
Άννα Παπαέτη
in/audibility
εγκατάσταση

Η εγκατάσταση in/audibility διερευνά την έννοια της μη ακουστότητας φωνών
συνυφασμένων με ψυχικά νοσήματα οι οποίες συχνά αποσιωπούνται μέσα από
τον εγκλεισμό των ακροατών τους. Η επιλογή του αγγλικού όρου in/audibility
του Αμερικανού εθνομουσικολόγου Martin Daughtry συνδέει την έννοια της
ακουστότητας με εκείνη του ελέγχου [audit], εισάγοντας στην περίπτωση αυτών
που «ακούνε φωνές» έναν κυρίαρχο ιατρικό λόγο και κοινωνικό έλεγχο ως προς
το τι είναι υγιές και τι παθολογία· τι μπορεί να συμπεριληφθεί ως άκουσμα στη
δημόσια ζωή και τι να αποκλειστεί. Η έννοια της μη/ακουστότητας [in/audibility]
υπογραμμίζει το γεγονός ότι δεν είμαστε ποτέ απλοί ακροατές αλλά δυνάμει
ελεγκτές [auditors] φωνών όπως αυτές, οι οποίες ιστορικά έχουν υποστεί βίαιο
εγκλεισμό.

Το έργο διερευνά τη διαδικασία της ηθικής της ακρόασης και υπονομεύει τον
στιγματισμό τέτοιων ακουσματικών εμπειριών και μορφών ακρόασης.
Αποτελείται από αποσιωπημένες οικογενειακές ιστορίες από το οικείο,
προσωπικό περιβάλλον οι οποίες «συνομιλούν» με συλλογικότητες και με διεθνή
δίκτυα ατόμων που «ακούνε φωνές». Ομάδες όπως η «Θεραπεία στα σκουπίδια»
[Therapy in the Bin] αμφισβητούν τον τρόπο με τον οποίο νεοφιλελεύθεροι
ελεγκτικοί και πειθαρχικοί μηχανισμοί έχουν ιδιοποιηθεί την έννοια της
θεραπείας, ενώ ταυτόχρονα υπονομεύουν αρχές όπως αυτονομία και
αυτοδιάθεση. Μέσα από τη διεκδίκηση της ένταξης της «θεραπείας» στους
ευρύτερους αγώνες για κοινωνική δικαιοσύνη, την επαναπροσδιορίζουν μέσα από
έννοιες όπως ρατσισμός, απώλεια δικαιωμάτων και επιδομάτων, σεξισμός,
οικονομική ανισότητα και επισφαλής στέγη. Σημαντική είναι επίσης η συμβολή
του διεθνούς δικτύου «Ακούγοντας φωνές» [Hearing Voices] στην
αποστιγματοποίηση των φωνών αλλά και στον αγώνα κατά της
αποϊδρυματοποίησης, τα οποία αποτελούν τον πυρήνα του έργου.
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Το έργο έγινε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος ERC
Consolidator Grant MUTE – Soundscapes of Trauma: Music, Sound, and the
Ethics of Witnessing. Το παρόν έργο χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο Έρευνας (ΕΣΕ) στο πλαίσιο του προγράμματος έρευνας και
καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Ορίζων 2020» (συμφωνία επιχορήγησης
αριθ. 101002720).

Η Άννα Παπαέτη είναι ερευνήτρια και επιστημονική υπεύθυνη του ερευνητικού
προγράμματος ERC Consolidator Grant Ηχοτοπία του τραύματος: μουσική,
ήχος και η ηθική της μαρτυρίας (MUTE – Horizon 2020) στο Εθνικό Ίδρυμα
Ερευνών. H έρευνά της εξετάζει το πλέγμα της μουσικής, του ήχου και της βίας



με έμφαση σε συνθήκες κράτησης, καθώς και τις τομές της πολιτικής, της
ηθικής και της αισθητικής. Έχει τελέσει μεταδιδακτορική ερευνήτρια «Μαρία
Σκλοντόφσκα Κιουρί» στο Πανεπιστήμιο του Γκέττιγκεν (2011–2014, FP7) και
στο Πάντειο Πανεπιστήμιο (2017–2019, Horizon 2020). Η έρευνά της έχει επίσης
υποστηριχθεί από τη Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD),
το Ίδρυμα Ωνάση και το Κέντρο Έρευνας Ανθρωπιστικών Επιστημών (ΚΕΑΕ).
Έχει δημοσιεύσει εκτενώς σε συλλογικούς τόμους και επιστημονικά περιοδικά,
ενώ συνεπιμελήθηκε δύο ειδικούς τόμους αναφορικά με τη χρήση της μουσικής
σε συνθήκες κράτησης. Έχει παρουσιάσει τη δουλειά της σε διεθνή συνέδρια και
εκθέσεις όπως η ντοκουμέντα 14. Η έρευνά της έχει αποτελέσει τη βάση για μια
σειρά από έργα όπως το podcast The Undoing of Music για το Museo Nacional
Reina Sofía (Μαδρίτη, 2019), αλλά και οι εγκαταστάσεις The Dark Side of the
Tune για την έκθεση «Hypnos» (Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, 2016) και Νέος
Παρθενώνας για την έκθεση «Ίασις» (Λουτράκι, 2019) τις οποίες δημιούργησε
μαζί με τον Νεκτάριο Παππά. Στο πλαίσιο του Transmissions Sound Art
Residency Exchange (Σύρος, Γυάρος, Βαρντό) δημιούργησε μαζί με την ηχητική
καλλιτέχνιδα Maia Urstad το συλλογικό έργο The birds (2022) το οποίο
αποτελείται από μια «συνομιλία» μεταξύ ποίησης (Παπαέτη) και ήχου (Urstad).
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