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Πεξίιεςε:
ύκθσλα κε ηνλ Gilles Lipovetsky, ε ζύγρξνλε επνρή ηεο ‘Τπεξλεσηεξηθόηεηαο’ επηηείλεη ηηο δηεξγαζίεο
εμαηνκίθεπζεο πνπ είραλ ήδε παξνμπλζεί από ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970, κε ηελ άλνδν ηνπ Μεηακνληέξλνπ.
Η έθιεηςε ελζνπζηαζηηθώλ νξακάησλ γηα ηελ ηζηνξηθή πξόνδν θαη ε θηινζνθηθή θαρππνςία ηνπ Μεηακνληέξλνπ
απέλαληη ζηηο ‘κεγάιεο αθεγήζεηο’, νδήγεζαλ ζε κία λέα θνηλσληθή ρξνληθόηεηα πνπ θπξηαξρείηαη από
αβεβαηόηεηα, εζηηάδνληαο θπξίσο ζην εθήκεξν, αλ θαη δηεζηαικέλν, παξόλ. Σν θέληξν ηεο ρξνληθήο βαξύηεηαο
έρεη κεηαηνπηζηεί από ην κέιινλ ζε κία ιαηξεία ηνπ παξόληνο πνπ αληηθαζηζηά ηελ ειπίδα κίαο ζπιινγηθήο
δξάζεο ρεηξαθέηεζεο κε ηελ ηδησηηθή έθζηαζε κίαο δηαξθνύο θαηλνηνκίαο (Lipovetsky 2005: 29-30, 34-37). Πνηα
είλαη ε λέα ζρέζε ηεο κλήκεο θαη ηεο πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο κε ηνλ ‘παξνληηζκό’, όπσο πεξηγξάθεηαη πην
πάλσ; Δμαληιείηαη ζε απηό πνπ ν Lipovetsky νλνκάδεη ‘ππεξ-αλακλεζηηθό’ (hyper-memorial), δειαδή έλαλ
πιεζσξηζκό ηνπ παξειζόληνο πνπ ζπρλά κεηαηξέπεηαη ζε ζέακα γηα αηνκηθή, ζπγθηλεζηαθή θαηαλάισζε
(Lipovetsky 2005: 38-67); Μπνξνύκε λα ζπιιάβνπκε δηαθνξεηηθέο, πην δπλακηθέο, ζπιινγηθέο θαη δσληαλέο
εθθνξέο ηεο κλήκεο εληόο ηνπ ‘θαζεζηώηνο ηζηνξηθόηεηαο’ ηνπ παξνληηζκνύ (Hartog 2015: 107-199);
ηελ πξνηεηλόκελε αλαθνίλσζε ζα επηρεηξήζσ λα επεθηείλσ έλα παιαηόηεξν επηρείξεκα κνπ: είρα ππνζηεξίμεη όηη
ην πέξαζκα από ηα ‘cabinets of curiosities’ ζην Νεσηεξηθό κνπζείν αλαδύεηαη όηαλ ε μνήμη γίλεη ιζηοπία
(Σεξδόγινπ 2011: 66). Σν λέν βαζηθό επηρείξεκα είλαη πσο ε ζρέζε ηεο κλήκεο κε ηνλ ‘παξνληηζκό’ σο θαζεζηώο
ηζηνξηθόηεηαο ηεο Τπεξλεσηεξηθήο καο επνρήο, απνηππώλεηαη ζην (λέν) πέξαζκα από ην Νεσηεξηθό κνπζείν ζην
Μεηα-λεσηεξηθό απσείο. ρεηηθά κε απηή ηε κεηάβαζε, ν Jacques Derrida επηζεκαίλεη: «Δεν ςπάπσει απσείο σωπίρ
ηόπο καηαγπαθήρ…δεν ςπάπσει απσείο σωπίρ έξωθεν» (Derrida 1996: 28). Αλ πηζηέςνπκε ηνλ Philippe Hamon,
πνπ ηζρπξίδεηαη πώο «η έννοια ηος ηόπος είναι μόνο μία λειηοςπγία ηηρ μνήμηρ» (Hamon 1992: 3), ηη αιιαγέο
επηθέξεη ε κεηάβαζε από ην ‘κνπζείν’ ζην ‘αξρείν’ ζηνλ ηπόπο ζςγκπόηηζηρ ηεο κλήκεο θαη ηεο ηδέαο ηνπ ηόπνπ;
Κη αλ ε ζρέζε κλήκεο θαη παξνληηζκνύ απνθξπζηαιιώλεηαη ζηνλ ηόπο ηος απσείος, πνην επηζηεκηθό παξάδεηγκα
εθθξάδεηαη ή απνηππώλεηαη ζε απηόλ ηνλ ηόπν; Πνηα είλαη ε ‘αξρηηεθηνληθή ηεο κλήκεο’ πνπ ηνλ ελζαξθώλεη
πιεξέζηεξα θαη ηη ζπλέπεηεο κπνξεί λα έρεη γηα ην κέιινλ ηεο πνιηηηζκηθήο δηαρείξηζεο θαη ηνπ αζηηθνύ
ζρεδηαζκνύ;
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