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Ιnstlllation version of a mechanism to emerge random light reflections, for the visualisation of Hermes Tychomachos.
Μarble, laser pointer, glass, verdigris pigment,
 dimensions approximately 2.40 x 40 x 35 cm, 2015

Εκδοχή εγκατάστασης για την ανάδυση  τυχαίων προβολικών ανακλάσεων του φωτός για την  εμφάνιση του Ερμή Τυχόμαχου.
Μάρμαρο, δείκτης λέιζερ, γυαλί,  χρώμα verdigris,
διαστάσεις περίπου 2.40 x 40 x εκ., 2015



Η  Τ Ε χ ν Η  Τ ω ν  Ι δ Ε ω ν : 

Το ΤυχαΙο ως ςΤραΤΗγΙκΗ 
ΤΗς ΕννοΙολογΙκΗς ΤΕχνΗς 

(ΜΕ αφορΜΗ Το Εργο Του γΙαννΗ ΜΕλανΙΤΗ 
ΕρΜΗς ΤυχοΜαχος- ΘΗρΕυΤΗς Του φωΤος)

Α Σ Η Μ Ι Ν Α  Κ Α Ν Ι Α Ρ Η

Η τέχνη των ιδεών: Το τυχαίο ως στρατηγική της Εννοιολογικής τέχνης (με αφορμή το έργο του γιάννη Μελανίτη Ερμής Τυχόμαχος-
Θηρευτής του φωτός)

ασημίνα κανιάρη

ςτην ατομική έκθεσή του με τίτλο ο κυνηγός του φωτός/Τhe hunter of light, ο γιάννης Μελανίτης παρουσιάζει στο ελληνικό κοινό μια 
πρωτότυπη πειραματική διάταξη. Η διάταξη αυτή, και τα αποτελέσματα της χρήσης και της λειτουργίας της, τα έργα που εκτίθενται στην 
DEPODARM Gallery, είναι μια παγίδα για το «εννοιολόγημα της ελάχιστης ποσότητας του φωτός», με τα λόγια του ίδιου του εικαστικού, 
ένα αrtbit. 
Πώς λειτουργεί και πoιά η σημασία του για την Ιστορία της Τέχνης; To φως, και οι ελάχιστες μορφές-εκδοχές του, στο πλαίσιο της σύγχρονης 
φυσικής την οποία ο Μελανίτης έχει μελετήσει, ένα φωτόνιο, για παράδειγμα, δεν μπορεί να γίνει αντιληπτό, πόσο μάλλον να καταγραφεί, 
επισημαίνει στη συζήτηση που κάνουμε στο καφέ της αςκΤ στην Πειραιώς με αφορμή την έκθεσή του και το κείμενο αυτό, παρά μόνο μέσα 
από μια διαδικασία παγίδευσής του. και αν η διαδικασία αυτή φαίνεται να ακολουθεί στο επιστημονικό πείραμα μια αυστηρή και δεδομένη 
πειθαρχία, ένα πρωτόκολλο, τα αποτελέσματά της, όπως και τα Arbit του Μελανίτη στην έκθεση αυτή, δεν είναι το αποτέλεσμα μιας απόλυτα 
ελεγχόμενης και προβλέψιμης διαδικασίας. Aντίθετα, υπάγονται στους νόμους της τυχαιότητας και των πιθανοτήτων,  οι οποίοι διέπουν 
τόσο την έκβαση των πειραμάτων και την ‘καλή’ λειτουργία των διατάξεων που χρησιμοποιούν οι επιστήμονες στο εργαστήριο, όπως και το 
παραγόμενο έργο του Μελανίτη μέσα από την εγκατάσταση/διάταξη «θήρευσης του φωτός». οι συνειρμοί και οι συνηχήσεις του έργου με 
την παράδοση και τα θεμέλια της εννοιολογικής τέχνης είναι πολλοί και σημαντικοί για να κατανοήσουμε τον συστηματικό τρόπο με τον οποίο 
ο Μελανίτης επιλέγει και αναπτύσσει την εικαστική στρατηγική του στο έργο και έκθεση αυτή, αλλά και το θεωρητικό υπόβαθρο το οποίο 
εμπλουτίζει τον οπτικό/εννοιολογικό στοχασμό του για τα πράγματα- εδώ ένα στυλό LASER το οποίο ευθύνεται για το θαυμάσιο πράσινο 
χρώμα που συλλαμβάνεται στο video-εγκατάσταση ως τυχαίο αποτέλεσμα μιας αυστηρά επιμελημένης και τεκμηριωμένης καλλιτεχνικής και 
πειραματικής διάταξης, της συσκευής θήρευσης αrtbit.

 1 Margaret Iversen, “Introduction. The aesthetics of Chance”. ςτο: Margaret Iversen (ed.) Chance, ΜΙΤ/Whitechapel Gallery, 2010: 12-21, 12.

Τυχαία κατανομή φωτός κατ αντιστοιχίαν με το υποθετικό κεφάλι ΕΡΜΗ ΤΥΧΟΜΑΧΟΥ (φωτογρ. Γ.Μελανίτης, 2015)





και όπως το αρχετυπικό παράδειγμα έργου-θεμελίου της εννοιολογικής τέχνης αλλά και της στροφής στο τυχαίο ως εικαστικής στρατηγικής, 
το έργο του Duchamp 3 Standard Stoppages (1913-1914) στην ανάλυση της Margaret Iversen , έτσι και ο Μελανίτης μετουσιώνει το 
πείραμα σε αντικείμενο (καταγραφές σε video και γλυπτική)-κάνοντας, όμως έτσι σαφή αναφορά στον ορισμό του έργου 
τέχνης εντός του παραδοσιακού πλαισίου της εννοιολογικής τέχνης που επηρέασε τη σύγχρονη καλλιτεχνική παραγωγή από τα 
τέλη του 1960 και εξακολουθεί να την επηρεάζει και σήμερα, αν δεχθούμε τη θέση αυτή του Brandon Taylor, και από τον χώρο 
της Ελλάδας, του νίκου δασκαλοθανάση .

3 Standard Stoppages, Marcel Duchamp, MoMA

https://www.moma.org/learn/moma_learning/marcel-duchamp-3-standard-stoppages-1913-14

«Το έργο», γράφει η Iversen με αφορμή το 3 Standard Stoppages του Duchamp, «προήλθε από ένα σύνθετο και ακριβές 
σύνολο οδηγιών τις οποίες κατέγραψε ο Duchamp στο κουτί των σημειώσεών του για το 1913».  ςτις οδηγίες αυτές, ο Duch-
amp περιγράφει τη διάταξη που οδήγησε στο αντικείμενο αυτό ως εξής:

αν μια ευθεία οριζόντια κλωστή ενός μέτρου πέσει από ύψος ενός μέτρου σε μια οριζόντια επιφάνεια θα υποστεί παραμόρφωση ως 
προς το σχήμα της η οποία όμως δημιουργεί και μια νέα μορφή ή σχήμα στο ίδιο το μέτρο μήκους- από λιγότερο ή περισσότερο 
όμοιες συνθήκες προκύπτουν τρία διακριτά μοτίβα .

Τα τρία αυτά μοτίβα είναι οι κυματοειδείς ξύλινοι χάρακες οι οποίοι αποτελούν το έργο στην τελική του εκδοχή, όπως επέλεξε να 
το εκθέσει αλλά και όπως αυτός ο τρόπος έκθεσης επιβιώνει σήμερα μέσα από τις συλλογές του MoMA και της Tate Liverpool, 
στις οποίες το έργο και ένα αντίγραφο του 1964 αντίστοιχα ανήκουν. και όπως στο έργο του Duchamp οι ξύλινοι χάρακες-
μέτρα και οι καμπύλες τους μεταπλάθουν το αποτέλεσμα (τυχαίο;) των νόμων της βαρύτητας ή τη διαμεσολάβηση αυτής στην 
εικαστική διάταξη-επινόημα καλλιτεχνικό-εννοιολογικό του Duchamp, κατά τον ίδιο τρόπο, η γλυπτική, οι διάτρητες επιφάνειες 
του μαρμάρου με τη χρήση παραδοσιακών εργαλείων της γλυπτικής, τρυπανιού, στο έργο του Μελανίτη με τον τίτλο « ο 
κυνηγός του φωτός» μετατρέπουν το θηρευμένο πειραματικά φως υπό του όρους της «διάταξης» του Μελανίτη, σε εγχάρακτες 
λέξεις, πάγιες μορφές, σε γλυπτά Artbit.

2 Brandon Taylor, Art Today, Laurence King, 2005.νίκος δασκαλοθανάσης, «ο καλλιτέχνης ως θεωρητικός: Aνάμεσα στο αντικείμενο και τη λέξη». ςτο: νίκος   

δασκαλοθανάσης (Επιμέλεια), από το Μινιμαλισμό στην Εννοιολογική Τέχνη, αςκΤ, 2006: 9-30, 9.
 3 Iversen, “Introduction. The aesthetics of Chance”, 12.
  4 Marcel Duchamp, cited in Margaret Iversen, “Introduction. The aesthetics of Chance”, 12.

Tί είναι το έργο εν τέλει; Η Ιversen μιλώντας πάλι για το τυχαίο το ορίζει ως «αυτό το κενό ανάμεσα στην πρόθεση και το 
αποτέλεσμα» το οποίο όμως συμμετέχει στο πλαίσιο της επιλεγόμενης εικαστικής στρατηγικής με την πλήρη «συνενοχή» 
του εικαστικού.  «γιατί οι εικαστικοί από πρόθεση τοποθετούν/στήνουν το κενό αυτό στην πρακτική τους», ρωτά;  ςτην 
διάταξη του Μελανίτη το κενό συμμετέχει τόσο μέσα από τη σύνδεσή του με το χώρο (το φως παγιδεύεται) αλλά η πράξη αυτή 
εμπλέκει και μια διαδικασία και στιγμή αβεβαιότητας. ο κυνηγός, γράφει ο Μελανίτης, στοχεύει στο κενό και ταλαντεύεται 
μαζί με το όπλο του απέναντι στον «χώρο» και χρόνο αυτό, πριν το συμβάν που συγκροτεί τη στιγμή της θήρευσης.
Η πραγματικότητα συμμετέχει στο έργο του Μελανίτη και η καλλιτεχνική διαδικασία ταυτίζεται με την διαδικασία 
κωδικοποίησής της σε έννοιες και ιδέες, με όπλο μια φαντασία ποιητική έχοντας ως εργαλείο την εννοιολογική παράδοση και 
τη στρατηγική των οδηγιών, που αν και η ανάγνωση του Duchamp από την Iversen τοποθετεί τα θεμέλιά της στις αρχές 
του 20ου αιώνα, ως θεωρητική θέση των ίδιων των καλλιτεχνών-θεωρητικών, η στρατηγική αυτή καταγράφεται πρώτα στο 
κείμενο-θεμέλιο της εννοιολογικής τέχνης του Sol Le Whitt του 1969 «Προτάσεις για την Εννοιολογική Τέχνη».  Με τον 
ίδιο τρόπο, ο Mελανίτης είναι ένας έλληνας εικαστικός της εννοιολογικής παράδοσης, ποιητής και πειραματοποιός, αλλά το 
έργο του αποτελεί ταυτόχρονα και θεωρητική θέση για τα όρια του έργου τέχνης σήμερα-και εκεί έγκειται η διπλή σημασία 
του αλλά και της έκθεσης που θα έχει τη χαρά να δει το ελληνικό κοινό στη νέο εκθεσιακό χώρο της DEPO DARM Gallery, 
μιας νέας αίθουσας τέχνης που εγκαινιάζει τη δραστηριότητα των ατομικών εκθέσεών της με το έργο του γιάννη Μελανίτη, 
έλληνα εικαστικού με εξωστρεφή ματιά και καλλιτεχνική δραστηριότητα στο εξωτερικό, αλλά και ενός από τους καθηγητές που 
αποτελούν το σώμα των ελλήνων εικαστικών-ακαδημαϊκών διδασκάλων  στην ανωτάτη ςχολή καλών Τεχνών σήμερα.

αθήνα, απρίλιος 2015

H Aσημίνα κανιάρη είναι λέκτορας Ιστορίας της Τέχνης στο Τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης της αςκΤ και 
διδάκτωρ Ιστορίας της Τέχνης του Πανεπιστημίου της οξφόρδης.

5 Iversen, “Chance”, 12.
 6 Iversen, “Chance”, 12.
 7 Βλ. Sol Le Whitt, «Προτάσεις για την Εννοιολογική Τέχνη». ςτο: νίκος δασκαλοθανάσης (Επιστημονική Επιμέλεια, Εισαγωγή), από τη Μινιμαλιστική στην 
Εννοιολογική Τέχνη. Μια κριτική ανθολογία, αςκΤ, 2006: 215-218. Βλ. επίσης Sol Le Whitt, «Παράγραφοι για την Εννοιολογική Τέχνη. 1967». ςτο: νίκος 
δασκαλοθανάσης (Επιστημονική Επιμέλεια, Εισαγωγή), από τη Μινιμαλιστική στην Εννοιολογική Τέχνη. Μια κριτική ανθολογία, αςκΤ, 2006: 203-210.

Γ. Μελανίτης , 1 ARTBIT  #2, θραύσμα μαρμάρου, χάραξη, 40 x 19 x 31εκ., 2015



δέσμη λέισερ πάνω σε διάταξη από γυαλί, καταγραφέας βίντεο (2014-) Kάτω, η διάταξη των υαλοσωλήνων.

Leiser beam on glass apparatus, video recorder. Below, the arrangement of glass tubes.

Eρμής Τυχόμαχός

Θηρευτής του φωτός/ Ερμής Τυχόμαχος

ςε μια προσπάθεια να προσεγγιστεί η  πιθανή μορφή  που θα λάμβανε το “απόλυτα εννοιολογικό έργο”, ο γιάννης Μελανίτης 
το ορίζει ως ένα φωτόνιο πάνω σε μια επιφάνεια για τη ζωγραφική , ή για τη γλυπτική,  ως, ένα φωτόνιο σε καθορισμένο χώρο. 
Το ελάχιστο εννοιoλόγημα, το ελάχιστο αναγκαίο φως ως φορέας πληροφορίας, ορίζεται ως 1 ARTBIT.  ςτο εργαστήριο, 
η θέση του καλλιτέχνη τίθεται  ως παρατηρητή του φωτός κάτω από συνθήκες όπου η ανίχνευση είναι πολύ δύσκολη. (H 
βασική μονάδα του φωτός, ένα φωτόνιο, μπορεί κανονικά να παρατηρηθεί μόνο όταν εξαφανίζεται. Το μάτι απορροφά τα 
φωτόνια, καταστρέφοντας τα και μεταφράζοντας τα σε πληροφορίες.) ςυνεπώς το ιδεατόν μπορεί να παρατηρηθεί μόνον 
εμμέσως, με τη βοήθεια κάποιου μηχανισμού θήρευσης.

Μεθοδολογία του μηχανισμού
κατευθύνοντας ένα δείκτη λέιζερ πάνω σε μια διάταξη από σωλήνες γυαλιού, κατεγράφησαν σε βίντεο οι τυχαίες προβολικές 
ανακλάσεις του φωτός. Έπειτα από είκοσι μια ημέρες λειτουργία της διάταξης, εμφανίσθηκε η μορφή της εικόνας 1(εξώφυλλο) 
, η οποία ταυτοποιήθηκε με τον ΕρΜΗ λογΙο (άγαλμα που ανήκει στη συλλογή Ludovisi, σήμερα στο Palazzo Altemps 
της ρώμης). κατόπιν, ανασχεδιάστηκε η διάταξη του έργου ώστε να παράγει μηχανικά την αρχική συνθήκη, αναλύοντας 
τα δεδομένα κατά διαστήματα περίπου επτά ημερών, ώστε να εντοπιστούν πιθανές μυστικές μορφές μέσα στην τυχαιότητα. 
ολόκληρο το φάσμα της ορατής εμπειρίας θα μπορούσε δυνητικά να παραχθεί μέσα από την απλή αυτή διάταξη, σε μια 
αναμενόμενη ανάδυση όλων των μορφών που αναζητούμε. γενικεύοντας θα λέγαμε,  ότι αν το απόλυτο σχήμα αναπαράστασης 
μια δεδομένης ιδέας βρίσκεται κρυμμένο μέσα στη φύση, η στρατηγική ανάδειξής της, πραγματοποιείται μέσω της τυχαιότητας. 
(προσωποποιημένη μέσω του θεού Ερμή, μπορεί αυτός να ονομαστεί ως Ερμής Τυχόμαχος).

ακολούθως, ο καλλιτέχνης χρησιμοποιεί στρατηγικές παταφυσικής, παράγει  “μαθηματικούς τύπους” που περιγράφουν την 
εμφάνιση του έργου τέχνης σε σχέση με ποιοτικές παραμέτρους. για παράδειγμα, η εξίσωση κβαντικής κίνησης σωματιδίου του 
ςρέντιγκερ, χρησιμοποιείται για την παραγωγή μιας εξίσωσης που συσχετίζει την Πιθανότητα Εμφάνισης Ερμή Τυχόμαχου 
με την ςυνολική Ενέργεια του Έργου Τέχνης. 

Τι σημαίνει πρακτικά η Εύρεση Πιθανότητος φωτός εντός  χώρου; Το φώς, η μετάδοση της πληροφορίας, μπορεί να 
αντιστοιχηθεί με τη εμφάνιση του Ερμή . (Τυχόμαχου, καθώς σχετίζεται με την τυχαιότητα).

ςτην έκθεση παρουσιάζεται μία σειρά έργων πάνω στη μελέτη του ελάχιστου εννοιολογικά φωτός που χρειάζεται για την 
εμφάνιση μιας έννοιας. (ενεπίγραφα κομμάτια μαρμάρου, ελαιογραφίες, σχέδια και φωτογραφίες ).



αριστερά. ΕρΜΗς λογΙος (άγαλμα που ανήκει στη συλλογή Ludovisi, σήμερα στο Palazzo Altemps της ρώμης). ςτη μεσαία 
εικόνα εμφανίζεται  η  καταγραφή της τυχαίας κατανομής του φωτός λέιζερ στη διάταξη με τους υαλοσωλήνες , και τέλος η επικάλυψη 
των δυο εικόνων.

Left, ΗΕRMES LOGIOS. (statue belonging to the collection Ludovisi, today at Palazzo Altemps, Rome). The middle image 
displays the recording of a  random laser light distribution reflected by the glass pipes installation. Third:  overlapping of the two 
images.

HERMES TYCHόMACHOS

Hunter of Light / Hermes Tychomachos

In an attempt to approximate a possible form for the “ultimately conceptual artwork” might take,  Yiannis Melanitis 
defines it as a photon on a surface, apropos of  painting, or, concerning sculpture, as a photon in a predefined space. The 
minimum conceptualisation, which is the minimum necessary light functioning as an information carrier, is defined as 
1 ARTBIT. In the atelier, the posture of the artist is  set as an observer of light, under conditions where detection is very 
intricate. (The basic  light unit, a photon, can normally be observed only when it disappears. The eye absorbs photons, 
destroying and translating them into information.) Therefore the “ideal” can be observed only indirectly, by means of a 
hunting and trapping mechanism.

Methodology of the mechanism
Directing a laser beam over an array of glass tubes, the random projective reflections of light, were recorded on vid-
eo. After twenty-one days of operating the device, the configuration of Figure1 appeared, immediately  identified as 
Hermes Logius. (statue belonging to the collection Ludovisi, today at Palazzo Altemps Rome).
Then, the formation of the installation was remodelled,  in order to mechanically produce the initial conditions, analys-
ing the data at intervals of about seven days, in order to identify possible forms within randomness. The entire spectrum 
of visible experience could potentially be produced through this simple device, in a possible emergence of all forms we 
investigate. Generalising, we could say that if the ultimate shape of a representation of a given idea lies hidden within 
nature, the emergence strategy, is to be realised via randomness. [personified by the god Hermes, he may be called 
Hermes Tychomachos, the one who battles (machetai) against fortune (tyche )].

Subsequently, the artist uses pataphysics’ strategies; he produces mathematical formulas” that describe the appearance 
of the artwork in relation to quality parameters. For example, the quantum motion equation of Schrödinger’s particle, 
is used to generate an equation that correlates the Probability of Hermes Tychomachos’ Appearance with the Overall 
Energy of the Artwork.

What practically means Probability of Light in a certain space? Light, the transmission of information, can be corre-
lated  with the appearance of Hermes. (Tychomachos,the one contending fortune).

The exhibition presents a series of  works on the minimum conceptually light, indispensable
 for the emergence of a concept. (Inscribed marble pieces, oil paintings, drawings and photographs).



1 ARTBIT #2
marble fragment, inscription, 40 x 19 x 31 cm , 2015

1 ARTBIT  #2
θραύσμα μαρμάρου, επιγραφή, 40 x 19 x 31εκ., 2015

Hunter of Light / Hermes Tychomachos

In research of the intangible information

Directing a laser beam over an array of glass tubes, the random projective reflections of light, were recorded on video. After twenty-
one days of operating the device, the configuration of Figure1 appeared, immediately  identified as Hermes Logius. (statue belonging 
to the collection Ludovisi, today at Palazzo Altemps Rome).
Then, the formation of the installation was remodelled,  in order to mechanically produce the initial conditions, analysing the data at 
intervals of about seven days, in order to identify possible forms within randomness. The entire spectrum of visible experience could 
potentially be produced through this simple device, in a possible emergence of all forms we investigate. Generalising, we could say 
that if the ultimate shape of a representation of a given idea lies hidden within nature, the emergence strategy, is to be realised via 
randomness. [personified by the god Hermes, he may be called Hermes Tychomachos, the one who battles (machetai) against fortune 
(tyche )].

Which form would the ultimately conceptual artwork  take?
In an attempt to approximate a possible form for the “ultimately conceptual artwork” might take,  it is defined  as a photon on a 
surface, apropos of  painting, or, concerning sculpture, as a photon in a predefined space. The minimum conceptualisation, which 
is the minimum necessary light functioning as an information carrier, is defined as 1 ARTBIT. The equation describing the motion 
of a photon is probabilistic. Though, is randomness quantifiable; What is to beconsidered as  countable? (Photons do not consist of 
“something” as a practicaly  a photon has zero size, swhich should be considered in the course of its hunting.)

The hunting of light occurs in a particular scene from the fifth Rhapsody (Odysseos raft), where Homer shows Odysseus (αὐτὰρ ὁ 
πηδαλίῳ ἰθύνετο τεχνηέντως  / with the rudder skillfully ruled), στρέφεται καί τ᾽ Ὠρίωνα δοκεύει,/…and Orion lurks ), ἑπτὰ δὲ καὶ δέκα 
μὲν πλέεν ἤματα ποντοπορεύων, ὀκτωκαιδεκάτῃ δ᾽ ἐφάνη ὄρεα σκιόεντα, (For seventeen days then he sailed over the sea, and on the 
eighteenth appeared the shadowy mountains.....) In the atelier, the posture of the artist is  set as an observer of light, under conditions 
where detection is very intricate. The basic  light unit, a photon, can normally be observed only when it disappears. The eye absorbs 
photons, destroying and translating them into information. Therefore the “ideal” can be observed only indirectly, by means of a hunt-
ing and trapping mechanism.

Hunter of photons
Personified through Hermes, information refers to one who is in a state of Tychomachos, undertakingto to remove uncertainty. As 
we mentioned, the forms of light emerged from the procedure of targeting a laser pointer on an array of glass tubes, where the form 
of Figure 1 appeared, which was identified as Hermes Logius. The data were collected at intervals of about seventeen days, in order to 
identify possible stealthy forms into randomness.

The particles of light and the hunter
The artist defines two stances in this strategy:  “rationalization” and feedback.
How the artist will methodize a process of rationalization?
The spiritual classification of the  artist requires a meticulous knowledge of the natural world.
In which technique?
The artist lingers, lurking in space, awaiting its prey.

For hunting a moving target, as we know from hunting manuals, the hunter often points on vacuum space, hypothesizing the move-
ment of a bird, taking into account the trajectory through pre-acquired experience. (Technique of pre-targeting by swinging along 
the target or pull-away). Past information can be viewed in the future as a functional pattern; as the artist-philosopher can trap a pray, 
an idea, by  targeting in vacuum space, awaiting its move. Moreover, the idea is changed once we confront it , maneuvers as an inde-
pendent entity. On the optical field plane, the hunter’s diagram includes an overview of the scene: the trajectories and straight lines 
of the diagram should be matched with nature’s image in order to accomplish a successful shot.

Randomness is introduced  in the artwork in anticipation of developing a satisfactory personification of  a simulacrum (god) by the 
reflections of light. An image might appear after three, five or more days of continuus targeting.



Wavefunction for Hermes Tychomachos

Construction of an equation between  HermesTychomachos’s personification and photons.
The description of microparticles’ movements and thus of the ideal photon is given by the wavefunction 
invented by Schrödinger and is as follows:

 
where H is the Hamiltonian operator  of the system we detect. Hamiltonian is an operator (function that 
expresses another function) and corresponds to the total energy, while i is the imaginary unit, t is time, 
r is the position in space and ħ is Planck’s constant activity equal to 4.135667516 (91) . 10-15 eV.s / 2p. 
Therefore,

Probability of Hermes Tychomachos emergence = total energy of the artwork.

By replacing this equation with the previous quantities:

Total energy of the artwork (regarding space, time) =
imaginary unit x 4.135667516 (91) . 10-15 eV.sx quantum equation in spacetime.

Light as information carrier is defined by the artist as
1 ARTBIT = 4.135667516 (91) . 10-15 eV.s = h * = h / 2p, which is the minimum information of the art-
work.

In another formulation, the Uncovering of Probability inside a given space
 which is equal to the appearance of Hermes, is equivalent with the ideal quantity of light plus the rate in 
change of space time. This rate of change in space time is is exactly the procedure of the artwok construc-
tion....

  

     Hermes Probability  =  imaginary Artbit .(4.1(91)×10–15/2π) . Ψ quantum state (space,time)
In a more general form, the relation between probability, artwork and time derives from the equation: 

Art= time . log Unpredicability

Art= time . log Unpredicability

Generalized Εstimating Εquation of art unpredictability
functioning time
Marble with carved inscription 2. 05  x 72εκ.,  2015

  
 Τέχνη = Χρόνος x log Απροβλεψιμότητας

Γενικευμένη Eξίσωση Απροσδιοριστίας ΄ΕργουΤέχνης σε συνάρτηση χρόνου
Μάρμαρο, σκαλισμένη επιγραφή  2. 05  x 72cm. 2015



Θηρευτής του φωτός/ Ερμής Τυχόμαχος

H αναζήτηση της άδηλης πληροφορίας 
κατευθύνοντας ένα δείκτη λέιζερ πάνω σε μια διάταξη από σωλήνες γυαλιού, κατεγράφησαν σε βίντεο οι τυχαίες προβολικές ανακλάσεις 
του φωτός. Ύστερα από είκοσι μια ημέρες λειτουργία της διάταξης, εμφανίσθηκε η μορφή της εικόνας 1, την οποία αμέσως ταυτοποίησα με 
τον ΕρΜΗ λογΙο (άγαλμα που ανήκει στη Ludovisi collection, σήμερα στο Palazzo Altemps τηε ρώμης,) κατόπιν, ανασχεδιάστηκε η 
διάταξη του έργου ώστε να παράγει μηχανικά την αρχική συνθήκη, αναλύοντας τα δεδομένα κατά διαστήματα περίπου επτά ημερών, ώστε να 
εντοπιστούν πιθανές μυστικές μορφές μέσα στην τυχαιότητα. ολόκληρο το φάσμα της ορατής εμπειρίας θα μπορούσε δυνητικά να παραχθεί 
μέσα από την απλή αυτή διάταξη, σε μια πιθανή ανάδυση όλων των μορφών που αναζητούμε. αν το απόλυτο σχήμα αναπαράστασης μια 
δεδομένης ιδέας βρίσκεται κρυμμένο μέσα στη φύση, η στρατηγική ανάδειξής της, πραγματοποιείται μέσω της τυχαιότητας. (προσωποποιημένη 
μέσω του θεού Ερμή, μπορεί αυτός να ονομαστεί ως Ερμής Τυχόμαχος).

Ποιά μορφή θα είχε ένα έσχατο εννοιολογικό έργο; 
Ένα φωτόνιο, σε μια επιφάνεια για τη ζωγραφική , ή ως γλυπτική, ένα φωτόνιο μέσα σ ένα κουτί. 
ςτην πορεία ορισμού ενός έσχατου εννοιολογικού έργου, ο γ. Μελανίτης χρησιμοποιεί στρατηγικές παταφυσικής για την ανάδυση του ελάχιστου 
φωτός, της εννοιακής μονάδας πληροφορίας, του φωτονίου. Το ελάχιστο αναγκαίο φως ως φορέας πληροφορίας ορίζεται από τον καλλιτέχνη 
ως 1 ARTBIT. Η συνάρτηση που περιγράφει την κίνηση ενός φωτονίου είναι πιθανοκρατική. Είναι όμως η τυχαιότητα αυτή υπολογιστέα; 
(quantifiable) ; Τι είναι σταθμητό; (Τα φωτόνια δεν αποτελούνται από “κάτι” καθώς πρακτικά ένα φωτόνιο έχει μηδενικό μέγεθος, γεγονός που 
πρέπει να συνυπολογιστεί στην πορεία της θήρευσής του.)

Η θήρευση του φωτός απαντάται σε μια ιδιαίτερη σκηνή από την ραψωδία ε ( Oδυσσέως σχεδία), όπου ο  Όμηρος εμφανίζει τον οδυσσέα αὐτὰρ 
ὁ πηδαλίῳ ἰθύνετο τεχνηέντως (με το πηδάλιο τεχνηέντως κυβερνούσε), στρέφεται καί τ᾽ Ὠρίωνα δοκεύει, (στρέφεται καί τόν Ὠρίωνα παραμονεύει), 
ἑπτὰ δὲ καὶ δέκα μὲν πλέεν ἤματα ποντοπορεύων, ὀκτωκαιδεκάτῃ δ᾽ ἐφάνη ὄρεα σκιόεντα, (δεκαεπτά ημέρες και νύχτες πορεύονταν μέχρι να 
φανούν τα σκιώδη όρη.....). κατ’ αναλογία στο εργαστήριο, η θέση του καλλιτέχνη τίθεται  ως παρατηρητή του φωτός κάτω από συνθήκες όπου 
η ανίχνευση είναι πολύ δύσκολη. H βασική μονάδα του φωτός, ένα φωτόνιο, μπορεί κανονικά να παρατηρηθεί μόνο όταν εξαφανίζεται. Το μάτι 
απορροφά τα φωτόνια, καταστρέφοντας τα και μεταφράζοντας τα σε πληροφορίες. ςυνεπώς το ιδεατόν μπορεί να παρατηρηθεί μόνον εμμέσως.

κυνηγός φωτονίων
Προσωποποιημένη μέσω του Ερμή, η πληροφορία αναφέρεται σ αυτόν που έχει την ιδιότητα του Τυχόμαχου, αυτού που εντέλλεται  να  αίρει την 
αβεβαιότητα. Όπως αναφέραμε, οι μορφές του φωτός προέκυψαν από στόχευση δείκτη λέιζερ πάνω σε μια διάταξη από σωλήνες γυαλιού, όπου 
εμφανίσθηκε η μορφή της εικόνας 1, η οποία τακτοποιήθηκε με τον ΕρΜΗ λογΙο. Τα δεδομένα συλλέγονταν κατά διαστήματα περίπου 
δεκαεπτά ημερών, ώστε να εντοπιστούν πιθανές μυστικές μορφές μέσα στην τυχαιότητα.

Τα σωματίδια του  φωτός και ο θηρευτής:
ο καλλιτέχνης ορίζει δυο θέσεις στη στρατηγική αυτή: την “εκλογίκευση” και την ανάδραση 
Πώς ο  καλλιτέχνης θα μεθοδεύσει την διαδικασία της εκλογίκευσης; 
Η πνευματική κατάταξη του καλλιτέχνη προϋποθέτει την άριστη γνώση του φυσικού κόσμου. 
Με ποια τεχνική;
ο καλλιτέχνης δοκεύει, παραμονεύει στο χώρο, αναμένοντας το θήραμα.

για την θήρευση κινούμενου στόχου, όπως γνωρίζουμε από τα κυνηγετικά εγχειρίδια,  συχνά ο  κυνηγός στοχεύει στον κενό χώρο, μαντεύοντας 
την κίνηση του πτηνού, συνυπολογίζοντας την τροχιά μέσω της προαποκτηθείσης εμπειρίας. (τεχνική προσκόπευσης διά της προσπέρασης 
του στόχου ή pull-away). Η παρελθούσα πληροφορία μπορεί να προβάλλεται στο μέλλον σαν ένα λειτουργικό πάτερν όπως ο καλλιτέχνης-
φιλόσοφος μπορεί να παγιδεύσει μια ιδέα σαν θήραμα στοχεύοντας στο κενό, αναμένοντας την κίνησή της. Εξάλλου, η ιδέα μεταβάλλεται από τη 
στιγμή που την αντιμετωπίσουμε, ελίσσεται σαν ανεξάρτητη οντότητα. Πάνω στην επιφάνεια του οπτικού πεδίου, το διάγραμμα του θηρευτή 
περιλαμβάνει μια εποπτική εικόνα της σκηνής: οι τροχιές και ευθείες γραμμές του διαγράμματος πρέπει να αντιστοιχηθούν με την εικόνα της 
φύσης, ώστε να πραγματοποιηθεί η επιτυχής  βολή.

Η τυχαιότητα εισάγεται στο έργο με την αναμονή εμφάνισης μιας ικανοποιητικής έκφανσης του ομοιώματος (θεού) από τις ανακλάσεις του 
φωτός. Μια εικόνα μπορεί να εμφανιστεί μετά από τρεις, πέντε  ή περισσότερες ημέρες στοχεύσεων.

Κυματοσυνάρτηση Ερμή Τυχόμαχου



  

 Ερμής Τυχόμαχος = 1 Artbit   x  4.135667516(91)×10-15  eV.s   /2π   x  ρυθμός μεταβολής χώρου - χρόνου

Σε μια γενικευμένη μορφή, η σχέση απροσδιοριστίας , έργου τέχνης και χρόνου προκύπτει από τον 
τύπο:

  
                                                           Τέχνη = χρόνος x log απροβλεψιμότητας

κατασκευή μιας εξίσωσης μεταξύ εμφάνισης  Ερμή Τυχόμαχου και φωτονίου.
Η περιγραφή κινήσεων μικροσωματιδίων και συνεπώς του ιδεατού φωτονίου δίνεται από την 
κυματοσυνάρτηση που επινόησε ο ςρέντινγκερ και είναι η εξής:

 
όπου H είναι ο τελεστής της χαμιλτονιανής (Hamiltonian) του συστήματος που εξετάζουμε.Η Xαμιλτόνιαν 
είναι τελεστής (συνάρτηση που εκφράζει άλλη συνάρτηση) και αντιστοιχεί στη συνολική ενέργεια, 
ενώ i η φανταστική μονάδα, t ο χρόνος, r η θέση στο χώρο και ħ η σταθερά δράσεως του Planck ιση με 
4.135667516(91)×10−15  eV.s   /2π. ςυνεπώς ,

Πιθανότης εμφάνισης Ερμή Τυχόμαχου = ςυνολική ενέργεια του έργου τέχνης. 

Με την αντικατάσταση γίνεται:
ςυνολική ενέργεια του έργου τέχνης (ως προς χώρο, χρόνο) = 
φανταστική μονάδα   x 4.135667516(91)×10-15  eV.s  x  Kυματοσυναρτηση στο χωροχρόνο.

Το φως ως φορέας πληροφορίας ορίζεται από τον καλλιτέχνη ως 
1 ARTBIT= 4.135667516(91)×10-15  eV.s    = h*=h/2π, που αποτελεί την ελάχιστη πληροφορία στο έργο 
τέχνης.

ςε μια άλλη διατύπωση, η  Εύρεση Πιθανότητος φωτός εντός  χώρου δηλ.  η εμφάνιση του Ερμή Τυχόμαχου 
είναι ταυτόσημη με την ιδεατή ποσότητα του φωτός, επί τον ρυθμό μεταβολής του χώρου και του χρόνου δηλ. 
την διαδικασία κατασκευής του έργου…

διαδοχική αποδόμηση φωτός απο διάταξη LASER,  κατ’ αντιστοιχίαν με 
το υποθετικό κεφάλι ΕρΜΗ ΤυχοΜαχου (φωτογρ. γ. Μελανίτης, 
2015)
Successive laser light deformations, corresponding to a hypothetical 
HERMES TYCHOMACHOS head. (photo Y. Melanitis, 2015)












