
EK∆OΣEIΣ ΠΛEΘPON
Mασσαλίας 20α Aθήνα, τηλ. 210-3645057, fax. 210-3641260

e-mail. plethron@otenet.gr, www.plethronbooks.gr

SSttuuaarrtt  HHaallll

ΤΤοο  έέρργγοο  ττηηςς  ααννααππααρράάσστταασσηηςς
µετάφραση-επιστηµονική επιµέλεια: Πηνελόπη Πετσίνη

Η αναπαράσταση, η παραγωγή δηλαδή νοήµατος µέσω της

γλώσσας, του Λόγου και της εικόνας, κατέχει κεντρική θέση

στις πολιτισµικές σπουδές. Στο εισαγωγικό αυτό κείµενο ο

Stuart Hall παρουσιάζει κατανοητά και συ γκροτηµένα τον

τρόπο που οι εικόνες, η γλώσσα και ο Λόγος λει τουρ γούν ως

συστήµατα αναπαράστασης. Ο Hall αναλύει την αναπαράσταση

ως σηµασιοδοτική πρακτική σε διαφορετικά κοινωνικά και

θεσµικά συ γκείµενα, θέτοντας ερωτήµατα που αφορούν τη

σχέση της αναπαράστασης µε το νόηµα, τη γνώση και την

εξουσία. Συνδυάζοντας εικονογρα φη µένα πα ραδείγµατα µε

δραστηριότητες και επιλεγµένα αναγνώσµατα, από τον Roland

Barthes ως τον Ernesto Laclau και τη Chantal Mouf fe, το βιβλίο

αποτελεί µο ναδικό βοήθηµα για διδάσκοντες και φοιτητές των

πολι τισµικών σπουδών και άλλων σχετικών γνωστικών πεδίων.
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ΠΠώώςς  σσχχεεττίίζζεεττααιι  ηη  ααννααππααρράάσστταασσηη  µµεε  ττοονν  πποολλιιττιισσµµόό  κκααιι  τταα  ννοοήήµµαατταα;;  ΜΜίίαα  χχρρήήσσηη  ττοουυ  όόρροουυ  µµεε  ββάάσσηη  ττηηνν  κκοοιιννήή  λλοογγιικκήή  έέχχεειι  ωωςς  εεξξήήςς::
««ΑΑννααππαα  ρράάσστταασσηη  εείίννααιι  ηη  χχρρήή  σσηη  ττηηςς  γγλλώώσσσσααςς  γγιιαα  νναα  πποούύµµεε,,  σσεε  κκάάπποοιιοονν  άάλλλλοονν  ήή  νναα  ααννααππααρραασσττήήσσοουυµµεε  κκάάττιι  ααππόό  ττοονν  κκόόσσµµοο  µµεε
ννόόηηµµαα»»..  [[……]]  ΠΠώώςς  σσυυννδδέέεειι  ηη  ααννααππααρράάσστταασσηη  ττοονν  πποο  λλιιττιισσµµόό  µµεε  ττηη  γγλλώώσσσσαα  κκααιι  τταα  ννοοήήµµαατταα;;  ΓΓιιαα  νναα  εεξξεερρεευυννήήσσοουυµµεε  ααυυττήήνν  ττηη  σσύύνν  --
δδεεσσηη  θθαα  εεξξεεττάάσσοουυµµεε  κκάάπποοιιεεςς  θθεεωωρρίίεεςς  γγιιαα  ττοο  ππώώςς  ηη  γγλλώώσσσσαα  χχρρηησσιιµµοοπποοιιεείίττααιι  γγιιαα  νναα  ααννααππααρραασσττήήσσεειι  ττοονν  κκόόσσµµοο..  ΘΘαα  εεσσττιιάάσσοουυµµεε
σσεε  ττρρεειιςς  δδιιαακκρριιττέέςς  θθεεωωρρίίεεςς::  ττηη  θθεεωωρρίίαα  ττηηςς  αανντταα  ννάάκκλλαασσηηςς,,  ττηη  θθεεωωρρίίαα  ττηηςς  ππρρόόθθεεσσηηςς κκααιι  ττηηνν  κκοοννσσττρροουυ    ξξιιοο  ννιισσττιικκήή θθεεωωρρίίαα..  ΜΜήήππωωςς
ηη  γγλλώώσσσσαα  ααππλλάά  αα  νντταα  νναακκλλάά  έένναα  ννόόηηµµαα  πποουυ  ήήδδηη  υυππάάρρχχεειι  σσττοονν  κκόόσσµµοο  ττωωνν  ααννττιικκεειιµµέέννωωνν,,  ττωωνν  ααννθθρρώώππωωνν  κκααιι  ττωωνν  γγεεγγοοννόόττωωνν  ((θθεεωωρρίίαα
αα  ννττααννάάκκλλαασσηηςς));; ΜΜήήππωωςς  εεκκφφρράάζζεειι  µµοοννάάχχαα  ααυυττόό  πποουυ  θθέέλλεειι  νναα  ππεειι  οο  οοµµιιλληηττήήςς,,  σσυυγγγγρρααφφέέααςς  ήή  ζζωωγγρράάφφοοςς,,  µµοοννάάχχαα  ττοο  ννόό  ηηµµαα  πποουυ
ααυυττόόςς  ήή  ααυυττήή  εεππιιθθυυµµεείί  νναα  µµεεττααδδώώσσεειι  ((θθεεωωρρίίαα  ττηηςς  ππρρόόθθεεσσηηςς));; ΉΉ  µµήήππωωςς  ττοο  ννόόηηµµαα  κκαα  τταασσκκεευυάάζζεεττααιι  εεννττόόςς  κκααιι  µµέέσσωω  ττηηςς  γγλλώώσσσσααςς
  ((κκοονν  σσττρροουυξξιιοοννιισσττιικκήή θθεεωωρρίίαα));;  ((SSttuuaarrtt  HHaallll))

O Stuart Hall (1932-2014), κοινωνιολόγος και πολιτικός ακτιβιστής, υπήρξε από τους ιδρυτές της βρετανικής πολιτισµικής θεωρίας
(µαζί µε τους Richard Hoggard και Raymond Williams), γνωστής ως Bermingham School of Cultural Studies. Tη δεκαετία του 1950
ίδρυσε το περιοδικό New Left Review και µετά από πρόσκληση του Hoggart εργάστηκε στο πανεπιστήµιο του Mπέρµινγχαµ, στο
Kέντρο Σύγχρονων Πολιτισµικών Σπουδών, του οποίου αργότερα διετέλεσε και διευθυντής. Kατά τη διάρκεια της εργασίας του στο
Kέντρο διεύρυνε τους σκοπούς των πολιτισµικών σπουδών εντάσσοντας σ’ αυτές φυλετικά ζητήµατα και τη µελέτη του (κοινωνικού)
φύλου. Eπίσης βοήθησε στη συµπερίληψη της µελέτης του έργου σηµαντικών γάλλων θεωρητικών, όπως ο Michel Foucault κ.ά.


