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Η αληθινή ιστορία στην οποία βασίζεται η καινούρια δουλειά του Αλέξανδρου Ψυχούλη, 

διαδραματίστηκε τον Μάιο 2003 σε ένα super market της Ιερουσαλήμ. Πρόκειται για τη βομβιστική 

επίθεση αυτοκτονίας της Ayat Al Akra, της δεκαοχτάχρονης Παλαιστίνιας που πρόσθεσε τον εαυτό 

της στον κατάλογο των γυναικών μαρτύρων που  συνειδητά διαλέγουν το χώρο μιας δημόσιας 

αγοράς για να διαμελιστούν βίαια ως έσχατη πράξη διαμαρτυρίας. 

Ο Αλέξανδρος Ψυχούλης συλλέγει λεπτομέρειες για την επίθεση αυτοκτονίας μέσα από το 

Δίκτυο. Ξετυλίγει το άυλο κουβάρι της πληροφορίας κάνοντας μια αυθαίρετη μεταφορά στον υλικό 

κόσμο. Το αποτέλεσμα είναι μια γιγάντια δαντέλα. Ένα ανατιναγμένο super market κατασκευάζεται 

από το ξετύλιγμα ενός ροζ κορδονιού. Κατεστραμμένα ράφια, απομεινάρια καταναλωτικών 

προϊόντων και ανθρώπινα μέλη, όλα φτιαγμένα από το ίδιο υλικό, συνθέτουν τα μοτίβα της έκθεσης 

και της ιδιότυπης αυτής δαντέλας. 

Ας πούμε ότι πρόκειται απλά για μια γυναίκα που μπαίνει στο super market σίγουρη πως δεν 

θέλει να ψωνίσει απολύτως τίποτε. Θα μπορούσε να βρίσκεται εκεί απλά γιατί το ένστικτο της 

τροφοδότριας την κάνει να αισθάνεται πως ο χώρος αυτός είναι η προέκταση της γυναικείας φύσης 

της. 

Όπως και να ‘χει, το γεγονός ότι μια γυναίκα μπαίνει στο super market και δεν ψωνίζει, 

αποτελεί μια πληροφορία που θα άξιζε να σταθείς. Πόσο μάλλον όταν η γυναίκα αυτή είναι μία 

όμορφη 18χρονη Παλαιστίνια ζωσμένη εκρηκτικά . 

Στο τελευταίο αυτό έργο του ο Αλέξανδρος Ψυχούλης γυρίζει προσωρινά την πλάτη σε 

οτιδήποτε ψηφιακό και καταπιάνεται με μια εξαντλητική χειροναξία, δίνοντας μια υλική και ταυτόχρονα 

υπερβατική διάσταση σε ένα συμβάν που μοιάζει να χρειάζεται τη σωματικότητα για να πιστοποιηθεί. 

Συνήθως για τον χρήστη του Internet η έννοια της ταχύτητας γίνεται αυτοσκοπός. Κάθε πληροφορία 

δεν αποτελεί παρά γέφυρα για την επόμενη πληροφορία. Διαδοχικά κλικ ακυρώνουν την αλήθεια 

κάθε αναφοράς σε όφελος της ατέρμονης  και ασώματης κίνησης. Εδώ όμως υπάρχει μια επώδυνη 

στάση, μια τρικλοποδιά στην ταχύτητα της μετάδοσης, η επίκληση του χρόνου συναισθησίας. 

Στο Body Milk μπορείς να συναντήσεις τις εμμονές που διαπερνούν το σύνολο του έργου του 

Αλέξανδρου Ψυχούλη. Σωματικότητα, βιολογική φθορά, συσσωρευμένη βία. Αυτό που αιωρείται 

δραματικά όμως στη νέα αυτή εγκατάσταση, είναι το αίνιγμα του εθελούσιου διαμελισμού μιας 

γυναίκας μέσα σε ένα χώρο κατανάλωσης. 

 

 


