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Η ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΛΛΕΚΤΡΙΑΣ PEGGY GUGGENHEIM
ΩΣ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Γεώργιος Αδαµίδης, πτυχίο (Αρχ.), Μ.∆. (Μουσ.)
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Το άρθρο πραγµατεύεται τη δραστηριότητα της αµερικανίδας συλλέκτριας
Guggenheim.
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δραστηριοποίηση µελετούνται ως απόρροια της συγκεκριµένης πολιτικής των ΗΠΑ να
µετατραπούν σε κέντρο τέχνης και πολιτισµού στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ού αι.
Παράλληλα, αξιολογείται η προσφορά της στον κόσµο της τέχνης µε έµφαση στο ρόλο της ως
διαµεσολαβητή ανάµεσα στην ευρωπαϊκή και την αµερικανική τέχνη και κυρίως η συµβολή της
όχι µόνο στην ενίσχυση της τέχνης της Γηραιάς Ηπείρου αλλά και (κυρίως) στην ανάδειξη της
Νέας Υόρκης ως το νέο µεταπολεµικό κέντρο τέχνης του κόσµου. Επιθυµούµε να τονίσουµε
την πολιτιστική ανταλλαγή και τις καλλιτεχνικές ζυµώσεις ανάµεσα στις δύο πλευρές του
Ατλαντικού, την προσπάθεια µίµησης της ευρωπαϊκής τέχνης από τους αµερικάνους και την
επιδίωξη των ΗΠΑ να αναπτύξουν εθνική συνείδηση και ταυτότητα µέσα από τη δηµιουργία
γηγενούς τέχνης. Τέλος επιχειρείται µία πολύ σύντοµη αναφορά στα µουσεία που προέκυψαν
από τη δράση της συλλέκτριας κι επισηµαίνεται η σηµερινή επιθετική πολιτιστική πολιτική τους,
χαρακτηριστικό παράδειγµα της αµερικανικής διείσδυσης σε όλες τις εκφάνσεις του
σύγχρονου κόσµου.

1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ασυνήθιστη ανάπτυξη των αµερικανικών µουσείων τέχνης από το 1870 κι
έπειτα είναι απόρροια της γενναιοδωρίας των ιδιωτών συλλεκτών που έδρασαν στα
πλαίσια µιας ελεύθερης, καπιταλιστικής οικονοµίας. Σε αντίθεση µε την Ευρώπη, η
Αµερική δε γνώρισε βασιλεία ή αριστοκρατία ούτε κρατικούς οργανισµούς για να
αναπτύξουν συλλογές που θα αποτελούσαν τη βάση δηµιουργίας κρατικά
επιχορηγούµενων µουσείων. Η συλλεκτική δραστηριότητα σε µεγάλη κλίµακα στην
Αµερική δεν ήταν δυνατή µέχρι την οικονοµική ανάρρωση και την εκβιοµηχάνιση της
χώρας µετά τον Εµφύλιο Πόλεµο. Εποµένως, οι πρώτοι συλλέκτες των ΗΠΑ ήταν
κυρίως αυτοδηµιούργητοι επιχειρηµατίες (Stavitsky, 1993: 151).
Η Αµερική του δεύτερου κυρίως µισού του 19ου αιώνα είναι µία ταχύτατα
αναπτυσσόµενη υπερδύναµη, η οποία δίνει την ευκαιρία στους επιχειρηµατίες της να
δηµιουργήσουν τεράστιες περιουσίες (Behrman, 2002: 61). Το ιδιωτικό κεφάλαιο και
η δυνατότητα που δίνεται στη µονάδα να δηµιουργήσει και να αναπτύξει τις
επιχειρηµατικές της δραστηριότητες γεννάει µία ολόκληρη γενιά από
εκατοµµυριούχους, που είναι σε θέση να εκµεταλλευθούν και να κατακτήσουν όλο
τον πλανήτη. Ορυχεία σιδήρου και κάρβουνου, χρυσωρυχεία και σιδηρόδροµοι,
εµπόριο και τραπεζικές συναλλαγές, όλα αυτά συµβάλλουν στην άνοδο µίας νέας
δύναµης και µιας χούφτας ανθρώπων που κρατούν στα χέρια τους τη µοίρα του
πλανήτη.
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Οι αµερικανοί εκατοµµυριούχοι αποτελούν ένα πολύ σηµαντικό κεφάλαιο της
αµερικανικής ιστορίας, αφού µε τη δράση τους επηρέασαν την εξέλιξη και πορεία της.
Προσωπικότητες όπως ο J. P. Morgan, ο Andrew Mellon, ο Henry Clay Frick, ο
William Randolph Hearst, ο H. E. Huntington και οικογένειες όπως οι Rockefellers και
οι Whitneys κυριάρχησαν αυτή την περίοδο στην αµερικανική ζωή. Ανάµεσα στις
οικογένειες που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην αµερικανική ιστορία του 19ου αιώνα
είναι και οι Guggenheims, µέλος της οποίας υπήρξε και η Peggy Guggenheim, τη
δραστηριότητα της οποίας θα µελετήσουµε παρακάτω.

2.

Η ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ∆ΥΟ ΗΠΕΙΡΩΝ:ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ
∆ΙΑΦΟΡΕΣ

Η Αµερική εκείνη την εποχή είναι µια χώρα που αναπτύσσεται ραγδαία, που
ξεκινάει να κατακτήσει τον κόσµο και να επιβάλλει την κυριαρχία της στο σύνολο των
υπόλοιπων κρατών. Είναι η νέα υπερδύναµη που γεννιέται µετά την οικονοµική και
πολιτική αποδυνάµωση της Ευρώπης. Της λείπει, όµως, κάτι πολύ σηµαντικό για την
ανάπτυξη κι επιβίωσή της: η Ιστορία, το κοινό παρελθόν των κατοίκων και ουσιαστικά
η ενιαία εθνική ταυτότητα. Οι ΗΠΑ είναι ένα κράτος πολυεθνικό, που στα τέλη
του19ου και στις αρχές του 20ού αι., µετά από έναν αιώνα ριζικών αλλαγών και
µεταρρυθµίσεων, αναλαµβάνει τα ηνία της κυριαρχίας του κόσµου και µετατρέπεται
σε έναν οικονοµικό γίγαντα. Οι πολίτες του αισθάνονται πως ζουν σε ένα κοινό
κράτος που τους αφορά η συνέχεια του, αφού θα σηµαίνει και τη δική τους επιβίωση,
δε συνδέονται όµως µε άλλους κοινούς παρανοµαστές. Αυτό θα προσπαθήσουν να
το κατακτήσουν µε στοιχεία δανεικά από την Ευρώπη και βασιζόµενοι για ένα µεγάλο
διάστηµα στις πολιτιστικές της κατακτήσεις.
Οι ΗΠΑ στράφηκαν στην ευρωπαϊκή κουλτούρα για να στηρίξουν την εξέλιξή
τους και να αποκτήσουν την πολυπόθητη εθνική αυτογνωσία. Στην αρχή η ζωή των
αµερικανών πολιτών, και µάλιστα της αριστοκρατίας, ήταν «δανεική». Αντέγραφαν τα
ευρωπαϊκά πρότυπα στη µόδα, στη διατροφή ,στην αρχιτεκτονική, στη λογοτεχνία.
Μέσα από αυτά τα «δάνεια», οι ΗΠΑ έπαιρναν πίστωση χρόνου για τη δική τους
«πολιτιστική επανάσταση» (ας γίνει επιτρεπτός ο όρος) και για τη διαµόρφωση της
δικής τους σφραγίδας. Οι ίδιοι οι συλλέκτες λειτουργούσαν µε αυτόν τον τρόπο κι
επιδίωκαν την αναγνώριση κι επιτυχία αντιγράφοντας τα ευρωπαϊκά πρότυπα στον
τρόπο ζωής των ευρωπαίων ηγεµόνων του Μεσαίωνα, στα αντικείµενα που
συνέλεγαν, στις κοινωνικές τους συναναστροφές. Αντλούσαν κύρος από τους
ευρωπαίους συλλέκτες ασκώντας και οι ίδιοι τη συλλεκτική δραστηριότητα µιµούµενοι
τους προκατόχους τους. Η δύναµη των ΗΠΑ αποδεικνύεται και µέσα από την
εξουσία των αµερικανών συλλεκτών, που κατάφεραν να επιβληθούν στη διεθνή
αγορά τέχνης της εποχής.
Μόνο όταν ένιωσαν σίγουροι οι κάτοικοι της αµερικανικής ηπείρου πως είχαν
πετύχει το σκοπό τους για τη δηµιουργία µιας γηγενούς πρωτότυπης τέχνης (την
περίοδο περίπου που η Peggy Guggenheim έδρασε στη Νέα Υόρκη – από το 1940
κι έπειτα), κατάφεραν να απαγκιστρωθούν από τη στενή εξάρτηση από την Ευρώπη.
Σηµεία αναφοράς θα υπάρχουν, βέβαια, ακόµη αλλά οι ΗΠΑ θα ακολουθήσουν το
δικό τους ιδιαίτερο δρόµο στην τέχνη.
Η Ευρώπη την ίδια περίοδο είναι απασχοληµένη µε τον Β΄ Παγκόσµιο
Πόλεµο κι εξουθενωµένη µετά τη λήξη του. Ήδη ο προηγούµενος παγκόσµιος
πόλεµος είχε επιφέρει πολλά δεινά και καταστροφές. ∆εν ήταν µόνο οι εκατοµµύρια
νεκροί ή οι πολυάριθµες υλικές ζηµιές. Καλλιτεχνικά η Ευρώπη είχε ερηµώσει, αφού
στην Αµερική είχε καταφύγει το πιο ενεργό και δραστήριο καλλιτεχνικό της κοµµάτι.
Όπως θα δούµε παρακάτω, µεγάλες καλλιτεχνικές φυσιογνωµίες όπως ο Max Ernst,
ο André Breton, ο Tanguy, ο Brauner κ.ά. είχαν καταφύγει στο Νέο Κόσµο για να
γλιτώσουν από τη δίνη του πολέµου. Η Ευρώπη χάνει τον εαυτό της, «µουδιάζει» και
παραδίνεται στην αµερικάνικη δύναµη. Το καλλιτεχνικό κέντρο του κόσµου
µεταφέρεται από το Παρίσι στη Νέα Υόρκη και µια νέα εποχή εγκαινιάζεται : αυτή της
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αµερικανικής πολιτιστικής υπεροχής και διαχείρισης του κόσµου. Η Ευρώπη µένει
πίσω και αδυνατεί να παρακολουθήσει τις εξελίξεις. Το πετυχαίνει µόνο µετά από
καιρό, όταν κοπάζει κάπως η καλλιτεχνική έκρηξη που συντελέστηκε στο αµερικανικό
έδαφος.
Η τέχνη έχει πολλές φορές τεθεί στην υπηρεσία της εθνικής αυτογνωσίας και
στη διάθεση της κρατικής προπαγάνδας, µόνο που στην περίπτωση της Αµερικής οι
ίδιοι οι συλλέκτες ανέλαβαν αυτό το ρόλο και µάλιστα σε µεγάλο βαθµό µε
ουσιαστικές επιπτώσεις για το µέλλον της χώρας. Κατά κάποιο τρόπο θεώρησαν
τους εαυτούς τους επιφορτισµένους µε την ευθύνη να αποδείξουν την αξία της
χώρας τους και να την αναδείξουν στον κόσµο. Η οικονοµική της δύναµη ήταν ήδη
αναγνώσιµη από εκείνη την εποχή. Οι ίδιοι, εξάλλου, είχαν συµβάλει στην δηµιουργία
αυτού του οικονοµικού γίγαντα. Υπήρχε η ανάγκη να αποκτήσει το κράτος πιο
σταθερά ερείσµατα και κύρος που θα πηγάζουν από τον πολιτισµό. Το κίνητρό τους
ήταν να καταστήσουν καλλιτεχνικό κέντρο του κόσµου τη σχεδόν νεοσύστατη
πατρίδα τους. ∆ιαφορετικά δε θα δικαιολογούνταν ούτε θα διαρκούσε για πολύ η
οικονοµική τους αυτοκρατορία. Αρχικά προτίµησαν να στηριχθούν σε µία
δοκιµασµένη αξία, τον πολιτισµό της Ευρώπης, και να τον υιοθετήσουν
ολοκληρωτικά στα σαλόνια, τις κρεβατοκάµαρες, τους κήπους και τα µουσεία τους.
Και όλα αυτά µέχρι να καταφέρει η χώρα να διαµορφώσει τη δική της καλλιτεχνική
παραγωγή.
Μέσα σ’ αυτό το περιβάλλον έδρασε η Peggy Guggenheim, που µε τη σειρά
της προώθησε κι ενίσχυσε την καλλιτεχνική παραγωγή όχι µόνο στην Ευρώπη αλλά
και στις ΗΠΑ τη δεκαετία του ’40 βοηθώντας και υποστηρίζοντας ευρωπαίους κι
αµερικανούς καλλιτέχνες.
Η Peggy Guggenheim ανήκε σε µία από τις ισχυρότερες οικογένειες της
Αµερικής στα τέλη του 19ου µέχρι και τα µέσα του 20ού αι. Οι Guggenheims
κατάφεραν να ιδρύσουν ένα βιοµηχανικό κολοσσό, µία πανίσχυρη αυτοκρατορία η
οποία διατήρησε την παντοδυναµία της για δύο ολόκληρες γενιές. Μέλη της
υπήρξανε βιοµήχανοι, τραπεζίτες, γερουσιαστές, στρατιωτικοί, πρέσβεις, εκδότες,
συγγραφείς, πάτρωνες τέχνης και ευεργέτες - δηµιουργοί φιλανθρωπικών ιδρυµάτων
(Davis, 1988: 33).

3.1.

PEGGY GUGGENHEIM: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΗΣ
ΣΥΛΛΕΚΤΡΙΑΣ

Η ιστορία της οικογένειας της Peggy Guggenheim αποτελεί την έκφραση της
ολοκλήρωσης του αµερικανικού ονείρου. Η µητέρα της καταγόταν επίσης από µία
µεγάλη και πολύ πλούσια οικογένεια εβραϊκής
καταγωγής, τους Seligmans, οπότε η Peggy
είχε εξασφαλίσει το µέλλον της από την πρώτη
ηµέρα της ζωής της. Είχε την τύχη να γεννηθεί
σε µία οικογένεια, που µπορούσε να της
παρέχει τα πάντα : µια άνετη και ξεκούραστη
ζωή δίχως σκοτούρες.
Γεννιέται στις 26 Αυγούστου 1898 στο
πατρικό της σπίτι στο Μανχάταν (TacouRumney, 2002: 29). Η παιδική της ηλικία
σηµαδεύεται από το θάνατο του πατέρα της, ο
οποίος πνίγηκε στο ναυάγιο του Τιτανικού το
1912.
Τη δεκαετία του ’20, η Peggy
Guggenheim κληρονοµεί µέρος της περιουσίας
των συγγενών της και αποφασίζει να ζήσει
ελεύθερη και ανεξάρτητη στην Ευρώπη. Στο
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Παρίσι γνωρίζει τον ζωγράφο και συγγραφέα Laurence Vail, ο οποίος έµελλε να γίνει
σύζυγός της και πατέρας των δύο παιδιών της και να τη µυήσει στους µποέµ κύκλους
της παρισινής κοινωνίας. Ακολουθεί µία µακρά περίοδος της ζωής της µε πολλά
ταξίδια, γνωριµίες µε φίλους του άντρα της που θα της αποδεικνύονταν πολύτιµες
στη συνέχεια και ροπή στην κραιπάλη και τις καταχρήσεις. Η σηµασία της
«απόδρασής» της από την Αµερική για την εξέλιξη της τέχνης στην Ευρώπη και τις
ΗΠΑ θα φαινόταν πολύ αργότερα. Για την ώρα σπαταλούσε τα νιάτα και την ενέργειά
της σε ατέλειωτα πάρτι, σε µία εναγώνια αναζήτηση του τέλειου εραστή ανάµεσα σε
πολυάριθµες αρσενικές αγκαλιές.
Όλη αυτή η περίοδος, όµως, της έκλυτης ζωής δεν αποδείχθηκε εντελώς
άκαρπη. Η Peggy Guggenheim γνώριζε διαρκώς κόσµο και συναναστρεφόταν
καλλιτεχνικούς και λογοτεχνικούς κύκλους, οι οποίοι στο µέλλον θα της
αποδεικνύονταν πολύτιµοι για την επίτευξη του έργου
της. Ανάµεσα στις γνωριµίες της ξεχωρίζει η µορφή του
Marcel Duchamp, του µέντορά της, ο οποίος µε τις
συµβουλές του σε θέµατα τέχνης κι αισθητικής κατάφερε
να διοχετεύσει το ενδιαφέρον και την ενέργειά της στα
έργα των καλλιτεχνών της εποχής και να µετατρέψει την
άσκοπη ζωή της σε µία ύπαρξη µε µοναδικό σκοπό την
ενίσχυση και προστασία των έργων τέχνης.
Η Peggy Guggenheim υπήρξε πολύ τυχερή µε
αυτή τη γνωριµία που κυριολεκτικά άλλαξε τη ζωή και
την κοσµοθεωρία της. Ο Marcel Duchamp τη µύησε σε
ένα διαφορετικό και απίστευτα ενδιαφέροντα κόσµο και
προετοίµασε το έδαφος για αυτό που θα ολοκλήρωναν η
Peggy Guggenheim και κάποιοι άλλοι γκαλερίστες και
συλλέκτες : εγκαινίασε τη γνωριµία της αµερικανικής
τέχνης µε την ευρωπαϊκή, έφερε σε επαφή την
καλλιτεχνική παραγωγή της Γηραιάς Ηπείρου µε αυτή
του Νέου Κόσµου. Προσωποποιεί τη µακριά και
δραµατική διαδικασία της καλλιτεχνικής ανταλλαγής
ανάµεσα στις δύο ηπείρους, το αποτέλεσµα της οποίας
θα ευνοούσε την Αµερική (Kellein, 1993: 187).

3.2.

Εικ.2: Ο Marcel Duchamp

Η ΓΚΑΛΕΡΙ «GUGGENHEIM JEUNE»

Το 1938 η Peggy Guggenheim αποφασίζει να ανοίξει µία γκαλερί στο
Λονδίνο, την «Guggenheim Jeune» (Davis, 1998: 297). Είναι η πρώτη γκαλερί του
Λονδίνου αποκλειστικά αφιερωµένη στη σύγχρονη τέχνη (ό.π.). Ο Duchamp της
προτείνει τους καλλιτέχνες και τις ιδέες για τις εκδηλώσεις και τη συµβουλεύει να
επικεντρώσει το ενδιαφέρον της στις δύο κύριες τάσεις της σύγχρονης τέχνης, το
Σουρεαλισµό και την Αφαίρεση (Tacou-Rumney, 2002: 80).
Η γκαλερί ανοίγει στις 24 Ιανουαρίου 1938 (ό.π.: 84). Οργανώνει εκθέσεις για
τον Jean Cocteau, Wassily Kandinsky, Tanguy και µία οµαδική έκθεση σύγχρονης
γλυπτικής µε καλλιτέχνες όπως οι Antoine Pevsner, Thomas Moore, Henri Laurens,
Alexander Calder, Duchamp-Villon, Constantin Brancusi και Jean Arp
Το 1939, ενάµισι χρόνο µετά, η Guggenheim αναγκάζεται να κλείσει την
γκαλερί, η οποία αποδεικνύεται ασύµφορη οικονοµικά (Davis, 1988: 302). Η εµπειρία
της, όµως, από αυτή την απόπειρα θα αποδειχθεί πολύτιµη για το µέλλον. Το πιο
µεγάλο της κέρδος από τη βραχύβια λειτουργία της λονδρέζικης γκαλερί είναι το
πλήθος των έργων τέχνης που βρέθηκαν στην ιδιοκτησία της. Συνήθιζε να αγοράζει
έργα από κάθε έκθεση που διοργάνωνε για να ενθαρρύνει τους καλλιτέχνες που
παρουσίαζε. Πολλοί από αυτούς δεν κατάφερναν να πουλήσουν ούτε ένα έργο παρά
µόνο αυτά που ανώνυµα αγόραζε η Peggy Guggenheim χωρίς αυτοί να το
γνωρίζουν. Με αυτόν τον τρόπο και χωρίς η ίδια να το συνειδητοποιήσει, είχε
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αποκτήσει µέσα σε ένα µικρό σχετικά διάστηµα µία µικρή συλλογή από έργα, τον
πρώτο πυρήνα γύρω από τον οποίο θα δηµιουργούσε µία από τις σηµαντικότερες
συλλογές του 20ού αι.
Το Μάρτιο του 1939, λίγο πριν κλείσει την γκαλερί της, η Guggenheim
αποφασίζει να ιδρύσει ένα µουσείο σύγχρονης τέχνης στο Λονδίνο. Όπως
χαρακτηριστικά γράφει : «Ένιωθα πως εάν έχανα τόσα λεφτά, θα µπορούσα να
χάσω άλλα τόσα και να κάνω κάτι που αξίζει τον κόπο» (Guggenheim, 1979: 196).
Άρχισε λοιπόν να κινεί τις διαδικασίες για να πραγµατοποιηθεί η επιθυµία της.
Προσέγγισε τον Herbert Read, ιστορικό και κριτικό τέχνης κι εκδότη του περιοδικού
Burlington Magazine από το 1933, και του πρότεινε τη θέση του διευθυντή του
µουσείου. Ο Read κατάρτισε µία λίστα από ονόµατα καλλιτεχνών, έργα των οποίων
θα έπρεπε να περιληφθούν στο νέο µουσείο, την οποία αναθεώρησε, όπως ήταν
φυσικό, ο Duchamp. Ο κατάλογος αυτός περιλάµβανε όλα τα µη ρεαλιστικά
καλλιτεχνικά κινήµατα της εποχής: Κυβισµό, Κονστρουκτιβισµό, Σουπρεµατισµό,
Φουτουρισµό, Ντανταϊσµό, Σουρεαλισµό κ.ά. Πολλοί της υποσχέθηκαν δωρεές και
δάνεια.
Η Peggy πήγε στο Παρίσι µε αυτή τη «λίστα για ψώνια». Εξαιτίας της
επικείµενης γερµανικής εισβολής οι τιµές στην αγορά τέχνης είχαν πέσει και ήταν
συµφέρουσες και οικονοµικές. Οι καλλιτέχνες κυριολεκτικά ξεπουλούσαν τα έργα
τους στην προσπάθειά τους να τα ξεφορτωθούν πριν την έκρηξη του πολέµου
(Davis, 1988: 303). Η Peggy Guggenheim δεχόταν άπειρες προσφορές µια και όλοι
στην αγορά τέχνης γνώριζαν πως η γόνος των Guggenheims ήταν διατεθειµένη να
αγοράσει τα πάντα. Το σύνθηµά της εκείνη την περίοδο ήταν «ένας πίνακας την
ηµέρα» (Guggenheim, 1979: 209). Και στάθηκε αντάξιά του.
Αν και τα σχέδια για τη δηµιουργία του µουσείου ναυάγησαν λόγω του
επικείµενου πολέµου, η Peggy Guggenheim κράτησε τα έργα και τα πρόσθεσε στη
συλλογή της. Με όλες αυτές τις ενέργειες - τη δηµιουργία της γκαλερί και τα
αποτυχηµένα σχέδια για την ίδρυση του µουσείου σύγχρονης τέχνης - κατάφερε να
σχηµατίσει µία αξιόλογη συλλογή, η οποία εκπροσωπούσε τα σηµαντικότερα
καλλιτεχνικά ρεύµατα της εποχής της. Αυτή η περίοδος αποτελεί για τη ζωή της
συλλέκτριας σηµαντικότατο σταθµό, αφού αρχίζει να συνειδητοποιεί το ρόλο της και
να ανακαλύπτει αυτό που πραγµατικά δίνει νόηµα στη ζωή της. Λίγο πριν τον
πόλεµο, αποκτά αργά και σταθερά τη συνείδηση της συλλέκτριας και της
προστάτιδας της τέχνης της εποχής της. Η γκαλερί και το ανολοκλήρωτο µουσείο τη
µυούν σε έναν κόσµο από τον οποίο δε θα θελήσει να ξεφύγει ποτέ. Οι ενέργειές της
αυτές αποτέλεσαν επανάσταση στη ζωή της και µία ρήξη µε το ρηχό και χωρίς νόηµα
παρελθόν της. Τα τελευταία δύο χρόνια της προπολεµικής περιόδου την
προετοίµασαν για την πραγµατική της συνεισφορά στην τέχνη, που θα λάµβανε
χώρα λίγο αργότερα, όταν θα είχε ήδη διαφύγει στη Νέα Υόρκη εξαιτίας του πολέµου
στην Ευρώπη.
Την ίδια περίοδο, η συλλέκτρια βοηθάει έναν πολύ µεγάλο αριθµό
καλλιτεχνών να δραπετεύσουν στις ΗΠΑ. Ανάµεσά τους τον André Breton µε την
οικογένειά του και το µελλοντικό σύζυγό της Max Ernst που κινδύνευε λόγω της
εβραϊκής του καταγωγής. Όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες αφήνουν την Ευρώπη και
αναγκάζονται λόγω των περιστάσεων να δοκιµάσουν την τύχη τους σε µια λιγότερο
πολεµοχαρή Αµερική µε τη βοήθεια της αµερικανίδας συλλέκτριας. Εκείνη την εποχή
συντελείται και η πρώτη πράξη του έργου, µε πρωταγωνίστρια την Peggy
Guggenheim και την προσφορά της στην αµερικανική τέχνη. Με αυτές τις ενέργειες
και τη σωτηρία πολλών πρωτοπόρων καλλιτεχνών ξεκινάει η καθοριστική επίδραση
που άσκησε τα επόµενα χρόνια στην αµερικανική κι ευρωπαϊκή τέχνη µέσω της
γκαλερί που ίδρυσε εκεί και που της έδωσε το απόλυτα δικαιολογηµένο όνοµα «Art of
this Century».
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Εικ.3: Η αίθουσα του Σουρεαλισµού (πάνω) και η αίθουσα µε τα αφηρηµένα και κυβιστικά έργα (κάτω) στην
γκαλερί της Peggy Guggenheim στη Νέα Υόρκη «Art of this Century»

3.3.

Η ΓΚΑΛΕΡΙ «ART OF THIS CENTURY» ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΗ

Το 1941 η Peggy Guggenheim φθάνει στη Νέα Υόρκη και παντρεύεται τον
Max Ernst. Εκείνη την περίοδο αρχίζει να σκέφτεται τη δηµιουργία µιας γκαλερίµουσείου στη µεγάλη πρωτεύουσα. Αυτό που θα ακολουθούσε θα αποτελούσε
στιγµή-σταθµό στην αµερικανική ιστορία της τέχνης και θα άλλαζε άρδην τα
καλλιτεχνικά πράγµατα στο Νέο Κόσµο. Η αµερικανίδα συλλέκτρια θα έφτανε στο
απόγειο της δηµιουργικότητας και προσφοράς της έπειτα από τρία χρόνια
καλλιτεχνικής «προετοιµασίας» από το µέντορά της, Marcel Duchamp, και θα
διαµόρφωνε τη διεθνή σκηνή της τέχνης µέσα από µια σειρά δραστηριοτήτων κι
ενεργειών.
Για να πετύχει τον σκοπό της προσέλαβε το Βιεννέζο αρχιτέκτονα και µέλος
του κινήµατος De Stijl, Frederick Kiesler, για να οργανώσει το εσωτερικό της γκαλερί
και να στήσει τα έργα. Η Peggy Guggenheim του έθεσε έναν µόνο όρο : τα έργα να
εκτίθενται δίχως κορνίζα. Από εκεί και πέρα ο Kiesler είχε τεράστια ελευθερία
κινήσεων, carte blanche όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η ίδια (Guggenheim, 1979:
274). Το αποτέλεσµα αποδείχθηκε θεατρικό κι εξαιρετικά καινοτόµο, αφού µέχρι τότε
κανείς δεν είχε τολµήσει να εκθέσει έργα τέχνης µε τόσο ριζοσπαστικό τρόπο. Η
αίθουσα του Σουρεαλισµού είχε µαύρο πάτωµα και ταβάνι και κοίλους τοίχους από
ξύλο καουτσουκόδεντρου. Οι χωρίς πλαίσια ή κορνίζες πίνακες εξείχαν από τους
τοίχους και φωτίζονταν ο καθένας χωριστά από µικρούς προβολείς, προσδίδοντάς
τους την αίσθηση του ονείρου και της φαντασίωσης σε ένα κατά τα άλλα σκοτεινό
δωµάτιο. Οι τοίχοι της αίθουσας που φιλοξενούσε τα αφηρηµένα και κυβιστικά έργα
ήταν φτιαγµένοι από τεντωµένο καραβόπανο. Οι πίνακες είχαν αναρτηθεί χωρίς
κορνίζα επίσης και στηρίζονταν σε λεπτά καλώδια που εκτείνονταν από το πάτωµα
ως το ταβάνι, δίνοντας έτσι την εντύπωση πως αιωρούνταν στο χώρο (ό.π.: 274275). Επιθυµία και των δύο αποτελούσε η τοποθέτηση των έργων στην ατµόσφαιρα
που τους ταιριάζει, που τα δηµιούργησε, αποφεύγοντας όµως την πεπατηµένη και τις
δοκιµασµένες µεθόδους έκθεσης.
Η φαντασία και η ακόρεστη δηµιουργικότητα του Kiesler δεν εξαντλήθηκαν,
όµως, εδώ. Σκοπός του ήταν να αιφνιδιάσει και να ξαφνιάσει τον επισκέπτη όχι µόνο
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µε το αρχιτεκτονικό στήσιµο των έργων αλλά και µε διαδραστικές κατασκευές, οι
οποίες για εκείνη την εποχή και µάλιστα σε µία γκαλερί σύγχρονης τέχνης
αποτελούσαν κάτι εντελώς διαφορετικό κι επαναστατικό. ∆ηµιούργησε έναν τροχό µε
εφτά έργα του Klee, ο οποίος ενεργοποιούνταν όταν ο επισκέπτης πατούσε σε µία
δεσµίδα φωτός. Παράλληλα, για να θαυµάσει κανείς αντίγραφα έργων του Duchamp
δεν είχε παρά να κοιτάξει µέσα από µία τρύπα σε έναν τοίχο της γκαλερί και να
κινήσει µε το χέρι του έναν τροχό (ό.π.: 275). Τα έργα εµφανίζονταν µπροστά του
εναλλασσόµενα.
Η γκαλερί άνοιξε στις 20 Οκτωβρίου 1942 στη Νέα Υόρκη και αποτέλεσε µία
µεγάλη επιτυχία της Guggenheim, η οποία θα χρησιµοποιήσει αυτή τη γκαλερί ως
ορµητήριο των δραστηριοτήτων της µε
σκοπό την ενίσχυση και προώθηση της
τέχνης, όπου «άνθρωποι που κάνουν κάτι
πραγµατικά καινούργιο θα µπορούν να
εκθέσουν τη δουλειά τους» (Blessing, 1997:
177). Η γκαλερί έγινε γνωστή µε το
χαρακτηρισµό
«το
τρελοκοµείο
του
Σουρεαλισµού» (ό.π.: 178).
Στα εγκαίνια µία συµβολική πράξη
της θα τονίσει στους παρευρισκοµένους την
πολιτική
αγοράς
τέχνης
που
είχε
ακολουθήσει στη ζωή της µέχρι εκείνη τη
στιγµή: φορά δύο σκουλαρίκια, στο δεξί
αυτί του Yves Tanguy, που απεικόνιζε ένα
µικρό ροζ τοπίο κι εκπροσωπούσε το
κίνηµα του Σουρεαλισµού και στο αριστερό
ένα µικρό χρυσό του Alexander Calder,
εκπροσώπου της Αφαίρεσης. Με την κίνηση
αυτή
ήθελε
να
αποδείξει
την
αµεροληψία
της
απέναντι στα δύο
αυτά
καλλιτεχνικά
ρεύµατα, τα οποία
ενίσχυε
και
προστάτευε (TacouRumney,
2002:
124).
Η «Art of this
Century» γίνεται το
Εικ.4: (πάνω) Ο Max Ernst και η Peggy
κέντρο
της
Guggenheim στην αίθουσα του Σουρεαλισµού
πρωτοπορίας στη
στην "Art of this Century", τον Οκτώβριο του
1942. (κάτω) Η Peggy Guggenheim µπροστά
Νέα
Υόρκη.
στον τροχό που παρουσιάζει έργα του Marcel
Οργανώνονται
Duchamp, στην "Art of this Century”
εκθέσεις για τους
Chirico,
Arp,
Giacometti, Hélion, Richter, Theo von Doesburg κ.ά.
(Guggenheim, 1979: 314). Παράλληλα, όµως, η συλλέκτρια
Εικ.5: Η Peggy
στην προσπάθειά της να εµπλουτίσει τη συλλογή της
Guggenheim
φορώντας το
αποφασίζει να προωθήσει νέους αµερικανούς καλλιτέχνες και
σκουλαρίκι του
να τους προσφέρει την ευκαιρία να εκθέσουν στην γκαλερί της.
Tanguy (πάνω) και
του Calder (κάτω)
Οργανώνει ένα Spring Salon για νέους καλλιτέχνες τον ΜάιοΙούνιο του 1943 όπου συµµετέχει µία οµάδα από νέους
καλλιτέχνες όπως ο Jackson Pollock, Ashile Gorky, William Baziotes και
Robert Motherwell: µια νέα εποχή ξεκινά για την αµερικανική τέχνη. Το 1946, ο
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κριτικός τέχνης Robert Coates χρησιµοποίησε για πρώτη φορά τον όρο
«Αφηρηµένος Εξπρεσιονισµός» (Abstract Expressionism) περιγράφοντας το έργο
των καλλιτεχνών αυτών στη New Yorker (Waldman, 1997: 199). Ο όρος επικράτησε
έκτοτε.
Ο Mondrian και ο Putzel πείθουν την Peggy Guggenheim να αναλάβει τον
Pollock. Αυτή του αφιερώνει µία έκθεση και τον δεσµεύει µε συµβόλαιο από το 1943
ως το 1948 δίνοντάς του την ευκαιρία να αφοσιωθεί ολοκληρωτικά στην τέχνη του.
Με αυτόν τον τρόπο, η συλλέκτρια απέκτησε έναν πολύ µεγάλο αριθµό έργων του
καλλιτέχνη. Ο Pollock χρωστά κατά ένα πολύ µεγάλο µέρος την καριέρα του και την
ανάδειξή του σε έναν από τους µεγαλύτερους καλλιτέχνες της Αµερικής στην
αµερικανίδα συλλέκτρια και τις ενέργειές της για την προβολή και την προώθηση του
άγνωστου µέχρι εκείνη τη στιγµή έργου του.
Μέσα από αυτή την γκαλερί η Peggy Guggenheim αναδείχθηκε σε µεγάλη
πάτρωνα της Σχολής της Νέας Υόρκης στα πρώτα της βήµατα (Lublin, 1993: 159).
Έδωσε την ευκαιρία στους καλλιτέχνες της Αµερικής να έρθουν σε άµεση επαφή µε
την καλλιτεχνική παραγωγή της Ευρώπης (και κυρίως µε το Σουρεαλισµό) και να
επηρεαστούν από αυτή. Η µεγάλη της προσφορά έγκειται στο ότι ένωσε αυτούς τους
δύο κόσµους, τον Παλιό και το Νέο, και τους βοήθησε να επικοινωνήσουν και να
αλληλοεπηρεαστούν. Γιατί, όπως θα δούµε παρακάτω, δεν περιορίστηκε µόνο σ’
αυτό αλλά προχώρησε και σε µια γνωριµία της Ευρώπης µε την αµερικανική τέχνη
κάποια χρόνια αργότερα στο Palazzo της στη Βενετία. Φυσικά δεν ήταν η πρώτη που
επιχείρησε να φέρει σε επαφή την τέχνη των δύο ηπείρων και να βοηθήσει στην
πολιτιστική τους «συνεργασία». Ήταν, όµως, η πρώτη που το πέτυχε σε τόσο
µεγάλη κλίµακα και το «θεσµοποίησε».

Εικ.6: Η Peggy Guggenheim και ο Jackson Pollock µπροστά από το επιτοίχιο έργο που
του παρήγγειλε η αµερικανίδα συλλέκτρια
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Η ΖΩΗ ΣΤΗ ΒΕΝΕΤΙΑ

Μετά τη λήξη του πολέµου, η Peggy Guggenheim επιστρέφει ύστερα από
απουσία πέντε χρόνων στην Ευρώπη. Λατρεύει τη Γηραιά Ήπειρο και νιώθει πιο
πολύ Ευρωπαία παρά Αµερικανίδα. Η επιστροφή αυτή θα σηµατοδοτήσει µια νέα
περίοδο για τη συλλέκτρια, η οποία θα συνεχίσει για λίγο µόνο ακόµη τη συλλεκτική
της δραστηριότητα ενώ το υπόλοιπο διάστηµα µέχρι το θάνατό της θα ασχοληθεί µε
τη στέγαση, προστασία κι έκθεση της συλλογής της.
Το 1947 κλείνει την γκαλερί της στη Νέα Υόρκη µε µία αναδροµική έκθεση του
Theo van Doesburg. Ένα χρόνο αργότερα θα κληθεί να εκθέσει τη συλλογή της στην
Biennale της Βενετίας στον άδειο χώρο του Ελληνικού Περίπτερου καθώς η Ελλάδα
βρισκόταν εκείνη την περίοδο σε εµφύλιο πόλεµο.
Η συµµετοχή αυτή της αµερικανίδας συλλέκτριας στην Biennale σήµανε µία
νέα εποχή για την τέχνη στην ευρωπαϊκή ήπειρο. Ανάµεσα στα έργα της µεγάλης της
συλλογής περιλαµβάνονταν έργα της αµερικανικής πρωτοπορίας, που είχε αρχίσει
να κάνει την εµφάνισή της στη Νέα Υόρκη. Οι De Kooning, Gorky, Pollock και Rothko
εκπροσωπούνταν στη συλλογή της κι εποµένως εκτέθηκαν µε τα υπόλοιπα έργα
στην πόλη της Βενετίας. Η Ευρώπη ήρθε σε πρώτη επαφή µε τον Αφηρηµένο
Εξπρεσιονισµό και την τέχνη που γεννιόταν στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού χάρη
στην παρέµβαση της Peggy Guggenheim (Kellein, 1993: 188). Αργότερα θα κληθεί
να εκθέσει τη συλλογή της στο Palazzo Strozzi της Φλωρεντίας και στο Palazzo
Reale του Μιλάνου. Το 1950 ολόκληρη η συλλογή της από δεκαοκτώ έργα του
Pollock θα εκτεθεί στο Museo Correr της Βενετίας, στην Πλατεία Αγίου Μάρκου
(Rylands, 2000: 16-17). Στη συνέχεια, πολλοί γκαλερίστες και συλλέκτες της
Ευρώπης θα ακολουθήσουν το παράδειγµα της Peggy Guggenheim και θα
µεταφέρουν µέσα από τις εκθέσεις τους την αµερικανική τέχνη στους ευρωπαίους
πολίτες. Η αµερικανίδα συλλέκτρια εποµένως δεν έφερε «απλά» σε επαφή τους
Αµερικάνους µε την προπολεµική ευρωπαϊκή πρωτοπορία µέσω της γκαλερί της.
Λίγο αργότερα πέτυχε και το αντίστροφο, ενισχύοντας και κάνοντας διάσηµη την
παρθενική τέχνη της ιδιαίτερής της πατρίδας.
Μετά την εγκατάστασή της στη Βενετία, η Peggy Guggenheim αποφασίζει να
γνωρίσει και να βοηθήσει και ιταλούς καλλιτέχνες. Το 1949 αγοράζει το µελλοντικό
της σπίτι κι εκθεσιακό χώρο, το Palazzo Venier dei Leoni στο Canal Grande, «την
κεντρική λεωφόρο»-κανάλι της Βενετίας.
∆ύο χρόνια µετά την εγκατάστασή της στη νέα της κατοικία, αποφασίζει να
ανοίξει τις πύλες του Palazzo της στο κοινό κάθε ∆ευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή.
Μ’ αυτόν τον τρόπο, οι επισκέπτες απέκτησαν τη δυνατότητα να θαυµάσουν τα έργα
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της συλλογής της που εκτίθονταν σε όλους τους χώρους της κατοικίας της. Τα
επόµενα χρόνια ανακηρύσσεται τιµώµενος πολίτης της Βενετίας (1962) και παίρνει
τον τίτλο του Commendatore της Ιταλικής ∆ηµοκρατίας (1967). Στις 23 ∆εκεµβρίου
1979 πεθαίνει. ∆έκα χρόνια, όµως, πριν είχε προνοήσει για την τύχη της συλλογής
της και είχε διεκπεραιώσει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την εξασφάλιση και
συνοχή της.

Εικ.8: Όψη τµήµατος του Palazzo της Peggy Guggenheim από τον εσωτερικό κήπο

3.5.

Η ΤΥΧΗ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΗΣ

Η Peggy Guggenheim µε ενθουσιασµό δάνειζε τη συλλογή της σε άλλα
µουσεία, ανάµεσά τους στο Stedelijk Museum στο Άµστερνταµ (1950), το Kunsthaus
Zürich στην Ελβετία (1951), την Tate Gallery στο Λονδίνο (1964), το Moderna
Museet στην Στοκχόλµη και το Louisiana Museum στη ∆ανία (1966), την Orangerie
στο Παρίσι (1974) και τη Galleria Civica d’ Arte Moderna στο Τορίνο (1975-76)
(Krens, 2000: 18). Το 1969 προσκλήθηκε να εκθέσει τη συλλογή της στο µουσείο του
θείου της Solomon Guggenheim στη Νέα Υόρκη. Τότε ήταν που αποφάσισε να τη
δωρίσει µαζί µε το Palazzo της στο αντίστοιχο Ίδρυµα, το Solomon R. Guggenheim
Foundation µε µοναδικό όρο πως τα έργα θα παρέµεναν στη Βενετία και δε θα
διασκορπίζονταν (Krens, 2000: 18). Όπως είπε και η ίδια : «Ήµουν όπως κάποια
που περιµένει µε ανυποµονησία να της γίνει πρόταση γάµου από κάποιον που
επιθυµεί διακαώς να την παντρευτεί» (ό.π.). Το Ίδρυµα Guggenheim ανέλαβε τη
διοίκηση και πλήρη ευθύνη της συλλογής µετά το θάνατο της συλλέκτριας δέκα
χρόνια αργότερα.

3.6.

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ PEGGY GUGGENHEIM ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ
ΤΕΧΝΗΣ

Η Peggy Guggenheim υπήρξε συλλέκτρια, έµπορος τέχνης και πάτρωνας
πολλών καλλιτεχνών καθ’ όλη τη διάρκεια της έντονης και τόσο πλούσιας σε
εµπειρίες ζωής της κι έδρασε στις τρεις σηµαντικότερες πόλεις εκείνης της εποχής:
Λονδίνο, Παρίσι και Νέα Υόρκη. Πριν τον πόλεµο οι δύο πρωτεύουσες της Ευρώπης,
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το Λονδίνο και το Παρίσι, αποτελούσαν το σήµα κατατεθέν και το κέντρο ανάπτυξης
της παγκόσµιας πρωτοπορίας στην τέχνη. Η Peggy Guggenheim είχε την τύχη να
ζήσει σ’ αυτές, να βιώσει την ατµόσφαιρά τους, να συγχρωτιστεί µε καλλιτέχνες και
πρωτοπόρους της εποχής και να προετοιµάσει τη δική της προσφορά στον κόσµο
της τέχνης.
Από την άλλη, η Νέα Υόρκη του πολέµου και κυρίως η µεταπολεµική,
αποτελούσε το καλύτερο δυνατό µέρος για την εφαρµογή των σχεδίων της. Ήταν µία
πόλη καλλιτεχνικά παρθένα, µία tabula raza που περίµενε ανθρώπους σαν την
Peggy Guggenheim για να την χαράξουν και να τη διαµορφώσουν, να τη
µετατρέψουν στη µεγάλη υπερδύναµη της τέχνης. Η ίδια η ιστορία και οι συγκυρίες
ευνόησαν τη συλλέκτρια, η οποία όµως µε τη σειρά της είχε τη διορατικότητα να τις
εκµεταλλευτεί και να επέµβει σ’ αυτές. Η επιλογή, εξάλλου, της Βενετίας, της πόληςµουσείο µε την τόσο µεγάλη καλλιτεχνική αξία, για τα τελευταία τριάντα χρόνια της
ζωής της ανακεφαλαιώνει και συνοψίζει το σύνολο των αξιών της. Η πόλη που
ενέπνευσε το Λόρδο Μπάυρον, τον Τόµας Μαν και τόσους άλλους ενέπνευσε και την
Αµερικανίδα της Ευρώπης να περάσει την υπόλοιπη ζωή της εκεί.
Βέβαια, η µεγαλύτερη προσφορά της στο χώρο της τέχνης υπήρξε η
καινοτοµία της να εκθέτει µαζί «µοντέρνους» της Ευρώπης µε «σύγχρονους» της
Αµερικής. Παράλληλα µε εκθέσεις καλλιτεχνών της Ευρώπης οργάνωσε ατοµικές
εκθέσεις και για νέους αµερικανούς καλλιτέχνες όπως οι William Baziotes, David
Hare, Hans Hofmann, Robert Motherwell, Jackson Pollock, Mark Rothko και Clyfford
Still ενισχύοντας και προωθώντας το πρώτο καθαρά αµερικανικό καλλιτεχνικό στυλ,
τον Αφηρηµένο Εξπρεσιονισµό (ό.π.: 180). Έφερε σε επαφή την Ευρώπη µε τις
ΗΠΑ, συνέβαλε στις ουσιαστικές επιδράσεις που δέχθηκε η νέα γενιά των
αµερικάνων καλλιτεχνών από τα κινήµατα του Σουρεαλισµού και της Αφαίρεσης και
ταυτόχρονα έκανε γνωστή την αµερικανική πρωτοπορία στους ευρωπαϊκούς κύκλους
εκθέτοντας τη συλλογή της σε διάφορες πόλεις της Ευρώπης. Ενίσχυσε κι ενθάρρυνε
τις ζυµώσεις και την καλλιτεχνική συνεργασία ανάµεσα στις δύο ηπείρους και
προώθησε τις νέες ιδέες και τάσεις. Σκοπό της αποτελούσε να υπηρετήσει το µέλλον
και όχι να καταγράψει το παρελθόν (ό.π.). Με γνώµονα αυτό το πρωτοποριακό
σύνθηµα, που καταδεικνύει και την καινοτόµο ποιότητα του χαρακτήρα της, η Peggy
Guggenheim εργάστηκε σκληρά και κατάφερε να δράσει και να διαµορφώσει το
περιβάλλον της, τον κόσµο της τέχνης, αλλάζοντας την πορεία του.
Ενθάρρυνε εξίσου δύο από τα πιο πρωτοποριακά κινήµατα των αρχών του
προηγούµενου αιώνα, το Σουρεαλισµό και την Αφαίρεση. Κατάφερε να επιβάλει το
γούστο της και τις προσωπικές της επιδιώξεις στη διεθνή αγορά τέχνης. Αυτό που
σήµερα θεωρείται τέχνη εκφράζεται κατά ένα πολύ µεγάλο µέρος από τα έργα που η
ίδια συνέλεγε και προωθούσε. ∆ίχως τη δική της συµβολή ίσως δε θα είχαν την ίδια
τύχη και ίσως σήµερα δε θεωρούνταν υψηλή ή πρωτοπόρα τέχνη. Εξάλλου, η τέχνη
η ίδια είναι τόσο υποκειµενική και γίνεται τόσο συχνά αντικείµενο εκµετάλλευσης και
ικανοποίησης φιλοδοξιών µιας περιορισµένης ελίτ, που θα πρέπει να καταλήξουµε
στο συµπέρασµα πως η αµερικανίδα συλλέκτρια τελικά επέδρασε έντονα και
αποφασιστικά στη διαµόρφωση της σηµερινής κατάστασης της τέχνης.
Παράλληλα, η Peggy Guggenheim πέτυχε να φέρει σε επαφή τους µποέµ
κύκλους της προπολεµικής εποχής µε την αριστοκρατία και να υπερασπιστεί την
τέχνη των πρώτων στα σαλόνια της δεύτερης. Αν και από πλούσια γενιά, µε τελείως
διαφορετική κουλτούρα και νοοτροπία, «τόλµησε» να επαναστατήσει και να τους
συναναστραφεί (µάλιστα παντρεύτηκε κι έναν εκπρόσωπο των µποέµ κύκλων),
κερδίζοντας την ελευθερία της κι έναν νέο τρόπο θέασης των πραγµάτων. Αποτέλεσε
το συνδετικό κρίκο ανάµεσα στα δύο κοινωνικά στρώµατα, προωθώντας µια τέχνη
που διαφορετικά δε θα είχε ίσως κανένα µέλλον και κατακυρώνοντάς τη µε τις
γνωριµίες και την οικονοµική άνεση του κύκλου της.
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Εικ.9: Φωτογραφία καλλιτεχνών στη Νέα Υόρκη το 1941. Ανάµεσα στους Marcel Duchamp, Max Ernst, Piet
Mondrian, Fernard Léger κ.ά. διακρίνεται η Peggy Guggenheim (στην πίσω σειρά, δεύτερη από αριστερά)

Το παράδειγµα της Peggy Guggenheim το ακολούθησαν αργότερα πολλοί
γκαλερίστες και συλλέκτες, οι οποίοι ουσιαστικά διαµόρφωσαν την καλλιτεχνική
πρωτοπορία της Αµερικής λόγω της έλλειψης διορατικότητας και δράσης των
αµερικανικών µουσείων τέχνης (Lublin, 1993: 163). Οι Betty Parsons, Samuel Kootz
(οι οποίοι αφοσιώθηκαν για ένα µεγάλο διάστηµα στην παρουσίαση των
εκπροσώπων του αφηρηµένου εξπρεσιονισµού στη Νέα Υόρκη µετά το κλείσιµο της
Art of this Century), Sidney Janis, Leo Castelli, Ileana Sonnabend και πολλοί άλλοι
ενθάρρυναν και προστάτεψαν την πρωτοπόρα τέχνη στην Αµερική και τα επόµενα
καλλιτεχνικά κινήµατα που έκαναν την εµφάνισή τους αργότερα στην ίδια ήπειρο
(ό.π.: 160-162). Παράλληλα, παρατηρήθηκε µία τροµερή αύξηση του αριθµού των
γκαλερί στη Νέα Υόρκη (τη δεκαετία του ‘80 αριθµούσαν εκατοντάδες),
δηµιουργώντας µία πρωτοφανή ζήτηση για έργα σύγχρονης τέχνης και µία
ανάπτυξη της διεθνούς αγοράς τέχνης δίχως προηγούµενο (Rosenthal, 1993: 17).
Την περίοδο που ακολούθησε την επιστροφή της Peggy Guggenheim στην
Ευρώπη και που σήµανε ουσιαστικά το τέλος της έντονης συλλεκτικής της
δραστηριότητας, οι αµερικανοί συλλέκτες ακολουθούν το παράδειγµά της και του
θείου της και δηµιουργούν µουσεία σύγχρονης τέχνης για να στεγάσουν τις συλλογές
τους. Οι de Menil, Hirshhorn, Philips και Whitney ιδρύουν τα δικά τους µουσεία για
να στεγάσουν τις προσωπικές τους συλλογές (Stavitsky, 1993: 156). Αποτελούν τους
συνεχιστές της µακράς παράδοσης στην Αµερική, που θέλει τον πλούσιο ιδιώτη να
προσφέρει στην πατρίδα του ελαφρύνοντας και απαλλάσσοντας το κράτος του από
τις δικές του ευθύνες χρηµατοδότησης κι ευρύτερης ενίσχυσης του πολιτισµού. Μέσα
από τις προσφορές και δωρεές αυτές των συλλεκτών, η Αµερική έχει σήµερα να
επιδείξει δηµόσιες και ιδιωτικές συλλογές σύγχρονης τέχνης που συναγωνίζονται
αυτές της Ευρώπης (ό.π).
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Σήµερα, µετά το τέλος του Ψυχρού Πολέµου η νέα τάξη πραγµάτων έχει
επιβάλλει τους δικούς της κανόνες. Παρατηρείται αποδυνάµωση των κέντρων τέχνης
και µία ισορροπία ανάµεσά τους παγκοσµίως (Kellein, 1993: 194). Η αµηχανία και το
αδιέξοδο του καλλιτεχνικού κόσµου για τη
δηµιουργία νέας καλλιτεχνικής µητρόπολης
έχει δηµιουργήσει σύγχυση και µια συνεχή
αναζήτηση του καινούριου. Ο δρόµος που
άνοιξε η Peggy ισορροπεί και «ψάχνεται». Η
Νέα Υόρκη δεν είναι πια αυτό που ήταν,
χωρίς βέβαια να έχει χάσει την παλιά της
λάµψη και το κύρος
της καλλιτεχνικής
πρωτεύουσας. Απλά τα πράγµατα αλλάζουν
και η τέχνη αναζητά νέους δρόµους, όπως
την εποχή που έδρασε η Peggy, και ίσως
νέους πάτρωνες για να την ενισχύσουν. Η
αλήθεια
είναι
πως
η
τέχνη
έχει
εµπορευµατοποιηθεί σήµερα περισσότερο
από κάθε άλλη φορά και πως η αξία της έχει
αµφισβητηθεί και πολεµηθεί πολλές φορές.
Η Peggy «προχώρησε» την τέχνη ένα βήµα
πιο πέρα. Συνέβαλε στη µετάβαση από τη
µοντέρνα στη µεταµοντέρνα τέχνη, από την
τέχνη της Ευρώπης στη µετανεοτερικότητα
της
τέχνης
του
Αφηρηµένου
Εξπρεσιονισµού. Ενίσχυσε µε τη δράση της
την αλλαγή και τον ερχοµό του διαφορετικού
που είχε ανάγκη η τέχνη εκείνη την εποχή.
Ο µεταµοντέρνος κόσµος έκανε την
Εικ.10: Η Peggy Guggenheim στο Palazzo της
εµφάνισή
του επειδή πολλά πράγµατα είχαν
τη δεκαετία του ΄70
κορεστεί
και
κρινόταν
αναγκαία
η
µεταπήδηση σε κάτι καινούριο, σε κάτι διαφορετικό. Άτοµα σαν την Peggy το
διαισθάνθηκαν αυτό και έδρασαν προς αυτή την κατεύθυνση. Σήµερα που και ο
µεταµοντέρνος κόσµος βρίσκεται σε κρίση, αναρωτιέται κανείς τι θα ακολουθήσει, τι
νέο θα παρουσιαστεί που θα βγάλει τον κόσµο της τέχνης από το αδιέξοδό του.

3.7.

ΤΑ ΜΟΥΣΕΙΑ GUGGENHEIM

Τα µουσεία Guggenheim αποτελούν σήµερα ένα ισχυρότατο Ίδρυµα µε
πολλά παραρτήµατα. Η συλλεκτική δράση της αµερικανίδας Peggy Guggenheim και
του θείου της δηµιούργησε τις προϋποθέσεις, οι οποίες µε τις κατάλληλες κοινωνικές
και οικονοµικές συνθήκες της προπολεµικής και κυρίως µεταπολεµικής Αµερικής
εξελίχθηκαν σε µία «αλυσίδα» µουσείων, κατ’ αναλογία των υποκαταστηµάτων των
εταιριών, στα οποία δόθηκε ειρωνικά το επίθετο McGuggenheim.
Εκτός από το µουσείο στη Βενετία, το Solomon R. Guggenheim Foundation
αποτελείται από το Μουσείο της Νέας Υόρκης, το Guggenheim Bilbao Museum στη
Χώρα των Βάσκων στην Ισπανία, το Deutsche Guggenheim Berlin στο Βερολίνο
µέσα από τη συνεργασία µε την Deutsche Bank ενώ το 2001 συνεχίστηκε η
εντυπωσιακή επέκταση των µουσείων Guggenheim στο Λας Βέγκας που προκύπτει
από τη συνεργασία του µουσείου µε το Ερµιτάζ της Αγίας Πετρούπολης και τη
δηµιουργία του Guggenheim Hermitage Museum.
Στην εν λόγω συνεργασία του µουσείου µε το Ερµιτάζ της Αγίας Πετρούπολης
προσχώρησε τον Ιανουάριο του 2001 κι ένα ακόµη µεγάλο Ίδρυµα, το
Kunsthistorisches Museum της Βιέννης, στην Αυστρία (Dennison, 2003: 49). Η Λυών
και το Λίβερπουλ εξέφρασαν ήδη την επιθυµία να ιδρύσουν ένα µουσείο
Guggenheim (Wu, 2002: 290) και τα σχέδια για ένα ακόµη παράρτηµα του µουσείου
στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας προχωράνε.
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Η αµερικανική πολιτιστική πολιτική, εποµένως, αποτυπώνεται στις ενέργειες
και τη δράση του µουσείου Guggenheim κι επαληθεύεται µέσα από αυτές. Ο
πολιτιστικός αυτός ιµπεριαλισµός, που προϋποθέτει την ισχύ του ενός και την
υποταγή του άλλου, παρουσιάζει τις ΗΠΑ ως αποικιοκρατική δύναµη της εποχής και
όχι ως ισότιµο συνεταίρο (ό.π.: 292). Μέσα στα πλαίσια των τάσεων της εποχής,
όπου οι πολυεθνικές εταιρίες και τα συµφέροντά τους καθορίζουν τις στρατηγικές του
κόσµου και όπου ο πολυεθνικός καπιταλισµός είναι πραγµατικότητα, µια νέα µορφή
πολιτιστικού ιδρύµατος κάνει την εµφάνισή της: αυτή του µουσείου, που δανείζεται
πρακτικές εταιριών και µεγάλων επιχειρήσεων, που έχει επεκτατικές βλέψεις κι
επιθυµεί τη συνεχή εξάπλωσή του σε διάφορα σηµεία του πλανήτη. Του µουσείου
που σκοπό έχει την επιβίωση και καθιέρωσή του σε έναν κόσµο συνεχώς
µεταβαλλόµενο και ολοκληρωτικά παγκοσµιοποιηµένο.
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