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Περιγραφή/ σύλληψη
Ο μεταπολεμικός καπιταλισμός στη Δύση έχει στηρίξει την ανάπτυξή του πάνω στο ιδανικό
της ιδιόκτητης κατοικίας (με όλες τις πρόσφατες καταστροφικές οικονομικές εξελίξεις), στο
πλαίσιο μια διαδικασίας εμπορευματοποίησης των απαραίτητων για τη ζωή.
Η εμπορευματοποίηση της κατοικίας ωστόσο, περισσότερο από το να αποτελεί απλά μια
μέθοδο συσσώρευσης κεφαλαίου οδήγησε σε μια αναδιατύπωση της έννοιας του δημόσιου
και ιδιωτικού χώρου. Ο Pierre Bourdieu περιγράφει την υπαρξιακή σχέση ενός ατόμου με
την θέση του, με όρους κοινωνικού στάτους, ως συνυφασμένη με την κατοχή- ιδιοποίηση
μιας συγκεκριμένης έκτασης δημοσίου χώρου.
«Κάθε υποκείμενο μπορεί να χαρακτηριστεί από τον τόπο όπου αυτός ή αυτή είναι
εγκατεστημένη, λιγότερο ή περισσότερο προσωρινά, δηλ. από τον τόπο κατοικίας της
(αυτοί που είναι «χωρίς σπιτικό και σπίτι», χωρίς «μόνιμη κατοικία»… έχουν σχεδόν
καθόλου κοινωνική ύπαρξη- βλ. το πολιτικό στάτους του άστεγου)… Χαρακτηρίζεται επίσης
από το μέρος που καταλαμβάνει νόμιμα στον χώρο μέσα από ιδιοκτησίες (σπίτια και
διαμερίσματα, γραφεία, γεωργική ή οικοδομήσιμη γη κα) οι οποίες σωρεύονται σε
μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό … Συνάγεται ότι ο τόπος και το μέρος που καταλαμβάνει
ένα υποκείμενο είναι εξαιρετικοί δείκτες της θέσης του στον κοινωνικό χώρο.”
Τώρα πια, εντός της πρόσφατης στεγαστικής κρίσης η οποία έχει ανατρέψει τη θεώρηση της
κατοικίας ως ένα καταναλωτικό αγαθό, κοινωνικά πρότζεκτ και εγχειρήματα συλλογικής
κατοικίας αναδύονται ως απαντήσεις στο «Ζήτημα της Κατοικίας». Αυτή η μετατόπιση προς
συλλογικές λύσεις έχει προσεγγιστεί από καλλιτεχνικές, αρχιτεκτονικές και επιμελητικές
πρωτοβουλίες που τις τελευταίες 5 δεκαετείς έχουν πολλαπλώς αποτυπωθεί και επέμβει σ’
αυτή την άνισα αναπτυσσόμενη αστική συνθήκη.
Το εν εξελίξει αρχείο “Artistic Practices: Housing as social agreement” στοχεύει
στην χαρτογράφηση καλλιτεχνικών προσεγγίσεων στην έννοια της κατοικίας, στη
διερεύνηση και διερώτηση των τρόπων με τους οποίους η κατοικία όχι μόνο απεικονίζεται
αλλά και υλοποιείται από τους καλλιτέχνες. Περαιτέρω στοχεύει στο να αναδείξει τρόπους
με τους οποίους η καλλιτεχνική παραγωγή μπορεί να λειτουργήσει ως εργαλείο
σχεδιασμού, υπεράσπισης και επανεφεύρεσης του δημόσιου χώρου.

Τα έργα που παρουσιάζονται στο αρχείο είναι οργανωμένα γύρω από 4 μοτίβα. «Η
κατοικία ως ουτοπία» αναδεικνύει την μετασχηματιστική, και ανατρεπτική δυναμική της
κατοικίας στην κοινωνική φαντασία ως ένα πρώτο βήμα για μια ριζοσπαστική αυτονομία. Η
«κατοικία ως άνιση ανάπτυξη» φέρνει στο φως τα ζητήματα της ανισότητας στο
δικαίωμα στην κατοικία. «Η κατοικία ως δυστοπική κατασκευή» απεικονίζεται σε μια
σειρά από πρότζεκτ που εξερευνούν τις συγκρούσεις και τους συσχετισμούς ανάμεσα στον
αναπαριστώμενο χώρο και την κοινωνική και πολιτική δράση. Τέλος η «κατοικία ως
χτίσιμο κοινότητας» ερευνά το ρόλο του καλλιτέχνη ως κοινωνικό δημιουργό, τις
χωρικές πρακτικές των κοινών και τις καλλιτεχνικές πρακτικές για την αναζωογόνηση
αστικών, χωρίς πόρους, περιοχών.
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