικό εργαλείο – και «σαλονιών».
Κάθε χρόνο το λιγότερο 15 καλλιτέχνες καταθέτουν τις δουλειές τους και περίπου
100 έργα προστίθενται στο τελικό πρόγραµµα.
Η ποικιλία από άποψη τεχνικής κατάστασης πολλών από τα πρώτα έργα σε
βίντεο σηµαίνει ότι πολλές φορές την καλύτερη κόπια την έχει ο διανοµέας ή ο
καλλιτέχνης. Προκειµένου να επιτύχουµε το στόχο µας, δηλαδή να κατανοήσουµε
όσο το δυνατόν καλύτερα την εν λόγω περίοδο, να δηµιουργήσουµε ένα αρχείο
µε τα αυθεντικά αντίγραφα των έργων, να αναπαράγουµε το σχετικό συνοδευτικό
υλικό και να είµαστε σε θέση να αναπροβάλλουµε τις βίντεο-εγκαταστάσεις και τα
έργα πολλαπλής ταυτόχρονης προβολής (multi screen), επιβάλλεται, όπου αυτό
είναι εφικτό, η «πηγή» δηλαδή οι ίδιοι οι καλλιτέχνες, να εµπλέκονται στη
διαδικασία. Η αναπροβολή βίντεο-εγκαταστάσεων θα ήταν εξαιρετικά δύσκολη
χωρίς την τεχνική καθοδήγηση από τον καλλιτέχνη. Υιοθετώντας τη µεθοδολογία
των καλλιτεχνών καταφέρνει η έρευνα να συµπεριλάβει την προφορική µαρτυρία,
από την οποία προκύπτουν πληροφορίες και δεδοµένα που σήµερα θεωρούνται
«χαµένα» για τους µελετητές.
Η
συνάδελφος
ερευνήτρια
∆ρ.
Jackie
Hatfield
χρησιµοποιεί
προπαρασκευασµένες και ηµί-προπαρασκευασµένες συνεντεύξεις για να
συγκεντρώσει τις προσωπικές µαρτυρίες και πληροφορίες από καλλιτέχνες,
επιµελητές τέχνης και χρηµατοδότες. Οι συνεντεύξεις µεταγράφονται και
αποτελούν τη βάση για επιπλέον «ευέλικτη» έρευνα, που µπορεί να σηµαίνει και
δεύτερο γύρο συνεντεύξεων, προκειµένου να καλυφθούν θέµατα ή ζητήµατα που
προκύπτουν στη διάρκεια και θεωρούνται σηµαντικά για το αρχείο και την τελική
Έκδοση. Οι περισσότερες συνεντεύξεις είναι µε τον ερευνητή και έναν
καλλιτέχνη, αλλά ο δεύτερος γύρος περιλαµβάνει και «σαλόνια», όπου οµάδες
δηµιουργών, επιµελητών και χρηµατοδοτών προσκαλούνται να συζητήσουν για
τα έργα ως οµάδα. Τα «σαλόνια» επίσης θα συµπεριληφθούν στα πρακτικά του
προγράµµατος.
Οι ηµί-προπαρασκευασµένες συνεντεύξεις µε τους καλλιτέχνες αποδείχτηκαν
εξαιρετικά αποτελεσµατικές, σηµαίνουσες και ανταποδοτικές ως προς τον στόχο
του προγράµµατος. Η ∆ρ. Hatfield κατέγραψε πάνω από 120 ώρες προφορικών
µαρτυριών στα πρώτα δύο χρόνια του προγράµµατος. Αυτές οι προφορικές
µαρτυρίες συµβάλλουν στη διαµόρφωση µιας καθαρής εικόνας της παραγωγής
βίντεο στο σύνολό της στη διάρκεια της εν λόγω περιόδου και φωτίζουν
άγνωστους µέχρι πριν συσχετισµούς µεταξύ των καλλιτεχνών και των ιδεών
τους. Τα δηµοσιευµένα πρακτικά (µαζί µε κλιπ εικόνας και ήχου) στο διαδίκτυο
θα βοηθήσουν στην καλύτερη γνωριµία µε τους καλλιτέχνες και τα έργα τους· και
τα ανεπεξέργαστα αντίγραφα των έργων µε τα πρακτικά τους θα είναι στη
διάθεση των µελετητών για να διευκολύνουν διαφορετικές προσεγγίσεις ή την
εξερεύνηση των δεδοµένων.
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Την Ερευνητική οµάδα συµπληρώνει ένας ειδικός εξωτερικός σύµβουλος, ο Sean
Cubbit που θα είναι ο συν-επιµελητής της τελικής Έκδοσης.
Η τεχνική επεξεργασία γίνεται σε τρία κέντρα: στο VRC στο Πανεπιστήµιου του
Dundee, όπου το REWIND και το αρχείο έχουν τη βάση τους, το FACT στη
Λίβερπουλ και το LUX στο Λονδίνο.
Όλα τα δεδοµένα – κείµενα, σαρωµένα αρχεία, κλιπ ήχου και βίντεο – θα
ψηφιοποιηθούν για το REWIND Content Management System – µια διαδικτυακή
βάση δεδοµένων που λειτουργεί από τον Απρίλιο του 2006, µε τους πρώτους 20
καλλιτέχνες. Μία ψηφιακή master κασέτα και ένα αντίγραφο των αυθεντικών
έργων που συγκεντρώθηκαν θα φυλάσσεται στο Πανεπιστήµιο του Dundee, υπό
την εποπτεία του κρατικού αρχείου κινηµατογράφου της Σκωτίας (Scottish
Screen Archive) που διασφαλίζει τη µόνιµη διατήρησή του. Αντίγραφα σε DVD
της συλλογής REWIND Artists’ Video Collection θα διατίθενται στο Dundee
Contemporary Art’s Visual Research Centre (VRC) και στο CARTE στο Λονδίνο.
Το πρόγραµµα είναι τετραετές και ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2004. Τον
Απρίλιο του 2006 το πρώτο µέρος της συλλογής REWIND Collection
παρουσιάστηκε ως πιλοτικό πρόγραµµα µε µια έκθεση που περιελάµβανε
εγκαταστάσεις στο Visual Research Centre and Dundee Contemporary Arts.
Επίσης, «ανέβηκε» η ιστοσελίδα µε όλες τις συνεντεύξεις και τα συνοδευτικά
έντυπα των καλλιτεχνών και των έργων τους. Το 2007 θα ξεκινήσει η τελική
έκδοση, η οποία θα κυκλοφορήσει µε το τέλος του προγράµµατος το 2008 και θα
συνοδευτεί από µια έκθεση ευρείας κλίµακας σε σηµαντικό πολιτιστικό χώρο της
Βρετανίας.
Αυτά τα σλάιντς δίνουν µια ιδέα της ιστοσελίδας και του CMS και µπορείτε να την
επισκεφτείτε, να δείτε και να ακούσετε τις συνεντεύξεις στον ελεύθερο χρόνο σας.
Μετάφραση: Χριστίνα Τρούση
www.strangescreen.gr
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