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Οι εκδότες Christophe Boutin, Mélanie Scarciglia και η 
Αρτεμις Μπαλτογιάνη της πειραϊκής γκαλερί Intermission, 
στον χώρο της έκθεσης «Three Star Books in Athens».

Εκδίδοντας 
«βίβλία 
καλλίτΕχνών» 
ςτον  
21ο αίώνα
Μια συζήτηση μεταξύ του ιταλού καλλιτέχνη Maurizio Cattelan 
και των γάλλων εκδοτών Christophe Boutin και Mélanie Scarciglia, 
επ’ αφορμή της έκθεσης «Three Star Books in Athens»,  
που πραγματοποιείται στον Πειραιά.

Οταν η τέχνη μετουσιώνε-
ται σε βιβλίο... Η Mélanie 
Scarciglia και ο Christophe 
Boutin συνεργάζονται 
με τον ιταλό εικαστικό 
Maurizio Cattelan από το 
2007, εκδίδοντας τις σημα-
ντικές βιογραφίες του με τη 
Three Star Books που από 
την ίδια χρονιά, με έδρα 
το Παρίσι, παρουσιάζει βι-
βλία και editions με τους 
καλύτερους σύγχρονους 
καλλιτέχνες. Οι Boutin και 
Scarciglia παραμένουν οι 
ιδιοκτήτες και διευθυντές 
της Three Star Books, ενώ 
η Maddalena Quarta επι-
βλέπει τις παραγωγές.
Ο 61χρονος Maurizio 
Cattelan ήθελε να καταλά-
βει γιατί η έκδοση «βιβλί-
ων καλλιτεχνών» (artists’ 

books) εξακολουθεί να 
είναι επίκαιρη στην επο-
χή του Διαδικτύου και οι 
γάλλοι εκδότες θα βοη-
θήσουν να απαντηθεί αυ-
τό το ερώτημα παραθέτο-
ντας παραδείγματα από την 
εμπειρία τους στην έκδο-
ση μέσω των onestar press 
(2000-1019) και Three Star 
Books (2007-), δύο οίκων 
αφιερωμένων σε «βιβλία 
καλλιτεχνών».

Maurizio Cattelan: «Ανα-
ρωτιέμαι πολύ για το Διαδί-
κτυο τον τελευταίο καιρό. 
Πιστεύετε ότι ο εικονικός/
ψηφιακός κόσμος συμβάλ-
λει στη διατήρηση των καλ-
λιτεχνικών εγχειρημάτων 
ενεργών σήμερα και, ως 
εκδότες, πιστεύετε ότι το 

η τέλεια σύνθεση μεταξύ 
αναλογικού/ψηφιακού - 
χαρτιού και ψηφιακού. 
Η σειρά “Registration” 
της Deschenes αποτελεί 
τέλειο παράδειγμα της 
αυστηρής καλλιτεχνικής 
μεθόδου για τη σύλληψη 
νέων έργων. Μια έντονη 
ανταλλαγή γραπτών μηνυ-
μάτων, emails, βίντεο και 
πακέτων με express courier 
μεταξύ της καλλιτέχνιδας 
και της Three Star Books 
ήταν καίριας σημασίας για 
την παραγωγή αυτού του 
καθοριστικού και συνάμα 
εύθραυστου βιβλίου. Οπως 
μας είπε κάποτε ο αείμνη-
στος και σεβαστός δάσκα-
λος του Νέου Τοπογραφι-
κού Κινήματος στα τέλη της 
δεκαετίας του 1970, Lewis 
Baltz: “Είναι ενδιαφέρον 
να παρατηρεί κανείς πώς 
οι εννοιολογικοί καλλιτέ-
χνες είναι ακριβείς και συ-
νοπτικοί όταν πρόκειται να 
παραγάγουν οποιοδήποτε 
είδος φυσικού αντικειμέ-
νου και πώς η προσοχή 

τους στις λεπτομέρειες της 
παραγωγής είναι ύψιστης 
σημασίας”».

M. C.: «Ο κατάλογος των 
καλλιτεχνών με τους οποί-
ους έχετε συνεργαστεί είναι 
εντυπωσιακός. Πώς κατα-
φέρνετε να διαχειριστεί-
τε όλα αυτά τα “εγώ” στις 
συλλογές/συνθέσεις σας;».

M. S.: «Πράγματι! Οι εγωι-
σμοί των καλλιτεχνών μπο-
ρεί να είναι δύσκολα δι-
αχειρίσιμοι, δεν νομίζεις, 
Maurizio;».

Ch. B.: «Κάθε καλλιτέχνης 
είναι μια ξεχωριστή περί-
πτωση, με συγκεκριμένες 
επιθυμίες και εμμονές. Δεν 
είναι ποτέ βαρετό... Δημι-
ουργεί πολύ ενδιαφέρου-
σες συζητήσεις σε μακρινά 
νησιά...».

M. C.: «Και μιλώντας για 
ταξίδια... και την πανδη-
μία. Το Instagram με κάνει 
να σκέπτομαι ότι όλοι βρί-
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χαρτί και το “ψηφιακό” 
αλληλοσυμπληρώνονται;».

Christophe Boutin: «Η τέ-
χνη θα εξακολουθούσε να 
υπάρχει και χωρίς το Δια-
δίκτυο. Αυτό είναι βέβαιο. 
Υπήρχε και πριν και θα συ-
νεχίσει να υπάρχει και χω-
ρίς αυτό. Το ίδιο ισχύει φυ-
σικά και για τις εκδόσεις. 
Ωστόσο, χωρίς το Printing 
On Demand (POD), την 
ψηφιακή εκτύπωση offset 
και τη διεθνή επικοινωνία 
με αστραπιαία ταχύτητα, η 
onestar press σίγουρα δεν 
θα ήταν σε θέση να δημο-
σιεύσει πάνω από 350 έρ-
γα με διεθνείς καλλιτέχνες 
από το 2000. Στην πραγμα-
τικότητα, αποφασίσαμε να 
κλείσουμε την onestar press 
ύστερα από 20 χρόνια δρα-
στηριότητας, στο τέλος του 
2019. Ο Hans Ulrich Obrist 
κάποτε μας αποκάλεσε “μη-
χανή βιβλίου”!
Το Διαδίκτυο έφερε επα-
νάσταση στην έκδοση “βι-
βλίων καλλιτεχνών”. Αυτό 
το βλέπετε τώρα και από 
τον αριθμό των εκθέσεων 
βιβλίων καλλιτεχνών που 
ξεφυτρώνουν σε όλον τον 
κόσμο. Από τις εκθέσεις 
Printed Matter στη Νέα 
Υόρκη και LA Art Book 
Fair στο Λος Aντζελες μέχρι 
το Σίδνεϊ, την Μπανγκόκ, 
τη Σιγκαπούρη και το Τό-
κιο, υπάρχει ένας μεγάλος 
αριθμός διεθνών δημιουρ-
γών και εμπόρων βιβλίων 
τέχνης σε όλον τον κόσμο 
οι οποίοι συνεργάζονται 
όλοι μεταξύ τους.
Ενα από τα πρώτα μας 
projects στην onestar press 
ήταν το 2000 με τον αμε-
ρικανό καλλιτέχνη Max 
Neuhaus. Ο Max ζούσε 
στο Κάπρι εκείνη την επο-
χή και μας έστειλε με email 
μια λίστα με τα πράγματα 
που έπρεπε να γίνουν για 

το project του... “Πηγαίνε-
τε στον Κήπο του Λουξεμ-
βούργου στο Παρίσι και 
φωτογραφίστε εκατό ζευ-
γάρια αφτιών”, είπε, “και 
τοποθετήστε αυτές τις ει-
κόνες αφτιών στη μέση 
των σελίδων του βιβλίου”. 
Εκτελέσαμε την ιδέα του 
και του στείλαμε με email 
το τελικό PDF του βιβλίου, 
το ενέκρινε και στη συνέ-
χεια το βιβλίο στάλθηκε 
στα τυπογραφεία μας, τα 
οποία τυπώνουν κατά πα-
ραγγελία στη Νότια Γαλ-
λία. Το βιβλίο ήταν αμέσως 
διαθέσιμο!
Αυτό ήταν ένα παράδειγμα 
του καλλιτεχνικού βιβλί-
ου στην εποχή του Διαδι-
κτύου. Για να απαντήσω 
λοιπόν στην ερώτησή σου, 
Maurizio: Ναι. Είναι τόσο 
συμπληρωματικά, που από 
την πρώτη ημέρα του εκ-
δοτικού μας εγχειρήματος 
το 2000 αποφασίσαμε να 
δώσουμε δωρεάν όλα τα 
PDF των βιβλίων μας... οι 
καλλιτέχνες και οι πελάτες 
μας ήταν ενθουσιασμένοι 
με αυτό».

Mélanie Scarciglia: «Νο-
μίζω επίσης ότι ένα ενδι-
αφέρον έργο που θα μπο-
ρούσαμε να αναφέρουμε 
για να απαντήσουμε στην 
ερώτησή σου είναι το 
“Registration” (Three Star 
Books, 2022) της καλλι-
τέχνιδας Liz Deschenes. 
Η έκδοση της Deschenes 
είναι μια διασκευή ή μια 
μετάφραση που παίρνει τη 
μορφή ενός βιβλίου με τα 
σημαντικότερα έργα της 
σειράς “Registration” τα 
οποία εκτέθηκαν για πρώ-
τη φορά ως prints στην 
γκαλερί “Miguel Abreu” 
(που βρίσκεται στο Lower 
East Side του Μανχάταν). 
Οπως ίσως γνωρίζεις, το 
έργο της Deschenes είναι 

σκονται συνεχώς στη ροή 
ενός εικονικού ταξιδιού 
αυτές τις ημέρες, ιδιαίτε-
ρα ο κόσμος της τέχνης. 
Πιστεύετε ότι είναι απα-
ραίτητο να βρισκόμαστε σε 
διαρκή κίνηση, και είναι η 
προσωπική συνάντηση με 
ένα έργο τέχνης πιο σημα-
ντική από το να το βιώνου-
με στο Διαδίκτυο;».

M. S.: «Νομίζω ότι είναι 
απαραίτητο να ταξιδεύου-
με και να συναντάμε έργα 
και κατ’ επέκταση και τους 
ανθρώπους πίσω από τα 
έργα. Εμείς, για παράδειγ-
μα, ως εκδότες, συμμετέ-
χουμε σε πολλές εκθέσεις 
βιβλίου και παρακολου-
θούμε επίσης επιλεγμένα 
εγκαίνια, εκδηλώσεις κ.λπ. 
σε όλον τον κόσμο, επειδή 
είμαστε εκεί για να υποστη-
ρίξουμε τους καλλιτέχνες 
και τους φίλους μας στη 
διεθνή κοινότητα. Είναι 
αλήθεια ότι πλέον επιλέ-
γουμε με μεγάλη προσο-
χή τα μέρη στα οποία πη-

γαίνουμε. Το να έρθουμε 
στην Αθήνα είναι ζωτικής 
σημασίας για εμάς, καθώς 
νιώθουμε ότι η πόλη είναι 
κάτι παραπάνω από ζωντα-
νή αυτόν τον καιρό. Οταν η 
Αρτεμις Μπαλτογιάννη μάς 
απηύθυνε την πρόσκληση 
να παρουσιάσουμε έργα 
στο “The Intermission”, 
τον χώρο που δημιούργη-
σε, η ενέργειά της ήταν τό-
σο επικοινωνιακή που δεν 
μπορούσαμε να μην ετοι-
μάσουμε κάτι ξεχωριστό 
γι’ αυτή. Κερδίζεις πολύ 
περισσότερα μέσα από την 
προσωπική επαφή».

Ch. B.: «Θα ήθελα επίσης 
να προσθέσω ότι όσο κι αν 
το Διαδίκτυο είναι παντα-
χού παρόν στις μέρες μας, 
η φυσική υπόσταση ενός 
σώματος ή αντικειμένου 
εξακολουθεί να είναι κα-
θοριστική για την κατανόη-
ση ενός έργου. Από εκδοτι-
κή άποψη, τα βιβλία έχουν 
και αυτά την ικανότητα να 
είναι κινητά αντικείμενα 

που πρέπει να βιώνονται 
και να χειρίζονται για να 
εκτιμηθούν. Μπορείς να πα-
ρέχεις ένα PDF που περιέχει 
τα εξώφυλλα του βιβλίου, 
τις εσωτερικές σελίδες και 
το κολοφώνιο ή τις εικόνες 
Google του καταλόγου του 
Harald Szeemann για την 
έκθεση του 1969 “Live In 
Your Head: When Attitudes 
Become Form”, αλλά το να 
βλέπεις το πραγματικό αντι-
κείμενο σε φέρνει πολύ πιο 
κοντά σε αυτή την πρωτο-
ποριακή έκθεση (σημειώστε 
ότι το πλήρες βιβλίο είναι 
επίσης διαθέσιμο ως PDF 
στο Διαδίκτυο δωρεάν). Τα 
“βιβλία καλλιτεχνών” έχουν 
ιστορικά χρησιμεύσει ως 
δοχεία διαθέσιμων πληρο-
φοριών, τώρα φαίνεται ότι 
μας δίνουν ακόμη και την 
ευκαιρία να ταξιδέψουμε 
στον χρόνο».

M. C.: «Και σε σχέση με τη 
“δεξιοτεχνία” στην ψηφι-
ακή εποχή, θα λέγατε ότι 
υπάρχει εξέλιξη στον τρό-

πο παραγωγής και σύλλη-
ψης ενός καλλιτεχνικού 
βιβλίου σε σχέση με το 
διαρκώς μεταβαλλόμενο 
τοπίο των σύγχρονων καλ-
λιτεχνικών πρακτικών;».

Ch. B.: «Ο καλλιτέχνης εί-
ναι το παν, επομένως τα 
“βιβλία καλλιτεχνών” βρί-
σκονται πάντα στην υπηρε-
σία του καλλιτέχνη. Ο τρό-
πος με τον οποίο ορίζουμε 
τη σελίδα ή το “βιβλίο” αλ-
λάζει συνεχώς. Αυτό ισχύει 
ιδιαίτερα στην περίπτωση 
της Ebecho Muslimova, της 
αμερικανίδας καλλιτέχνι-
δας με καταγωγή από το 
Νταγκεστάν, η οποία απο-
φάσισε να παίξει με την 
ιδέα τού να βάλει το alter 
ego της, τη Fatebe, μέσα 
στις σελίδες ενός βιβλίου 
οκταγωνικού σχήματος, με 
το σώμα του χαρακτήρα 
να μεταμορφώνεται ώστε 
να χωράει στα φυσικά 
όρια της σελίδας (“Fatebe 
Volume 2”, Three Star 
Books, 2018).

Αξίζει επίσης να αναφέ-
ρουμε ότι ο John Baldessari 
αποφάσισε να φτιάξει μια 
έκδοση βιβλίου μεγάλου 
σχήματος όπου μια μύτη 
είναι το μόνο θέμα που εμ-
φανίζεται κατά το γύρισμα 
των σελίδων (“Nose Peak”, 
Three Star Books, 2015). 
Αυτά τα βιβλία πρέπει 
οπωσδήποτε να τα πιάσεις 
στα χέρια σου και να τα βι-
ώσεις σωματικά. Το Διαδί-
κτυο μπαίνει στο παιχνίδι 
ως εργαλείο επικοινωνί-
ας, διάχυσης πληροφορι-
ών σχετικά με τα έργα και 
πρόσκλησης του κοινού να 
έρθει και να γνωρίσει τα 
αντικείμενα από κοντά».

M. S.: «Είναι υπέροχο να 
μπορούμε να μοιραζόμα-
στε όλες τις λεπτομέρειες 
και τις παραμέτρους της 
παραγωγής με το κοινό 
όταν έχουμε την ευκαιρία 
να το κάνουμε. Το να γινό-
μαστε μάρτυρες των ενστι-
κτωδών αντιδράσεων που 
βιώνουν οι άνθρωποι όταν 

Το Instagram 
με κάνει να 
σκέπτομαι ότι 
όλοι βρίσκο-
νται συνεχώς 
στη ροή ενός 
εικονικού τα-
ξιδιού αυτές 
τις ημέρες, 
ιδιαίτερα ο 
κόσμος της 
τέχνης

Maurizio CattelanMaurizio Cattelan και Mélanie 
Scarciglia στις εγκαταστάσεις  
της Three Star Books στο Παρίσι.
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συναντούν για πρώτη φορά 
μια έκδοση “βιβλίου καλλι-
τέχνη” είναι απόδειξη ότι 
η δεξιοτεχνία είναι ακόμη 
πιο σημαντική στην ψηφι-
ακή εποχή. Μπορείτε να 
στείλετε όσες εικόνες και 
PDF χρειαστεί για να κά-
νετε προεπισκόπηση ενός 
έργου, αλλά στο τέλος το 
έργο μιλάει από μόνο του».

M. C.: «Ολη αυτή η συζή-
τηση για τα βιβλία καλλι-
τεχνών με κάνει να πεινάω. 
Πείτε μου, ποιο είναι το 
αγαπημένο σας φαγητό; 
Επηρεάζουν οι διατροφι-
κές σας συνήθειες την πα-
ραγωγή σας;».

M. S.: «Το φαγητό είναι πο-
λύ σημαντικό στην καθημε-
ρινή μας ζωή, καθώς μα-
γειρεύουμε καθημερινά για 
το μεσημεριανό γεύμα της 
ομάδας μας και όταν κά-
νουμε εκδηλώσεις σε όλον 
τον κόσμο μάς αρέσει να 
συνδυάζουμε το φαγητό, 
τους ανθρώπους και την 
τέχνη. Πάντα φέρνει τους 
ανθρώπους μαζί και πιο 
κοντά».

Ch. B.: «Θα ήθελα να αφιε-
ρώσω λίγο χρόνο για να πω 
ότι το αγαπημένο μας εστι-
ατόριο είναι το “Δίπορτο” 
στην Αθήνα, στην Πλατεία 
Θεάτρου».

M. C.: «Μιλώντας για την 
Αθήνα, τι αγαπάτε σε αυτή 
την πόλη; Διαφέρουν οι έλ-
ληνες καλλιτέχνες από τους 
καλλιτέχνες στην Μπαν-
γκόκ της Ταϊλάνδης, ας 
πούμε;».

Ch. B.: «Ο Μίλτος Μανέτας 
που εκδώσαμε στην onestar 
press στις αρχές του 2000 
μας σύστησε σε πολλούς 
έλληνες καλλιτέχνες, αλλά 

μοιάζει αιώνες πίσω... Ελ-
πίζουμε να γνωρίσουμε μια 
νέα γενιά καλλιτεχνών και 
να τους παρουσιάσουμε την 
εκδοτική μας προσπάθεια, 
και ίσως να φυτέψουμε κά-
ποιους νέους σπόρους, κά-
τι ενδιαφέρον μπορεί να 
προκύψει από αυτό! Οσον 
αφορά την Μπανγκόκ και 
τους ταϊλανδούς καλλιτέ-
χνες, είναι αστείο που το 
αναφέρεις αυτό, καθώς μό-
λις πρόσφατα δημοσιεύσα-
με ένα σπουδαίο έργο με 
τον Rirkrit Tiravanija – έναν 

Maurizio, όταν μετατρέψα-
με φωτογραφίες των έρ-
γων και των εγκαταστάσε-
ών σου σε ακουαρέλες για 
τους τρεις τόμους που εξέ-
δωσες μαζί μας; Επρεπε να 
ζητήσουμε άδεια από κάθε 
φωτογράφο που κατέγραψε 
τα έργα σου. Εμοιαζε σαν 
να μην σου ανήκε η εικόνα 
των δικών σου έργων.
Και η πρώιμη συνεργα-
σία σας από το 1995 με 
την Dominique Gonzalez-
Foerster για το “Permanent 
Food” – αυτή η συλλογή από 
ευρεθείσες εικόνες που είχε 
απλά αναπαραχθεί και δε-
θεί σε μορφή περιοδικού –  
θα ήταν όλο και λιγότερο 
εφικτή σήμερα. Νομίζω, 
και ίσως αυτό οφείλεται 
στην απόλυτα καταναλω-
τική προσβασιμότητα του 
Διαδικτύου και στη δύνα-
μη που έχει στις μέρες μας 
να εντοπίζει κάθε εικόνα 
άμεσα... Η Ευρωπαϊκή Ενω-
ση έχει ψηφίσει έναν νόμο 
σχετικά με την αμοιβή των 
δημιουργών περιεχομένου 
όταν η Google αποφασίζει 
να χρησιμοποιήσει περιεχό-
μενο που δημιούργησαν άλ-
λοι άνθρωποι... στις ειδησε-
ογραφικές της σελίδες...».

M. S.:  «Νομίζω ότι όταν 
οι καλλιτέχνες επαναχρη-
σιμοποιούν υλικό άλλων 
καλλιτεχνών για να δημι-
ουργήσουν ένα νέο έργο, 
θα πρέπει να γίνεται εύκο-
λα αποδεκτό. Οσον αφορά 
τους αποβιώσαντες καλλι-
τέχνες, οι διαχειριστές του 
έργου τους είναι αρκετά 
προστατευτικοί και σπάνια 
κατανοούν την αξία των 
παραπομπών... Υποθέτω 
ότι τα άτομα που διαχειρί-
ζονται τα δικαιώματα του 
έργου των καλλιτεχνών δεν 
έχουν τις ίδιες σχέσεις με 
τη δημιουργία».

M. C.: «Σας ευχαριστώ και 
τους δύο γι’ αυτό, σας έχω 
ήδη δώσει πάρα πολύ από 
τον πολύτιμο χρόνο μου, 
πρέπει να φύγω... Ζήτω η 
Three Star Books!».

INFO
«Three Star Books 
in Athens»: The 
Intermission 
(Πολυδεύκους 37A, 
Πειραιάς), έως τις  
21 Μαΐου.

Η Mélanie Scarciglia, 
η Maddalena Quarta 
και ο Christophe 
Boutin επί το έργον.
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1. John Armleder, «LEFT», 2021.
2. AA Bronson, «After General 
Idea», 2018.
3. Rirkrit Tiravanija, «Once Upon 
A Time», 2022.
4. Cheryl Donegan χ Kenneth 
Goldsmith, «PEELS», 2019.
5. Elvire Bonduelle, «Sο Far 
So Good», 2021.

Art

παλιό φίλο σου, Maurizio. 
Το “Once Upon A Time” εί-
ναι ένα βιβλίο με stencil... 
Ο Tiravanija είναι το τέλειο 
παράδειγμα του διεθνούς 
καλλιτέχνη, καθώς κυριο-
λεκτικά μοιράζει τον χρόνο 
του μεταξύ της Νέας Υόρ-
κης, του Βερολίνου και του 
Τσιανγκ Μάο στη Βόρεια 
Ταϊλάνδη, οπότε δεν μπο-
ρείς πραγματικά να πεις 
από πού είναι... Ενας/μία 
καλλιτέχνης/ιδα είναι ένα 
μοναδικό άτομο που ασχο-
λείται με τις ρίζες του/της 
και τις μοιράζεται με το 
κοινό. Η υποδοχή του έρ-
γου εξαρτάται επίσης από 
την καταγωγή, τις ρίζες, την 
κουλτούρα κ.λπ. του κοι-
νού. Μας αρέσει όταν το έρ-
γο ανοίγει έναν δρόμο για 
πολλαπλές ερμηνείες...».

M. C.: «Σας ενδιαφέρουν τα 
πνευματικά δικαιώματα;».

Ch. B.: «Οι καλλιτέχνες πρέ-
πει να αμείβονται για το έρ-
γο τους. Θεωρούμε όμως 
ότι δίκαιες συμφωνίες με-
ταξύ καλλιτεχνών θα πρέπει 
επίσης να είναι πιο συχνές – 
οι καλλιτέχνες γίνονται όλο 
και πιο νευρικοί σχετικά με 
τη χρήση και την ερμηνεία 
του υλικού τους. Θυμάσαι, 
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