ΤΥΧΟΜΑΧΟΣ
TYCHΟMACHOS
Θηρευτής του φωτός/ Ερμής Τυχόμαχος
Hunter of light/ Hermes Tychomachos
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. καθώς το μάτι απορροφά τα φωτόνια, καταστρέφοντας
και μεταφράζοντάς τα σε πληροφορίες.) Συνεπώς το ιδεατόν μπορεί να παρατηρηθεί μόνον εμμέσως, με τη βοήθεια κάποιου
μηχανισμού θήρευσης και παγίδευσης.

εικ. 1
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, 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 του, 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 φως, 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 ).
Ο καλλιτέχνης ως κυνηγός φωτονίων, χρησιμοποιεί την τεχνική τριών φάσεων της θήρευσης κινούμενου στόχου:
Αναμονή, παράκαμψη και στόχευση. Μια κεντρική κατασκευή στον εκθεσιακό χώρο, παρουσιάζει τις ανακλάσεις του φωτός και την
μηχανική της στοχευμένης θήρευσης του φωτονίου.

Τα σωµατίδια του φωτός και ο θηρευτής
Ο Mελανίτης 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 αντιμετωπίζουμε, 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.

