Τo Ευαγγέλιο του Πεφωτισµένου Καταναλωτή 2012, 50’
αποτελεί ένα δοκίµιο σε µορφή βίντεο από τον φινλανδό καλλιτέχνη Τέεµου Τάκαταλο
Πέµπτη 11 Απριλίου, 21:00
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Τον Σεπτέµβριο του 2011 η τοιχογραφία του Τέεµου Τάκαταλο The Absolution of the
Enlightened Consumer, η οποία ασκούσε κριτική στην κατανάλωση, λογοκρίθηκε και
καταστράφηκε από τους παραγωγούς της έκθεσης σε µια γκαλερί στο Τάµπερε της
Φινλανδίας. Η τοιχογραφία αποτελούνταν από ζωγραφισµένα λογότυπα εννέα
επιχειρήσεων, οι οποίες είχαν καταστήµατα στο ίδιο εµπορικό κέντρο στο οποίο
στεγαζόταν και η γκαλερί. Επίσης µαζί µε τα λογότυπα υπήρχαν κείµενα σχετικά µε την
αδιαφορία αυτών των επιχειρήσεων προς διάφορα κοινωνικά και περιβαλλοντικά
προγράµµατα.
Η κτηνώδης αυτή πράξη ενάντια σε µια επικριτική αλλά ακίνδυνη τοιχογραφία
προκάλεσε χλιαρή δηµόσια συζήτηση, αλλά πρώτα απ’ όλα έφερε στην επιφάνεια κάποια
κρίσιµα ερωτήµατα: γιατί όλες οι επιχειρήσεις προσπαθούν να µας πείσουν για τις
αρετές τους; Εάν ο καταστροφικός χαρακτήρας της καπιταλιστικής οικονοµίας είναι
γενικά αποδεκτός, γιατί κάποιος που τον αναγνωρίζει, εξακολουθεί να γονατίζει και να
προσεύχεται µπροστά στους βωµούς του καπιταλισµού;
Αναλύoντας τα παραπάνω, ο Τέεµου Τάκαταλο ανακάλυψε ένα ευρύτερο εννοιολογικό
σφάλµα που υπάρχει στην κατανάλωση και την καπιταλιστική παραγωγή: είναι και οι
δύο στηµένες µε τρόπο που θυµίζει τη Χριστιανική θεολογία, παρόλο που ο
καπιταλισµός και η δυτική κουλτούρα αναγνωρίζονται σήµερα ως κάτι κοσµικό.
Η καπιταλιστική αγορά είναι µία πλατφόρµα που περιλαµβάνει όλες τις ανθρώπινες
δραστηριότητες· έτσι η χριστιανική έννοια της καλοσύνης συναντάται στις άυλες
ιδιότητες προϊόντων, οι καλές πράξεις, γίνονται µέσω της κατανάλωσης, και η άφεση
αµαρτιών συµβαίνει σε ένα σούπερ µάρκετ αντί σε µία εκκλησία. Ωστόσο, παρά την
τόση καλοσύνη, η καπιταλιστική αγορά και η παραγωγή δηµιουργούν έναν αυξανόµενο
αριθµό παγκόσµιων προβληµάτων. Αυτές οι δυναµικές κατασκεύασαν ένα νέο πολιτικό
υποκείµενο: τον φωτισµένο καταναλωτή.
Ο Τέεµου Τάκαταλο είναι visual artist, µουσικός και συγγραφέας, εγκατεστηµένος στην
Αθήνα. www.yleisradio.net
Η ταινία θα προβληθεί στην ελληνική γλώσσα µε αγγλικούς υπότιτλους.
Επιμε# λεια: Sebastian Boulter
Με τη συνεργασία του Φινλανδικού Ινστιτούτου Αθηνών.
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In September 2011 Teemu Takatalo's mural criticizing consumerism, The Absolution of the
Enlightened Consumer, was censored and destroyed in a gallery in Tampere, Finland, by the
producers of the exhibition. The mural consisted of painted company logos of nine businesses with
shops in the same shopping mall as the gallery, as well as texts addressing their negligence regarding
programs of social and environmental responsibility.
The brutal act against a critical but harmless painting evoked some inconclusive public debate, but
more importantly it brought up some crucial questions: why is the business sector so preoccupied
with trying to convince us of its virtue? With the destructive character of the capitalist economy a
generally accepted fact, why do people who recognize this still kneel and stoop in front of the altars
of capitalism?
By analyzing these phenomena Takatalo diagnosed a wider conceptual error inherent to consumerism
and capitalist models of production: both are structured in a way that bears a remarkable resemblance
to concepts of the Christian theology – even though capitalism and the western culture are nowadays
primary understood as secular.
As the capitalist market economy constitutes a platform for most human interactions, the
Christian concept of goodness has transformed into the immaterial qualities of products; good
deeds are done through consumption and absolution happens in a supermarket instead of a church.
However, despite all this goodness, the capitalist market and production has built up a growing
number of serious global problems. These dynamics have created a new political subject: the
enlightened consumer.
Teemu Takatalo is an Athens-based Finnish visual artist, a musician and a writer.
http://yleisradio.net
The film is in Greek with English subtitles
The event has been organized by the Finnish Institute at Athens.
Curated by: Sebastian Boulter

