
Abstract: The present study, which revisits an extract of a wider study under the title Marcel Duchamp’s Given 
as the intersection point of the principal problematics of his artwork, attempts to examine aspects of the final 
major artwork by Marcel Duchamp (Given: 1. The Waterfall, 2. The Illuminating Gas), as well as to approach 
it as if it is a “monstruous masterpiece” itself. It constitutes a complex artistic installation, on which Duchamp 
was rigorously working for twenty years in New York under circumstances of almost extreme secrecy, while, 
publicly, he was endorsing the “myth” of his withdrawal from the field of artistic production and of his devotion 
to chess. As Pierre Cabanne, Duchamp’s long-lasting interlocutor, pointed out, the Given left astounded both 
Duchamp’s admirers and revilers due to their common enraged or desperate surprise, when, a year after Du-
champ’s death, it was revealed and installed in The Philadelphia Museum of Art at 1969. Indeed, this artwork 
playfully opposes the “anti-retinal” and intellect-central rhetoric and stance of Duchamp, while, simultaneously, 
it aggregates the basic problematics of the whole of his work: painting, photography, sculpture, readymades 
and “assisted” readymades, scandalous eroticism and pseudo-scientifical mechanisms, “kinetic”, “optical” and 
“conceptual” art, all those elements are employed and, entwined, thanks to the consistently meta-ironic spirit 
of Duchamp, compose an artwork both unprecedented and controversial.
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Περίληψη: Η παρούσα εργασία, που αποτελεί αναδιαμορφωμένο απόσπασμα μιας ευρύτερης υπό 
τον τίτλο Τα «Δεδομένα» του Μαρσέλ Ντυσάν ως σημείο τομής των βασικότερων προβληματικών 
της εργογραφίας του, αποπειράται την εξέταση όψεων του τελευταίου μείζονος έργου του Μαρσέλ 
Ντυσάν (Δεδομένα: 1ον Ο καταρράκτης· 2ον Το φωταέριο,1946-1966) και την ανάδειξή του ως ένα 
είδος «τερατώδους αριστουργήματος». Πρόκειται για μία πολύπλοκη εικαστική εγκατάσταση, πάνω 
στην οποία ο Ντυσάν εργαζόταν επισταμένα επί είκοσι χρόνια στη Νέα Υόρκη υπό συνθήκες άκρας, 
σχεδόν, μυστικότητας, ενώ δημοσίως αποδεχόταν και ενίσχυε το «μύθο» της απόσυρσής του από 
το πεδίο της καλλιτεχνικής παραγωγής και της αφοσίωσής του στο σκάκι. Τα Δεδομένα άφησαν 
«άναυδους στα πελάγη μιας κοινής εξοργισμένης ή απελπισμένης έκπληξης τόσο τους θαυμαστές 
όσο και τους υβριστές» του Ντυσάν, όπως σχολιάζει ενδεικτικά ο επί χρόνια συνομιλητής του Πιερ 
Καμπάν, όταν αποκαλύφθηκαν ένα χρόνο μετά το θάνατό του και εγκαταστάθηκαν στο Μουσείο 
Τέχνης της Φιλαδέλφειας το 1969. Πράγματι, πρόκειται για ένα έργο που ανιτίθεται παιγνιωδώς 
στην «αντι-αμφιβληστροειδική» και διανοητικοκεντρική ρητορική και στάση του Ντυσάν, ενώ 
ταυτόχρονα συσσωματώνει τις βασικές προβληματικές του συνόλου της εργογραφίας του: 
ζωγραφική, φωτογραφία, γλυπτική, readymades και «υποβοηθούμενα» readymades, σκανδαλιστικός 
ερωτισμός και ψευδο-επιστημονικοί μηχανισμοί, «κινητική», «οπτική» και «διανοητική» τέχνη, όλα 
αυτά επιστρατεύονται και, συμπλεκόμενα, υπό τη σκέπη του μονίμως μετα-ειρωνικού πνεύματος του 
Ντυσάν, συνθέτουν ένα έργο πρωτοφανές και αμφιλεγόμενο. 

Το «Τερατώδες αριστούργημα»: Όψεις των 
«Δεδομένων» του Μαρσέλ Ντυσάν

Παναγιώτης Κουτούλιας
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Εισαγωγή

[...] Ο Ντυσάν και ο Μπόις δεν είναι κατά πρώτο λόγο ζωγράφοι αλλά ούτε 
γλύπτες, αντιπροσωπεύουν μια τρίτη κατηγορία, αυτή των δημιουργών συνθέ-

σεων [...]1

                                       — Χάρι Μούλις, Η Διαδικασία

Είναι κοινώς αποδεκτό πως η αποστροφή του Ντυσάν για τη «γλώσσα του αμφι-
βληστροειδούς» και η επιμονή του σχετικά με ένα καλλιτεχνικό μοντέλο «νοητικό» 
και «σχεδόν επιστημονικό»2, όπως και η εμμονή του με τα «γλωσσικά παιχνίδια», 
έθεσαν τα πρώτα σπέρματα για ό,τι μετέπειτα αποκλήθηκε «εννοιολογική τέχνη»3. 
Το γεγονός αυτό συνοψίζεται στη ρήση του Aμερικανού καλλιτέχνη Τζάσπερ Τζονς 
[Jasper Johns] σχετικά με το τελευταίο «μείζον» έργο που παρέδωσε εν ζωή ο 
Ντυσάν στο κοινό, το Η Νύφη που τη γδύνουν οι μνηστήρες της, ακόμα – Το Μεγάλο 
Γυαλί4 (1915-1923). «Το Μεγάλο Γυαλί του Ντυσάν», γράφει ο Τζονς, «δείχνει ότι 
αντιλαμβάνεται το έργο ως πνευματική, όχι εικαστική ή αισθαντική, εμπειρία5». Αυτή 
η αδιαπραγμάτευτη θέση του Τζονς, όμως, που διατυπώθηκε εν έτει 1960 και που, 
βέβαια, προωθήθηκε και από τον ίδιο τον Ντυσάν, δεν είναι δυνατόν, πλέον, να 
θεωρείται αντικατοπτριστική της καλλιτεχνικής ιδιοσυγκρασίας του τελευταίου· και 
αυτό διότι καταρρίπτεται με σχετική ευκολία από το έργο Δεδομένα: 1ον Ο καταρ-
ράκτης· 2ον Το φωταέριο6 (1946-1966), μία πολύπλοκη «εγκατάσταση» με τον τίτλο 
της αλιευμένο από το Πράσινο Κουτί, το κουτί με τις σημειώσεις του Ντυσάν πάνω 
στο Μεγάλο Γυαλί, που εκδόθηκε το 1934. Πρόκειται για ένα έργο πάνω στο οποίο 
ο Ντυσάν εργαζόταν επισταμένα επί είκοσι χρόνια στη Νέα Υόρκη υπό συνθήκες 
άκρας, σχεδόν, μυστικότητας, ενώ δημοσίως αποδεχόταν και ενίσχυε το «μύθο» 
της απόσυρσής του από το πεδίο της καλλιτεχνικής παραγωγής και της αφοσίωσής 
του στο σκάκι7. Τα Δεδομένα όχι μόνο δεν προκρίνουν την «πνευματική» έναντι της 
«εικαστικής» ή της «αισθαντικής» εμπειρίας, όπως το έθετε ο Τζονς, αλλά, αντίθε-
τα, φαίνεται να σχετίζονται εξίσου και με τις τρεις, και μάλιστα με τρόπο τέτοιο ώστε 
να τις καθιστούν αλληλένδετες και συμπληρωματικές· ίσως γι’ αυτό όταν αποκαλύ-
φθηκαν ένα χρόνο μετά το θάνατο του Ντυσάν και εγκαταστάθηκαν στο Μουσείο 
Τέχνης της Φιλαδέλφειας το 19698, άφησαν «άναυδους στα πελάγη μιας κοινής 
εξοργισμένης ή απελπισμένης έκπληξης τόσο τους θαυμαστές όσο και τους υβρι-
στές9» του Ντυσάν, όπως σχολιάζει ενδεικτικά ο επί χρόνια συνομιλητής του Πιερ 

1  Μούλις (2000): σ. 262.
2  Βλ. Duchamp (2008): σσ. 68-76.
3  Βλ. Γκόντφρεϋ (2001): σ. 6.
4  Εις το εξής «Μεγάλο Γυαλί».
5  Krauss, Foster, Bois, Buchloch (2013): σ. 540.
6  Εις το εξής «Δεδομένα».
7  Βλ. Mink (2013):  σσ. 84-86.
8  Bλ. Ades, Cox, Hopkins (1999):  σ. 190.
9  Duchamp, ό. π., σ. 16.
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Καμπάν [Pierre Cabanne]. Η παρούσα εργασία έχει σκοπό να εξετάσει κατά πόσον 
τα Δεδομένα κατορθώνουν να συσσωματώσουν τις σημαντικότερες προβληματικές 
του συνόλου της εργογραφίας του Ντυσάν (έστω και αντιφατικά, ενίοτε, εν είδει αυ-
τοαναίρεσης) και να τα αναδείξει ως ένα είδος «τερατώδους αριστουργήματος10».           

Ακόμη κι αν μια τέτοια θεώρηση φαντάζει ενδεχομένως σαρωτική ή απλουστευτική11, 
υπαγορεύεται, στην ουσία, ως ερμηνευτικό εγχείρημα από τα ίδια τα «δεδομένα» 
των Δεδομένων: ζωγραφική, φωτογραφία, γλυπτική, readymades και «υποβοηθού-
μενα» ή «επιδιορθωμένα» readymades, σκανδαλιστικός ερωτισμός και ψευδο-επι-
στημονικοί μηχανισμοί, «κινητική», «οπτική» και «διανοητική» τέχνη, όλα αυτά επι-
στρατεύονται και, συμπλεκόμενα, υπό τη σκέπη του μονίμως ειρωνικού πνεύματος 
του Ντυσάν, συνθέτουν ένα έργο πρωτοφανές και αμφιλεγόμενο. Εάν το Μεγάλο 
Γυαλί και η μυθολογία που το συνόδευσε τόσο πριν καν αρχίσει να δουλεύεται όσο 
και μετά την πραγματοποίησή του, δικαιώνει εν μέρει την οξεία κριτική του Γερμανού 
ιστορικού τέχνης Χανς Μπέλτινγκ [Hans Belting], κατά την οποία «αυτοδοξαζόμε-
νη» η μοντέρνα τέχνη επιβάλλει την ιδέα του «υπέρτατου έργου τέχνης» και του 
«αόρατου αριστουργήματος» που ενσαρκώνει το «απόλυτο»12, τα Δεδομένα και η 
σιωπή που τα «προλόγισε», σε συνδυασμό με το καθεστώς αμηχανίας, σύγχυσης 
και μυστηρίου που εκ των υστέρων τα πλαισίωσε, εν μέρει την αμβλύνει, την υπονο-
μεύει και της επιτίθεται «ειρωνικά». «Το πάνθεον των αριστουργημάτων αυξήθηκε 
κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα παρά το γενικευμένο κλίμα εξέγερσης και αναρ-
χισμού», καταλήγει με αρκετή δόση σαρκασμού ο Μπέλτινγκ, αναφερόμενος στην 
«αγιογραφική» διάσταση του Μεγάλου Γυαλιού του Ντυσάν και των Δεσποινίδων της 
Αβινιόν του Πάμπλο Πικάσο [Pablo Picasso], που χρεώνει κυρίως στον Αντρέ Μπρε-
τόν [Αndré  Breton]13. Αυτή η επίφαση σοβαρότητας, όμως, που μπορεί, όντως, να 
εντοπιστεί στο Μεγάλο Γυαλί, μεταστρέφεται στα Δεδομένα σε επίφαση χιούμορ 
(δεν πρόκειται επουδενί για μια «μεταθανάτια φάρσα», φροντίζει να μας προειδο-
ποιήσει ο Ρομπέρ Λεμπέλ14), «αποκαθιστώντας το αίνιγμα»15 και «παίζοντας» με 
ιδεώδη τρόπο με την ιδέα πως η μοντέρνα τέχνη πάντα στόχευε «πάρα πολύ ψηλά 
σε σχέση με αυτό που ήταν ικανή να πραγματοποιήσει, υποφέροντας από την ίδια 

10  Δανείζομαι τη φράση «Τερατώδες Αριστούργημα» από την ομότιτλη ποιητική συλλογή του Γιάννη Ρίτσου [βλ. Ρίτσος 
(1985)], αποπειρώμενος, παράλληλα, έναν διάλογο με το επίσης πραγματευόμενο τα Δεδομένα του Ντυσάν κείμενο υπό τον 
τίτλο Το «Άγνωστο αριστούργημα» του Ρομπέρ Λεμπέλ [Robert Lebel] (βλ. Lebel, «Το “Άγνωστο αριστούργημα”» στο Duchamp, 
ό. π. , σσ. 342-350). Στο εν λόγω κείμενο, o Γάλλος τεχνοκρίτης και φίλος του Ντυσάν χρησιμοποιεί ως σημείο εκκίνησης της 
ανάλυσής του τη νουβέλα του Ονορέ ντε Μπαλζάκ [Honoré de Balzac] Το άγνωστο αριστούργημα (1831).
11  Αξίζει ενδεικτικά να αναφερθεί η —μειοψηφική— ερμηνευτική «ένσταση» των Τζανφράνκο Μπαρουτσέλλο [Gianfranco 
Baruchello] και Χένρυ Μάρτιν [Henry Martin], σύμφωνα με τους οποίους τα Δεδομένα όχι μόνο δεν αποτελούν την «κορύφωση» 
της ντυσανικής εργογραφίας, αλλά και έχουν γελοιωδώς υπεραναλυθεί και εξιδανικευθεί από ιστορικούς και κριτικούς τέχνης. 
Κατ' αυτούς, τα Δεδομένα θα έπρεπε, ίσως, να προσληφθούν ως ένα σημάδι του «γήρατος» του Ντυσάν, ως ένα χιουμοριστικό 
έργο που απλώς δίνει στο θεατή την ευκαιρία να «εξερευνήσει το συναίσθημα της απογοήτευσης». βλ. Baruchello, Martin 
(1985): σσ. 105-111.
12  Βλ. Belting (2006): σσ. 481-483 και σ. 495.
13  Ό. π. , σ. 495.
14  Lebel ό.π., σ. 343.
15  Ό.π.
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της την ουτοπία16». Αριστούργημα ή όχι17, το τελευταίο «μείζον» έργο του Μαρσέλ 
Ντυσάν ενδείκνυται για λεπτομερή εξέταση και συγκριτική ανάλυση, αρκεί να έχει 
κανείς πάντοτε υπ’ όψιν τη σχετική αποστροφή18 του καλλιτέχνη: «Δεν μπορεί να 
υπάρχει λύση, όταν δεν υπάρχει πρόβλημα.19».

2. Τα «δεδομένα» των «Δεδομένων»

Μπαίνοντας κανείς στην ειδική αίθουσα που φιλοξενεί τα Δεδομένα στο Μουσείο Τέ-
χνης της Φιλαδέλφειας, έρχεται αντιμέτωπος με ένα αδιέξοδο· η αίθουσα είναι κενή 
και υπάρχει μόνο μία παλαιού τύπου φθαρμένη ξύλινη πόρτα, με ένα περίγραμμα 
από τούβλα20. Ως εκ τούτου, δεν είναι απίθανο ο μη υποψιασμένος θεατής να συ-
νεχίσει την περιήγησή του χωρίς να μπει στον κόπο να επεξεργαστεί την πόρτα από 
κοντά, θεωρώντας πως δεν υπάρχει κάτι άλλο να δει εκεί21. Το σημαντικότερο τμή-
μα του έργου, όμως, βρίσκεται ακριβώς πίσω από αυτή την κλειστή πόρτα, σε ένα 
περιβάλλον μη προσβάσιμο· γι’ αυτό και πρόκειται για ένα έργο που είναι πρακτικά 
αδύνατον να ιδωθεί ή να φωτογραφηθεί ποτέ ως «όλον»22. Η πόρτα έχει πάνω της 
πολλά καρφιά, αλλά δεν έχει χερούλι· επίσης, φαίνεται πως στην πάνω δεξιά γωνία 
ένα μέρος της έχει καλυφθεί τεχνηέντως. Ο θεατής δε γίνεται, βέβαια, να γνωρί-
ζει αν κοιτά την εσωτερική ή την εξωτερική όψη της. Σε κάθε περίπτωση, αν την 
περιεργαστεί από κοντά, θα αντιληφθεί γρήγορα δύο μικρές τρύπες στο ύψος των 
ματιών23. Το να κοιτάξει μέσα από αυτές τις τρύπες είναι ο μόνος τρόπος να έρθει 
και σε επαφή με το έργο· αντικρίζει, τότε, μέσα από την ακανόνιστα σχηματισμένη 
τρύπα ενός τοίχου από σπασμένα τούβλα (ένα είδος «μισοπεσμένης αυλαίας»), μία 
γυμνή γυναίκα σε φυσικό μέγεθος με τα πόδια της διάπλατα ανοιχτά και εκτεθειμέ-
νο το γεννητικό της όργανο24, ξαπλωμένη πάνω σε κλαριά, κλαδιά και φύλλα25. Τα 
κάτω άκρα της, το δεξί χέρι και, γενικώς, το δεξί τμήμα του θώρακα και το κεφάλι 
της κρύβονται από τον τοίχο, ενώ διακρίνεται μονάχα μια τούφα μαλλιά χρώματος 
«λερωμένου ξανθού» που καλύπτει το λαιμό της26 και της ίδιας απόχρωσης τρίχες 

16  Belting, ό.π., σ. 483.
17  Ας αναφερθεί εδώ η άποψη του κριτικού Τζόζεφ Μάσεκ [Joseph Masheck], κατά τον οποίο τα Δεδομένα είναι ένα έργο 
προφανές και ερασιτεχνικό (!), που δεν ασκεί κανενός είδους γοητεία και δε συνιστά κανενός είδους αριστούργημα. βλ. Tom-
kins (2014): σ. 451.
18  Με την έννοια του ρητορικού σχήματος.
19  Βλ. Βέσκος (επ) (1983): σ. 103.
20  Βλ. Ades, Cox, Hopkins, ό. π., σ. 190.
21  Βλ. Mink, ό.π., σ. 89.
22  Βλ. Ades, Cox, Hopkins, ό.π., σ. 190.
23  Ό.π., σ.193.
24  Βλ. Κάλας ό.π., σ. 337.
25  Βλ. Tomkins, ό.π., σ. 447.
26  Βλ. Lebel ό.π., σ. 343.
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στην αριστερή της μασχάλη27. Kατά τα άλλα, το σώμα είναι εντελώς άτριχο και δε 
φέρει μελανιές ή σημάδια, παρ’ ότι αποπνέει την αίσθηση πως είναι, ενδεχομένως, 
κακοποιημένο28. Στο αριστερό της χέρι κραδαίνει μία αναμμένη λάμπα υγραερίου 
τύπου «μπεκ Auer»29 (το 2ο δεδομένο). Στο φόντο, που έχει παρομοιασθεί με εκείνο 
της Μόνα Λίζα30 και που ο Λεμπέλ χαρακτηρίζει «α λα Κουρμπέ»31, διακρίνεται ο 
ουρανός με αμυδρά σύννεφα, δέντρα διαφορετικών ειδών και αποχρώσεων και μία 
«χονδροειδής απομίμηση μιας πηγής32», κάτι σα λιμνούλα, από όπου αναδύεται ομί-
χλη, και όπου καταλήγει ένας μικρός καταρράκτης (το 1ο δεδομένο) που αστράφτει 
στον ήλιο, δίνοντας την εντύπωση πραγματικής κίνησης33. 

Η «τρομακτικά ρεαλιστική» εικόνα, με την οποία έρχεται αντιμέτωπος ο θεατής των 
Δεδομένων δεν προδίδει διόλου το «ευχάριστο χάος34» που επικρατεί, στην πραγ-
ματικότητα, πίσω από την πόρτα, χάος απαραίτητο για την εξασφάλιση αυτής της 

27  Βλ. Tomkins, ό.π., σ. 449.
28  Βλ. Mink ό.π., σ. 89.
29  Βλ. Lebel ό.π., σ. 343.
30  Βλ. Mink ό.π., σ. 89.
31  Βλ. Lebel ό.π., σ. 345.
32  Κάλας ό.π., σ. 337.
33  Βλ. Tomkins ό.π., σ. 448.
34  Ό.π., σ. 459.
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Εικόνα 1. Αριστερά: Mαρσέλ Ντυσάν, Δεδομένα: 1ον Ο καταρράκτης· 2ον  Το φωταέριο (1946-
66), η πόρτα πίσω από την οποία βρίσκεται η εγκατάσταση, Δεξιά: Mαρσέλ Ντυσάν, Δεδομένα: 
1ον Ο καταρράκτης· 2ον  Το φωταέριο (1946-66), η θέα από τις δύο τρύπες της πόρτας



«σχεδόν τέλειας ψευδαίσθησης35». Δεν είναι τυχαίο πως ο Ντυσάν συνέταξε έναν 
εξαιρετικά λεπτομερή και ακριβή οδηγό αποσυναρμολόγησης και επανασυναρμολό-
γησης της πολύπλοκης αυτής εγκατάστασης, χωρίς τον οποίο θα ήταν αδύνατο να 
μεταφερθεί επιτυχώς στο Μουσείο Τέχνης της Φιλαδέλφειας. Ο οδηγός αυτός, που 
δημοσιεύτηκε μετά το 1969, περιλαμβάνει φωτογραφίες του χώρου από διαφορε-
τικές γωνίες, φωτογραφίες των διαφορετικών υλικών που χρησιμοποιήθηκαν κατά 
τα διάφορα στάδια της επεξεργασίας τους και εξαιρετικά χρήσιμες τεχνικού τύπου 
διευκρινίσεις· ωστόσο, η σαφήνειά του εξαντλείται σε αυτές τις καθαρά πρακτικές 
οδηγίες, καθώς δεν δίνεται καμιά θεωρητικού τύπου επεξήγηση, ούτε παρέχεται 
κανενός είδους ερμηνευτικός σχολιασμός (έστω και κρυπτικός ή λογοτεχνίζων) από 
μεριάς Ντυσάν36, σε πλήρη αντίθεση με τις σημειώσεις των τριών Κουτιών πάνω στο 
Μεγάλο Γυαλί, που μπορούν να προσληφθούν ακόμη και ως αυτονομημένο έργο.

Η ξύλινη πόρτα των Δεδομένων, η «εξωτερική τους όψη», μεταφέρθηκε στη Νέα 
Υόρκη από το Καντακές της Ισπανίας, καθώς πρόκειται για αυθεντική πόρτα37. Όσον 
αφορά τα διάφορα επιμέρους στοιχεία της σύνθεσης «από τα μέσα», ο χώρος ανά-
μεσα στην πόρτα και στην τρύπα του υποτιθέμενου τοίχου, απαραίτητος για να 
προσδώσει στην εικόνα το απαιτούμενο βάθος, είναι επενδυμένος με μαύρο βελού-
δο, ώστε να προκύπτει το «εφέ» του σκοταδιού38. Το έξεργο ανάγλυφο γυμνό σώμα 
που τοποθετείται ξαπλωμένο με μία ελαφριά κλίση προς τα επάνω έχει δουλευτεί 
με μεγάλη επιμέλεια και επενδυθεί με χοιρείο δέρμα σε χρώμα «σάρκινο»39. Μια 
σμικρυμένη εκδοχή του, δε, «σπουδή» ουσιαστικά πάνω στο ανάγλυφο των Δεδομέ-
νων, αποτελεί το έργο Το φωταέριο και ο καταρράκτης (1948-1949), που ο Ντυσάν 
εκτέλεσε με μοντέλο του τη Βραζιλιάνα γλύπτρια Μαρία Μαρτέν40 [Maria Martins]41. 
Παρά ταύτα, για το αριστερό χέρι του γυμνού σώματος των Δεδομένων, έχει χρη-
σιμοποιηθεί το χέρι της συζύγου του Ντυσάν Τίνυ [Teeny]42. Τα κλαριά και τα φύλλα 
στα οποία ακουμπά το ανδρείκελο είναι αληθινά, σε αντίθεση με το φόντο, που 
είναι, βέβαια, δισδιάστατο. Για την ακρίβεια, πρόκειται για μία επιχρωματισμένη και 
επεξεργασμένη φωτογραφία (για τα σύννεφα έχει χρησιμοποιηθεί βαμβακερό μαλλί) 
που τράβηξε ο ίδιος ο Ντυσάν εν έτει 1946 κατά τη διάρκεια διακοπών του στην Ελ-
βετία, στη λίμνη Λεμάν, όπου υπήρχε πράγματι και ένας καταρράκτης43. Αναφορικά 
με την μικρογραφία-καταρράκτη των Δεδομένων, αξίζει να αναφερθεί πως προκύ-

35  Βλ. Lebel ό.π., σ. 345.
36  Βλ. Ades, Cox, Hopkins ό.π., σ. 195.
37  Βλ. Tomkins ό.π., σ. 459.
38  Βλ. Ades, Cox, Hopkins ό.π., σ. 195.
39  Βλ. Lebel ό.π. , σ. 344.
40  Σύμφωνα με πολλούς ερευνητές, η «ανεκπλήρωτη» ερωτική σχέση μεταξύ του Ντυσάν και της Μαρτέν αποτέλεσε ιδιαιτέρως 
σημαντικό παράγοντα για τη δημιουργία των Δεδομένων. Μάλιστα, πριν ακόμη και από το ανάγλυφο των ετών 1948-1949, 
μία πρώιμη σπουδή για το γυναικείο σώμα του έργου εντοπίζεται σε ένα σχέδιο του Ντυσάν υπό τον τίτλο Δεδομένα: Μαρία, 
Ο Καταρράκτης και το Φωταέριο του έτους 1947. βλ. Haladyn (2010): σ. 8.
41  Βλ. Lebel ό.π., σ. 344.
42  Βλ. Tomkins ό.π., σ, 459.
43  Βλ. Ades, Cox, Hopkins ό.π., σ. 193.
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πτει ως οπτική φωτο-ψευδαίσθηση χάρη σε ένα ηλεκτρικό μοτέρ που τροφοδοτεί και 
τη λάμπα υγραερίου· πρόκειται για μία παράξενη κατασκευή που αποτελείται από 
ένα τρυπημένο κουτί για μπισκότα, ένα γλόμπο και έναν μεταλλικό δίσκο που περι-
στρέφεται44. Ακόμη, υπάρχουν ξύλινα πλαίσια και βοηθητικά καδρόνια, όπως επίσης 
και ένα δίκτυο συρμάτων, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός πως για 
το δάπεδο χρησιμοποιείται το μοτίβο της αγαπημένης του Ντυσάν «σκακιέρας»45.

44  Βλ. Tomkins ό.π., σ. 459.
45  Βλ. Ades, Cox, Hopkins ό.π., σ. 195.
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Εικόνα 2. Εικόνα 2 Φωτογραφία του αθέατου εσωτερικού της εγκατάστασης που περιλαμβά-
νεται στον Οδηγό συναρμολόγησης των Δεδομένων



3. Ο «βέβηλος» ερωτισμός

3.1. Η Νύφη γυμνή

[...] εκείνη η τρομερή σωματική βεβαιότητα, η εξαίσια εχθρότητα [...]46

— Γιάννης Ρίτσος, «Ισμήνη», Τέταρτη Διάσταση

[...] ξεπούλα με γιατί είμαι η μόνη
 αιτία του φύλου σου – και πνίγομαι.47

— Ζυλ Λαφόργκ, Δηλώσεις Πιερρότων, ΙΙΙ

Είναι γεγονός αδιαμφισβήτητο πως ο ερωτισμός, είτε ως κυρίως θέμα, είτε ως συ-
γκείμενο εντοπίζεται στο σύνολο του έργου του Ντυσάν· εξάλλου, πρόκειται για τον 
καλλιτέχνη που δήλωνε ευθαρσώς πως το μόνο πράγμα που μπορεί να πάρει στα 
σοβαρά είναι ο ερωτισμός48, ο μόνος «-ισμός» στον οποίον θα μπορούσε στ’ αλή-
θεια να πιστέψει49. Ήδη από το 1913, ο Απολλιναίρ [Apollinaire] αποφαίνεται χα-
ρακτηριστικά πως ο Ντυσάν είναι ο «μόνος ζωγράφος της μοντέρνας σχολής που 
ενδιαφέρεται για το γυμνό50», θεωρώντας, μάλιστα, πως η παρατήρησή του αυτή 
«έχει τη σημασία της51». Πράγματι, το κριτήριο του Απολλιναίρ αποδεικνύεται, σε 
αυτή την περίπτωση, ιδιαιτέρως ανεπτυγμένο· το γυμνό απασχόλησε τον Ντυσάν με 
ακόμη μεγαλύτερο πάθος και σε ακόμη μεγαλύτερο βάθος τα επόμενα χρόνια της 
καλλιτεχνικής του παραγωγής, με αποκορύφωμα το Μεγάλο Γυαλί και τα Δεδομένα. 
Ωστόσο, η «Νύφη» του Μεγάλου Γυαλιού που «γδύνεται από τους μνηστήρες της, 
ακόμα» δεν εμφανίζεται για πρώτη φορά· ο Οκτάβιο Παζ [Octavio Paz], αναφερό-
μενος στο Πορτρέτο η Δουλτσινέα (1911), όπου μία γυναίκα αναπαρίσταται διαδο-
χικά πέντε φορές ώσπου να απογυμνωθεί εντελώς, εντοπίζει διαυγώς τη θεμελιώδη 
για το έργο του Ντυσάν συνθήκη της αναμόρφωσης52. Πρόκειται, μάλλον, για εκείνο 
που ο Ρομπέρτο Μάττα [Roberto Matta] αντιλαμβανόταν ως κυριότερο ενδιαφέρον 
του Ντυσάν, τη «μορφολογία της αλλαγής»53. Η «Δουλτσινέα» περνά από μία σειρά 
μεταμορφώσεων, με τους πίνακες Το πέρασμα της παρθένου σε νύφη (1912) και 
Νύφη (1912), όπου η μορφή της γίνεται ολοένα και πιο δυσδιάκριτη στο μάτι, για να 
καταλήξει σχεδόν «αόρατη» πια στο Μεγάλο Γυαλί και τελικά πιο ορατή και ταυτό-
χρονα πιο μυστηριώδης από ποτέ, στα Δεδομένα.

46  Ρίτσος (1996): σ. 210.
47 Λαφόργκ (2017): σ. 39. 
48  Βλ. de Duve (ed) (1992): σ. 14.
49  Βλ. Tomkins (2014): σ. 458.
50  Apollinaire (1983): σ. 98. Ο Απολλιναίρ αναφέρει προς επίρρωση της διαπίστωσής του αυτής ενδεικτικά τα μετα-κυβιστικά 
ζωγραφικά έργα Ο βασιλιάς και η βασίλισσα περιστοιχισμένοι από ταχέα γυμνά (1912) και Γυμνό που κατεβαίνει μια σκάλα (1912).
51  Ό.π.

52  Βλ. Paz (2008): σ.  315.
53  Βλ. Zeki (2013): σ. 182.
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Εδώ, το γυμνό σώμα της «Νύφης», η «επιφάνειά» της -τουλάχιστον όση παραδίδε-
ται στο θεατή- , μοιάζει λιπόθυμη, συστραμμένη, εξανεμισμένη σχεδόν και συνάμα 
υπαρκτή, ανοίκεια, βάναυση και τραυματική54. Εάν στον πίνακα του Αμερικανού καλ-
λιτέχνη Αλεξάντρ Χογκ [Alexandre Hogue] υπό τον τίτλο Erosion No 2, Mother Earth 
Laid Bare (1936) παρουσιάζεται ένα γυμνό γυναικείο σώμα απολύτως εναρμονισμέ-
νο με το περιβάλλον του, εντελώς αφομοιωμένο από τη γη (σε σημείο τέτοιο ώστε 
να ταυτίζεται πια απολύτως με αυτή προσωποποιώντας τη), στα Δεδομένα εντο-
πίζεται ακριβώς το αντίθετο: ένα σώμα εντελώς αποξενωμένο από τη γη, διόλου 
προσαρμοσμένο στο περιβάλλον του, αλλά αντίθετα απολύτως δυναμικό· ένα σώμα 
«ξένο», που παρ’ ότι φαίνεται να «φεύγει απ’ τον εαυτό του μέσα στους κόλπους 
της εκδήλωσής του55», επιβάλλεται και επηρεάζει. «Δεν μπορώ να δω εκεί τίποτε 

54  Βλ.  Levinas (1989): σσ. 331-332.
55  Ό.π., σ. 331.
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Εικόνα 3. Μαρσέλ Ντυσάν, Πορτρέτο η Δουλτσινέα (1911), ελαιο-
γραφία, 146 x 114 εκ.



άλλο πέρα από ένα μουνί56», γράφει ο Λυοτάρ για τα Δεδομένα, θεωρώντας πως, 
για τον Ντυσάν, το αιδοίο του γυμνού γυναικείου σώματος συνοψίζει εν είδει «επι-
γράμματος» ό,τι μπορεί να ειδωθεί στο συγκεκριμένο έργο57. Η «Φαινομενολογία 
του Έρωτα»58 του Εμμανουέλ Λεβινάς [Emmanuel Levinas] αποδεικνύεται ιδιαιτέ-
ρως διαφωτιστική, εάν επιθυμούμε να στοχαστούμε γύρω από την υπόσταση αυτής 
της αινιγματικής παρουσίας. Όταν ο Λεβινάς αναφέρεται σε μια ύπαρξη που χαρα-
κτηρίζεται από «ωμή πυκνότητα» και σχετίζεται με έναν «παροξυσμό υλικότητας», 
θα μπορούσε κάλλιστα να «φωτογραφίζει» την «πρωταγωνίστρια» των Δεδομένων· 
ακόμη περισσότερο όταν κάνει λόγο για την «επιδειξιομανή γύμνια μιας υπέρμετρης 
παρουσίας, ήδη βεβηλώνουσας και πλήρως βεβηλωνόμενης, σάμπως να είχε παρα-
βιάσει το απόρρητο ενός μυστικού59».

56  Lyotard (2010): σ. 51 (μτφ. δική μου).
57  Βλ. ό.π.

58  Πρόκειται για ένα υποκεφάλαιο του μακροσκελούς «δοκιμίου για την εξωτερικότητα» του Εμμανουέλ Λεβινάς υπό τον 
τίτλο  Ολότητα και Άπειρο (βλ. σημ.). To εν λόγω κείμενο δεν αναφέρεται ούτε στο επίμαχο έργο ειδικώς, ούτε και στον Ντυσάν 
γενικώς· ωστόσο, το χρησιμοποιώ εδώ, κρίνοντάς το ως κατάλληλο ερμηνευτικό εργαλείο για την ανάλυση των Δεδομένων.
59  Levinas, ό. π. , σ. 332.
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Εικόνα 4. Aλεξάντρ Χόγκ, Διάβρωση αρ. 2, H Mητέρα Γη Ξαπλωμένη Γυμνή (1936), ελαιογραφία, 44 x 56 εκ



Σύμφωνα με τον Παζ, η ακινησία του γυμνού σώματος και του τοπίου έρχεται σε 
αντίθεση με την κίνηση του καταρράκτη και του φωτός· έτσι, συντίθεται, εν μέσω 
απόλυτης σιωπής, ένα σκηνικό τόσο πραγματικό που «φλερτάρει» με την κοινοτοπία 
και τόσο μη-πραγματικό που «φλερτάρει» με κάτι άγνωστο, ακόμη, και ακατανό-
μαστο60. Αν το περίφημο λεκτικό σχήμα του Ντάντο [Danto] περί «μεταμόρφωσης 
του κοινότοπου» πυροδοτήθηκε από τον υποτιθέμενο «αναβαπτισμό» των αντικει-
μένων καθημερινής χρήσεως (βλ. τα «ready-mades» του Ντυσάν και την περαιτέρω 
«αισθητικοποίησή» τους από τον Άντυ Γουόρχολ [Andy Warhol] )61, στα Δεδομένα 
αποκτά το «βάθος» του· το «κοινότοπο», δηλαδή, δεν παρουσιάζεται τελειωτικά 
μεταμορφωμένο, αλλά η κοινοτοπία συνυπάρχει με τη μεταμόρφωσή της, με τρόπο 
τέτοιο ώστε να θριαμβεύει η αμφισημία. Πρόκειται για μία «μη πραγματικότητα στο 
κατώφλι του πραγματικού62»· το «ουσιωδώς κρυμμένο», λέει ο Λεβινάς –εν προκει-
μένω το γυμνό σώμα- , «εκτινάσσεται προς το φως” -εν προκειμένω προς το «φω-
ταέριο», την αναμμένη λάμπα υγραερίου- «χωρίς να γίνει σημασία», είναι αυτό που 
«δεν-είναι-ακόμα»63. Σε αυτήν ακριβώς την παραλληλία παράνομου και αποκεκα-
λυμμένου, έγκειται η όποια «βεβήλωση», που με τη σειρά της νομιμοποιεί την αμφι-
σημία, η οποία συνιστά και το κατεξοχήν ερωτικό χαρακτηριστικό64. Η κατά Λεβινάς 
«Ερωμένη», λοιπόν, μεταμορφωμένη στη δεσπόζουσα μορφή των Δεδομένων και 
φορτισμένη με την «ειρωνεία της υπερβολικής πραγματικότητας65», όπως το θέτει 
ο Ζαν Μποντριγιάρ [Jean Baudrillard], ακριβώς εξαιτίας της αμφίσημης υπόστασής 
της, είναι αδύνατο να εκληφθεί μονοσήμαντα ως ένα αντικείμενο της επιθυμίας· 
ωστόσο, παρ’ ότι σηματοδοτεί την άρνηση του αντικειμένου, δεν παύει να συνιστά 
και αντικείμενο, στο βαθμό που η ίδια η γύμνια σηματοδοτεί την άρνηση66. Σύμφωνα 
με τον Μπατάιγ, το αντικείμενο της επιθυμίας αποτελεί «γέφυρα του ερωτισμού» και 
όχι τον ερωτισμό καθεαυτόν67· ένα τέτοιο αντικείμενο όπως το γυμνό σώμα των Δε-
δομένων, συνεπώς, μιας και δεν είναι δυνατόν να ταυτιστεί άμεσα και απολύτως με 
την επιθυμία και τη θελκτικότητα, γίνεται σαφές πως αποτελεί την ιδανική «γέφυρα» 
ενός βέβηλου ερωτισμού.

60  Βλ. Paz (2014): σ. 96.
61  Βλ. Danto (2004): σσ. 12-13.
62  Levinas, ό.π., σ. 332.
63  Ό.π.
64  Βλ. ό.π.
65  Baudrillard (2009): σ. 85.
66  Bλ. Μπατάιγ (2001): σ. 199.
67  Βλ. ό.π., σ. 198.
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3.2. Από τη μεριά του οφθαλμοπόρνου

[...] Όποιον εγγίζει γίνεται του σπέρματος το πένθος
Γι’ αυτό και προφητεύουν πως θα πεθάνει λιθοβολημένη.68

— Αντώνης Ζέρβας, Αφέντρα

Tα Δεδομένα χαρακτηρίζονται δικαιολογημένα από τη Ρόσαλιντ Κράους [Rosalind 
Krauss] ως ένα είδος «peep show»69· στις Οδηγίες του επί των Δεδομένων, ο Ντυ-
σάν σαφώς μετονομάζει το θεατή «ηδονοβλεψία»70. Στο πεζοποίημά του υπό τον 
τίτλο Ο Κληρικός71, ένας ποιητής που ενέπνευσε τον Ντυσάν72, ο Στεφάν Μαλλαρμέ 
[Stéphane Mallarmé], περιγράφει υποδειγματικά μία σκηνή ηδονοβλεψίας: το ποι-
ητικό υποκείμενο έρχεται, χωρίς να γίνει αντιληπτό, αντιμέτωπο με έναν κληρικό 
που αυνανίζεται ανάμεσα στα χαμόδεντρα στο δάσος της Βουλώνης· η πράξη του 
κληρικού προσλαμβάνεται από τον οφθαλμοπόρνο με ένα είδος εκστατικής ελαφρό-
τητας, που τον κάνει να προβεί στον επινοητικό χαρακτηρισμό «ο ήρωας της ορά-
σεώς μου». Σε αυτή την περίπτωση, το κατά Μπατάιγ «ακραίο σημείο της έκστασης 
όπου χανόμαστε μέσα στην ηδονή73» φαίνεται πως εσκεμμένα δεν (προϋπο)θέτει 
το «άμεσο όριό της, που είναι η φρίκη74»· η εικόνα φέρει πάνω της μονάχα τη διττή 
πλην αγνή «μυστηριώδη σφραγίδα της νεότερης εποχής, παρδαλή κι ωραία μαζί75». 
Στα Δεδομένα, αντίθετα, ο ηδονοβλεπτικός χαρακτήρας είναι κατάτι «δηλητηρια-
σμένος», εφαρμόζοντας απολύτως στο σχήμα του Μπατάιγ· ο «ήρωας της όρασης» 
μετατρέπεται στην «αντι-ηρωίδα της όρασης», δομώντας μία εικόνα όπου ωραίο και 
τερατώδες προτάσσονται τρόπον τινά συνενωμένα. Όπως ακριβώς συμβαίνει και 
με τον πίνακα στην Αφροδίτη με τη Γούνα του Μάζοχ [Mazoch], τα Δεδομένα είναι 
«το κέντρο της διαστροφής, η παγίδα και το σκάνδαλο καθεαυτό»· «ο διεστραμμέ-
νος, ο δέσμιος της εικόνας (δεσμευμένος οπτικά, κατ’ αρχήν, και όχι διανοητικά) και 
δεσμώτης του εαυτού του, είναι διπλά σκανδαλισμένος (από αυτό που βλέπει και 
από αυτό που είναι), σε τέτοιο βαθμό ώστε βλέπειν και είναι να συμπλέκονται σ’ ένα 
video ergo sum76».

Το έργο έχει εξαρχής συλληφθεί αποκλειστικά για τον οφαθαλμοπόρνο, ισχυρίζεται 
ο Ρομπέρ Λεμπέλ, μόνον αυτός δύναται να το κατανοήσει στο σύνολό του, χάρη 

68  Ζέρβας (2008): σ. 374.
69  Bλ. Krauss, Foster, Bois, Buchloch, Joselit ό.π., σσ. 540-541.
70  Bλ. Lyotard ό.π., σ. 173.
71  Για την ανάλυση που ακολουθεί, χρησιμοποιείται η μετάφραση του ποιήματος από τον Αντώνη Ζέρβα. Βλ. Ζέρβας (2013): 
σσ. 19-21.
72  Bλ. Paz ό.π., σ. 102.
73  Bataille (1992): σ. 12.
74  Ό.π.

75  Ζέρβας ό.π., σ. 21.

76  Βέλτσος (1985): σ. 274.
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στην αίσθηση ενοχής και την λάθρα εγρήγορση που χαρακτηρίζουν τη θέση του77· 
άλλωστε κάτι τέτοιο επικυρώνεται και από το γεγονός πως τα Δεδομένα μπορούν 
-και πρέπει- να ειδωθούν αυστηρά ανά ένα άτομο κάθε φορά. «Η διακριτικότητα του 
ηδονοβλεψία, η τέχνη των αθόρυβων κινήσεων, ο σεβασμός προς τον κώδικα του 
θεάματος, η ιπποτική επαγρύπνηση, όλ’ αυτά δεν εκθειάζονται όσο θα έπρεπε78» 
σχολιάζει σε έναν αφορισμό του ο Ευγένιος Αρανίτσης· ένας ενδεχόμενος θεατής 
των Δεδομένων, πάντως, οφείλει να είναι τουλάχιστον υποψιασμένος περί της αξίας 
των τεσσάρων αυτών ιδιοτήτων, εάν όχι να τις έχει εξασκήσει. Οι «παγίδες», βέβαια, 
που η φύση του εν λόγω έργου του επιφυλάσσει έτσι κι αλλιώς, είναι σχεδόν αναπό-
φευκτες. Πιο συγκεκριμένα, η Κράους επισημαίνει απολύτως εύστοχα πως ο θεατής 
των Δεδομένων αργά ή γρήγορα έρχεται αντιμέτωπος με τη διαπίστωση πως, όταν 
ο ίδιος τοποθετεί τα μάτια του στις δύο τρύπες της ξύλινης πόρτας, καθίσταται 
πάραυτα και ο ίδιος έκθετος στο «βλέμμα» κάποιου άλλου θεατή που ενδεχομένως 
θα μπει στην αίθουσα και θα «τον πιάσει στα πράσα»79. Αυτό το καθεστώς ενοχικής 
ανασφάλειας, συνεπώς, σκηνοθετεί ιδανικά μία κατάσταση διπλής ηδονοβλεψίας, 
κατά την οποία η ψυχολογία του θεατή γνωρίζει κάτι από εκείνη της γυμνής μορφής 
των Δεδομένων.

77  Βλ.  Lebel ό.π., σ. 345.
78  Αρανίτσης (1995):  σ. 65.
79  Βλ. Krauss, Foster, Bois, Buchloch, Joselit ό.π., σ. 542.
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Εικόνα 5. Φωτογραφία αλιευμένη από δημοσίευμα εφημερίδας της εποχής 
σχετικά με την «αποκάλυψη» των Δεδομένων



Η ταύτιση, όμως, θεατή και αντικειμένου θέασης δεν εξαντλείται εκεί· το λακανι-
κό «επίπεδο αμοιβαιότητας» μεταξύ του πομπού και του δέκτη του βλέμματος80, 
αποτελεί κοινή παραδοχή κριτικών και αναλυτών όσον αφορά τα Δεδομένα, ενώ 
η «διπολική συγχώνευση» σημείου θέασης (βλ. τις τρύπες της πόρτας) και σημεί-
ου εξαφάνισης (βλ. το αιδοίο του γυμνού σώματος)81 αποκρυσταλλώνεται στην εμ-
βληματική αμφιλεκτική διατύπωση του Λυοτάρ: «[Είναι] Μουνί όποιος βλέπει82». Σε 
αντίθεση με τον Λυοτάρ, ο οποίος διακρίνει ανάμεσα στα ανοιχτά πόδια της μορφής 
τα «ερεθισμένα μεγάλα χείλη» του αιδοίου της83, η Αμέλια Τζόουνς [Amelia Jones] 
διατείνεται πως στην πραγματικότητα η μορφή δε διαθέτει ούτε μεγάλα ούτε μικρά 
χείλη αιδοίου, ούτε κλειτορίδα και, εν τέλει, ούτε καν αιδοίο, παρά μονάχα μία αβαθή 
ρωγμή84. Σύμφωνα με τη φεμινιστική ανάγνωση των Δεδομένων που επιχειρεί, το 
αποφυσικοποιημένο γυναικείο σώμα δεν παρέχει στον (άνδρα) θεατή ένα «μέρος 
για να πάει», σχετιζόμενο έτσι κοροϊδευτικά με το φροϋδικό επινόημα του «ανοίκει-

80  Jones (1994): σ. 202.
81  Βλ. Krauss, Foster,  Bois, Buchloch, Joselit  ό.π.
82  Μτφ δική μου, Βλ. Lyotard ό.π., σσ. 184-185. Στο πρωτότυπο «Con celui qui voit.» και στην αγγλική μετάφραση «Α cunt 
is he who sees». Στο «Krauss, Foster, Bois, Buchloch, Joselit, ό.π., σ. 542», η φράση μεταφράζεται ως «Μαλάκας όποιος 
βλέπει», μεταφέροντας έτσι ορθά, μεν, την υβριστική διάστασή της, αλλά αποκρύπτοντας την εξίσου κρίσιμη διάσταση της 
ταύτισης του εκάστοτε υποκειμένου με το αιδοίο του εικονιζόμενου γυμνού σώματος.

83  Lyotard ό.π., σ. 193.
84  Βλ. Jones ό.π., σ. 201.
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Εικόνα 6. Γκυστάβ Κουρμπέ, Η καταγωγή του κόσμου (1866), ελαιογραφία, 46 x 55 εκ.



ου» της μήτρας και της «επιστροφής» σε αυτήν85. Αν στην Προέλευση του Κόσμου86 
(1866) του Γκυστάβ Κουρμπέ [Gustave Courbet] το τριχωτό αιδοίο της γυναίκας 
προσκαλεί το βλέμμα να προχωρήσει σε «διείσδυση», λέει η Τζόουνς, το μη-αιδοίο 
της μορφής των Δεδομένων αρνείται σχεδόν επιθετικά τη διείσδυση και αποκρούει 
το βλέμμα τρομοκρατώντας το θεατή87.  

Όπως και να ‘χει, η διαφωνία Λυοτάρ και Τζόουνς υπογραμμίζει εκ νέου την αμφι-
σημία των Δεδομένων γενικά και ειδικότερα εκείνη της γυμνής «Νύφης», ενώ το 
ζήτημα περιπλέκεται περισσότερο αν λάβουμε υπ’ όψιν τόσο την αναρώτηση του 
Τζούλιαν Τζαίησον Χάλαντιν [Julian Jayson Haladyn] περί του αν η κατάσταση αυ-
τού του γυμνού σώματος είναι το αποτέλεσμα σεξουαλικής κακοποίησης88, όσο και 
την παρατήρηση του Τόμκινς (ο οποίος, πάντως, συμφωνεί εν μέρει με την Τζόουνς 
αναφορικά με το «παράταιρο» της ανατομίας της εν λόγω μορφής) πως το αιδοίο 
λειτουργεί σα «μαγνήτης» του βλέμματος, ενώ μοιάζει ενοχλητικά με ένα κάθετο 
ομιλόν στόμα89.

4. Ο «μηχανικός» Ντυσάν

4.1. Μηχανές και μηχανισμοί

Στο ποίημά του υπό τον τίτλο Οι άνδρες, ο Γάλλος ποιητής και λογοτέχνης Μισέλ 
Ουελμπέκ [Michel Houellebecq] αναφέρει όχι χωρίς κυνισμό: «Το μόνο που θέ-
λουν οι άνδρες είναι να τους γλείψουν την ψωλή / Όσο περισσότερες ώρες της 
μέρας γίνεται / Απ’ όσο περισσότερα όμορφα κορίτσια γίνεται. // Έξω απ’ αυτό, εν-
διαφέρονται μονάχα για τεχνικής / φύσης προβλήματα. // Είναι αυτό άραγε αρκετά 
σαφές;»90. Αυτή η φαινομενικά ρηχή, άκομψη και ωμή διατύπωση του Ουελμπέκ 
φωτίζεται με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο, αν εφαρμοστεί πάνω στον Ντυσάν· όπως 
έχει ήδη αναφερθεί και αναλυθεί παραπάνω, το ερωτικό στοιχείο αποτελεί μάλλον 
το πιο μείζον ζήτημα ολόκληρης της εργογραφίας του τελευταίου. Το ερωτικό στοι-
χείο, όμως, πάντοτε πλαισιωμένο από «τεχνικής φύσης προβλήματα», συνδεδεμένο 
με την αναζήτηση νέων εικαστικών «λύσεων» τεχνικής υφής. Από την Κρήνη έως τα 

85  Βλ. ό.π., σ. 202.

86  Πρόκειται για ένα ζωγραφικό έργο, του οποίου η ομοιότητα με τα Δεδομένα έχει επανειλημμένα επισημανθεί· σύμφωνα 
με το βιογράφο του Ντυσάν, Κάλβιν Τόμκινς, ο Ντυσάν το είχε δει από κοντά το έτος 1958, όταν ο Γάλλος ψυχαναλυτής Ζακ 
Λακάν [Jacques Lacan], υπό την κατοχή του οποίου βρισκόταν, είχε προσκαλέσει τον Ντυσάν και τη σύζυγό του Τίνι σε δείπνο 
στο διαμέρισμά του στο Παρίσι. Επομένως, ο Ντυσάν εργαζόταν πάνω στη δική του εκδοχή της «γυναίκας με το έκθετο αιδοίο» 
ήδη επί 14 χρόνια πριν δει την Προέλευση του Κόσμου. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί πως τα τελευταία χρόνια της ζωής του 
εκτέλεσε μία σειρά σκίτσων με βάση έργα του Κουρμπέ. βλ. Tomkins, ό.π., σσ. 456-457.

87  Jones, ό. π. , σσ. 201-202.

88  Haladyn (2010): σ. 62.

89  Tomkins ό.π., σ. 450.

90  Oυελμπέκ (2015): σ. 46.
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μετα-κυβιστικά γυμνά91 και από τα γλυπτά γυναικείων μελών92 έως το Μεγάλο Γυα-
λί και τα Δεδομένα, ο ερωτισμός και η σεξουαλικότητα συνυφαίνονται πάντοτε με 
ζητήματα τεχνικής, είτε πρόκειται για υπονομευτική κριτική προς αυτή και «αποποί-
ησή» της (βλ. ready-mades) είτε για λεπτολόγα και εμμονική προσκόλληση σε αυτή 
(βλ. Μεγάλο Γυαλί). Ακόμη, είναι γεγονός πως τo μεγάλο ενδιαφέρον του Ντυσάν 
για κάθε είδους «μηχανή» μπορεί να ανιχνευθεί με ευκολία στο σύνολο έργο του· 
είτε πρόκειται για πραγματικές μηχανές που αναπαρίστανται αυτούσιες [βλ. Μύλος 
της σοκολάτας (1914)] είτε για μη λειτουργικές και επινοημένες μηχανές [βλ. Ρόδα 
ποδηλάτου (1913)], το μοτίβο του «μηχανισμού» επανέρχεται διαρκώς. Κάτι τέτοιο, 
δε, επισφραγίζεται οριστικά στις σημειώσεις του Πράσινου Κουτιού, όπου αναφέρε-
ται σε πάσης φύσεως μηχανές (βλ. ηλεκτρικές μηχανές, μηχανές ζύμωσης, ατμομη-
χανές, οπτικές μηχανές), οι οποίες ενσωματώνονται συλλήβδην στο Μεγάλο Γυαλί93. 
Κατά τους Ζιλ Ντελέζ [Gilles Delleuze] και Φελίξ Γκουατταρί [Félix Guattari], στον 
Ντυσάν «το πραγματικό στοιχείο της μηχανής εισάγεται άμεσα, ενώ έχει τη δική 
του αξία ή την αξία της σκιάς του, ή ενός τυχαίου μηχανισμού, που αναγκάζει τις 
υφιστάμενες αναπαραστάσεις να αλλάζουν ρόλο και καθεστώς ύπαρξης94». Αυτός 
ακριβώς ο «δυναμικός» και μη «προβολικός» ρόλος της εκάστοτε μηχανής είναι ιδι-
αίτερα καίριος, καθώς προσδίδει στα έργα του Ντυσάν το στοιχείο της μεταλλαγής 
και της κίνησης. Αξίζει εδώ να σημειωθεί πως, κατά τον νευροβιολόγο και μελετητή 
της τέχνης Σεμίρ Ζέκι [Semir Zeki], το έργο του Ντυσάν αποτελεί ίσως «το πιο αντι-
προσωπευτικό παράδειγμα» του πρώτου σταδίου της «κινητικής τέχνης»95. Πρέπει 
να έχουμε υπ’ όψιν, δε, ότι όλοι αυτοί οι «μηχανισμοί» συμπλέκονται με το ανθρώπινο 
σώμα και τις ανθρώπινες λειτουργίες· στον Ντυσάν το «βιολογικό» συμφιλιώνεται με 
το «μηχανικό» και η ανατομία αποδεικνύεται ένα είδος προχωρημένης μηχανικής. 
Για να κατανοηθεί αυτό σε βάθος, αρκεί να αναφερθεί χαρακτηριστικά η σχεδόν 
«αλληγορική» άποψή του πως μία ακτινογραφία των οργάνων των εραστών εν ώρα 
συνουσίας θα αποτελούσε την ιδανική ακαριαία «φωτογραφία» της «τέταρτης διά-
στασης»96.

Αναφερόμενος στον πίνακα του Ρενέ Μαγκρίτ [Rene Magritte] Μεγαλομανίες97, 
όπου ένας εξίσου απολύτως άτριχος με εκείνον των Δεδομένων γυναικείος κορμός 
παρουσιάζεται τεμαχισμένος σε τρεις διαφορετικές αναλογίες  (με αυξανόμενο μέ-
γεθος από πάνω προς τα κάτω), με ένα αναμμένο κερί σε κηροπήγιο στο πλάι του 
(το αντίστοιχο του «φωταερίου») και σε ένα φόντο όπου «κύβοι» στις αποχρώσεις 
του ουρανού «αναταράσσουν» τις ίδιες του τις διαστάσεις, ο Μισέλ Φουκώ [Michel 
Foucault] παρατηρεί πως από αυτές τις τρεις «αναλογικές διαστάσεις» του σώ-

91  Βλ.  Ο βασιλιάς και η βασίλισσα περιστοιχισμένοι από ταχέα γυμνά (1912), Γυμνό που κατεβαίνει μια σκάλα (1912) κ.ά." 
92  Βλ. Παράκληση όπως ακουμπήσετε (1947), Θηλυκό φύλο συκής (1961) κ.ά.
93  Lyotard ό.π., σ. 35.
94  Deleuze, Guattari (2016): σ. 448.
95  Βλ. Zeki, ό.π., σ. 182.
96  Ό.π.
97  Rene Magritte, La Folie des Grandeurs (1948-1949).
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ματος λείπει ακριβώς η «απροσμέτρητη τέταρτη», η οποία εδράζεται στο κεφάλι. 
Το κεφάλι, που λείπει (καθώς το πάνω μέρος του κορμού είναι ακέφαλο και χωρίς 
χέρια), είναι «το τελευταίο στοιχείο, ο άγνωστος χ», λέει ο Φουκώ98. Σύμφωνα με τα 
όσα λέει στον Καμπάν, με τον χαρακτηριστικό τόνο «ήπιας υπερβολής» που διέπει 
το λόγο του, ο Ντυσάν άρχισε να εργάζεται πάνω στο Μεγάλο Γυαλί ακριβώς επειδή 
εκείνη την περίοδο της ζωής του δεν ενδιαφερόταν παρά μόνο για το ζήτημα της 
«τέταρτης διάστασης»99. Ως ψευδο-επιστήμονας (αυτοχαρακτηρίζεται «μηχανικός 
της δεκάρας»100), δεν επιθυμούσε παρά την κατασκευή μιας «προβολής», την απο-
τύπωση μιας «αόρατης τέταρτης διάστασης»101. 

Ακόμη, σύμφωνα με τον βιογράφο της Πέγκυ Γκούκενχαϊμ [Peggy Guggenheim] 
Άντον Γκιλ [Anton Gill], ο Ντυσάν είχε συζητήσει με τον Ανρί-Πιέρ Ροσέ [Henri-
Pierre Roché] «για το πόσο ηδονικό ήταν να κάνεις έρωτα σε γυναίκες με όμορφο 
σώμα αλλά άσχημο πρόσωπο» και με τον Τζούλιαν Λέβυ [Julien Levy] για «την ιδέα 

98  Βλ. Foucault (2013): σ. 43.
99  Βλ. Duchamp ό.π.,  σ. 69.
100  Ό.π., σ. 119.
101  Ό.π., σ. 70.

129

Panagiotis Koutoulias | The “Monstruous Masterpiece”: Aspects of Marcel Duchamp’s “Given”

Εικόνα 7. Ρενέ Μαγκρίτ, Μεγαλομανίες (1948-1949), 
ελαιογραφία, 99,2 x 81, 5 εκ.



ενός θηλυκού ρομπότ»102. Δεν είναι, λοιπόν, διόλου απίθανο αυτές ακριβώς τις ιδέ-
ες να επιχειρεί, μεταξύ άλλων, να ανασυστήσει και να ενσαρκώσει στα Δεδομένα· 
άλλωστε, η σχέση μεταξύ της Νύφης του Μεγάλου Γυαλιού (εκείνου του «αυτοκι-
νούμενου ανδρείκελου103») και της ιδιαίτερης γυναικείας φιγούρας των Δεδομένων 
είναι κάτι παραπάνω από προφανής, είτε τα δύο έργα αποτελούν «εννοιολογικές 
κατοπτρικές απεικονίσεις» (το ένα του άλλου)104, είτε η σύνδεσή τους είναι πιο σύν-
θετη (τα Δεδομένα ως η μετεξέλιξη του Μεγάλου Γυαλιού).

4.2. Όραση και οπτική: τα «Δεδομένα» ιδωμένα από το «Μεγάλο Γυαλί»

[...] οραματίζομαι 
τη μη-οραματικότητα [...]105

— Νίκος Καρούζος, Μονολεκτισμοί και Ολιγόλεκτα

Το Μεγάλο Γυαλί αντιπροσώπευε για τον Ντυσάν επί οκτώ χρόνια τη «σύνοψη των 
διαδοχικών πειραματισμών» του, αλλά ο ίδιος παραδέχεται στον Καμπάν πως από το 
1920 και έπειτα είχε αρχίσει να το αντιλαμβάνεται σα μια μονότονη «καταγραφή», 
χωρίς κανένα στοιχείο επινόησης106. «[δες] / Κάποιος μπορεί να δει την όραση» 
έγραφε, μεταξύ πολλών άλλων πολύπλοκων και ενίοτε ποιητικής υφής σημειώσεων, 
στο Πράσινο Κουτί107. Το γυαλί, λέει ο Παζ, είναι που μας απομακρύνει από το αντι-
κείμενο της επιθυμίας και που ταυτόχρονα το καθιστά ορατό108· στα Δεδομένα, από 
την άλλη, η «υπερβολική πραγματικότητα» της εικόνας είναι που μας σαγηνεύει και 
παράλληλα μας προτρέπει να την «αποβάλλουμε», να περιορίσουμε την «ορατότη-
τά» της. Όλα τα οπτικά αντικείμενα του Ντυσάν φαίνεται πως αποκρυσταλλώνουν 
μια ιδέα και ταυτόχρονα «φέρουν» την άρνησή της ή, καλύτερα, την κριτική επί 
αυτής της ίδιας109. Ο Μαγκρίτ θα μπορούσε  να αναφέρεται στο Μεγάλο Γυαλί και 
στα Δεδομένα όταν διαπίστωνε πως «το ορατό μπορεί να αποκρύπτει» σε αντίθεση 
με το αόρατο, που δεν κρύβει τίποτα και πως, παρά ταύτα, το ορατό και το αόρατο 
είναι παράγοντες ίσης σημασίας, που συντελούν στο να ανακληθεί από τη μνήμη το 
«μυστήριο»110.

102  Gill (2004): σσ. 447-448.
103  Πρόκειται για φράση που χρησιμοποιεί ο ίδιος ο Ντυσάν στις σημειώσεις του. βλ. Γκαίηλ (1999): σ. 87.

104  Moffitt (2003): σ. 337.

105  Καρούζος (2007): σ. 175.

106  Βλ. Duchamp, ό.π.,  σσ. 119-121.

107  Βλ. Γκόντφρεϋ (2001): σ. 52.

108  Βλ. Paz, ό.π., σ. 153.

109  Ό.π.
110  Βλ. επιστολή του Ρενέ Μαγκρίτ στο Foucault ό.π., σσ. 48-49.
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Στο βιβλίο της Το Οπτικό Ασυνείδητο, η Ρόσαλιντ Κράους δε διστάζει να χαρακτηρί-
σει τα Δεδομένα ένα είδος «οπτικής μηχανής»111, μέσα από την οποία είναι αδύνατο 
για τον εκάστοτε θεατή «το να μην δει»112. Το επιμελώς ενοχλητικό σύστημα προο-
πτικής που δομεί ο Ντυσάν, φαίνεται να «ξεγυμνώνει» το κλασικό αναγεννησιακό σύ-
στημα προοπτικής χωρίς να το παραβαίνει· ο τοίχος με τα τούβλα, για παράδειγμα, 
αποτελεί τον χώρο, την επιφάνεια της οπτικής πυραμίδας της προοπτικής, που στη 
ζωγραφική δεν είναι παρά απλώς ψευδαισθητική, ενώ το «σημείο θέασης» και το 

111  Αξίζει, ενδεχομένως, να γίνει μνεία στο έργο του Τούρκου εννοιολογικού καλλιτέχνη Σερκάν Οτζκάγια [Serkan Özkaya] υπό 
τον τίτλο We Will Wait (2017)· πρόκειται για μία αναπαραγωγή των Δεδομένων του Μαρσέλ Ντυσάν, ειδικά αναδιαμορφωμένη 
έτσι ώστε να λειτουργεί ως «μηχανή προβολής». Το έργο δημιουργήθηκε με βασικό σκοπό να ερευνήσει τη θεωρία του Οτζκάγια, 
κατά την οποία τα πρωτότυπα Δεδομένα θα μπορούσαν να αποτελούν ένα είδος «camera obscura»· το εσωτερικό μέρος της 
κατασκευής προβάλλεται ανεστραμμένο εις διπλούν στον απέναντι από την ξύλινη πόρτα τοίχο, περνώντας μέσα από τις δύο 
τρύπες της. βλ. Boucher, “Has Duchamp’s Final Work Harbored a Secret for Five Decades? This Artist Says Yes” στο https://
news.artnet.com/art-world/duchamp-etant-donnes-secret-serkan-ozkaya-1103216, Accessed: 5/10/2018.
112  Βλ. Krauss (1994): σ. 112.
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Εικόνα 8. Mαρσέλ Ντυσάν, Η νύφη που τη γδύνουν οι 
μνηστήρες της, ακόμα – Το μεγάλο γυαλί (1915-23), μι-
κτή τεχνική, 272,5 x 175,8 εκ.



«σημείο εξαφάνισης» ταυτίζονται με τις τρύπες στο χοντροκομμένο και απτό ξύλο 
της πόρτας και με το αχανές και σκοτεινό εσωτερικό του παράδοξου γυναικείου γεν-
νητικού οργάνου αντίστοιχα113. Ωστόσο αυτό δε σημαίνει διόλου πως δεν έχουμε και 
εδώ να αντιμετωπίσουμε μία συνθήκη «ψευδαισθητική» και μάλιστα πολύ πιο ισχυρή 
απ’ ότι σε οποιονδήποτε ζωγραφικό πίνακα, ακριβώς εξαιτίας των καθ’ όλα «ρεαλι-
στικών» χαρακτηριστικών του έργου. Σύμφωνα με τον Μάικλ Μπετανκούρ [Micahel 
Betancourt], τα Δεδομένα συνιστούν μια μεγάλη και σύνθετη οπτική ψευδαίσθηση· 
τόσο σε αυτά, όσο και στο προηγηθέν Μεγάλο Γυαλί, λέει χαρακτηριστικά, το οπτικό 
στοιχείο είναι ψευδαισθητικό, καθώς η όποια επίδρασή τους δε συνιστά απόρροια 
της φυσικής τους πραγματικότητας114. Τα Δεδομένα, συνεχίζει, είναι τρόπον τινά το 
«alter ego» του Μεγάλου Γυαλιού, όπου οι πάλαι ποτέ «μνηστήρες», που ήταν ενσω-
ματωμένοι στο  ίδιο το έργο, αντικαθίστανται τώρα από τους ίδιους τους θεατές115. 
Η θεώρηση του Μπετανκούρ, παρά τις επιμέρους πιο «τεχνικές» του παρατηρήσεις, 
απηχεί, βεβαίως, τις απόψεις του Παζ: και αυτός επεσήμαινε το γεγονός πως οι θεα-
τές αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των δύο αυτών έργων και πίστευε πως η Νύφη 
του Μεγάλου Γυαλιού και η Γυναίκα (;) των Δεδομένων όχι μόνο συνδέονταν, αλλά 
έτειναν, ως δύο διαφορετικές «εικόνες», και να συγχωνευθούν σε μία116. Η «στερε-
οσκοπική» αυτή σχέση τους φανερώνει, για τον Παζ, μία «άγνωστη πραγματικότη-
τα»117· η Νύφη σχετίζεται, όπως και να έχει, με μια «ιδέα», επιμένει118. Το «οπτικό», 
συνεπώς, τείνει προς το «διανοητικό»119. Επικαλούμενη τον Λυοτάρ, που αρνείται 
πεισματικά να αποδεχτεί τις «μεταφυσικίζουσες» οδούς που φαίνεται να διανοίγει 
μία τέτοια «ιδεαλιστική» προσέγγιση, η Κράους παρουσιάζεται ιδιαίτερα επιφυλα-
κτική· πρόκειται για μία όραση πέρα για πέρα «σαρκική», αντιγυρίζει120. Όντως, η 
όραση που προτείνει ο Ντυσάν δεν είναι σε καμία περίπτωση εννοιολογική, κατά τον 
Λυοτάρ· το σώμα, σε αυτή την περίπτωση, σκιαγραφείται ως ένα «ψυχοφυσιολογι-
κό σύστημα»121. Ακόμη και το Γυαλί  αντιπροσωπεύει τον αμφιβληστροειδή χιτώνα 
και τον οπτικό φλοιό· αυτό που βλέπει ο θεατής στο Μεγάλο Γυαλί, συμπεραίνει 
ομολογουμένως με περισσή ευρηματικόητα ο Λυοτάρ, «είναι το μάτι, ή ακόμη και ο 
εγκέφαλος κατά τη διαδικασία μορφοποίησης των αντικειμένων τους122». To Μεγά-
λο Γυαλί, επομένως, κάνει ορατές τις συνθήκες της εντύπωσης που εδράζονται στο 
εσωτερικού του οπτικού θαλάμου123.

113  Ό.π., σ. 113.
114  Βλ. Betancourt, “Precision Optics / Optical Illusions: Inconsistency, Anemic Cinema, and the Rotoreliefs” στο tout-fait:THE 
MARCEL DUCHAMP STUDIES ONLINE JOURNAL, Paris: 2003,  http://www.toutfait.com/issues/volume2/issue_5/articles/
betancourt/betancourt.html, Accessed: 09/06/2018.
115  Ό.π.
116  Βλ. Paz ό.π., σ. 147.
117  Ό.π.
118  Ό.π., σ. 153.
119  Βλ. Betancourt ό.π.
120  Βλ. Krauss ό.π., σσ. 114-119.
121  Ό.π., σ. 119.
122  Ό.π. (μτφ. δική μου).

123  Ό.π.
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Παρά τις αντικρουόμενες απόψεις, το βέβαιο συμπέρασμα που προκύπτει είναι πως 
μια εξέταση των Δεδομένων φαντάζει αδόκιμη και ανεπαρκής, εάν τα τελευταία 
δεν τεθούν και «υπό το πρίσμα» του Μεγάλου Γυαλιού, αυτής της «αργοπορίας σε 
γυαλί», όπως είχε χαρακτηρίσει το έργο του ο ίδιος ο Ντυσάν124. Η φράση αυτή μας 
βοηθά, ίσως, να κατανοήσουμε τι ακριβώς εννοεί ο Μωρίς Μερλώ-Ποντύ [Maurice 
Merleau-Ponty] όταν αναφέρει πως η Νύφη του Ντυσάν μας προσφέρει έναν  «ζη-
νώνειο ρεμβασμό σχετικά με την κίνηση»125· με αντίστοιχη στωικότητα, άλλωστε, 
μπορούμε να στοχαστούμε και πάνω στην ακινησία, κοιτώντας το γυμνό σώμα των 
Δεδομένων. Κίνηση και ακινησία εναλλάσσονται στα δύο έργα, με τον τρόπο που 
εναλλάσσονται και οι όψεις του χρόνου. Στο Μεγάλο Γυαλί, παρατηρεί ο Λυοτάρ, το 
βλέμμα φτάνει «πολύ νωρίς» εξαιτίας της αργοπορίας του γεγονότος (του «αέναου 
ξεγυμνώματος»), ενώ στα Δεδομένα το βλέμμα φτάνει «πολύ αργά» (η γύμνια είναι 
πια γεγονός τετελεσμένο, προσφέρεται ακαριαία)126. Εάν το Μεγάλο Γυαλί αποτελεί 
την απόλυτη «διαστολή» δια της «συστολής», τα Δεδομένα αποτελούν την απόλυτη 
«συστολή» δια της «διαστολής»· η «τέταρτη διάσταση», όμως, ενυπάρχει και στα 
δύο έργα, είτε τοποθετείται στο χώρο των ιδεών είτε στην επιφάνεια της σάρκας, 
είτε προκύπτει από διαδικασίες διανοητικές είτε από το ίδιο το βλέμμα και την όρα-
ση, είτε ως «αύρα» είτε ως «εικόνα». Αναφερόμενος στον πλήρη τίτλο του Μεγάλου 

124 Βλ. Lyotard ό.π., σ. 251.
125 Βλ. Μερλώ-Ποντύ (1991): σ.105.
126 Βλ. Lyotard ό.π., σ. 207.
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Εικόνα 9. Διάγραμμα των Δεδομένων από το Les TRANSformateurs DUchamp του 
Ζαν-Φρανσουά Λυοτάρ



Γυαλιού, ο Ντυσάν σχολιάζει την επιλογή της λέξης «même»127 διαβεβαιώνοντας 
πως πρόκειται για ένα επίρρημα χωρίς καμιά απολύτως σημασία, για το απόλυτο 
«αντι-νόημα»· δηλώνει, δε, ευχαριστημένος που και η αγγλική λέξη «even» αποδίδει 
αυτό ακριβώς το μη-νόημα128. Για κακή ή καλή του τύχη, όμως, η μοναδική ελληνική 
λέξη που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη μετάφραση του εν λόγω τίτλου είναι η λέξη 
«ακόμα»129, η οποία, αν μη τι άλλο,  δηλώνει κάτι το «χρονικό», κάτι το «εξακολου-
θητικό». Αν ο Ντυσάν είναι πράγματι ο «μηχανικός του χαμένου χρόνου», η ελληνική 
μετάφραση του τίτλου του Μεγάλου Γυαλιού μας βοηθά να ξεκλειδώσουμε τα Δε-
δομένα· αν δεχτούμε, πράγματι, την ταύτιση μνηστήρων και θεατών, είναι γεγονός 
αναντίρρητο πως το «ξεγύμνωμα» της Νύφης διαρκεί επ’ άπειρον, από τη στιγμή 
που το γυμνό σώμα συνεχίζει να εκτίθεται στο «βλέμμα» των θεατών (στα ελληνικά, 
εξάλλου, χρησιμοποιούμε τη φράση «σε γδύνω με τα μάτια μου»). Επειδή, όμως, η 
γλώσσα αρέσκεται στο να δημιουργεί νέα προβλήματα, αντί να επιλύνει οριστικά τα 
υπάρχοντα, αξίζει να παρατεθεί μία εκ των ερμηνειών της λέξης που αποτελεί το 
πρώτο εκ των δύο Δεδομένων, του «καταρράκτη», και η οποία σαφέστατα θα δια-
σκέδαζε τον Ντυσάν: «νόσος των ματιών, που χαρακτηρίζεται από τη θόλωση του 
φακού του οφθαλμού, με αποτέλεσμα τη μείωση ή και την απώλεια της όρασης130».

127  O πρωτότυπος τίτλος του έργου είναι La mariée mise à nu par ses célibataires, même (αγγλική μετάφραση: The Bride 
Stripped Bare by Her Bachelors, Even). Είναι γεγονός πως τα «φωνητικά» παιχνίδια αποτέλεσαν μία συχνότατη «τακτική» 
του Ντυσάν (βλ. L.H.O.O.Q. (1919) κ.ά. ). Έτσι, η λέξη «même» μπορεί να αναγνωσθεί προφορικά και ως «m’ aime» και να 
σημαίνει πλέον «Η Νύφη που τη γδύνουν οι μνηστήρες της, με αγαπά». Βλ. Duchamp ό.π., σσ. 71-72.

128  Ό.π.

129  Βλ. Η Νύφη που τη γδύνουν οι μηστήρες της, ακόμα - Το Μεγάλο Γυαλί (1915-1923).
130  Μπαμπινιώτης (2002):  σ. 860.
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Επίλογος

-Who wants to be famous? Who wants to die for Art?131

— Dawn Davenport

[...] Ah yes it is tragic like the end of a chess game 
I shall not tell you more.132

— Μan Ray, Hommage to Marcel Duchamp

Σύμφωνα με τον Βάλτερ Μπένγιαμιν [Walter Benjamin], το ντανταϊστικό έργο τέχνης 
αποσκοπεί στο σκάνδαλο, στην πρόκληση της δημόσιας οργής, λειτουργεί ως «σφαί-
ρα» που επιτίθεται στον εκάστοτε παρατηρητή133. Στα Δεδομένα, η συνθήκη του 
σκανδάλου είναι αρκετά διαφορετική: ο θεατής δε δέχεται πυρά, «σκαναδαλίζεται» 
δια μιας ήπιας σύγχυσης, μετατρέπεται εκών-άκων σε «οφθαλμοπόρνο» και διακα-
τέχεται σχεδόν από την αίσθηση πως «δε θα έπρεπε να βρίσκεται εκεί»,  μπροστά 
σε αυτή τη σκηνή που μοιάζει με «σκηνή εγκλήματος». Ο θεατής των Δεδομένων 
όχι μόνον συνιστά τμήμα αναπόσπαστό τους, «δεδομένο» τους, αλλά συμμερίζεται 
κι ένα ακαθόριστο αίσθημα «ενοχής» μπροστά σε αυτό το «παγωμένο θραύσμα 
πραγματικότητας134» που αντικρίζει. Ο καλλιτέχνης, εξάλλου, έχει φροντίσει επιμε-
λώς την απόκρυψή του· ο «παραβάτης» δεν είναι, πλέον, αυτός. Σε αυτό, ακριβώς, 
το είδος «καλλιτεχνικού θανάτου» φαίνεται πως αποσκοπούσε ο Ντυσάν, γεγονός 
που επαληθεύεται από την κλιμάκωση του βαθμού της «εξαφάνισης» που επιχειρεί 
από έργο-κλειδί σε έργο-κλειδί. Από αυτή την άποψη, δεν ψευδόταν ολοκληρωτικά 
-όπως και τίποτα δεν υπήρξε «ολοκληρωτικό» και «οριστικό» σε αυτόν, οι λέξεις, οι 
θέσεις, τα σημεία κ.ο.κ- όταν δήλωνε προκλητικά πως δεν ασχολείται πλέον με την 
τέχνη, ενώ ταυτόχρονα εργαζόταν πυρετωδώς πάνω στα Δεδομένα· και τούτο διότι, 
πράγματι, δεν εργαζόταν παρά πάνω στην ίδια την εξαφάνισή του (η οποία επισφρα-
γίστηκε, κατά τρόπο ειρωνικό, και με το φυσικό του θάνατο εν έτει 1968), πάνω στην 
απεμπλοκή του από την ίδια την καλλιτεχνική συνθήκη, δεν πάσχιζε παρά να αποβά-
λει το στίγμα του «δημιουργού» (όπως προηγουμένως είχε πασχίσει να αποβάλλει το 
στίγμα της «Αισθητικής» και των «δεξιοτήτων»). Ο Παζ έχει απόλυτο δίκιο όταν λέει 
πως η «μετα-ειρωνεία» του Ντυσάν διαλύει την αντίθεση μεταξύ υποκειμένου και 
αντικειμένου, όπως αυτή τίθεται τόσο στο ρομαντισμό όσο και στην avant-garde135. 
Με τα Δεδομένα, ο Ντυσάν καταφέρνει, κατ’ αρχάς, να αντιταχθεί στον εαυτό του· 
«αρνούμενος να περάσει στην ιστορία με το προσωπείο ενός γέρου συμβιβασμένου 

131  Πρόκειται για λόγια αλιευμένα από την κινηματογραφική ταινία του Αμερικανού σκηνοθέτη Τζον Γουότερς [John Waters] 
Female Trouble (1974). Οι εν λόγω ερωτήσεις της Dawn Davenport (χαρακτήρα ερμηνευμένου από τη drag queen Divine) 
απευθύνονται στο κοινό που παρακολουθεί ενθουσιωδώς μία performance της· ένας εκ των θεατών σπεύδει να απαντήσει «-I 
do!», για να εκτελεστεί επί τόπου από την ίδια δια πυροβολισμού.
132  Ray (2016): σ. 424.
133  Βλ. Benjamin (2013):  σ. 51.
134  Haladyn ό.π., σ. 57.
135  Βλ. Paz ό.π., σ. 175.
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επαναστάτη136», όπως το θέτει ο Λεμπέλ, παραδίδει ένα έργο του οποίο το μυστήριο 
έγκειται στη σφοδρότητα της πραγματικότητάς του και, παράλληλα, κατορθώνει να 
«εξαερωθεί» κι αυτός μέσα στο πλήθος των άπειρων επίδοξων θεατών-μνηστήρων. 
Όταν ο πρωτεργάτης του Fluxus Γιόζεφ Μπόις [Joseph Beuys], εν έτει 1964, στηλί-
τευε τη στάση του Ντυσάν με το περίφημο έργο υπό τον προβοκατόρικο τίτλο-δήλω-
ση Η σιωπή του Μαρσέλ Ντυσάν είναι υπερτιμημένη137 —χαρακτηριστική περίπτωση 
«τέκνου» που επαναστατεί εναντιωνόμενο στον πνευματικό του «πατέρα»—, δε 
θα μπορούσε, εκ των υστέρων, να αποδειχθεί περισσότερο άστοχος: η «σιωπή» 
του Ντυσάν ήταν μάλλον υποτιμημένη, μιας και είχε κατά κανόνα προσληφθεί και 
σχολιαστεί ως μια «πόζα» ενός (ιδιοφυούς) εκκεντρικού, ενώ στην πραγματικότη-
τα αποτελούσε απλώς την αναγκαία προετοιμασία μίας τελευταίας «παρτίδας». Το 
«τερατώδες αριστούργημα» του Ντυσάν, μία «μηχανή βασανισμού138» και συνάμα 
ένα «apparatus του έρωτα139», επισφραγίζει και δικαιώνει με τον πλέον αντιπρο-
σωπευτικό τρόπο μία καλλιτεχνική διαδρομή, που δομήθηκε εξ αρχής με μεγάλη 
προσοχή, επιμένοντας στη σοβαρότητα της ειρωνείας της και στη βεβαιότητα των 
αντι-φάσεών της. Το διόραμα των Δεδομένων με την παράδοξη γυναικεία μορφή 
του, την σαν «dea ex machina», την «πάλαι ποτέ Νύφη140», εκτυλίσσεται πάνω σε 
μία σκακιέρα, και, ακόμη και αν ο θεατής δεν μπορούσε να το γνωρίζει, θα όφειλε 
να το υποπτευθεί. Πρόκειται απλώς για μία παρτίδα σκάκι, παρόμοια με εκείνη του 
πίνακα του 1912 υπό τον απολύτως σκακιστικό τίτλο Ο βασιλιάς και η βασίλισσα πε-
ριστοιχισμένοι από ταχέα γυμνά και παρόμοια με εκείνη της περίφημης φωτογραφί-
ας του Τζούλιαν Βάσερ [Julian Wasser] του 1963, στην οποία ο Ντυσάν αντιμάχεται 
τη γυμνή Ιβ Μπαμπίτζ [Eve Babitz]141.

136  Lebel ό.π., σ. 350.
137  Βλ. Ades, Cox, Hopkins ό.π., σ. 210.
138  Mink ό.π., σ. 77.
139  Καψάλης (1997):  σ. 27.
140  Lebel ό.π., σ. 344.
141  Βλ. Tomkins ό.π., σ.421.
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Εικόνα 10. Φωτογραφία του Τζούλιαν Βάσερ (1963)
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