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Trash Art - Τέχνη από σκουπίδια
Η ιστορία της τέχνης είναι επίσης και μια ιστορία των υλικών. Ακόμα και σήμερα
θαυμάζουμε τις χιλιάδες γνήσιες απεικονίσεις του απαλού βελούδου, το αστραφτερό
γυαλί, τις λαμπερές πέτρες ή τις φρουτιέρες που γνωρίζουμε από την εποχή του 17ου
αιώνα.
Στις αρχές του 20ου αιώνα χρησιμοποιούνται τα υλικά μόνο ως υλικά. Εκτός από τα
παραδοσιακά υλικά όπως η μπογιά, οι διάφοροι τύποι ξύλου, το χρυσό, το ασήμι, το
μάρμαρο και ο χαλκός έχουν πλέον προστεθεί στο καλλιτεχνικό παιχνίδι όχι μόνο νέα
υλικά, όπως το μπετόν, το φελιζόλ και το πλαστικό αλλά επίσης και μεταχειρισμένα
υλικά από την καθημερινή ζωή.
Ο George Braque και ο Pablo Picasso βρίσκονται μεταξύ των πρώτων καλλιτεχνών
που εμπλουτίζουν το 1912/13 τους κυβιστικούς πίνακές τους με καθημερινά
πράγματα („Realitätsfragmente“).
O Kurt Schwitters, «ο πατέρας» της τέχνης από σκουπίδια, μάζευε τα πάντα από το
δρόμο και τα ενσωμάτωσε στους πίνακές του.

Kurt Schwitters
“Small Sailors' Home”
Original Title: Bild 1926, 12. Kleines Seemannsheim
Assemblage
67.5 x 52 cm
1926

Τον καιρό της οικονομικής ανάκαμψης στην Ευρώπη στο τέλος της δεκαετίας του
1950, τα απόβλητα άρχισαν να διαδραματίζουν έναν νέο ρόλο στην τέχνη. Από το
πλεόνασμα απορριμμάτων εμπνεύστηκαν νέοι καλλιτέχνες κάτι που είναι εμφανές
στο Nouveau Realisme και στο Junk Art.
Με την υπεραφθονία των αποβλήτων στην καταναλωτική κοινωνία άλλαξε και ο
ρόλος των σκουπιδιών στην τέχνη και έγινε από σκουπίδια στην τέχνη, σκουπίδια ως
τέχνη (Arman Fernandez: συσσώρευση οικιακών απορριμμάτων, Daniel Spoerri:
Fallen-Bilder).

O Song Dong συνέλεξε τα απορρίμματα 50 χρόνων από το νοικοκυριό της μητέρας
του. Στη συνέχεια όλα αυτά εκτέθηκαν στη MoMa. Έκανε μια εγκατάσταση από
εκατοντάδες μπουκάλια. Φλιτζάνια και δοχεία.

Song Dong
Installation view of Projects 90
The Museum of Modern Art, NY
2009

Με τα αυξανόμενα βουνά των απορριμμάτων στα τέλη του 20ου αιώνα άρχισε να
υπάρχει και η πολιτική περιβαλλοντική πτυχή στις τέχνες (Zac Freeman, πορτραίτα
από πλαστικά απορρίμματα, Tom Deininger: Τοπία από τα απόβλητα, Vic Muniz:
Waste Land, φωτογραφικό έργο και φιλμ).

Zac Freeman
“Richard”
Assemblage on board
27.5 x 33.75 inches
2010

Σίγουρα η τέχνη δεν λύνει το πρόβλημα των απορριμμάτων. Αλλά η τέχνη δίνει στο
φαινόμενο της εξάπλωσης των απορριμμάτων ένα μέρος από το οποίο δεν πρέπει να
εξαφανιστεί, γιατί πολύ απλά δεν μπορεί να εξαφανιστεί.
Η τέχνη επιτρέπει τη δημιουργία νέων εννοιών και έτσι αλλάζει τις τις δυνατότητες
αντίληψης. Η τέχνη επιτρέπει τα σκουπίδια να βρεθούν σε άλλους χώρους και έτσι
να διεισδύουν στην κοινωνική συνείδηση.

Trash Art
The history of art is also a history of material. Still today we admire the deceptively
real looking depiction of soft velour, glittery glass, sparkling stones or the fruit bowls
we know from still life works of the 17th century.
At the beginning of the 20th century, the dictum to use materials only as a means to
an end reversed gradually. Beneath the traditional materials like colour, different
types of wood, gold, silver, marble and bronze, now new materials like concrete,
polystyrene, plastic, but also already used and discarded everyday items have been
included in the artistical range.
George Braque and Pablo Picasso rank among the first artists who enriched their
cubistic pieces 1012/13 with everyday items (so called “reality fragments”).
Kurt Schwitters, the “father” of the Trash Art, picked up from the street everything he
could find and integrated the items into his pictures.
At times of the economic upswing in Europe at the end of the 50s, trash started to
play a new role in art.
The surplus of waste materials inspired artists anew and could be seen in Nouveau
Réalisme and in Junk Art.
With the abundance of trash in the consumer society trash changed from “trash in
art” to “trash as art” (Arman Fernandez: accumulation of household waste, Daniel
Spoerri: “Snare-pictures”, Song Dong who exhibited in the MoMa the complete trash
he collected over 50 years from his mother’s household, an installation of hundreds
of empty plastic bottles, -cups and cans).
With the rising mountains of waste at the end of the 20th century, also the
environmental aspect has been taken up in art (Zak Freeman: portraits from plastic
waste, Vic Muniz: Waste land, photo project and movie).
Art cannot solve the waste problem. But art gives the expansion of waste a place,
where it doesn’t have to disappear, because it cannot disappear.
Art allows new contexts and so modified possibilities of perception.
Art allows the trash to get through in other fields and so into a social consciousness.

Arman Fernandez
„Long Term Parking“
Sculpture
1982

Verena Fink
Πολιτιστική εκπαιδεύτρια, θεραπεύτρια ψυχοτραυμάτων, σπούδασε Δραματική
Τέχνη, Ιστορία της Τέχνης, Γερμανική γλώσσα, αργότερα Θεατρική εκπαίδευση
(Πανεπιστήμιο του Μονάχου), Πειραματική Εκπαίδευση (Πανεπιστήμιο Linz,
Αυστρία), και Θεραπεία Ψυχοτραυμάτων (Ινστιτούτο Θεραπείας Ψυχοτραυμάτων,
Μόναχο).
Για πάνω από 20 χρόνια εργάζεται ως ελεύθερη επαγγελματίας στην πολιτιστική
εκπαίδευση (θέατρο, τέχνες, αφήγηση) με ευπαθείς ομάδες (άτομα με ειδικές
ανάγκες, πρόσφυγες, παιδιά, άτομα τρίτης ηλικίας καθώς και άτομα με άνοια).
Επίσης, εργάζεται ως εκπαιδεύτρια σε σεμινάρια για την πολιτιστική, την πολιτική,
και τη διαπολιτισμική εκπαίδευση.
Από τα παιδικά της χρόνια ενδιαφερόταν για την οικολογία και ήταν ενεργή σε
πολλές περιβαλλοντικές ομάδες.
Η πρώτη έκθεσή της με Τέχνη από Σκουπίδια (Trash Art): "Wertstoffinseln" 2013
Kinderwerkstatt Neuhausen Μόναχο/ Γερμανία.
Σπούδασε ('93-'98) και εργάστηκε (από το '95) στη
Γερμανία και το φθινόπωρο του 2017 μετακόμισε στη
Θεσσαλονίκη για να συνεχήσει τη ζωή και τις εργασίες
της.
Cultural educator, trauma therapist. Studied dramatics,
history of art, German language (M.A.), later theatre
education (University Munich), experimental education
(University Linz/Austria) and trauma therapy (Institute of
trauma therapy Munich).
Working as a freelancer since more than 20 years in cultural education (theatre, arts,
story telling) with different vulnerable groups (people with special needs, refugees,
children, older people and people with dementia). Also working as a trainer in
seminars about cultural/ esthetical education, political education and intercultural
education.
Since her childhood interested in ecology and active in many environmental groups.
First Trash Art exhibition: “Wertstoffinseln” 2013 Kinderwerkstatt Neuhausen
Munich/Germany.
Studied (1993-1998) and worked (since 1995) in Germany and moved in autumn 2017
to Thessaloniki to continue her life and her work here.
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