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Η Λιθολογία του Ζήση Κοτιώνη

Zissis Kotionis: Lithology

Το πρότζεκτ Λιθολογία: κάθε πέτρα είναι η Γη του αρχιτέκτονα και εικαστικού
Ζήση Κοτιώνη είναι ένας αναστοχασμός πάνω στην ουσία και το είναι της
πέτρας. Όπως αφήνει να εννοηθεί ο τίτλος, ο Κοτιώνης έρχεται σε διάλογο με
την πέτρα, της δίνει τον λόγο, με τον ίδιο τρόπο που ο Paul Valéry στοχάζεται
το δέντρο και το κοχύλι, με τον ίδιο τρόπο που ο Francis Ponge προστάζει:
«Δώσε τον λόγο στο σαπούνι!» Ο υπότιτλος της έκθεσης («κάθε πέτρα είναι η
Γη») έχει τη δική του σημασία, αφού μοιάζει να αποτελεί το συμπέρασμα αυτής
της ερευνητικής εργασίας που ξεκίνησε το 2017.

The project Lithology: Every Stone is the Earth by the architect and visual artist
Zissis Kotionis is a reflection on the essence, on the being of stone. As the title
suggests, Kotionis enters into dialogue with stone; he listens to its voice as Paul
Valéry reflects on tree and seashell, as Francis Ponge urges, ‘Let the soap speak!’
The exhibition subtitle (Every Stone is the Earth) epitomizes the conclusions of
his research, a project on which Kotionis embarked in 2017.
Lithology by Kotionis comprises assemblages, paintings, drawings, a series of
philosophical poems (‘odes to stones’, he calls them), and video documentation of performances in public space. Under the heading Machines, his assemblages constitute, according to the artist, a ‘lithology construction site’. In their
simplest form, they consist of wood, stone, brick, and rope constructions. In
the most sophisticated ones, the artist introduces a variety of other materials
and objects, such as plastic tubing, buckets, funnels, glass, and clamps. This apparatus essentially composes three-dimensional visual essays, while engaging
in dialogue with Vitruvius and Leonardo’s constructions and machines.
Kotionis’ machines do not operate on coal or oil, as was the case with industrial-revolution machinery. What fuels them is thought, emotion – a moral stance
towards nature and a concern for its destruction. A simile by Novalis comes to
mind: in his essay ‘Christianity or Europe’, he speaks of a ‘monstrous mill […]
driven by the stream of chance […] and floating thereon […] without builder
or miller, in fact an actual perpetuum mobile, a mill that milled of itself’. 1 Similarly, the machines by Kotionis evoke the effects of the Anthropocene, which
moves towards eliminating – if it hasn’t already – cosmic nonchalance. 2

Η Λιθολογία του Κοτιώνη περιλαμβάνει κατασκευές, ζωγραφική, σχέδια, μια
σειρά από φιλοσοφικά ποιήματα («ωδές σε πέτρες» τα ονομάζει), καθώς και
κάποια βίντεο με καταγραφές υπαίθριων επιτελέσεων. Οι κατασκευές του, που
φέρουν τον γενικό τίτλο Μηχανές, σχηματίζουν -κατά τον ίδιο- ένα «λιθολογικό
εργοτάξιο». Στην απλή εκδοχή τους, πρόκειται για συναρμογές από ξύλα, πέτρες,
τούβλα και σχοινιά. Ενώ στις πιο σύνθετες μηχανές ο καλλιτέχνης χρησιμοποιεί
και άλλα υλικά ή αντικείμενα, όπως πλαστικούς σωλήνες, κουβάδες, χωνιά,
τζάμια και σφιγκτήρες. Στην ουσία πρόκειται για μηχανισμούς (apparatus) που
λειτουργούν ως τρισδιάστατα οπτικά δοκίμια, αναπτύσσοντας συγχρόνως
έναν διάλογο με τις κατασκευές του Βιτρούβιου και του Λεονάρντο.
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Οι «μηχανές» του Κοτιώνη δεν λειτουργούν με κάρβουνο ή πετρέλαιο, όπως
οι μηχανές της βιομηχανικής επανάστασης. Αυτό που τους δίνει κίνηση είναι η
σκέψη, το συναίσθημα, μια ηθική στάση απέναντι στη φύση αλλά και η αγωνία
για την καταστροφή της. Έρχεται στον νου μια παρομοίωση του Novalis, ο
οποίος γράφει (στο δοκίμιο «Η Χριστιανοσύνη ή άλλως Ευρώπη») για «έναν
τερατώδη νερόμυλο που τον κινεί το ρεύμα της τύχης» και ο οποίος λειτουργεί
μόνος του, «χωρίς αρχιμάστορα ή μυλωνά, ουσιαστικά ένα γνήσιο perpetuum mobile, ένας μύλος που αλέθει τον ίδιο του τον εαυτό»1. Αντιστοίχως, οι
μηχανές του Κοτιώνη αναφέρονται στις επιπτώσεις του Ανθρωπόκαινου, που
τείνουν να αφανίσουν -αν δεν το έχουν ήδη κάνει- την κοσμική ανεμελιά.2

Στα ζωγραφικά του έργα, με τον γενικό τίτλο Συμβάντα, ο Κοτιώνης διευρύνει
τον διάλογο με την πέτρα -κατά βάθος, και με την αρχιτεκτονική- στρέφοντας
το ενδιαφέρον του στην «κοσμογραφία», για να δανειστούμε έναν όρο από
το λεξιλόγιο του Buckminster Fuller. Δεν είναι τυχαίο ότι οι τίτλοι πολλών
Συμβάντων (ενδεικτικά: Αργοπορημένος αστεροειδής, Ψηφιακή γεωργία,
Πλανητική περιστροφή, Βοσκή: η Οικουμενόπολις μετά τον Κατακλυσμό)
μοιάζουν βγαλμένοι από τα γραπτά του οραματιστή αρχιτέκτονα, ο οποίος έθεσε
ερωτήματα για το μέλλον της ανθρωπότητας και μας έδωσε οδηγίες λειτουργίας
του «Διαστημόπλοιου Γη». Ο τίτλος Συμβάντα -ομολογουμένως ασυνήθιστος
για δισδιάστατα έργα- αποδίδει εύστοχα, αφενός την αποσπασματικότητα,
αφετέρου την ενδεχομενικότητα που διέπει τις αποκαλυψιακές εικόνες του
Κοτιώνη: ό,τι αυτές αναπαριστούν μπορεί να συμβεί αλλά μπορεί και όχι. Στο
μεταξύ, η απολίθωση καιροφυλακτεί και η Γαία συνεχίζει να εκδικείται.

In his paintings, under the heading Happenings, Kotionis expands the dialogue with stone – essentially with architecture, as well – by shifting focus on
‘cosmography’, to borrow a term from Buckminster Fuller’s vocabulary. It is no
coincidence that the titles of several Happenings (e.g. Belated Asteroid, Digital
Agriculture, Planetary Rotation, Grazing: Ecumenopolis After the Flood) seem to
come out of the writings of the visionary architect, who posed questions about
the future of humankind and gave us Operating Manual for Spaceship Earth.
The title Happenings – admittedly unusual for two-dimensional works – aptly describes their fragmentary nature, on the one hand, and the contingency
that informs Kotionis’ apocalyptic images, on the other: What they depict may
happen or may not happen. Meanwhile, fossilisation lurks, and Gaia continues
to take revenge.
So what is the purport of Kotionis’ Lithology and what does it describe? Personal experience, a broader condition, a plan, an obsession? The artist himself describes his project as ‘self-reconnaissance, an attempt to return to the forgotten
geological unconscious’. He even makes reference to A Thousand Years of Nonlinear History (1997), a book by Manuel DeLanda, in which the author makes a
fascinating observation: ‘About eight thousand years ago, human populations
began mineralizing again when they developed an urban exoskeleton: bricks
of sun-dried clay became the building materials for their homes, which in turn
surrounded and were surrounded by stone monuments and defensive walls.’ 3
In an interview in which he cites the point made by Bruno Latour that, ‘objects
have biographies […] in the same way as individuals have biographies’, Kotionis indeed remarks that, ‘We must think of artistic production as a material
management project’.4
No doubt, there is a lot to say about stone. A number of philosophers, poets,
writers, and artists have pursued this topic. From Theophrastus’ On Stones, Pliny
the Elder’s observations, and Vasari’s fine stones, Goethe and Roger Caillois’
mineralogy collections,5 Victor Hugo’s drawings, Nietzsche’s frequent mentions to stone (he wrote that, in addition to being ‘friends’, rocks are ‘witnesses of prehistory that are eager to acquire language‘)6 and Heidegger (‘Where
there is no language, as in the being of stone‘),7 Walter Benjamin’s symbolisation (where stone is an emblem of melancholy),8 Magritte’s intriguing images
(a stone has a conscience), Camus’ The Myth of Sisyphus and Beckett’s Molloy
(where sucking stones – ‘with method’ – is a physical need), through to works
by Jannis Kounellis, Giusepe Penone, and Robert Smithson, stone has been a
fundamental notion in human life and creativity. Paul Celan provides an illuminating interpretation in his notes: ‘The stone is older than we are, it stands in
another time; in the together conversation with it, the one facing us in silence,
we set ourselves in relation to the space from which it stands towards us; from
this direction, the direction of our speaking, our words are given their share
of colour and reach. As the stone, as the other, the inorganic will resemble
that which in us is not plant and animal-like: it becomes the spiritual principle, it reaches down into the depths, it rises up. […] The stone, the inorganic,
the mineral is the oldest, what stands against and before man, coming from
the deeper layer of time, from human prehistory. The stone is the Other, the
non-human; with its silence it gives the speaker direction and space. It must
[…] possess spiritual affinity. One can entrust it with themselves, go to it with
their – interrogative ¬– word.’ 9
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Τι εκφράζει λοιπόν η Λιθολογία του Κοτιώνη; Και τι περιγράφει; Μια
προσωπική εμπειρία; Μια ευρύτερη συνθήκη; Ένα σχέδιο; Μια εμμονή; O ίδιος
χαρακτηρίζει το πρότζεκτ του ως μια «εργασία αυτοαναγνώρισης που επιχειρεί
μια επιστροφή στο ξεχασμένο γεωλογικό ασυνείδητο». Ανατρέχει μάλιστα
στο βιβλίο Χίλια χρόνια μη γραμμικής ιστορίας (1997) του Manuel DeLanda,
όπου ο συγγραφέας κάνει μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα διαπίστωση: «Πριν
από οκτώ χιλιάδες χρόνια περίπου, οι ανθρώπινοι πληθυσμοί γνώρισαν νέα
οστεοποίηση, όταν ανέπτυξαν έναν αστικό εξωσκελετό: τούβλα από ξεραμένο
στον ήλιο πηλό έγιναν το οικοδομικό υλικό για τα σπίτια τους, τα οποία, με τη
σειρά τους, περιέκλειαν πέτρινα μνημεία ή περικλείονταν από αμυντικά τείχη».3
Πράγματι, σε συνέντευξή του όπου παραθέτει και την άποψη του Bruno Latour ότι «τα αντικείμενα έχουν μια βιογραφία που συνδέεται με τις ζωές των
ανθρώπων»), ο Κοτιώνης θα δηλώσει: «την παραγωγή καλλιτεχνικού έργου
πρέπει να τη σκεφτόμαστε ως ένα έργο διαχείρισης της ύλης».4
Αναμφίβολα, έχει πολλά να πει κανείς για την πέτρα. Ουκ ολίγοι φιλόσοφοι,
ποιητές, συγγραφείς και καλλιτέχνες έχουν ασχοληθεί μαζί της. Από το Περί
Λίθων του Θεόφραστου, τις παρατηρήσεις του Πλίνιου του Πρεσβύτερου και
τα σπάνια είδη πέτρας που αναφέρει ο Vasari, τις ορυκτολογικές συλλογές
του Goethe και του Roger Caillois,5 τα σχέδια του Victor Hugo, τις συχνές
αναφορές του Nietzsche (ο οποίος γράφει ότι εκτός από «φίλοι» οι πέτρες
είναι «μάρτυρες της προϊστορίας, πρόθυμ[ες] να αποκτήσουν γλώσσα»)6 και
του Heidegger («μέσα στο Είναι της πέτρας […] όπου δεν υπάρχει γλώσσα»),7
τη συμβολοποίηση του Walter Benjamin (εδώ η πέτρα είναι συνώνυμη της
μελαγχολίας),8 τις αινιγματικές εικόνες του Magritte (η πέτρα έχει συνείδηση),
τον Μύθο του Σίσυφου του Camus και τον Μολλόυ του Beckett (όπου το να
γλύφεις τις πέτρες «με μέθοδο» αποτελεί σωματική ανάγκη), μέχρι τα έργα
των Γιάννη Κουνέλλη, Giusepe Penone και Robert Smithson, η πέτρα έχει
αναδειχθεί σε θεμελιακή έννοια για την ανθρώπινη ζωή και δημιουργία. Από
όλες αυτές τις προσεγγίσεις, αξίζει να σταθούμε στη διαφωτιστική ερμηνεία
του ποιητή Paul Celan, ο οποίος γράφει στις σημειώσεις του: «Η πέτρα είναι
πιο παλιά απ’ ό,τι εμείς, βρίσκεται σε έναν άλλο χρόνο: στη συνομιλία με
αυτήν, που μας αντισιωπά, ερχόμαστε σε σχέση με το χώρο από τον οποίο μας
αντιπαρατίθεται: από αυτή την κατεύθυνση, την κατεύθυνση της ομιλίας μας,
αποδίδεται στη λέξη μας το χρώμα και το βεληνεκές της. Η πέτρα ως το Άλλο,
το ανόργανο, γίνεται πιο όμοια με αυτό που σε μας δεν είναι φυτικού ή ζωικού
χαρακτήρα· κατέρχεται στα βάθη, ορθώνεται στα ύψη»· «Η πέτρα, το ανόργανο,
το ορυκτό είναι το πιο παλιό, αυτό που αντιπαρατίθεται και στέκει απέναντι
στον άνθρωπο, ερχόμενο μέσα από το βαθύτερο στρώμα του χρόνου, από την
προϊστορία του ανθρώπου. Η πέτρα είναι το Άλλο, το εξωανθρώπινο, με τη

For Celan, ‘the stone can speak’; it is not just an object of meditation, let alone
an innocent souvenir from our travels. Kotionis seems to place the same significance to stone: Stone ‘can kill [him]’, he writes in one of his Odes. For the artist,
stone is a potential weapon, a ‘mirror’ and a ‘homeland’; it also stands for an
‘endless journey’. After all, stone is not only inspiration for art – it is art in itself.
‘In a stone, you can see anything you want / just like when gazing inside a human soul’, writes Kotionis in another Ode. Just like when gazing at a work of art,
we add. Most importantly, we should not forget that stone has memory; it is
inextricably linked to memory. ‘Like the rocks and pebbles deposited at Jewish
graves […] palpable symbols of remembrance’, Marilyn Yalom reminds us.10
Kotionis’ Machines and Happenings are lodestones; yet which way do they
point, where does this reflection lead? In Chapter 2 (‘On the Equality of Things’)
of the ancient Chinese Taoist text by Zhuang Zhou, there is a reference to the
sophist Gongsun Long, famous for his treatise on the qualities of a white stone
(‘hard’ and ‘white’).11 This reference to Taoism, which advocates the union of
the human and the cosmos, leads to a bold thought: ‘When Han Kan painted
horses, he himself became a horse’, according to a classic treatise on art.12 Similarly, when painting, or conversing with, stone, an artist that truly believes in
stone, who places their trust in it, can only metamorphose into stone, too.

Christoforos Marinos
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σιωπή της δίνει στον ομιλούντα κατεύθυνση και χώρο. Πρέπει […] να διαθέτει
πνευματική συνάφεια. Μπορεί κανείς να εμπιστευθεί σ’ αυτήν τον εαυτό του,
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Για τον Celan, «η πέτρα μπορεί να μιλήσει»· δεν είναι απλά αντικείμενο
διαλογισμού, πόσο μάλλον ένα αθώο σουβενίρ που συλλέγουμε στα ταξίδια
μας. Την ίδια βαρύτητα φαίνεται να της αποδίδει και ο Κοτιώνης. Η πέτρα
«μπορεί να (τον) σκοτώσει», γράφει σε μία από τις Ωδές του. Για τον ίδιο, η
πέτρα είναι δυνάμει όπλο, «καθρέφτης», αλλά και «πατρίδα», ενώ συμβολίζει
και το «διαρκές ταξίδι»· εντέλει, η πέτρα δεν αποτελεί απλά έμπνευση για
μια σειρά έργων τέχνης - η ίδια είναι το έργο τέχνης. «Μέσα σε μια πέτρα
μπορείς να δεις ό,τι θέλεις / όπως κοιτώντας μέσα σε όποια ζώσα ψυχή»,
γράφει ο Κοτιώνης σε μια άλλη Ωδή. «Όπως όταν κοιτάς ένα έργο τέχνης», θα
συμπληρώσουμε εμείς. Και το κυριότερο: δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η πέτρα
έχει μνήμη, είναι συνυφασμένη με τη μνήμη. «Οι πέτρες και τα χαλίκια που
αφήνουν οι επισκέπτες στους εβραϊκούς τάφους, αποτελούν χειροπιαστά
σύμβολα μνήμης», μας υπενθυμίζει η Marilyn Yalom. 10
Οι Μηχανές και τα Συμβάντα του Κοτιώνη είναι πετροκαλαμήθρες.Αλλά πού
δείχνουν αυτές οι πυξίδες, πού μπορεί να καταλήξει ένας τέτοιος αναστοχασμός;
Στο δεύτερο κεφάλαιο («Η εναρμόνιση όλων των πραγμάτων») του βιβλίου με
τα αποφθέγματα του κινέζου ταοϊστή φιλοσόφου Zhuang Zhou, υπάρχει μια
αναφορά στον σοφιστή Gongsun Long, για τον οποίο γνωρίζουμε πως μία του
συζήτηση «είχε να κάνει με τις ιδιότητες μιας άσπρης πέτρας (σκληρή, άσπρη)».11
Αυτή η αναφορά στον Ταοϊσμό, που πρεσβεύει την ένωση του ανθρώπου με
το σύμπαν (cosmos), γεννά μια τολμηρή σκέψη: «Όταν ο Han Kan ζωγράφιζε
άλογα, γινόταν και αυτός άλογο», διαβάζουμε σε μια κλασική πραγματεία της
τέχνης.12 Παρομοίως, ένας καλλιτέχνης που πιστεύει πραγματικά στις πέτρες
και εμπιστεύεται σ’ αυτές τον εαυτό του, όταν τις ζωγραφίζει ή συνομιλεί μαζί
τους δεν μπορεί παρά να μεταμορφώνεται και ο ίδιος σε πέτρα.
Χριστόφορος Μαρίνος
Ιστορικός τέχνης
Επιμελητής εκθέσεων και δράσεων ΟΠΑΝΔΑ
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κάθε πέτρα είναι η Γη
every stone is the Earth

