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Η Μαρίνα Αμπράμοβιτς 
(Марина Абрамовић), 

γεννημένη το 1946 στο Βελι-
γράδι, είναι εικαστική καλλι-
τέχνης σερβικής καταγωγής. 
Δραστηριοποιείται από τα μέσα 
της δεκαετίας του 1970 στην 
Performance Art, σε μια ακρο-
βατική του σώματος και της ψυ-
χής. Είναι γνωστή για τις παρα-
στάσεις της, οι οποίες ερευνούν 
τη σχέση μεταξύ καλλιτέχνη και 
κοινού, σε μια προσπάθεια να 
«ελευθερωθούν» και οι δύο, μα 
κυρίως για την έκθεσή της χω-
ρίς όρια σε κινδύνους χάριν της 
τέχνης που εκπροσωπεί. Όπως 
την ορίζει η ίδια, η performance 
art είναι η μεταφορά της αλή-
θειας επί σκηνής και όχι μια πα-
ράσταση θεατρικού τύπου.

Οι γονείς της ανήκαν στη γενιά 
της νέας, κομμουνιστικής Γιου-
γκοσλαβίας και κατά τη διάρ-
κεια του Δεύτερου Παγκοσμίου 
Πολέμου ήταν παρτιζάνοι του 
Τίτο, πολεμούσαν το φασισμό κι 
έχτισαν τα θεμέλια μιας κοινωνί-
ας που οι αρχές της βασίστηκαν 
στο σύνθημα «Αδελφότητα και 
Ενότητα». Ο πατέρας της Βότζα, 
στρατιωτικός, ανακηρύσσεται 
Εθνικός Ήρωας μετά τον πόλε-
μο, ενώ η μητέρα της, η Ντάνι-
τσα, στενή φίλη του Τίτο, μετά 
τον Πόλεμο έγινε ταγματάρχης 
στο στρατό και τη δεκαετία του 
1960 διατέλεσε διευθύντρια 
του Μουσείου Επανάστασης 
και Τεχνών στο Βελιγράδι. Παπ-
πούς της ο Πατριάρχης της Ορ-
θόδοξης Εκκλησίας της Σερβί-
ας, Βαρνάβας. Όταν ο πατέρας 
εγκατέλειψε την οικογένεια, η 
μητέρα της ανέλαβε τον πλήρη 
«στρατιωτικό έλεγχο» επιβάλ-
λοντας επιστροφή στο σπίτι 
πριν τις 10 το βράδυ, μέχρι τα 
29 χρόνια της.

Η Μαρίνα σπούδασε στην 
Ακαδημία Καλών Τεχνών στο 
Βελιγράδι και μεταπτυχιακές 
σπουδές στην Ακαδημία Καλών 
Τεχνών του Ζάγκρεμπ, Κροατία. 
Από το 1973 έως και το 1975, 
δίδασκε στην Ακαδημία Καλών 
Τεχνών του Νόβι Σαντ.

Το 1971 παντρεύτηκε τον 
Σέρβο καλλιτέχνη Νέσα Παρι-

ποβιτς με τον οποίο χώρισε το 
1976.  Στο Άμστερνταμ γνώ-
ρισε το γερμανό καλλιτέχνη 
Uwe Laysiepen, γνωστότερο 
ως Ulay (Ουλάι), με τον οποίο 
συνεργάστηκαν για περίπου 
μια δεκαετία. Μαζί προσπάθη-
σαν να προσδιορίσουν τα όρια 
της αγάπης και της συμβίωσης 
μέσω της ζωντανής αναπαρά-
στασης, προσπαθώντας παράλ-
ληλα να τοποθετήσουν την περ-
φόρμανς ως τέχνη ισάξια με τις 
υπόλοιπες. Σήμερα διαμένει και 
εργάζεται στη Νέα Υόρκη.

Η καλλιτέχνιδα διαμαρτυρή-
θηκε το 1997 για το σκληρό 
πόλεμο της χώρας της, πρώην 
Γιουγκοσλαβίας, με την περίφη-
μη περφόρμανς που απέσπασε 
το Χρυσό Λιοντάρι στη Bienale 
της Βενετίας. Στο έργο της αυτό 
η Αμπράμοβιτς καθισμένη 
πάνω σε ένα σωρό από κόκαλα 
(αγελάδας), τα οποία τα καθάρι-
ζε από τα αίματα βουρτσίζοντάς 
τα. Στο φόντο προβαλλόταν 
βίντεο με εικόνες της ίδιας και 
των γονιών της να τραγουδούν 
σέρβικα παιδικά τραγούδια, 
με σκληρό περιεχόμενο. Έτσι 
αποτύπωνε τα προσωπικά της 
βιώματα, το πέρασμα από την 
παιδική ηλικία στην ενηλικίω-
ση, την αγωνία για την τύχη της 
χώρας της, τον αποτροπιασμό 
για τον φονικότατο πόλεμο.

Το έργο στόχευε στη δημι-
ουργία αρνητικών εντυπώσεων 
στους θεατές. Η πρώτη αρνητι-
κή αίσθηση που δημιουργού-
νταν ήταν από την έντονη απο-
φορά του ωμού κρέατος στα 
κόκαλα. Η διάρκεια της αφό-
ρητης μυρωδιάς του αίματος 
από τις σάρκες των σφαγμένων 
ζώων, επί έξι ώρες καθημερινά, 
για πέντε ημέρες που κρατού-

σε το θέαμα, καθώς και η έκ-
φραση της Αμπράμοβιτς που 
θρηνούσε μέσα στο σκληρό 
οπτικοακουστικό περιβάλλον 
αποτελούσε μια σπαρακτική 
αντιπολεμική κραυγή. Η Τέχνη 
αποτελεί σανίδα σωτηρίας της 
μνήμης, για να μην περάσουν 
στη λήθη τα τραγικά λάθη της 
ανθρωπότητας, όπως αυτά που 
ταλάνισαν τη γειτονική χώρα, 
αλλά αφορούν όλους μας, για-
τί ό,τι συμβαίνει στους άλλους 
μπορεί να συμβεί και σε μας…

Τελευταία περφόρμανς ήταν 
το «Nude with Skeleton» (2002), 
όπου ήταν ξαπλωμένη με ένα 
σκελετό πάνω της.

Το 2011 παρουσιάζει την πα-
ράσταση «Η ζωή και ο θάνατος 
της Μαρίνας Αμπράμοβιτς». Με 
χιούμορ, λυρισμό και ταυτόχρο-
να συγκλονιστικές στιγμές από 
τη ζωή και το έργο της, με τον 
Γουίλιαμ Νταφόε σε ρόλο αφη-
γητή και εκλεκτούς τραγουδι-
στές, ευφάνταστα κοστούμια. 
Σχεδιάζει άψογα την κηδεία της 
στα τρία μέρη του κόσμου όπου 
έζησε (Βελιγράδι, Άμστερνταμ, 
Νέα Υόρκη), μία με πραγματικό 
πτώμα και δύο με ομοίωμα, με 
την άποψη ότι όπου ζεις, πεθαί-
νει ένα κομμάτι σου, δηλαδή η 
ίδια η ζωή σε θανατώνει.

Η Μαρίνα Αμπράμοβιτς με την 
καλλιτεχνική της δραστηριότη-
τα πολλές φορές κινδύνευσε, 
τραυματίστηκε από σκληρές 
πρακτικές της φλερτάροντας 

αρκετά με το θάνατο…, όπως 
στην πρώτη της παράσταση 
(1973) που κτυπούσε το μαχαίρι 
με ρυθμικές κινήσεις ανάμεσα 
στα δάκτυλα του χεριού της με 
αρκετά κοψίματα ή όταν έχασε 
τις αισθήσεις της (1975) από έλ-
λειψη οξυγόνου ανάμεσα στη 
φωτιά και τους καπνούς ενός 
φλεγόμενου αστεριού, ενώ οι 
θεατές για αρκετή ώρα δεν συ-
νειδητοποίησαν ότι η καλλιτέ-
χνιδα ήταν πράγματι λιπόθυμη, 
ώστε να της παράσχουν ιατρική 
βοήθεια…
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