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Πώς να τα κάνετε 
θάλασσα μεγαλοπρεπώς 

και να μετατρέπετε 
τα λάθη σας σε 

επιτυχημένες ιδέες

Ο ΕΡΙΚ ΚΈΣΕΛΣ είναι ο συνιδρυτής και διευθυντής 
δημιουργικού του διεθνούς και ανορθόδοξου 
πρακτορείου επικοινωνίας KesselsKramer κι έχει 
παραπάνω από 25 χρόνια εμπειρίας. Με γραφεία 
στο Άμστερνταμ, στο Λονδίνο και στο Λος Άντζελες, 
το KesselsKramer έχει δημιουργήσει καμπάνιες 
προώθησης για πολλούς σημαντικούς πελάτες, όπως: 
Diesel, Citizen M, Heineken, Nike, MTV, Hans Brinker 
Budget Hotel, Greenpeace και The Standard Hotel. 

Ο Κέσελς μπορεί να χαρακτηριστεί καλλιτέχνης, 
συλλέκτης, αναρχικός της διαφήμισης, γραφίστας 
και φωτογράφος. Έχει τιμηθεί με πολλά βραβεία, 
ενώ το 2012 του απένειμαν τον τίτλο του δημιουργού 
με τη μεγαλύτερη επιρροή στην Ολλανδία. 

Ως καλλιτέχνης, έφορος και συλλέκτης φωτογραφιών, 
ο Κέσελς έχει εκδώσει πολλά βιβλία με τη 
φωτογραφική δουλειά του, ενώ ο εκδοτικός οίκος 
KesselsKramer Publishing, που ιδρύθηκε το 2013, 
χαρακτηρίστηκε από την εφημερίδα Guardian 
ένα «θησαυροφυλάκιο του παραλόγου και 
του ξεκαρδιστικού».

Ο Κέσελς προφανώς αδιαφορεί για το καθωσπρέπει. 
Αντιθέτως, αναζητά συνεχώς το παράφωνο, 
το τετριμμένο και, κυρίως, τη διακοπή της 
τελετουργικής αρμονίας…

– Time

Είναι ένα άτομο με φοβερές ιδέες. Βλέπεις τις ιδέες 
να δραπετεύουν από το μυαλό του με τέτοιους ρυθμούς, 
που δεν ξέρω πώς καταφέρνει να τις ελέγχει.

– Martin Parr, φωτογράφος

Διαφημιστής, δημιουργικό ταλέντο, γκαλερίστας, 
συλλέκτης κι ένας ευφυής καλλιτέχνης με άψογο 
στιλ. Η προσέγγιση του Κέσελς στις τέχνες μπορεί να 
συγκριθεί με αυτήν ενός σύγχρονου ανθρωπολόγου…

– Vogue (Ιταλία)

Ο Κέσελς είναι ένας πραγματικός δημιουργός πέρα 
από τα συνηθισμένα. Ο παθιασμένος Ολλανδός 
ιντριγκάρεται από τα παράξενα και τα παράλογα της 
καθημερινής ζωής και ξέρει πώς να τα μετατρέψει 
σε συναρπαστικές διαφημιστικές εκστρατείες και 
επιτυχημένα εκδοτικά πρότζεκτ.

– TypoTalks, Βερολίνο

Έρικ Κέσελς

Έρικ Κέσελς

K
Ω

Δ
. 

Μ
Η

Χ
/Σ

Η
Σ

: 
1

8
9

3
5

Ε Σ Ε Ι Σ  Κ Ι  Ε Μ Ε Ι Σ  Π Α Ν Τ Α  Σ ’  Ε Π Α Φ Η

Eκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ
w w w . p s i c h o g i o s . g r

Ας το παραδεχτούμε, όλοι έχουμε αποτύχει κάποια 
στιγμή στη ζωή μας. Ίσως όχι παταγωδώς, αλλά, 
με κάποιον τρόπο, όλοι τα έχουμε κάνει θάλασσα.

Η κοινή λογική λέει ότι η αποτυχία δεν είναι καλό 
πράγμα, είτε πρόκειται για μικρή αναποδιά είτε για ολική 
καταστροφή. Αν κάτι έχει αποτύχει, κάποιος θα βρεθεί 
σε μπελάδες. 

Κι αν στην πραγματικότητα τα λάθη που οδηγούν 
στην αποτυχία είναι πρώιμες ενδείξεις επιτυχίας; 

Το βιβλίο αυτό μιλάει για τη γενναιότητα της αποτυχίας. 
Για το πώς να εμπνέεσαι από τα λάθη σου και όχι να 
μετανιώνεις γι’ αυτά. Για το πώς να ριψοκινδυνεύεις να 
εξευτελιστείς παντελώς, προκειμένου να δημιουργήσεις 
κάτι απόλυτα μοναδικό.

Ποιος ξέρει τι μπορεί να αποκαλύψει αυτή η ριζοσπαστική 
σκέψη; Τα αποτελέσματα θα σας καταπλήξουν – η αληθινή 
πρωτοτυπία δεν μπορεί να προβλεφθεί. Ό,τι κι αν 
συμβεί, στο τέλος της μέρας μπορείτε να χαλαρώσετε 
και να σκεφτείτε: Δεν πέτυχα. Ε, και;
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Ας το δεχτούμε,
όλοι αποτύχαμε.
Ίσως όχι σε 
μεγάλο βαθμό,
αλλά με κάποιον 
τρόπο, σχήμα ή 
μορφή τα κάναμε 
θάλασσα.
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Και με εξαίρεση την περίπτωση να είστε αθεράπευτα νάρ-
κισσος, πιθανόν να έχετε χαρακτηρίσει τον εαυτό σας απο-
τυχημένο μια κάποια φορά.

Συνεπώς τι εννοούμε όλοι όταν λέμε ότι κάτι ή κάποιος εί-
ναι αποτυχημένος;

Ο ορισμός που δίνει το λεξικό είναι έλλειψη επιτυχίας. Με 
άλλα λόγια, οτιδήποτε από την γκάφα έως την καταστροφή 
κι όλα τα ενδιάμεσά τους.

Τι συμβαίνει, όμως, αν πάρουμε αυτή την κοντόφθαλμη άπο-
ψη της αποτυχίας και την ξεψαχνίσουμε; Τι θα γίνει αν φαντα-
στούμε ξανά την αποτυχία ως μιαν από τις πιο σίγουρες οδούς 
που οδηγούν στη δημιουργική επιτυχία αντί στον δρόμο της 
απωλείας; Ίσως τα σφάλματα και οι περιστάσεις που συνερ-
γούν για να δημιουργήσουν την αποτυχία δεν είναι ο θανάσι-
μος εχθρός σας, αλλά στην ουσία αποτελούν τα βασικά συστα-
τικά για να παραχθεί κάτι καινούργιο και συναρπαστικό.

Αν υπάρχει κάτι που με δίδαξε η τριαντάχρονη σταδιοδρομία 
μου στον δημιουργικό κλάδο, αυτό είναι ότι κανένας δεν έχει 
ανοσία στην αποτυχία. Ενδεχομένως να είσαι ευφυής και επι-
τυχημένος, όμορφος και ταλαντούχος, αλλά κανένας δεν μπο-
ρεί να εξευμενίζει για πάντα τους θεούς της επιτυχίας.

Σχεδόν όλοι όσοι κάποια φορά επιχείρησαν κάτι έχουν ιστο-
ρικό αποτυχημένων προσπαθειών, απορριπτικών επιστολών, 
καθώς και αναμνήσεων ότι κάποιοι τους παρέκαμψαν και 
τους αγνόησαν.

Προσωπικά; Εγώ τα έχω κάνει θάλασσα ως καλλιτέχνης και 
σχεδιαστής. Τα έχω κάνει θάλασσα ως καλλιτεχνικός διευ-
θυντής. Τα έχω κάνει θάλασσα ως φωτογράφος, επιμελητής 
και συντηρητής. Αν δοκίμασα κάτι, τα έχω κάνει θάλασσα.

Έζησα δεκαετίες παρακολουθώντας –και βοηθώντας– με-
γάλα διαφημιστικά γραφεία να προβάλουν τις «χλιαρές» εκ-
δοχές τους για την τελειότητα. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά τον 
δρόμο που ακολουθεί η συμβατική σοφία προς την πλήξη 
την οποία προκαλεί τη γελοιοποίηση: ανιαρά κτίρια, ανια ρές 
αφίσες, ανιαρά σχέδια, ανιαροί άνθρωποι.

Το να αποφεύγεις τα λάθη με το να μην αναλαμβάνεις ρί-
σκα μπορεί να μην επισύρει τη μήνιν του αφεντικού ή του 
πελάτη σου, αλλά δεν οδηγεί ούτε σε πολλούς επαίνους. 
Πάρα πολύ συχνά το να κινούμαστε εκ του ασφαλούς οδη-
γεί σε πλήθη αστραφτερών, ατσαλάκωτων και πλαδαρών 
«αδρανοποιημένων» ατόμων.

Αυτές οι σημαντικές και ασήμαντες καταστροφές στις οποίες 
αναφέρομαι δεν είναι μόνο μαθησιακές εμπειρίες –μετά τις 
οποίες διορθώνονται τα λάθη, ρυθμίζονται εκ νέου τα όργα-
να, καταστρώνονται εξαρχής προγράμματα σπουδών– αλλά 
είναι αυτές ακριβώς οι πρώτες επαφές με την επιτυχία.

Και δεν είμαι ο μόνος που εγκαταλείπω την ανούσια επιδίω-
ξη της τελειότητας. Στις επόμενες σελίδες συγκέντρωσα με-
ρικά από τα αγαπημένα μου έργα καλλιτεχνών και φωτογρά-
φων, ερασιτεχνών και αυτοδίδακτων, που δρέπουν τη δόξα 
της ατέλειας, της απαξίωσης των κανόνων και μας δείχνουν 
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ότι το σωστό μπορεί να είναι λάθος, το κακό μπορεί να είναι 
καλό, κι όταν όλα σού λένε να στρίψεις δεξιά, μπορεί να σε 
εξυπηρετήσει καλύτερα το να στρίψεις αριστερά.

Αυτό είναι ένα βιβλίο με θέμα να έχεις το κουράγιο να απο-
τυγχάνεις θεαματικά όταν η εναλλακτική περίπτωση είναι η 
ανιαρή συμμόρφωση και οι πληκτικές ιδέες. Έχει ως θέμα 
την απόρριψη του ασφαλούς και του αναμενόμενου υπέρ 
του συναρπαστικού και του άγνωστου.

Το βιβλίο αυτό είναι αφιερωμένο στην τέχνη του να κάνεις 
λάθη.
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Η πλήρης και ολική 
αποτυχία όταν η επιτυχία 
ήταν εύκολο να έρθει. 

Η παταγώδης 
αποτυχία
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Τα λάθη σου 

μπορούν 
να αλλάξουν 

τον κόσμο.

Τα μικρά λάθη είναι κομμάτι της καθημερινής ζωής. Σχημα-
τίζουμε λάθος αριθμό τηλεφώνου. Ξεχνάμε να πληρώσου-
με έναν λογαριασμό. Προσφωνούμε κάποιον συνάδελφο με 
λάθος όνομα. Τα λάθη αυτά είναι ασήμαντα, αναπόφευκτα 
και λάθη που ξεχνιούνται στη στιγμή.

Ξέχασέ τα για λίγο, κι ας φανταστούμε την κολοσσιαία, την 
καταστροφική αποτυχία. Το σφάλμα που βλέπεις και από 
το διάστημα. Την αποτυ χία που είναι τόσο τρομακτική, ώστε 
προηγείται ένας ανατριχια στικός επιθετικός προσδιορισμός.

Η παταγώδης αποτυχία.

Η παταγώδης αποτυχία είναι μια γκάφα που κάνει στόματα να 
μένουν ανοιχτά, έντερα να ανακατεύονται και αυτοκρατορίες 
να καταρρέουν. Αυτές είναι οι γκάφες που καταστρέφουν 
καριέρες και ηθικό. Αν αποτυπωθούν σε βίντεο, η αποτυχία 
θα εξαπλωθεί σαν φωτιά σε αχυρώνα στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης και θα καταλάβει μια ειδική, περίοπτη θέση.

Αλλά η παταγώδης αποτυχία δεν είναι πάντα μια καταστρο-
φή που δεν μπορεί να μετριαστεί ούτε ο χώρος που ανήκει 
αποκλειστικά στους αποτυχημένους. Όπως είπα στην αρχή, 
ανοσία δεν έχουν ούτε οι πιο επιτυχημένοι.

Πάρτε για παράδειγμα την Apple, την εταιρεία-υπόδειγμα 
σε θέματα επιτυχιών. Όταν η Apple κυκλοφορήσει κάποιο 
 προϊόν που αποτυγχάνει –παταγωδώς ή με άλλον τρόπο– 
είναι κάτι τόσο ασυνήθιστο, ώστε η Γη σταματάει να περι-
στρέφεται γύρω από τον άξονά της, σχηματίζονται αυτόμα-
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τα ομάδες υποστήριξης από «μάγους της τεχνολογίας», 
επενδυτές κοιτάζουν με δέος και με στόμα ανοιχτό. Συνέβη το 
2012, όταν ο διευθύνων σύμβουλος της Apple, ο Στιβ Τζομπς, 
έβγαλε τους χάρτες της Google απ’ όλες τις συσκευές της 
Apple και ανέθεσε στην ομάδα του την κατασκευή του την 
εξαρχής κατασκευή του χάρτη του κόσμου.

Μετά έφτασαν οι πρώτες κριτικές.

Η απόπειρα της Apple να χαρτογραφήσει τον κόσμο οδήγη-
σε στο να ανεβαίνουν δρόμοι σε τοίχους κτιρίων, ολόκλη-
ροι πύργοι να λιώνουν στα πεζοδρόμια και αυτοκινητόδρο-
μοι να μετατρέπονται σε σχέδια οριγκάμι.

Αυτή ήταν μια παταγώδης αποτυχία.

Το φιάσκο αυτό ενδέχεται, παρ’ όλα αυτά, να οδηγήσει σε κά-
ποια μελλοντική επιτυχία. Φαίνεται απίθανο, αλλά το μέλ-
λον είναι αβέβαιο, τέτοια πράγματα είναι μη προβλέψιμα, 
ενώ έχει συμβεί και στο παρελθόν. 

Το 1993 η Apple κυκλοφόρησε με πολλές τυμπανοκρου σίες 
το Newton, έναν ακριβό και ογκώδη φορητό υπολογιστή που 
αποκαλούσε «προσωπικό ψηφιακό βοηθό». Ήταν το πρώτο 
PDA. Γελοιοποιήθηκε από τις κριτικές, ενώ οι καταναλωτές το 
χαρακτήρισαν υπερβολικό, ακριβό και περιττό. Ήταν μια πα-
ταγώδης αποτυχία πριν από άλλες παταγώδεις αποτυχίες.

Αλλά ελάχιστοι από αυτούς που κορόιδεψαν την αστοχία της 
Apple συνειδητοποίησαν ότι η συσκευή αυτή θα άνοιγε τον 
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δρόμο για την επανάσταση των smartphones και των tablets, 
γεγονός που θα οδηγούσε το περιοδικό Wired να επαινέσει 
μετά θάνατον το Newton PDA ως «προφητική αποτυχία».

Όπως παρατήρησε ο αρθρογράφος Γουίλιαμ Γκας, «μερικές 
φορές συμβαίνουν ατυχήματα, και γεννιέται μια καλλονή». 
Πράγματι γεννήθηκε μια καλλονή από το άσχημο Newton.

Μιας κάποιας μορφής γαστρονομική καλλονή γεννήθηκε κι 
όταν ένας εξαρτημένος από τη μορφίνη χημικός αναζητού-
σε το ελιξίριο το οποίο θα τον απάλλασσε από ένα πρόβλη-
μα χρήσης ουσιών που τον «σκότωνε». Αλλά αντί γι’ αυτό, 
έγινε ο τυχερός χημικός που δημιούργησε την κόκα κόλα.

Ο ιατρικός κόσμος άλλαξε οριστικά όταν ο καθηγητής Γουίλ-
σον Γκρέιτμπατς κατασκεύασε μια συσκευή που θα κατέ-
γραφε τους καρδιακούς παλμούς. Εισήγαγε λάθος ηλεκτρική 
αντίσταση κι έμεινε να παρακολουθεί τη συσκευή που παλλό-
ταν, σταματούσε, παλλόταν πάλι, σαν καρδιά. Ο βηματοδότης 
ήταν μια αποτυχία που τελικά θα έσωζε εκατομμύρια ζωές.

Αυτές οι ιστορίες δεν είναι ασυνήθιστες. Και παρέχουν ένα 
σημαντικό μάθημα: μην καταπιέζεις τις ιδέες σου ελπίζο-
ντας να αποφύγεις μια παταγώδη αποτυχία, επειδή το βι-
βλίο των εφευρέσεων είναι γεμάτο από όμορφα λάθη.

Επειδή κάτι δεν πέτυχε τον σκοπό για τον οποίο δημιουργή-
θηκε και οι αρχικοί υπολογισμοί σας έπεσαν έξω κατά μερι-
κές μοίρες, δε σημαίνει ότι το απροσδόκητο αποτέλεσμα δε 
θα οδηγήσει σε κάτι που θα είναι προϊόν ευφυέστατης ιδέας. 
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επιτυχημένα εκδοτικά πρότζεκτ.

– TypoTalks, Βερολίνο
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Eκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ
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Ας το παραδεχτούμε, όλοι έχουμε αποτύχει κάποια 
στιγμή στη ζωή μας. Ίσως όχι παταγωδώς, αλλά, 
με κάποιον τρόπο, όλοι τα έχουμε κάνει θάλασσα.

Η κοινή λογική λέει ότι η αποτυχία δεν είναι καλό 
πράγμα, είτε πρόκειται για μικρή αναποδιά είτε για ολική 
καταστροφή. Αν κάτι έχει αποτύχει, κάποιος θα βρεθεί 
σε μπελάδες. 

Κι αν στην πραγματικότητα τα λάθη που οδηγούν 
στην αποτυχία είναι πρώιμες ενδείξεις επιτυχίας; 

Το βιβλίο αυτό μιλάει για τη γενναιότητα της αποτυχίας. 
Για το πώς να εμπνέεσαι από τα λάθη σου και όχι να 
μετανιώνεις γι’ αυτά. Για το πώς να ριψοκινδυνεύεις να 
εξευτελιστείς παντελώς, προκειμένου να δημιουργήσεις 
κάτι απόλυτα μοναδικό.

Ποιος ξέρει τι μπορεί να αποκαλύψει αυτή η ριζοσπαστική 
σκέψη; Τα αποτελέσματα θα σας καταπλήξουν – η αληθινή 
πρωτοτυπία δεν μπορεί να προβλεφθεί. Ό,τι κι αν 
συμβεί, στο τέλος της μέρας μπορείτε να χαλαρώσετε 
και να σκεφτείτε: Δεν πέτυχα. Ε, και;
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