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Η τέχνη είναι ένας ελιγμός ευτυχίας ώστε να μπορούμε να υπάρχουμε κάπως αναπαυτικά δυστυχισμένοι    Νίκος Καρούζος
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Alejandra Pizarnik: 
έντρο της ρτέμιδος

«Εδώ ζούμε με το ένα χέρι στον λαιμό. Ότι 
τίποτα δεν είναι δυνατό ήδη το γνώριζαν 
εκείνοι που ανακάλυψαν βροχές και έπλε-
ξαν λέξεις με την οδύνη της απουσίας. Γι’ 
αυτό στις προσευχές τους υπήρχε ένας 
ήχος χεριών ερωτευμένων με την ομίχλη»

νος ικρούτσικος  
ίλτος ασχαλίδης

Ο μουσικός θίασος και οι ρήτορές του 
έμοιαζαν να αποτελούν μέρος μιας προχει-
ροστημένης υπόθεσης… Εξαίρεση ο Θύμιος 
Παπαδόπουλος στα πνευστά, που κάνει το 
κλαρίνο να κλαίει, το σαξόφωνο να σπαρά-
ζει και το φλάουτο να χορεύει μπροστά στα 
μάτια σου

Α Σ   Θ ατροο ιτιστι ς επι ο ς  α α ύτερα της εβδομάδας

Η Πολιτιστική Πρωτεύουσα της 
Ευρώπης - Πάφος2017 παρουσιάζει το  
µουσικό έργο της τραγωδίας «Πέρσες» 
του Αισχύλου από το Κέντρο Παραστα-
τικών Τεχνών ΜΙΤΟΣ στο πλαίσιο των 
«Ηρω-ισµών».

Μια σειρά δράσεων από το Κέντρο 
Παραστατικών Τεχνών ΜΙΤΟΣ παρου-
σιάστηκε στην Πάφο µε αρχή τον Μάρ-
τιο του 2016, µε την παρουσίαση του 
προγράµµατος «Ηρω-ισµοί», την πρώ-
τη επίσηµη παρουσίαση του βιβλίου 
«Songs of My Neighbours», µε παράλ-
ληλες δράσεις για παραστάσεις σε σχο-
λεία, αλλά και την παράσταση «Ήµουν 
η Λυσιστράτη_Εκτός» στην αποµονω-
µένη περιοχή του Μουττάλου. Οι δρά-
σεις των «Ηρω-ισµών» σχεδιάστηκαν 
ώστε να ενθαρρύνουν την κινητικότη-
τα, την ανταλλαγή και τον κοινωνικό 
διάλογο, µέσα από την καλλιτεχνική 
δηµιουργία. 

Το διετές αυτό project σε συνερ-
γασία µε το Grotowski Institute στην 
Πολωνία, στο πλαίσιο της Πολιτιστι-
κής Πρωτεύουσας της Ευρώπης - 
Wroclaw 2016, συνεχίζει τις δράσεις 
του µε ένα residency στην Πολωνία 
µαζί µε άλλους καλλιτέχνες από την 
Ελλάδα και την Πολωνία, για να ανα-
πτύξουν από κοινού τα Χορικά της αρ-
χαίας ελληνικής τραγωγίας «Πέρσες» 
του Αισχύλου.

Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται 
στον θρήνο του Άλλου, των εχθρών, 
των ηττηµένων Περσών µέσα από το 
αρχαίο λυρικό µέτρο των Χορικών 
στην Αρχαία ελληνική. Η βαθιά θλίψη 
του αντρικού Χορού είναι προφανής, 
στην αρχή εµφανίζεται ως ανησυχία 
για την ήττα των περσικών στρατευµά-
των και στη συνέχεια επιβεβαιώνεται 
πως όλα έχουν χαθεί. Μέσα από τους 
«Πέρσες», ο Αισχύλος επιτρέπει στο 
αθηναϊκό κοινό, στους νικητές, να µοι-
ραστούν τη συλλογική θλίψη. 

Το έργο «Πέρσες του Αισχύλου - Χο-
ρικά» είχε πρεµιέρα στις 16 Σεπτεµβρί-
ου στο Wroclaw, Grobla στο Grotowski 
Institute και στις 23 Σεπτεµβρίου στο 
Εθνογραφικό Μουσείο Πάφου.

Η τελευταία δράση του προγράµµα-
τος «Ηρω-ισµοί» θα πραγµατοποιηθεί 
τον Απρίλιο του 2017 µε τη θεατρική 
παράσταση «Πέρσες» του Αισχύλου, 
σε σκηνοθεσία Λούκα Βαλέβσκι και 
σκηνικό Έλενας Κοτασβίλη και Αλέξη 
Βαγιανού. 

∆ηµιουργική οµάδα: Λούκας Βα-

λέβσκι (Καλλιτεχνική επιµέλεια). 
Γιώργος Ονησιφόρου, Στέφανος Φίλος, 
Mieczyslaw Litwinski, Daniel Monski, 
Λούκας Βαλέβσκι (Ηθοποιοί, Μουσι-
κοί). Κωνσταντίνος Μελίδης (Έρευνα). 
Έλενα Kotasvili, Αλέξης Βαγιανός (Ει-
καστική επιµέλεια).

Συντονισµός προγράµµατος «Ηρω-
ισµοί»: Έλενα Αγαθοκλέους

Σχεδιασµός οπτικής ταυτότητας: 

Άντρια Χριστοφόρου
Βοηθός παραγωγής: Κωσταντίνα 

Peter

23 Σεπτεµβρίου 2016, Εθνογραφικό 
Μουσείο Πάφου 20:30

Είσοδος ελεύθερη
Facebook Event: https://

www.facebook.com/
events/1439867912697062/
permalink/1444240952259758/

ρσες  του Αισ ύ ου  ορι ά 
στο  αι στην Α

Ιδιοκτησία: κδο ικός ίκος ίας η ο ία δ  Υπεύθυνος  Έκδοσης: ι άλης Παπαδόπουλος, Βοηθός Υπεύ-
θυνη  Έκδοσης: αρία η ά, Συνεργάτες: Κ α ί ος  ι  Παπα α α ίου, ιά ης ελια αίος, ο ί-
ος Πα α  ι ρ ος καρος πα πα άκης  ρυ ό ε ις α ηπα α ,  ί ος ρι οδο λου  ρ ος 
ι άλαρος, άριος δά ου, Ηλεκ. Ταχυδρομείο:  

Απαγορεύεται αυστηρώς η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική 
ή κατά προτίμηση ή κατά διασκευή απόδοση του περιεχομένου (κειμένου ή φωτογραφίας) 
με οποιονδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ηχογράφηση ή άλλο, χωρίς τη γραπτή 
έγκριση ή άδεια του εκδότη κδο ικός ίκος ίας η ό ια δ.

1
ης α άπης ο ο ά ι 

Το Τρίο Λεβάντε έχει ετοιμάσει ένα 
μουσικό αφιέρωμα στους σπουδαί-
ους σύνθετες της Σμυρναίικης σχο-
λής. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 
τραγούδια και οργανικά. Την επιμέ-
λεια της συναυλίας υπογράφει ο Πέ-
τρος Λαζάρου. Πέμπτη, 22 Σεπτεμ-
βρίου, 20:30, Πολιτιστικό Κέντρο Πα-
νεπιστημίου Κύπρου.

ρ ος η αίος
Ο Χρήστος Θηβαίος κάτω από το 
φως του φεγγαριού της «Μικρής Σα-
λαμίνας», στο Πάρκο γλυπτικής του 
Φίλιππου Γιαπάνη, θα μας χαρίσει μια 
αξέχαστη βραδιά με τις καλύτερες 
στιγμές της δισκογραφίας του, αλλά 
και καινούργια τραγούδια σε πρώτη 
παρουσίαση! Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρί-
ου, 20:30.

 
Η Art Seen Projects παρουσιάζει την 
ατομική έκθεση της Alison Turnbull 
με τίτλο «Cloud Diagram». Επιμέλεια: 
Μαρία Στάθη. Εγκαίνια: Παρασκευή, 
23 Σεπτεμβρίου, 19:30 - 21.30. Δι-
άρκεια: 23.09-04.11. Περισσότερες 
πληροφορίες: 99624090.

κο ει  Π ρα
Η «Σκοτεινή Πέτρα», το βραβευμέ-
νο έργο του Αλμπέρτο Κονεχέρο, πα-
ρουσιάζεται για πρώτη φορά στην 
Κύπρο, σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου 
Ασπιώτη, από το Πανεπιστήμιο Κύ-
πρου και την Πρεσβεία της Ισπανίας 
το Σάββατο, 24 Σεπτεμβρίου, 18:00 
& 21:00, στο Θέατρο Δέντρο. Πλη-
ροφορίες: 22894356.
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Κ πριο
ά α

Ιδεοσκόπιο - Χρυσόθεμις Χατζηπαναγή
 ΣΕΛΙΔΑ 15
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ι  ουσείου θηση
Το Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας 
σχεδίασε πλούσιο πρόγραμμα σε τρία μέρη, 
τα οποία και αντιστοιχούν σε τρεις κατηγορί-
ες εκδηλώσεων

πό τη έλμα ώς
το οντγκόμερι...
Επτά ταινίες επιχειρούν να ξορκίσουν τα 
ρατσιστικά φαντάσματα της Αμερικής σε 
μια μεγάλη, κινηματογραφική πορεία δια-
μαρτυρίας

ίκανδρος αββίδης, 
Where I stand
Η μοίρα της καλλιτεχνικής δημιουργίας 
αφορά τον χειρισμό από τους δημιουρ-
γούς της. Οι δημιουργοί είναι λίγοι, οι 
εκτελεστές πολλοί

 ό η α  πρα ά
υ η εις ε ο   

Επιθυμεί πια κανείς διακαώς νέους τρόπους δημιουργίας της πραγματικότητας
 ΣΕΛΙΔΑ 16

ευ ωσ α   εβ ντειο ημοτι ό ουσε ο Θ ατρο  οσοδού α

Σατιρι ό Θ ατρο  Σο ο ατοπεριπ τειες

ορός  Visibility

To Act Theater και η Ευρωγνώση 
µετά από επτά χρόνια, και µετά τη 
µεγάλη τότε επιτυχία, ανεβάζει ξα-
νά στην Παιδική Σκηνή του το έργο 
«Η Τοσοδούλα» του Hans Christian 
Andersen. Με την Έλια Ιωαννίδου 
και µε µια καταπληκτική οµάδα 
ηθοποιών, όλα είναι έτοιµα για να 
προσφέρουν στους µικρούς φίλους 
µια «Τοσοδούλα» ξεχωριστή, που 
θα την αγαπήσουν! Ένα έργο µε 
πλούσιο θέαµα, που συνδυάζει την 
κινηµατογραφική µε τη θεατρική 

τέχνη, υπέροχα κοστούµια και πο-
λύ χορό και τραγούδι! 

Λαµβάνουν µέρος οι: Έλια Ιωαν-
νίδου, Ιωάννα Πολυνείκη, Εύρος 
Βασιλείου, Ροδούλα Ιωάννου, Ρα-
φαέλλα Γεωργίου, Στέφανος Σωτη-
ρίου.

Το έργο θα κάνει πρεµιέρα σή-
µερα Κυριακή στις 11.00 το πρωί, 
ενώ οι παραστάσεις θα δίδονται 
κάθε Κυριακή στις 4.00 µ.µ. Για 
πληροφορίες και κρατήσεις στο 
96602603.

Η Παιδική Σκηνή του Σατιρικού Θε-
άτρου θα παρουσιάσει φέτος το παι-
δικό έργο που έγραψαν η Μαρίνα 
Βρόντη και ο Βαλεντίνος Κόκκινος. 
H σκηνοθεσία είναι του Μάριου Κα-
κουλλή και η πρωτότυπη µουσική 
της Χριστίνας Αργύρη. Στα τριάντα 
τρία χρόνια λειτουργίας του το Σατι-
ρικό Θέατρο παρουσιάζει κάθε χρό-
νο υψηλής αισθητικής παραστάσεις 
για παιδιά, µε στόχο όχι απλώς να τα 
ψυχαγωγήσει, αλλά να φέρει σε επα-
φή τα παιδιά µε σηµαντικά κείµενα, 
να τους γνωρίσει την τέχνη του θεά-
τρου, να τα γαλουχήσει µε σηµαντι-
κά µηνύµατα και να καλλιεργήσει τη 
θεατρική παιδεία. Πιστό στο ραντε-
βού του και φέτος µε τα νηπιαγωγεία 
- δηµοτικά και των δύο κύκλων, ετοί-

µασε, για τη θεατρική περίοδο 2016-
2017, το έργο «Σοκολατοπεριπέτει-
ες» των Μαρίνας Βρόντη και Βαλε-
ντίνου Κόκκινου, εµπνευσµένο από 
το «Τσάρλι και το Εργοστάσιο Σοκο-
λάτας» του Ρόαλντ Νταλ. Μια φαντα-
σµαγορία χρωµάτων και µουσικής 
περιβάλλει όλη την παράσταση, ενώ 
προβολές µε εξωτικά τοπία, δέντρα 
γεµάτα σοκολάτες και γλυκά, καταρ-
ράκτης από σοκολάτα, ένα γυάλινο 
ασανσέρ και οι µικροί νάνοι Τσόκο-
Λόκο µεταφέρουν τους θεατές σε 
ονειρικούς κόσµους. Πρεµιέρα: σή-
µερα Κυριακή, 18 Σεπτεµβρίου. Πα-
ραστάσεις: Κάθε Κυριακή στις 10.30 
το πρωί. Χώρος: Κεντρική Σκηνή 
Σατιρικού Θεάτρου. Κρατήσεις/Πλη-
ροφορίες: 22421609 και 22312940.

H Νέα Κίνηση διοργανώνει για 
δεύτερη συνεχή χρονιά το πρό-
γραµµα Visibility σε συνεργασία 
µε το Εγκώµιο Πολιτιστικό Κέ-
ντρο. Το πρόγραµµα Visibility 
προσκαλεί παραστάσεις περφόρ-
µανς και χορογραφικών έργων 
που δεν έχουν ώς σήµερα παρου-
σιαστεί στην πόλη της Λευκωσίας, 
δίνοντας έτσι την ευκαιρία στους 
χορογράφους, χορευτές και περ-
φόρµερ να προβάλουν τη δουλειά 
τους, ώστε το κοινό της πόλης να 
παρακολουθήσει έργα τα οποία 

δεν είχε την ευκαιρία να δει ακό-
µη εντός της πόλης. Πρόθεση της 
Ν.Κ. είναι να διευρύνει στο µέλλον 
το πρόγραµµα αυτό και σε άλλες 
πόλεις (Λεµεσό, Πάφο, Λάρνακα) 
που µπορούν να φιλοξενήσουν µια 
τέτοια διοργάνωση, στηρίζοντας 
έτσι την κινητικότητα και προ-
βολή παραστάσεων σύγχρονου 
χορού και περφόρµανς. Είσοδος: 
5 ευρώ. Οι παραστάσεις αρχίζουν 
στις 20:30. Πληροφορίες και κρα-
τήσεις: 22781104, info@neakinisi.
com, www.neakinisi.com.

ο Λεβέντειο ∆ηµοτικό Μου-
σείο Λευκωσίας πιστεύο-
ντας ακράδαντα στη «∆ιά 
Μουσείου Μάθηση» µε 
όλη την ευρύτητά της, σχε-

δίασε πλούσιο πρόγραµµα σε τρία µέ-
ρη, τα οποία και αντιστοιχούν σε τρεις 
κατηγορίες εκδηλώσεων. 

Το πρώτο µέρος παρουσιάζει το 
γενικό πρόγραµµα του Μουσείου, µε 
το οποίο ανακοινώνονται οι νέες προ-
γραµµατιζόµενες εκθέσεις και άλλες 
εκδηλώσεις γενικού ενδιαφέροντος 
για το υπόλοιπο 2016. Σ’αυτό ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον παρουσιάζει η φετινή ετή-
σια διάλεξη εις µνήµην Κωνσταντίνου 
Λεβέντη, µε θέµα τον ιδιωτικό βίο της 
Ρωµαϊκής Ανατολής µέσα από ψηφι-
δωτές απεικονίσεις.

Στις 30 Νοεµβρίου 2016 θα πραγ-
µατοποιηθούν τα εγκαίνια της έκθεσης 
«Νύφες στο Λεβέντειο: παράδοση και 
µόδα από την Ελλάδα και την Κύπρο». 
Η έκθεση θα παρουσιάσει νυφικά φο-
ρέµατα από τον ελλαδικό και κυπριακό 
χώρο µέχρι το 1974.  

Για τον ∆εκέµβριο του 2016 το Μου-
σείο αναγγέλλει έκθεση -έκπληξη µε 

σπάνιες κούκλες από τη συλλογή της 
Αλέκας Οικονόµου-∆ηµητριάδου.

Το δεύτερο µέρος παρουσιάζει ειδι-
κό πρόγραµµα εκδηλώσεων που πραγ-
µατοποιούνται στο πλαίσιο της τρέχου-
σας  περιοδικής έκθεσης του Μουσείου 
«Της παράδοσης το νήµα: δαντέλες και 
δαντελωτά κεντήµατα της Κύπρου». Πε-
ριλαµβάνει προβολή ντοκιµαντέρ, δια-
λέξεις και ειδικές ξεναγήσεις. Το ντοκι-
µαντέρ «Το Λευκαρίτικο Κέντηµα: πριν 
χαθούν οι µνήµες» του Πασχάλη Πα-
παπέτρου, µε επιστηµονική σύµβουλο 
την ερευνήτρια Τζούλια Αστραίου-Χρι-
στοφόρου και η διάλεξη της ερευνήτρι-
ας Αντρούλας Χατζηγιασεµή «Λευκα-
ρίτικο κέντηµα: τέχνη και παράδοση», 
προτίθενται να ξεδιπλώσουν σε βάθος 
το νήµα της παράδοσης για το πολυσύν-
θετο δαντελωτό κέντηµα του τόπου µας 
καθώς και η διάλεξη «Από το ξεφτιστό 
κέντηµα στη δαντέλα: οι µεταφορτώσεις 
µιας τεχνικής» που θα δοθεί από την Ξέ-
νια Πολίτου, Επιµελήτρια Συλλογής Νε-
οελληνικού Πολιτισµού του Μουσείου 
Μπενάκη

Το τρίτο µέρος έχει τίτλο «Μάθηση, 
∆ηµιουργία και Παιχνίδι». Περιλαµ-

βάνει εκπαιδευτικές δραστηριότητες, 
εργαστήρια κεντητικής τέχνης, κερα-
µικής τέχνης, φωτογραφίας και ειδικά 
εκπαιδευτικά προγράµµατα αφιερωµέ-
να σε οικογένειες µε παιδιά αλλά και 
σε σχολικές οµάδες. Ο Οκτώβριος, ως 
µήνας εκπαιδευτικών προγραµµάτων 
στο Λεβέντειο Μουσείο, έχει γίνει  θε-
σµός µετά την περσινή επιτυχία. Φέτος 
το πρόγραµµα έχει εµπλουτιστεί µε 
εργαστήρια φωτογραφίας, πηλού και 
κεντητικής.  Η έναρξη θα πραγµατοποι-
ηθεί στις 2 Οκτωβρίου 2016, 10:30, µε 
το νέο ειδικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα 
για οικογένειες µε παιδιά «Η Λήδρα, ο 
Λέδρος και ο θαυµαστός κόσµος των 
δαντελωτών κεντηµάτων». Όλες οι εκ-
δηλώσεις και προγράµµατα του Λεβέ-
ντειου ∆ηµοτικού Μουσείου Λευκω-
σίας προσφέρονται δωρεάν στο πλαίσιο 
της κοινωνικής πολιτιστικής και εκ-
παιδευτικής του προσφοράς. 

Περισσότερες πληροφορίες:
+357 22661474, 22661475 
info@leventismuseum.org.cy
Facebook: Leventis.Museum
Ιστοσελίδα: leventismuseum.org.

cy, ή ιστοσελίδα του ∆ήµου Λευκωσίας

ιά ουσε ου ά ηση
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αρουσ αση  ια ήττες και προδοσίες που πληθαίνουν και απανωτ  μου δίνουν κτυπήματα, σε εγρήγορση
βρίσκομαι να εντοπίσω, να πετ ω από τους στίχους μου μελοδραματισμούς, ασ ειες και μισές αλήθειες

ο ιτισμι ο  ετεωρ τες  ε τον ωνσταντ νο Α  ι  απα ανασ ου
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ίναι γνωστό στον χώρο των 
ποιητών-δηµιουργών, που 
συχνά πυκνά σχολιάζουν 
παρασκηνιακά ή ανοικτά 
κι ελεύθερα το σινάφι, πως 

η επίσηµη κριτική στον ελληνικό χώ-
ρο δεν φηµίζεται για τα αντανακλαστι-
κά της. Εξαιρώ, φυσικά, την Κύπρο: 
είµαι πλέον πεπεισµένος για τις πρα-
κτικές της αναφυλαξίας -µιας ελεεινής 
κάµπιας- που χρόνια ασκούν ακατονό-
µαστοι/ακατονόµαστες στο «χαλλου-
µόνησο», για να µην γράψω κάτι άλλο 
κι έχουµε θέµα µε λιβέλους. Άραγε, 
ποιος κριτικός, λοιπόν, λογοτεχνίας δι-
ακυβεύει την «αναίρεση-ανακοπή-έφε-
ση-αναθεώρηση-αναψηλάφηση» (έτσι 
για να χρησιµοποιήσω και νοµικούς 
όρους, που αφορούν στα ένδικα µέσα) 
της «Ερωτικής Σχολής της Θεσσαλο-
νίκης» (Νίκος-Αλέξης Ασλάνογλου, 
Γιώργος Ιωάννου, Ντίνος Χριστιανό-
πουλος), αποδίδοντας -και σθεναρά 
κατοχυρώνοντας- την (απαραίτητη η 
επανάληψη) «Ερωτική Σχολή» της 
Αλεξάνδρας Μπακονίκας; Κι αυτό το 
ρωτώ, χωρίς να υποβιβάζω το έργο 
των προαναφερθέντων ποιητών. Του-
ναντίον, µάλιστα, εκτιµώ το σηµαντικό 
έργο τους και µε τη σειρά που τους ανα-
φέρω. Κι αν ο οµοφυλοφιλικός ερωτι-
σµός που αντιπροσωπεύουν οι τρεις 
Θεσσαλονικείς ποιητές είναι ο ένας 
πόλος ενός µαγνήτη, ο άλλος είναι, αδι-
απραγµάτευτα για τον γράφοντα, αυτός 
του ετεροφυλοφιλικού ερωτισµού της 
κυρίας Μπακονίκας.

 Θυµάµαι, πριν δυο-τρία χρόνια (θέ-
λω να σας «γελάσω»), η κυρία Μπακο-
νίκα, είχε επισκεφτεί το νησί (µαζί µε 
άλλους δηµιουργούς της Θεσσαλονί-
κης) προσκεκληµένη από την Ένωση 
Λογοτεχνών Κύπρου. Σαφέστατα η πα-
ρουσία της πέρασε στο ντούκου. Κάτι 
χαζοφωτογραφίες, κάτι επιδερµικά 
δελτία Τύπου, κάτι, εικάζω, παραδό-
πιστα τραπεζώµατα των κουµπάρων 
συµπατριωτών µου. Καλά, όσον αφορά 
στην ποίηση και ιδιαίτερα στην ποίηση 
της κυρίας Μπακονίκας, ένας Θεός ή 
διάβολος ξέρει αν έχουν «ενσκήψει» οι 
δήθεν επαΐοντες σ’ αυτήν.

Κι επειδή το πνεύµα των γραµµά-
των που χαράζω, µέσα απ’ αυτήν τη 
στήλη, εύδροµα πλέει για άλλη µια φο-
ρά συγκρουσιακά… δεν έχω να κρύ-
ψω κάτι: Την κυρία Μπακονίκα τη 
γνωρίζω προσωπικά. Με τιµά χρόνια 
(ακριβώς δέκα), µε την ποίησή της, µε 
την αποστολή βιβλίων της (που έχει 
αντιληφθεί ότι δεν θα βρεθούν κάποια 
στιγµή στις προθήκες παλαιοβιβλιο-
πωλείων), µε τις επιστολές της, µε τις 
πολύτιµες αφιερώσεις της. Και πάντα 
η συνοµιλία µας, εάν τύχει και της τη-
λεφωνήσω ή της στείλω ηλεκτρονι-

κό µήνυµα, πάντα στον πληθυντικό 
ευγενείας που µόνο µία ατόφια Ελλη-
νίς από «γαλάζιο κοίτασµα» κι από 
πηγή… αντιλαµβάνεται πως πρέπει 
να χειριστεί. Μάλιστα, όταν της είπα 
πόσο µε ενόχλησε που δεν µου τηλε-
φώνησε όταν βρέθηκε στη Λευκωσία, 
δεν δίστασε να µου πει πως: «Έχετε 
δίκαιο, κύριε Ρεούση» (ναι, ο Ρεούσης 
είναι ο Παπαθανασίου και ο Παπαθα-
νασίου ο Ρεούσης). 

Ας είναι, γράµµατα ψείρες για τους/
τις (λογοκρισία)ψυχους/(λογοκρισία)
ψυχες δηµιουργούς της νήσου. Εδώ, µι-
λάω για και µε την Ποίηση της κυρίας 
Μπακονίκας. Έτσι, «κωπηλατώντας» θα 
σας εκθέσω κάποια εργοβιογραφικά της 
στοιχεία και στη συνέχεια θα «αγκυρο-
βολήσω», όσο µου επιτρέπει ο αριθµός 
των λέξεων που δεσµεύοµαι να καλύ-

πτω κάθε Κυριακή, σε κάθε µία από τις 
ποιητικές της συλλογές-νησίδες. Κι αυ-
τό, πάντα µε τον απαράβατο κανόνα (που 
βάζω τον ορθόδοξο χριστιανικό Σταυρό 
µου να τηρήσω) του Οδυσσέα Ελύτη: 
«Το φάσµα ωστόσο του εξοπλισµένου µε 
νυστέρια δοκιµιογράφου, που εξοντώνει 
το πλάσµα που αγαπά µόνο και µόνο για 
να του κάνει ανατοµία, έφτανε για να µε 
σταµατήσει».

Φυσικά, η κυρία Μπακονίκα δεν 
έχει ανάγκη από τα γραφόµενά µου. 
Έχουν γράψει, ασχοληθεί και συνεχί-
ζουν να το πράττουν άλλοι/άλλες για 
την περίπτωσή της. Τη φρυκτωρία µου 
-που συντηρώ ως κόρη οφθαλµού- ανά-
βω, κι ένα µήνυµα… ελεύθερο… τής, 
από ψυχής, στέλνω… από το έσχατο 
τούτο «ηµισεληνιασµένο» ή «ηµισέλη-
νο» ελληνικό νησί. Ας θυµηθώ, πριν 
προχωρήσω, κι αυτό που γράφτηκε 
-κάπου/κάπως/κάποτε- για τον Λόρ-
κα: «Ο εθνισµός είναι µέσα στη φύση 
του δηµιουργού, όχι µέσα στις προθέ-
σεις του». Είµαι δύσκολος, απλός -όχι 
όµως συνηθισµένος-, ιδιόρρυθµος κι 
αχώνευτος άνθρωπος… άνθρωπος επα-
ναλαµβάνω, πλάσµα… το ξέρω, κι εσείς 
αγαπητοί/αγαπητές αναγνώστες/ανα-
γνώστριες… τι, ε!, τι;

Curriculum Vitae in brevis
Γεννήθηκε το 1951 στη Θεσσαλονίκη, 
όπου και ζει. Σπούδασε δύο χρόνια 
στην Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου 
Πανεπιστηµίου, χωρίς να ολοκληρώ-
σει τις σπουδές της. Εργάστηκε ως κα-
θηγήτρια Αγγλικών. Πρώτη φορά δη-
µοσίευσε ποιήµατά της στο περιοδικό 
«∆ιαγώνιος» το 1983. Είναι µέλος της 
Εταιρείας Συγγραφέων, καθώς και της 
Εταιρείας Λογοτεχνών Θεσσαλονίκης. 

Ποιήµατά της δηµοσιεύθηκαν στα 
περιοδικά: «Τραµ», «Παρατηρητής», 
«Εντευκτήριο», «Λέξη», «Ένεκεν», 
«Παρέµβαση», «Πανδώρα», «Ρεύµατα», 
«δέκατα», «Πάροδος», «Γραφή». Το έρ-
γο της παρουσιάστηκε στο Συµπόσιο 
Ποίησης στην Πάτρα το 1994. Επίσης, 
το 1996 προσκεκληµένη από το Ίδρυ-
µα Ελληνικού Πολιτισµού στο Λονδίνο 

µαζί µε άλλους οµότεχνούς της, συµµε-
τείχε στο Συµπόσιο για τη σύγχρονη Ελ-
ληνική Λογοτεχνία, όπου και παρουσιά-
στηκε το έργο της. Εκτός από την αγγλι-
κή µετάφραση επιλεγµένων ποιηµάτων 
της µε τον τίτλο «Lovers and Lairs», που 
κυκλοφόρησε στο Νέο ∆ελχί, ποιήµατά 
της έχουν µεταφραστεί στα γερµανικά, 
σουηδικά και αλβανικά.

Εργογραφία: «Ανοικτή Γραµµή», 
εκδ. ∆ιαγώνιος, Θεσσαλονίκη,1984, «Το 
Γυµνό Ζευγάρι», εκδ. ∆ιαγώνιος, Θεσ-
σαλονίκη, 1990, «Lovers and Lairs», 
Τranslated by R. Scorza, New Delhi, 
Samkaleen Prakashan, India, 1992, 
«Θείο Κορµί», εκδ. ∆ιαγώνιος, Θεσσα-
λονίκη, 1994, «Μαυλιστικά», εκδ. Μπι-
λιέτο, Παιανία, 1997, «Παρακαταθήκη 
Ηδυπάθειας», εκδ. Εντευκτηρίου, Θεσσα-
λονίκη, 2000, «Πεδίο πόθου», εκδ. Με-
ταίχµιο, Αθήνα, 2005, «Ηδονή και Εξου-
σία», εκδ. Μεταίχµιο, Αθήνα, 2009, «Το 
τραγικό και το Ληµέρι των Αισθήσεων», 
εκδ. Σαιξπηρικόν, Θεσσαλονίκη, 2012.

οικ  ρα   
Ποιήµατα βιωµένα και χαραγµένα την 
περίοδο 1979-1983. Η ποιητής (για να 
θυµηθούµε και το «Εγώ, η άνθρωπος» 
της Ζωής Καρέλλη) παρατηρεί «Τα πο-

Αλεξάνδρα Μπακονίκα
Η ερωτι ή σ ο ή μ ας ποιήτριας
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δήλατα» των ερωτευµένων, εισχωρεί κι 
εκτίθεται αβίαστα στην ερωτική ποίηση 
που αποφασίζει να -µε διαβήτη και µοι-
ρογνωµόνιο- χαράξει στην ίσαλο, «Ανοι-
κτή Γραµµή» της. Πνεύµα καθάριο, λό-
γος καθαρόαιµα ερωτικός, γράµµατα 
και λέξεις καθηµερινές, αποκαλυπτικές 
αισθήσεις. Αφήνω τον Ρενέ Σαρ να µι-
λήσει για την πρώτη ποιητική συλλο-
γή της Μπακονίκα: «Εδώ η αρσενική 
εικόνα ακούραστα κυνηγά τη θηλυκή, 
και το αντίθετο. Όταν καταφέρουν να συ-
ναντηθούν, εκεί είναι ο θάνατος του δη-
µιουργού και η γέννηση του ποιητού» 
και «Κατά τη δύση, οι εκχωµατώσεις. 
Όλο και πιο πλατείς αρραβώνες βλεµµά-
των». Σελίδα 29, ποίηµα «Κινήσεις µέσα 
στην οµίχλη», οι δύο πρώτες στροφές: 
«Η υγρασία γίνεται πιο έντονη το πρωί,/
κάτι σαν πάχνη που θολώνει/όταν κοι-
τάξεις στον καθρέπτη/τις λεπτοµέρειες 
και την ασκήµια που συνήθισες.//Είναι 
βαριά τα λόγια, και πιο πολύ όταν οι άν-
θρωποι/γίνονται ανυπόφοροι,/κι είναι 
µια ζωή µετρηµένη/που αλλάζει,/αν κι 
αυτό πρέπει κάποτε/να το αποδείξεις.». 
Κι αυτό γιατί: «∆εν σε αφάνισε ο έρω-
τας,/όταν για το κορµί βαθιά εντός µας/
καταιγισµοί λυσσοµαχούν.» (σελ. 28, 
ποίηµα, «Η σύγκριση»).

ο υ ό ευ άρι  
Ποιήµατα της περιόδου 1984-1987. Συ-
νέχεια, συνέπεια, πειθαρχία… κι αχρεί-
αστο το όνοµα της δήθεν θεάς του έρω-
τα «Αφροδίτης» -στο φινάλε ή στην αρ-
χή, Θεά (µε κεφαλαίο) για µένα η «Σαπ-
φώ». «Το Γυµνό Ζευγάρι» είναι αυτό, κι 
αρκούµαι να σας µεταφέρω το ποίηµα, 
«Το µολύβι», σελ. 39: «Ο περίεργος τρό-
πος που κρατάς/το µολύβι µ’ ερεθίζει./
Νιώθω την πίεσή σου στο χαρτί,/την 
αφή σου στην άκρη./Τα δάκτυλά σου 
έχουν υπόσταση/και σχήµα κι είναι 
µπλεγµένα/γύρω απ’ το µολύβι/σαν 
τον πόθο που τρέφει/την ψυχή µου./
Ακόµη κι όταν γράφεις χύνεται ορµή».

   
Η δυσεύρετη ανθολογία της ποιήτριας 
στην αγγλική γλώσσα, τυπωµένη στο 
Νέο ∆ελχί. Ένα ποίηµα στην αγγλική, 
µια και τα ελληνικά µας, ώρες-ώρες, 
σ’ αυτόν τον τόπο αγγίζουν ή υπερβαί-
νουν τα όρια του σολοικισµού: «You 
want to startle me/You want to win 
me/So you mingle with your many 
friends./And from a corner where I can 
watch/You demonstrate how well you 
manage/And how well you distinguish 
yourself/With antics and talk./The 
heat which possesses your body is/For 
my pleasure tonight», page 43.

 
είο Κορ ί  

Ποιήµατα της περιόδου 1987-1990. 
Στρατοκόπος της εποχής της/µας, η 
Μπακονίκα, στην Ποίηση του Έρω-
τα, που ‘ναι πολιτική, κοινωνική και 
πράξη. Τι να τα κάνεις τα τοπωνύµια, τα 
καλολογικά στοιχεία κι άλλα χαζά ανέ-
ραστων φιλολογίσκων. Σελίδα 39, ποί-
ηµα, «Οι θαµώνες στο στέκι»: «Σκαρφα-
λωµένο στην αρχή του δάσους/κάτω 
από ψάθες και πολύχρωµα λαµπιόνια,/
ήταν το στέκι που έχει θέα/το βουνό 
και τη θάλασσα./Με ανοιχτές αγκάλες 
µε υποδέχτηκαν/όταν ανέβηκα· µαζί 
τους άρχιζε η σύναξη της νύχτας.//Εκεί 
στο πιο όµορφο µπαλκόνι, ήσουν και 
ήµουν η σάρκα που γυαλίζει/και υπο-

βάλλει· η σάρκα που εξευγενίζει/χαίρε-
ται, και µαθαίνει να πεθαίνει».  

αυλι ικά  
Τα περίφηµα οκτασέλιδα των εκδόσε-
ων «Μπιλιέτο». Οκτώ, µόλις, τα ποιή-
µατα. Μόνο και µόνο οι τίτλοι των ποι-
ηµάτων της σχηµατίζουν ένα µακρο-
σκελή στίχο. Τεχνίτης της Ποίησης, η 
κυρία Μπακονίκα, που έχει ξεπεράσει 
κι αυτή την όποια τεχνική: «Μαυλιστι-
κά συστέλλεται ηµίφως στο επίκεντρο 
αγκάλιασµα διάπλαση παρένθεση η άλ-
λη όψη.». Κι ο άνδρας… «Παρένθεση»: 
«Με ρωτάει αν είναι φαντασιώσεις/ή 
βιώµατα όσα ερωτικά καταγράφω/στα 
ποιήµατά µου/κι αυτό σαν µία παρέν-
θεση, καθώς διακριτικά µε φλερτάρει. 
Ευχάριστα έρχεται η συµπεριφορά του, 
τονώνει τη φιλαρέσκειά µου», σελ.7. 

Παρακα α κη
δυπά ειας  

Αρχή νέου αιώνα. ∆υναµικά εισέρχεται, 
κι έτοιµη… ένας «δουλεµένος, ο ‘ταγιαρι-
σµένος’, όπως λένε, αδάµαντας… » (Οδυσ-
σέας Ελύτης). Όχι για να αποστοµώσει, 
όχι για να πικάρει, όχι για να εντυπωσι-
άσει… µονάχα η αλήθεια της πραγµατι-
κότητας και η πραγµατικότητα της αλή-

θειας. Σελίδα 14, ποίηµα «Πρόσωπο µε 
πρόσωπο», καταληκτικός στίχος: «Συ-
νειδητά οδηγούµαι στο ίδιο µοτίβο στα 
ποιήµατά µου». Σελίδα 40, ποίηµα «∆εξί-
ωση», που το αφιερώνω στις κάλπισσες 
ποιήτριες της νήσου: «‘Καυλόφλογα µου 
προκαλείς/όπως στέκεσαι δίπλα µου,/
και σαν µπουρλότο µε διαπερνάει./Οι 
πόρτες µας στο ξενοδοχείο είναι κοντά,/
έλα στο δωµάτιό µου το βράδυ/να γίνου-
µε ζευγάρι’./Της το ψιθύρισε στη λαµπρή 
δεξίωση/όπου ήταν προσκαλεσµένοι ως 
τιµώµενα πρόσωπα,/κι έπρεπε να συνα-
ντήσουν/σοβαροφανείς διπλωµάτες, 
τραπεζιτικούς/κι άλλα επιφανή µέλη 
της κοινότητας».

Πεδίο Πό ου  
Η επαφή µου, µ’ αυτό το βιβλίο της κυ-
ρίας Μπακονίκας, σηµατοδοτεί και την 
αρχή της βαθιά ποιητικής κι ανθρώπι-
νης επικοινωνίας µας. Είχε την καλο-
σύνη να µου το ταχυδροµήσει, από τη 
Θεσσαλονίκη, τον ∆εκέµβριο του 2006. 
Έτσι, σχεδόν δέκα χρόνια από τότε, το 
µόνο που επιτρέπω στον εαυτό µου είναι 
να καταγράψει ό,τι έχω υπογραµµίσει, 

ορθά γεωµετρηµένα και στην ευθεία, 
µε χάρακα ή ρήγλα και µολύβι: σελ.7, 
«η στύση του κλεισµένη στο παντελόνι 
του/σκληρή σαν πέτρα»-σελ. 8, «Εξου-
σία µου η τόση εύνοιά τους»-σελ. 12, «Βι-
βλία για έκδοση»-σελ. 14, «Λογαριασµό, 
τελικά, δίνει κανείς στον εαυτό του»-σελ. 
15, ποίηµα «Ανθρώπινη φύση», το πα-
ραθέτω ολόκληρο, µια και µου υπενθυ-
µίζει τον τόπο που ζω: «Αναγκαστικά 
µέσα στο ίδιο περιβάλλον/τούς έζησα 
από κοντά:/τη µοχθηρή και ανάλγητη 
εγωπάθειά τους,/τη µανία τους να κα-
ταδυναστεύουν άγρια,/τα µυστικά τους 
εγκλήµατα./Τέτοια καθάρµατα»-σελ.18, 
«από τις περιστάσεις η σχέση µας εφή-
µερη/και ήδη στο τέλος της, δύο βράδια 
πλαγιάσαµε µαζί,/ό,τι έδωσε κι ό,τι πή-
ρε ο καθένας./Από εκεί και πέρα ούτε 
σε ξέρω ούτε µε ξέρεις»-σελ. 21, «Οι δυο 
µας στη βέσπα»-σελ. 22, «Μανιωδώς 
σε αποκρυπτογραφώ/η ιδιοσυγκρασία 
σου και τα µάτια σου ερωτόληπτα»-σελ. 
25, «Απόψε για να γίνει κάτι, και για να 
µε προσέξεις,/πρέπει να σε ικετέψω και 
να προσπέσω,/να σου εξοµολογηθώ την 
καύλα µου»-σελ. 41, «Οι άγριες φωνές 
τους ξέθαβαν βαθιά µου τραύµατα/από 
αδυσώπητη βία και βαναυσότητα/που 
έχω υποστεί στη ζωή µου».

δο  και ου ία  
Αρχή η εικόνα του εξώφυλλου, πίνα-
κας του Egon Schiele: «Female nude 
lying on her stomach». Κι είναι, αν µε 
ρωτάς: «Klimt ή Schiele;»… Schiele! 
Κάτι σαν το: «Θεοδωράκης ή Χατζιδά-
κις;»… Χατζιδάκις! Τους τίτλους, µό-
νο, των τριάντα έξι ποιηµάτων παρα-
θέτω από τον πίνακα περιεχοµένων, 
κι αυτό γιατί κι οι τίτλοι, στίχοι εί-
ναι… ποίηµα, σχηµατίζουν: «Σάββατο 
πρωί», «Έφοδος», «Οι αποχρώσεις», 
«Μετάνοιες», «Το παιχνίδισµα», «Το 
γεγονός», «Τα ξεσπάσµατα», «Αντιζη-
λία», «Το χαρτοµάντιλο», «Βακχικό 
παραλήρηµα», «Το Μάθηµα», «Λίγες 
ώρες», «∆ιαπάλη», «Η περίπτωση», 
«Χαρακτήρας», «Τα δεδοµένα», «Εµ-
φάνιση», «Γιορτή», «Πάθος», «Ξεχώ-
ριζε», «Καλοκαίρι 1985», «Εκ των 
πραγµάτων», «Σκηνικό», «∆ωµάτιο 
σε πανσιόν», «Τοπογραφία», «Μυστι-
κά θέµατα», «Επιθετικότητα», «Στην 
πορεία του χρόνου», «Η σχέση µε τον 
χώρο», «Ο κόµπος στο χτένι», «Όσο 
ποτέ άλλοτε», «Ζευγάρι», «Το υπό-
στρωµα», «Η Αλβανίδα», «Όσα δεν 

κρύβονται», «Τα χαµόγελα». 

ο ρα ικό και ο η ρι
 ι ε  

Στο διαδίκτυο υπάρχει οπτικογραφη-
µένη η παρουσίαση τού, µέχρι στιγ-
µής, τελευταίου -είµαι σίγουρος όχι 
έσχατου- βιβλίου της κυρίας Μπακο-
νίκας. Αναζητήστε το, ακούστε προσε-
κτικά τα λόγια της ποιήτριας. «Το τρα-
γικό» αφορά στην κοινωνία «και το 
ληµέρι των αισθήσεων» στο ερωτικό. 
Έτσι, για να πάψουν να λένε αυτοί που 
το ‘χουν συνήθεια να τοποθετούν τα-
µπέλες, να κατηγοριοποιούν αβρόχοις 
ποσίν, να περιχαρακώνουν τους/τις 
ποιητές… στο «µαντρί» του «ακατοίκη-
του» νου τους. Οι στίχοι στην πρόταξη 
του κειµένου αυτού, είναι από το ποίη-
µα, «Τα κτυπήµατα», σελ. 26, και δεν, 
σαφώς, τοποθετήθηκαν εκεί τυχαία. 
Μάλλον δεν κατάφερα και πολλά, σ’ 
αυτήν µου την εύδροµη πλεύση, στην 
ποίηση της κυρίας Μπακονίκα. Τι να 
καταφέρω, άλλωστε; Πάντως στις συλ-
λογές-νησιά της έριξα/ρίχνω καραβό-
σκοινο κι έδεσα/δένω στο ντόκο της 
Ποίησής της, και µε την άγκυρά µου 
«φονικά» ριγµένη στα σπλάχνα µου. 
∆ύο ποιήµατά της παραθέτω, που το 

πρώτο µάς αφορά άµεσα και το δεύτε-
ρο -εάν άλλαζα το αρσενικό γένος σε 
θηλυκό- το αφιερώνω σε µια καρδιά-
αγκινάρα, µιας κόρης που µου ‘χει 
στοιχειώσει την ΨΥΧΗ. 

Σελίδα 27, ποίηµα, «Τα κεράσια»: 
«Λόγια µιας µετανάστριας από τη Γε-
ωργία:/ ‘∆ούλευα µέρα νύχτα στο σπίτι 
µιας ηλικιωµένης./Μαρτύρησα εκεί 
µέσα,/συνεχώς µε ταπείνωνε./Όσο κι 
αν το βγάζω από το µυαλό µου επανέρ-
χεται./Θυµάµαι πήρε κεράσια σ’ ένα 
πιάτο για να φάει,/άφηνε στην άκρη τα 
µαραµένα./’’Αυτά είναι δικά σου’’, µου 
είπε, όταν τελείωσε,/δείχνοντας τα µα-
ραµένα,/τα σχεδόν σκάρτα που έµει-
ναν./Ταπείνωση από µέρα σε µέρα’». 

Σελίδα 45, ποίηµα, «Βιτρίνα»: «Πέ-
ρασες µπροστά από την οµήγυρη/και 
άρχισες τα χαµόγελα,/τις χειραψίες µε 
όλους,/µοίραζες φιλοφρονήσεις/-τόσο 
ευγενικός και εγκάρδιος.//Για µένα αυ-
τά τα χαµόγελα και οι διαχύσεις σου/
ψεύτικη βιτρίνα./Μόνο εγώ ήξερα τις 
κατάπτυστες αθλιότητές σου,/και τι 
στυγνό µούτρο ήσουν./Να έφευγες αµέ-
σως, να εξαφανιζόσουν». 
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νατεν σεις  Εδώ ούμε με το ένα χέρι στον λαιμό. τι τίποτα δεν είναι δυνατό ήδη το γνώρι αν εκείνοι που ανακ λυ αν βροχές και 
έπλε αν λέ εις με την οδύνη της απουσίας. ι’ αυτό στις προσευχές τους υπήρχε ένας ήχος χεριών ερωτευμένων με την ομίχλη

Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου 2016
ερι ωρια ά  ε τον ωνσταντ νο Α  ι  απα ανασ ου

η µεγάλη αυτήν Ποιήτρια 
της Αργεντινής µού την 
έδειξαν οι µεταφράσεις των 
κυρίων Βασίλη Λαλιώτη 
και Στάθη Ιντζέ. Όποιοι 

στίχοι εγκιβωτιστούν στο κείµενο 
τούτο, είναι από τις µεταφράσεις του 
δεύτερου.  Έντονη η παρουσία της στο 
διαδίκτυο και στην ελληνική γλώσσα, 
µεταφρασµένη, εκτός από τους προα-
ναφερθέντες ποιητές-µεταφραστές, 
κι από άλλους/άλλες Έλληνες/Ελλη-
νίδες… τουλάχιστον µε το δεξί χέρι 
ακουµπισµένο στην καρδιά. Ο γράφων, 
ντρέπεται, και δεν τον κρύβει, που την 
ανακάλυψε σχετικά πρόσφατα. Ας εί-
ναι, πριν περάσω στα ελάχιστα που 
έχω να πληκτρολογήσω/αντιγράψω/
γράψω, θέλω να ευχαριστήσω δηµόσια 
τον κύριο Στάθη Ιντζέ (µεταφραστή και 
συνεκδότη των εκδόσεων «θράκα», µα-
ζί µε τον κύριο Θάνο Γώγο), που είχε 
την καλοσύνη τον Απρίλιο του 2016 να 
µου ταχυδροµήσει τη δεύτερη έκδοση 
των µεταφράσεών του σε ποιήµατα της 
Πισαρνίκ (εκδόσεις «θράκα», Λάρισα, 
Μάρτιος 2016). Ο κύριος Ιντζές µετα-
φράζει, στον πολύτιµο αυτόν τόµο, των 
µόλις 78 σελίδων και σε µικρό σχήµα, 
τα ποιήµατα, «Μόνο µια αγάπη» και 
«Μακρινή απόσταση» από την ενό-
τητα, «Ένα σηµάδι στη σκιά σου» και 
επιλογές από τις ποιητικές συλλογές, 
«Η πιο ξένη γη» (1955), «Η τελευταία 
αθωότητα»  (1956), «Οι χαµένες περι-
πέτειες» (1958), «Το δέντρο της Αρτέ-
µιδος» (1962) -απ’ όπου και οι στίχοι 
της πρόταξης-, «Τα έργα και οι νύχτες» 
(1965), όπως επίσης και ποιήµατα που 
δεν περιλαµβάνονται σε βιβλία τής πε-
ριόδου, 1956-1960. 

ια ε κα άλει η
ε εκκρε ό η α

Η Αλεχάντρα Πισαρνίκ είναι µυθικό 
πρόσωπο της ισπανόφωνης ποίησης. 
Αυτόχειρας στα 36 της. Η ζωή της είναι 
δύσκολη, περιπετειώδης και συναρπα-
στική. Ζει στο Παρίσι, ασπάζεται τους 
υπερρεαλιστές, ακροβατεί πάντοτε ανά-
µεσα σε µια ορατή γραµµή ζωής και θα-
νάτου. Το 1962  δηµοσιεύει το ποιητικό 
βιβλίο «Árbol de Diana» («∆έντρο της 
Αρτέµιδος»),  το οποίο προλογίζει ο 
Οκτάβιο Παζ, τον καιρό που η ποιήτρια 
γνωρίζει τον Χούλιο Κορτάσαρ, µε τον 
οποίο θα παραµείνει φίλη έως τον θά-
νατό της.  Το «∆έντρο της Αρτέµιδος» 
θεωρείται το καλύτερο βιβλίο της, στο 
οποίο καταθέτει τις εντονότερες ποιη-
τικές της εικόνες. Ο Οκτάβιο Παζ στην 
παρουσίαση είναι σύντοµος, όπως αρ-
µόζει σε µια ποιητική συλλογή τριάντα 
οκτώ µικρών και άτιτλων ποιηµάτων. 

   Το έργο της Πισαρνίκ κινείται γύρω 
από δύο θέµατα που αποτελούν πυλώ-
νες των κειµένων της. Η πιθανότητα της 

παραφροσύνης και η ιδέα της αυτοκτο-
νίας. Και τα δυο παίρνουνε σάρκα και 
οστά στο τέλος της ζωής της. Οι σύντο-
µες περίοδοι κατά τις οποίες υπήρξε τρό-
φιµος ψυχιατρείου και κάποια σηµεία 
της γραφής της, αποτελούν την απόδειξη, 
σύµφωνα µε κάποιος µελετητές του έρ-
γου της. Για κάποιους άλλους, αυτό που 
ουσιαστικά πράττει η Πισαρνίκ είναι ότι 
δηµιουργεί µια ποιητική εικόνα για την 
τροµερή πραγµατικότητα του θανάτου, 
κάτι που της επιτρέπει να ξεφύγει από τη 
ζωή και δικαιώνει την πράξη τής εύρε-
σης ενός µέρους µε τη µεγαλύτερη δυνα-
τή ελευθερία και αθανασία. 

   Η Αλεχάντρα Πισαρνίκ ήταν κό-
ρη µεταναστών από την Ανατολική 
Ευρώπη µε εβραϊκή καταγωγή. Γεν-
νήθηκε λίγο µετά την άφιξή τους στο 
Μπουένος Άιρες, στις 29 Απριλίου του 
1936. Το πραγµατικό της όνοµα ήταν 
Φλόρα. Υπέγραψε το πρώτο της βιβλίο 
ως Φλόρα Αλεχάντρα Πισαρνίκ. Αξίζει 
να σηµειωθεί ότι πολλοί συγγενείς της 
ήταν θύµατα του Ολοκαυτώµατος, ενώ 
οι υπόλοιποι φυγαδεύτηκαν από την 
Ευρώπη. Ήταν κάτι που θα έπαιζε ρόλο 
στη διαµόρφωση του χαρακτήρα της 

ποιήτριας, ενώ ωρίµαζε. 
   Σπούδασε Φιλοσοφία στο Πανεπι-

στήµιο του Μπουένος Άιρες και ζωγρα-
φική πλάι στον Χουάν Πλάνας. Έζησε 
στο Παρίσι µεταξύ 1960-1964,  όπου ερ-
γάστηκε για το περιοδικό «Τετράδια». 
Μετέφρασε Αρτό, Μισό και Μπονφουά 
και δηµοσίευσε ποιήµατα και δοκίµια. 
Κατά την επιστροφή της στο Μπουέ-
νος Άιρες δηµοσιεύει τέσσερεις ποιη-
τικές συλλογές.  Το 1969 λαµβάνει την 
υποτροφία «Guggenheim» και το 1971 
την υποτροφία «Fulbright». Μήπως, 
σύντοµα, αντιλήφθηκε τον… «δεσµευ-
τικό» (sic)… ρόλο που διαδραµατίζουν 
-όχι πάντα φωτεινό-, τα προαναφερθέντα 
ιδρύµατα στο παγκόσµιο στερέωµα; Πά-
ντως, στις 25 Σεπτεµβρίου του 1972, ενώ 
περνούσε ένα σαββατοκύριακο µακριά 
από την ψυχιατρική κλινική της οποίας 
ήταν τρόφιµος, η Πισαρνίκ έβαλε τέλος 
στη ζωή της µε υπερβολική δόση Σεκο-
νάλ. Κλείνω αυτήν τη σύντοµη αναφορά 
στην κορυφαία ποιήτρια, Αλεχάντρα Πι-
σαρνίκ, µε το ποίηµα, «Περιµένοντας το 
σκοτάδι», από τη συλλογή της, «Η τελευ-
ταία αθωότητα», στη µετάφραση, όπως 
αναφέρθηκε, του κυρίου Στάθη Ιντζέ.

εριμ νοντας
το σ οτάδι

κε νη η στιγμ  που δεν ε νι ται
όσο κεν  παρατημ νη απ  τις σκι ς
όσο κεν  απαρνημ νη απ  τα ρολό-

για
κε νη η λι ερ  στιγμ  που υιο ε-

τ ηκε από τη στοργ  μου
εγυμνωμ νη εγυμνωμ νη από α -

ματα τερ ν
ως μάτια να υμούνται τις αγων -

ες του παρελ όντος
ως ε λη να συλλ γουν τον υμό 

των ηριωδι ν
αμ νων στο τραγούδι των παγωμ -

νων καμπαναρι ν

ύλα  την τυ λ  κόρη της υ ς
ε της τα σγουρά από τη ωτιά 

μαλλιά σου
γκάλιασ  τη μικρό άγαλμα του τρό-

μου
αν ρωσ  τη στον κόσμο που σ α-

δά εται στα πόδια σου
Στα πόδια σου όπου πε α νουν τα 
ελιδόνια

Που τρ μουν απ  το ό ο στη σκ η 
του μ λλοντος
Πες της ότι οι υροι της άλασσας

α νουν τις μοναδικ ς λ εις
ια τις οπο ες α ει να εις

λλά εκε νη η ιδρωμ νη απ  το τ πο-
τα στιγμ

αρωμ νη στη σπηλιά του πεπρω-
μ νου

ως ρια να πει ποτ
ως ρια να αρ σει πεταλούδες

Στα νεκρά παιδιά

Alejandra Pizarnik:
ντρο της Αρτ μιδος
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 Μ  
michalarosch@sigmalive.com

αναγγελία της κοινής συ-
ναυλίας του Θάνου Μι-
κρούτσικου µε τον Μίλτο 
Πασχαλίδη στο αρχαίο 
θέατρο του Κουρίου στη 

Λεµεσό ήταν πολλά υποσχόµενη, από 
πολλές απόψεις. Αφενός, ο µεγαλύτερος 
εν ενεργεία συνθέτης της νεότερης ελ-
ληνικής µουσικής, ο οποίος έχει γρά-
ψει µερικά από τα συγκλονιστικότερα 
τραγούδια που καθόρισαν την ελληνική 
κουλτούρα τα τελευταία τριάντα χρόνια, 
βρίσκεται επί σκηνής µε έναν αξιόλογο 
τραγουδοποιό που, αν µη τι άλλο, έχει 
δώσει ένα καλό στίγµα στα είκοσι χρό-
νια παρουσίας του.  Εξάλλου, µιλώντας 
στη «Σηµερινή» πριν από µερικούς µή-
νες, ο Μικρούτσικος είχε ανακοινώσει 
τη συνεργασία του για το φετινό καλο-
καίρι µε τον Πασχαλίδη, λέγοντας µάλι-
στα ότι ενδέχετο αυτή να καταλήξει και 
σε µια δισκογραφική συνεργασία, πράγ-
µα που εν τέλει δεν διαφαίνεται στον ορί-
ζοντα, τουλάχιστον όχι άµεσα.

Αφετέρου, το εγχείρηµα µια τέτοια 
συνεργασία να «παιχτεί» στο Κούριο 
αναβάθµιζε -τουλάχιστον εντός µας- τη 
συναυλία, σε παράσταση. Λίγο η ενέρ-
γεια του θεάτρου, λίγο η φόρτιση της 
εποχής, λίγο το υλικό των δύο που προ-
διέθετε για κάτι µεγάλο, µας ανέβασαν 
στον λόφο του θεάτρου, οπλισµένους µε 
την πεποίθηση ότι πάµε να αδράξουµε 
το βίωµα, σε µια εποχή που εν πολλοίς 
τα βιώµατα συνεχώς χάνουν την αξία 
τους. Τα 18 ευρώ που δώσαµε για το εισι-
τήριο και η απόσταση από τη Λευκωσία 
δεν στάθηκαν ούτε κατά διάνοια εµπό-
διο για κάτι τέτοιο.  Τα φώτα λοιπόν πέ-
φτουν και η σκοτεινιά της σκηνής βρί-
σκει τον Μικρούτσικο στο µικρούτσικο, 
λευκό, ηλεκτρονικό πιάνο που είχε στη-
θεί για τη συναυλία, να τραγουδάει µε 
την χαρακτηριστική φωνή του «έβγαλε 
βρόµα η Ιστορία ότι ξοφλήσαµε/ γίναµε, 
λέει, το παρατράγουδο στα ωραία άσµα-
τα/ και επιτέλους σκασµός οι ρήτορες 
πολύ µιλήσαµε/ στο εξής θα παίζουµε σ’ 
αυτό τον θίασο µόνο ως φαντάσµατα», µε 
τον Πασχαλίδη να µπαίνει στο δεύτερο 
µισό του τραγουδιού για να ανεβάσει τον 
παλµό. ∆εν ξέρω αν κάποιος που έβλεπε 
για πρώτη φορά τον συνθέτη ένιωσε το 
ίδιο άβολα µε εµένα, αλλά η σκηνοθεσία 
ήταν εξαιρετικά «λίγη». Και ασφαλώς, 
κανείς µας δεν είχε την ψευδαίσθηση 
ότι επρόκειτο για θεατρική παράσταση, 
αλλά ο µουσικός θίασος και οι ρήτορές 
του έµοιαζαν να αποτελούν µέρος µιας 
προχειροστηµένης υπόθεσης. 

Κλι  κι εκπλ εις
Τα τραγούδια που ακούσαµε στο Κούριο 
ήταν µοιρασµένα ανάµεσα σε ευχάριστα 
κλισέ και ευχάριστες εκπλήξεις. Στις εκ-
πλήξεις µπορεί κανείς να λογίσει κοµµά-
τια όπως «Η ζωή των άλλων», «Όσο κρα-
τάει ένας καφές» και «Προσπέκτους».  

Στις εκπλήξεις επίσης πιστώνονται και 
µερικά περιστατικά, όπως ο περίπατος 
του Πασχαλίδη στην ορχήστρα του θεά-
τρου τραγουδώντας a capella τον «Ερω-
τόκριτο», η περιστασιακή ευδιαθεσία της 
ακορντεονίστριας Μιρέλλας Πάχου, η 
οποία κάποια στιγή έστησε χορό µε τους 
ακροατές, ακόµα και η τόλµη του Μι-
κρούτσικου να τραγουδήσει ένα µέρος 
από τις «Κακές συνήθειες».  Στα κλισέ, 
µπορεί κανείς να βάλει ένα σωρό πράγ-
µατα. Τη µακρόσυρτη πιανιστική, σχεδόν 
αυτοσχεδιαστική, εισαγωγή στο «Οι 7 νά-
νοι στο s/s Cyrenia», την προβλεπόµενη 
παρατεταµένη υπόκλιση του συνθέτη 
µετά την ερµηνεία του τραγουδιού, τις µε-
γάλες παρλάτες που µεσολαβούσαν, µε 
τον Θάνο Μικρούτσικο να επαινεί τους 
µουσικούς του και να προβαίνει σε πο-
λιτικό σχολιασµό, αλλά και τα σταθερά 
τραγούδια όπως η «Ρόζα», το «Ερωτικό», 
το «Πάντα γελαστοί» και οι «Βυθισµέ-
νες άγκυρες». Κλισέ µεν, ευχάριστα δε, 
καθώς πρόκειται για τραγούδια που επί 
δεκαετίες έχουν γίνει κοµµάτι του συλλο-
γικού µας υποσυνειδήτου, είτε αντιλαµ-
βανόµαστε τη βαρύτητά τους στις ζωές 
µας είτε όχι.

 πουδαίος ιος 
Παπαδόπουλος α π ευ ά
Όσον αφορά στους µουσικούς, η µπά-
ντα του Θάνου Μικρούτσικου είναι πά-
ντα καλοκουρδισµένη. Σίγουρα όµως 
δεν καταφέραµε να εκπλαγούµε ούτε 
µε τις ενορχηστρώσεις, ούτε µε την ερ-
µηνευτική δεινότητα των µουσικών, 
πλην του πάντα εκπληκτικού Θύµιου 
Παπαδόπουλου στα πνευστά. 

Ο συγκεκριµένος µουσικός, πέρα 

από το σεµνό και συµπαθητικό προφίλ 
που έχει καλλιεργήσει παρά τα όποια 
επιτεύγµατά του στο ελληνικό τραγού-
δι, είναι από εκείνους που δεν θα σου 
επιτρέψουν να πλήξεις µε τα σόλο τους, 
στις γέφυρες και στις εισαγωγές των 
τραγουδιών. Είναι ο άνθρωπος που κά-
νει το κλαρίνο να κλαίει, το σαξόφωνο 
να σπαράζει και το φλάουτο να χορεύ-
ει µπροστά στα µάτια σου, ακόµα και αν 
το εν λόγω όργανο φτιάχτηκε για να το 
αντιλαµβάνεσαι µε τα αφτιά και όχι µε τα 
µάτια. Στη συγκεκριµένη συναυλία δε, ο 
Παπαδόπουλος έκανε το µπουζούκι να 
µην λάµψει ούτε στιγµή διά της απουσί-
ας του, παρά τα πολλά λαϊκά τραγούδια 
που περιέχονταν στο πρόγραµµα. 

∆εν ξέρω αν το πολυφορεµένο 
«παρών» του Θάνου Μικρούτσικου, 
η χλιαρή παρουσία του Πασχαλίδη, η 
αδιάφορη συµµετοχή της Μιρέλλας 
Πάχου στο µεγαλύτερο κοµµάτι του 
προγράµµατος, ήταν αυτά που έκαναν 
τον κόσµο να µην γίνει «ένα» µε όσα 
συντελέσθηκαν στο Κούριο εκείνη τη 
νύχτα. Ούτε αν ήταν τελικά ο κόσµος, 
που έτυχε να µην είναι στα κέφια του. 
Πάντως το timing δεν ήταν καλό. Κι 
εξηγούµαι: είχα χρόνια να δω καλοκαι-
ρινή συναυλία µε τόσο µεγάλη απόστα-
ση ανάµεσα στην ορχήστρα και το κοι-
νό της, παρά τα λίγα «ανάλαφρα» ζεϊ-
µπέκικα που άρχισαν να ξεπετάγονται 
στην ορχήστρα του θεάτρου σε κάποιες 
αναµενόµενες στιγµές, όπως η «Ρόζα». 
Ο κόσµος ήταν και δεν ήταν παρών.

ο α ρα ο δια
Αξίζει να αναφέρουµε ότι ο Μίλτος Πα-
σχαλίδης µάς χάρισε την ευκαιρία να 
ακούσουµε δύο νέα τραγούδια. Το ένα, 
µε τίτλο «Ελιοµατούσα», περιέχεται, 
όπως µας είπε, στην επόµενη δισκογρα-
φική του δουλειά µε τίτλο «Περσείδες», 
η οποία αναµένεται να κυκλοφορήσει 
τέλος Οκτωβρίου. Η άλλη ευκαιρία που 
µας δόθηκε όµως ήταν µεγαλύτερη. Πρό-
κειται για ένα τραγούδι σε στίχους του 
Άλκη Αλκαίου και σε µουσική του Μάρι-
ου Τόκα.  Όπως δηλώνει ο καλλιτέχνης 
στο «Ηδύφωνο», το τραγούδι είναι επη-
ρεασµένο από το παραδοσιακό κυπριακό 
«Τέσσερα τζιαι τέσσερα» και θα περιέχε-
ται στην µεθεπόµενη εργασία του, η οποία 
αναµένεται να κυκλοφορήσει το 2017. Συ-
γκεκριµένα, όπως αναφέρει, στο χειρό-
γραφο µε τους στίχους που παρέδωσε ο 
Αλκαίος στον Πασχαλίδη, πριν ο πρώτος 
φύγει από τον µάταιο ετούτο κόσµο, έχει 
τίτλο «Φωλιά», αλλά κατά πάσα πιθανό-
τητα στον δίσκο θα πάρει τον τίτλο «Ξερο-
λιθιές», όπως δηλαδή το αποκαλούν οι 
φίλοι του Αλκαίου µεταξύ τους. Συνολικά 
το υλικό που ετοιµάζεται αποτελείται ως 
επί το πλείστον από ανέκδοτα τραγού-
δια, τα οποία ανέλαβε επιµεληθεί και να 
ερµηνεύσει ο Μίλτος Πασχαλίδης. ∆εν 
ξέρω για τις «Περσείδες», πάντως εµείς 
αναµένουµε µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον τη 
µεθεπόµενη δουλειά του τραγουδοποιού. 
Οδηγός µας όσα ακούσαµε στο Κούριο κι 
ελπίδα µας τα πεπραγµένα.  

ατοπτεύσεις   μουσικός θίασος και οι ρήτορές του έμοια αν να αποτελούν μέρος μιας προχειροστημένης υπόθεσης  Ε αίρεση ο ύμιος 
απαδόπουλος στα πνευστ , που κ νει το κλαρίνο να κλαίει, το σα ό ωνο να σπαρ ει και το λ ουτο να χορεύει μπροστ  στα μ τια σου

Συνη ήσεις  υ μο

 ισ  ι ε π ή εις στο ούριο

ιοματούσα
ί οι  ου ικ  ίλ ος Πα αλίδης

ν μου ητούσες να νικ σω τους ό ους σου για να σε πε σω 
Στα κύματα α περπατούσα μόνο για σ να  ελιοματούσα

ν μου ητούσες το εγγάρι  κρυ ά να το εις μα ιλάρι
πάνω απ  τα αστ ρια α πετούσα μόνο για σ να  ελιοματούσα

ι όταν περάσουνε τα ρόνια κι ρ ουν στις Πλάτρες τα αηδόνια 
σως να δεις πως σ  αγαπούσα  μόνον εσ να  ελιοματούσα

ερο ι ι ς ω ιά
ί οι  λκης λκαίος

ου ικ  άριος όκας

άποια υριακ  του άρτη στις ερολι ι ς
ρ τησα να λουλούδι και μου πε πως με ες

η ρωτάς πού ημερ νω γιατ  σ  το ω πει 
ποτ  ωλιά δεν τιά νει το μονα ό πουλ  

ου της ρο ς τα δ ρα και της μονα ιάς
για να ρ εσαι τα κρύα ράδια και να μ  αγαπάς

άποια υριακ  του άρτη στις ερολι ι ς
ρ τησα να λουλούδι και μου πε πως με ες

Θάνος ι ρούτσι ος  τος ασ α δης
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anastasioua@simerini.com

ξι χρόνια µετά τον θά-
νατο του µεγάλου ει-
καστικού Λεονάρντο 
Κρεµονίνι (1925-2010), 
το Ιστορικό Αρχείο και 

Μουσείο Ύδρας (ΓΑΚ / ΙΑΜΥ) διοργα-
νώνει και παρουσιάζει από το Σάββατο, 
3 Σεπτεµβρίου έως και τις 30 Οκτωβρί-
ου 2016 την έκθεση µε τίτλο «Οι Αυθά-
δειες του Ήλιου», µε έργα του µεγάλου 
Ιταλού δηµιουργού, σε επιµέλεια του 
Αλέξη Βερούκα. Πρόκειται για 38 έρ-
γα του εξαίρετου αυτού Ιταλού καλλι-
τέχνη και σπουδαίου δασκάλου, που 
θεώρησε τη γνώση της ελληνικής ζω-
γραφικής ως ένα από τα µονοπάτια που 
τον οδήγησαν στην απόδοση της πραγ-
µατικότητας στο έργο του, στην καλλι-
τεχνική περιγραφή της αλήθειας των 
πραγµάτων και στην ουσία της απόδο-
σης των βιωµάτων του. Αυτό ακριβώς 
άλλωστε αποτύπωσε µε την κριτική 
του ο Alain Jouffroy, γράφοντας για το 
έργο του Κρεµονίνι ότι πρόκειται για 
«το µεγαλύτερο ζωγραφικό µυθιστόρη-
µα µέχρι σήµερα στην ερωτική σχέση 
του ατόµου µε την πραγµατικότητα...». 
Η σχέση του Κρεµονίνι µε την Ελλάδα 
ενισχύθηκε στο Παρίσι από τους Έλ-
ληνες ζωγράφους που µαθήτευσαν στο 
εργαστήρι του, στην Ecole Nationale 
Superieure des Beaux Arts: την Άννα 
Μαρία Τσακάλη, τον Εδουάρδο Σακα-
γιάν, τον Γιώργο Ρόρρη, τον Αλέξη Βε-
ρούκα, τον Στέφανο ∆ασκαλάκη, την 
Ειρήνη Ηλιοπούλου, τη Μαρία Φιλο-

πούλου, τη Βίκυ Χατζηλάκου, τον Κώ-
στα Νταούλα, την Κέλλυ Μενδρινού, 
την Εβίτα Φρατζολά, και άλλους ακό-
µη Έλληνες καλλιτέχνες, ελεύθερους 
ακροατές των µαθηµάτων του. Ο ίδιος 
έλεγε γι’ αυτούς χαρακτηριστικά: «Οι 
Έλληνες µαθητές µου είχαν αφοµοιώ-
σει µια βαθιά ζωγραφική παράδοση, 
που µάλλον έλκει την καταγωγή της 
και από τη βυζαντινή αγιογραφία...». Ο 
ερχοµός του στην Ύδρα τον γοήτευσε 
αληθινά και στο µοναδικό της φως, στο 
λιτό, δωρικό της τοπίο «είδε» και αντι-
παρέβαλε το δικό του αγαπηµένο και 
βραχώδες νησί, την Παναρέα στη νότια 
Ιταλία... Εδώ, σ’ αυτό το νησί, εκλήθη 
και πάλι, σ’ αυτή την έκθεση της Ύδρας, 
την επιµέλεια της οποίας έχει αναλά-
βει, µε πολλή αγάπη και σεβασµό για το 
έργο του δασκάλου του, ένας από τους 
µαθητές του, ο σπουδαίος εικαστικός 
Αλέξης Βερούκας. Τριάντα οκτώ συ-
νολικά δηµιουργίες του καλλιτέχνη, 
λάδια, ακουαρέλες και χαρακτικά κο-
σµούν τους εκθεσιακούς χώρους του 
Μουσείου Ύδρας από τις 3 Σεπτεµβρί-
ου, για να δοθεί η δυνατότητα στο φιλό-
τεχνο κοινό να θαυµάσει από κοντά το 
έργο του Κρεµονίνι, έργο µε χιλιάδες, 
εκτός των άλλων, φιλοσοφικές προε-
κτάσεις, φιλοτεχνηµένο από έναν άν-
θρωπο που συνήθιζε να δηµιουργεί 
υπακούοντας τις προσωπικές του καλ-
λιτεχνικές επιταγές και να χαράζει τη 
δική του πορεία, χωρίς να νοιάζεται αν 
και κατά πόσο τον ακολουθεί το ρεύµα 
της εποχής του. Ο Κρεµονίνι «έπλεκε» 
και «έπλαθε» απλώνοντας σχήµα και 
χρώµα στους προβληµατισµούς του. 
O παράξενος και διαχρονικός του κό-

σµος, ιδωµένος µέσα από τα έργα της 
έκθεσης αυτής, οι φορτωµένες µε φως 
του ήλιου και συναίσθηµα εικαστικές 
του αναζητήσεις, που πηγάζουν αναµ-
φίβολα µέσα από την αναµόχλευση 
των µύχιων σκέψεών του και τη µε-
τουσίωσή τους σε τέχνη µέσω της γρα-
φίδας και του χρωστήρα του, έρχονται 
να σφραγίσουν για µία ακόµα φορά το 
καλλιτεχνικό µεγαλείο του δηµιουρ-
γού. Και δίνεται στο φιλότεχνο κοινό, 
χωρίς άλλο, η δυνατότητα να πραγµα-
τοποιήσει, για όσον καιρό θα διαρκέ-
σει η έκθεση, ένα ασυνήθιστα όµορφο, 
µαγευτικό και λαµπερό, µέσα από τις 
«Αυθάδειες του Ήλιου», ταξίδι! Επίσης 
στο νησί πραγµατοποιήθηκε τριήµε-
ρο εκδηλώσεων αφιερωµένων στην 
ιταλική κουλτούρα (µουσική, κινη-
µατογράφος, γεύση), που πλαισίωσε 
την έκθεση Κρεµονίνι και αποτέλεσε, 
εκτός από µια όαση χαράς, γεύσης και 
απόλαυσης, µία µικρή, µία ελάχιστη 
απότιση φόρου τιµής, αναγνώρισης και 
σεβασµού στο έργο του µεγάλου Ιταλού 
εικαστικού. Τη διοργάνωση της έκθε-
σης ανέλαβε η Ντίνα Αδαµοπούλου και 
την επιµέλεια ο Αλέξης Βερούκας. 

Ακολουθεί συνέντευξη που έδωσε 
στο «Ηδύφωνο» ο ζωγράφος Αλέξης 
Βερούκας, µαθητής του σπουδαίου Ιτα-
λού ζωγράφου, στα τέλη της δεκαετίας 
του 1980, ο οποίος ανέλαβε και την επι-
µέλεια της εν λόγω έκθεσης.          

Η αν ολογικ  κ εση τιτλο ορε -
ται ι αυ άδειες του λιου  από 
τον τ τλο ενός ργου του εονάρ-
ντο ρεμον νι  πορε τε να μας 
πε τε ποιο το σκεπτικό π σω από 

Συν ντευ η  αρουσ αση   ο έργο ωγρ ων
αυτής της εμβέλειας μοιραία επηρε ει 

το διεθνές γίγνεσθαι και κυρίως των νεότερων

εονάρντο ρεμον νι 

ι Αυ άδειες 
του ιου

Hdyfono_8-9_inn.indd   8 16/09/16   21:07



Ηδύφωνο
9

www.simerini.com.cy

Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου 2016
νη  ι αστι ς διαπ εύσεις

την εν λόγω αν ολόγηση
Επιθυµία µας ήταν, πέντε χρόνια µε-
τά τον θάνατό του, να παρουσιάσουµε 
συγκεντρωµένα τα έργα του Λεονάρ-
ντο Κρεµονίνι που βρίσκονται σε ελ-
ληνικές συλλογές, είτε δικές του προ-
σφορές στους µαθητές του είτε αγορές 
Ελλήνων που τον γνώρισαν, κυρίως 
µε αφορµή το έργο των µαθητών του. 
Κατά καλή τύχη υπάρχουν σ’ αυτό το 
σύνολο λίγα, αλλά ικανά δείγµατα από 
τη δεκαετία του ‘50 έως σήµερα, που 
δίνουν, πιστεύω, µια καθαρή συνολική 
εικόνα για το έργο του. Ένας µόνο πίνα-
κας απουσιάζει, που συµµετέχει τώρα 
στην έκθεση του µουσείου Φρυσίρα 
«Οι Απόντες».

Επίσης υπάρχουν κάποια µηνύ-
µατα κινητικότητας γύρω από το έργο 
του στη διεθνή σκηνή, µε πρώτη τη 
µεγάλη αναδροµική του που ανοίγει 
στο Fairfield Museum στο Κονέκτι-
κατ ο Αµερικανός συλλέκτης Robert 
Dreyfus, λίγες µέρες µετά τη δική µας, 
στις7 Νοεµβρίου. Ο τρίτος λόγος είναι 
ότι σ’ αυτό το µουσείο, που η διευθύ-
ντριά του κ. Αδαµοπούλου έχει καθι-
ερώσει σαν χώρο εκθέσεων µε πολύ 
αυστηρά κριτήρια ποιότητας µε τις επι-
λογές της, δίνεται η ευκαιρία να ταξιδέ-
ψουν αυτά τα έργα στο περιβάλλον της 
Ύδρας, που έχει απόλυτη φυσική συνά-
φεια µε αυτό της Παναρέας, το νησί της 
Ιταλίας όπου ο Κρεµονίνι διατηρούσε 
το ατελιέ του και εργαζόταν κατά τους 
θερινούς µήνες.

Είµαστε βέβαιοι ότι και εκείνος κο-
ντά µας θα αισθανόταν ευτυχής µε την 
έκθεση.
Η πρ τη επα  που ε ε με την λ-

λάδα ταν μ σω των λλ νων ω-
γρά ων που μα τευσαν στο ερ-
γαστ ρι του   μ πως υπ ρ ε κά-
ποιο προηγούμενο ερ ισμα
Πριν βρεθεί να διευθύνει το εργαστή-
ριο ζωγραφικής στην Beaux-Arts, και 
µέσα από τα ταξίδια του στη χώρα µας, 
γνώριζε πολύ καλά τη βυζαντινή τέ-
χνη και την εικονογραφική παράδοση 
του ελληνικού χώρου. Γνώριζε επίσης 
καλά τον Γιάννη Τσαρούχη και το έργο 
του -µε τον οποίον είχαν τον ίδιο έµπο-
ρο στο Παρίσι, τον Claude Bernard-, τον 
∆ηµήτρη Μυταρά, του άρεσε επίσης 
πολύ ο Χρόνης Μπότσογλου - θυµάµαι 
όταν πρωτοείδε έργα του. Είχε λοιπόν 
µια εικόνα για την ταυτότητά µας. Μετά 
βρεθήκαµε 13-14 Έλληνες πλέον µαθη-
τές του! Ήταν ένα φαινόµενο, νοµίζω, 
ανεπανάληπτο.

πό τη δικ  σας εμπειρ α με τον 
καλλιτ νη  α μπορούσατε να 
μας πε τε κάποια στοι ε α για τη 

σ ση που αν πτυ ε με τους μα η-
τ ς του
∆ανειζόµενος συχνά τη γλώσσα των 
ψυχαναλυτών, προσπάθησε στον κάθε 
µαθητή του, µε χειρουργική υποµονή 
και πατρική καρτερία, να ενεργοποιή-
σει την ενδοσκόπηση που θα τον έκα-
νε να αναλάβει την πρωτοβουλία, µε τα 
δικά του χρωµοσώµατα, να δώσει τις 
απαντήσεις στα βασανιστικά ερωτήµα-
τα της τέχνης και της ίδιας της ύπαρ-
ξής του, ως καλλιτέχνης. Ήταν πάντα 
δίπλα µας σαν συνάδελφος, αλλά και 
συνεχώς απέναντί µας σαν κριτής. Εί-
χε την αγωνία να µη χάσουµε στάλα 
από την αρχική µας επιθυµία και αφο-
σίωση στη δουλειά.

ια που η σ ση του ρεμον νι 
ταν στεν  με την λλάδα  εωρε -

τε ότι ά ησε το στ γμα του στην τ -
νη της ωγρα ικ ς εκε  επηρεά-
οντας ενδε ομ νως άλλους καλλι-

τ νες του ρου
Νοµίζω ότι το έργο ζωγράφων αυτής 
της εµβέλειας µοιραία επηρεάζει το δι-
εθνές γίγνεσθαι και κυρίως των νεότε-
ρων. Ειδικότερα για την Ελλάδα, όπου 
το έργο του είχε και καλούς αγωγούς 
τόσους Έλληνες µαθητές του, αναπό-
φευκτη συνέπεια ήταν η εµφάνιση 
επιρροών, τεχνοτροπιών, µορφολογι-
κών στοιχείων που έρχονται και θα 
επανέρχονται στη ζωγραφική που πα-
ράγεται στον ελληνικό χώρο, έλκοντας 
την καταγωγή τους από το έργο του Λε-
ονάρντο Κρεµονίνι.

Πληροφορίες
3 Σεπτεµβρίου-30 Οκτωβρίου
Ιστορικό Αρχείο - Μουσείο Ύδρας, λι-
µάνι Ύδρας. 
Ώρες λειτουργίας: καθηµερινά 09:00-
16:00, 19:30-21:30. 
Τηλ: 22980-52355/ 22980-54142 
E-mail: mail@gak-ydras.att.sch.gr 
Web: www.iamy.gr 

Ο Ηρόδοτος 
(485 - 421/415 
π.Χ.) ήταν αρ-
χαίος Έλληνας 
ιστορικός, πε-
ριηγητής και 
γεωγράφος. Το 
µόνο έργο που έχει συγγράψει φαίνε-
ται να είναι οι «Ιστορίαι». Πρόκειται 
για ένα αρχείο της ιστορίας σχετικά 
µε τους πολέµους µεταξύ Ελλήνων 
και Περσών, συµπεριλαµβανοµένων 
πλούσιων γεωγραφικών και εθνογρα-
φικών πληροφοριών. Πέρα από τη 
σπουδαιότητα του Ηροδότου ως ιστο-
ρικού, λίγα είναι γνωστά για την προ-
σωπική του ζωή. Ο Ηρόδοτος χαρα-
κτηρίστηκε για πρώτη φορά από τον 
Κικέρωνα ως Πατέρας της Ιστορίας. 
Στο έργο του φαίνεται επίσης να ασχο-
λήθηκε µε τη γεωλογία, τη βοτανική, 
τη χηµεία και την ιατρική.  Γεννήθη-
κε στην Αλικαρνασσό. Προερχόταν 
από εύπορη και φιλοµαθή οικογένεια 
και ανατράφηκε σ’ ένα περιβάλλον σε-
βασµού του Οµήρου και παλαιών θρύ-
λων. Έµεινε αρκετά χρόνια στην Αθή-
να, όπου συνδέθηκε φιλικά µε τους 
µεγάλους άνδρες της εποχής εκείνης, 
τον Περικλή και τον Σοφοκλή. Μαζί 
µε τον Πρωταγόρα ίδρυσαν περί το 
443 την αποικία των Θουρίων στην 
κάτω Ιταλία.  Ταξίδεψε σε πολλά µέρη, 
επισκέφτηκε και περιέγραψε λαούς 
που κατοικούσαν σε περιοχές του τότε 
γνωστού κόσµου. Από τα βιβλία του 
αντλούνται περιγραφές για τους Αιγύ-
πτιους, τους Σκύθες κ.ά. Ο Ηρόδοτος 
έζησε για κάποιο διάστηµα στην αυλή 
του βασιλιά της Μακεδονίας, Αλέξαν-
δρου Α’. Λόγω των εµπορικών σχέ-
σεων που είχε συνάψει η Σάµος µε τη 
Λιβύη, ο Ηρόδοτος ωθήθηκε να την 
επισκεφτεί περίπου το 460 π.Χ.. Από 
αυτό το ταξίδι διασώζεται ο µύθος των 
Βαττιάδων βασιλέων. Ωστόσο, το ταξί-
δι που βοήθησε τον συγγραφέα να ανα-
πτύξει το πνεύµα του ήταν αυτό στην 
Αθήνα, όπου θα συγγράψει και θα κά-
νει γνωστό το µεγαλύτερο µέρος του 
έργου του.  Ο Ηρόδοτος δίνει πολλές 
πληροφορίες για τις κλιµατολογικές 
συνθήκες και τις µορφές διοίκησης 
των λαών που συναντά. Γοητεύεται 
ιδιαίτερα από το κλίµα και τον πολιτι-
σµό των Αιγυπτίων, τους οποίους θαυ-
µάζει ιδιαίτερα. Αντίθετα, θεωρεί τον 
Περσικό και τον Βαβυλωνιακό πολι-
τισµό υποδεέστερους του Ελληνικού. 
Θα χρησιµοποιήσει τους καταλόγους 
των βασιλέων της Βαβυλώνας σαν 
χρονολογικό σύστηµα στην ιστορία 
του.  Έγραψε το «Ιστορίαι». Οι Αλεξαν-
δρινοί µελετητές τη χώρισαν σε εννέα 
βιβλία και έδωσαν στο καθένα το όνο-
µα µιας από τις εννέα Μούσες. Σκοπός 
του έργου του ήταν να καταγραφεί η 
µεγάλη σύγκρουση των Ελλήνων µε 
τους Πέρσες. Και όπως ο ίδιος γράφει, 
για να µην λησµονηθούν µε την πάρο-
δο του χρόνου τα έργα των ανθρώπων 
και να µην µείνουν αµνηµόνευτα τα 
µεγάλα και θαυµαστά κατορθώµατα 
των Ελλήνων κατά των βαρβάρων.

ια περισσότερες πληρο ορ ες 
αποτα ε τε στο 

ακαρ ου  σ α

  

Ηρόδοτος

 Α ης 
ερού ας

ενν ηκε στην να 
το  ο  παρα-
κολού ησε το εργαστ -
ριο γρα ικ ν τε ν ν 

 
στη ω άννη

πό το  ως το 
 σπούδασε στορ α 

της νης στο  
  

Σορ όννη    
πό το  ως το 

 σπούδασε ωγρα ι-
κ  εργαστ ριο  

 και λι ογρα-
α εργαστ ριο  

 στην νωτάτη 
Σ ολ  αλ ν ε ν ν 

 του Παρισιού
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το ραφίες  άκης υκοτραφίτης

ια πρώτη φορά παρουσιάζε-
ται στην Κύπρο το βραβευ-
µένο έργο του Αλµπέρτο Κο-
νεχέρο «Σκοτεινή Πέτρα», 
που φέρνει στο προσκήνιο 

τα δραµατικά χρόνια του ισπανικού εµ-
φύλιου πολέµου, µέσα από τη ζωή του 
Ραφαέλ Ροντρίγκεθ Ραπούν, συντρό-
φου του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα στα 
τελευταία χρόνια της ζωής τους.

Ο Κωνσταντίνος Ασπιώτης αναµε-
τριέται µε την πρόκληση της σκηνικής 
µεταφοράς αυτού του κορυφαίου έρ-
γου, που ρίχνει φως στη δραµατική συ-
µπλοκή της προσωπικής ιστορίας µε 
την ιστορική απαίτηση, µε διακύβευµα 
την ίδια τη ζωή ως εν έργω µαρτυρία. 
Μιλά στο «Ηδύφωνο» για τη συναρπα-
στική γραφή του Κονεχέρο, αλλά και 
για την αδυσώπητη συγχρονία του έρ-
γου του µε το παρόν, που αναδεικνύει 
τη διαχρονική του σηµασία, συλλαµβά-
νοντας και αποτυπώνοντας «κάτι βαθύ 
και ουσιαστικό για τον άνθρωπο που 
δεν παλιώνει». 

ι σας παρακ νησε να καταπιαστε -
τε με τη σκηνο εσ α του ργου Η 
Σκοτειν  Π τρα  του λμπ ρτο ο-
νε ρο
Το πόσο καλογραµµένο έργο είναι, αλ-
λά και το θέµα που πραγµατεύεται. Με 
αυτήν τη σειρά. Γιατί, όταν υπάρχει ένα 
ωραίο θέµα ή µια ιδέα που θέλουµε να 
µιλήσουµε γι’ αυτά, είναι σηµαντικό. 
Αλλά, το σηµαντικότερο, για µένα, είναι 
το πώς µιλάµε γι’ αυτά. Σε ό,τι αφορά το 
θέµα του, µε ενδιαφέρει που το πλαίσιό 
του είναι ιστορικό και το ότι είναι πό-
λεµος και δη εµφύλιος σπαραγµός. Με 
αφήνει πάντα µε ανοιχτό το στόµα και 
τρέµοντας το ότι άνθρωποι σκοτώνουν 
ανθρώπους. Κάποιοι που σε διαφορετι-
κές συνθήκες θα ήταν φίλοι, ας πούµε. 
Στο έργο εµπεριέχεται αυτό το σοκ. Ο 
Αλµπέρτο Κονεχέρο έχει γράψει ένα 
ρεαλιστικό και ποιητικό κείµενο ταυ-
τόχρονα, έχει γράψει ολοκληρωµένους 
χαρακτήρες και σχέσεις. Πολύ ενδια-
φέρουσα γραφή.
Ποια η συγ ρον α ενός τ τοιου  
ιστορικ ς υ ς  ργου με την πα-
ροντικ  συγκυρ α
Μπορούµε να πάρουµε την ουσία του 
και να την τοποθετήσουµε σε πολλούς 
παροντικούς πολέµους, εµφανείς και 
µη, µικρότερης εµβέλειας ή µεγαλύτε-
ρης. Στη Συρία, στο Αφγανιστάν, στον 
πόλεµο της τροµοκρατίας, στον πόλεµο 
του κεφαλαίου µε τον φτωχό λαό, στα 
δηµοψηφίσµατα στην Ευρώπη... Πα-
ντού το µίσος και ο φανατισµός τροµά-

ζει, παντού δύο µικρά παιδιά που παί-
ζανε κάπου, κάποια στιγµή µεγάλωσαν 
και το ένα θέλει να σκοτώσει το άλλο. Ο 
πόλεµος και το συµφέρον είναι πάντα 
εκεί, σύγχρονα σαν βρικόλακας που 
πίνει νέο αίµα και δεν γερνάει ποτέ, κι 
όσο ξανανιώνει, τόσο θέλει κι άλλο. Τα 
µεγάλα «γιατί;» πάντα εκεί επίσης.
Συμπληρ νονται τος ογδόντα 
ρόνια από τον άνατο του ποιητ  

που σημάδε ε με το ργο και την 
προσωπικότητά του την παγκόσμια 
λογοτε ν α  α λ γατε ότι υπάρ-
ουν ακόμη ανε ερεύνητα κε ά-

λαια του λορκιανού συγγρα ικού 

Οι µεγάλοι «Ποιητές» θα αποτελούν 
πάντα πηγή έµπνευσης και έναν τρόπο 
να βλέπει η ανθρωπότητα. Να αισθάνε-
ται, µάλλον, γενικότερα. Οι αισθήσεις 
ενός ανθρώπου είναι ίδιες. Οι εποχές 
αλλάζουν και οι αισθήσεις βοηθούν 
στο να αλλάζουν οι ιδέες και τα µυαλά. 
Όσο αλλάζουν οι εποχές, τόσο θα αλ-
λάζουν το µυαλό µας οι µεγάλοι «ποι-
ητές» των καιρών. Γι’ αυτόν τον λόγο 
λέγονται διαχρονικοί. Γιατί έχουν πιά-
σει κάτι βαθύ και ουσιαστικό για τον 
άνθρωπο που δεν παλιώνει. Ο Λόρκα 
είναι ένας από αυτούς. 
Η Σκοτειν  Π τρα  ε ναι  όπως 
προανα ραμε  να ιστορικό ργο  
ασισμ νο στα περιστατικά της ω-
ς του α α λ οντρ γκε  απούν  
α λ γατε ότι  στην περ πτωσ  του  

ε ναι αδύνατος ο δια ωρισμός πο-
λιτικού και προσωπικού
Πιστεύω, ναι, είναι αδύνατος. Όπως 
και σε κάθε άνθρωπο. Το ένα τρέφει 
το άλλο. Πώς µπορούµε να τα διαχωρί-
σουµε αυτά που κάνουν το όλον; Όταν 
αναλύουµε την προσωπικότητα πάντα. 
Οι ηθοποιοί, βέβαια, οφείλουν να τα 
διαχωρίσουν για να τα αναλύσουν ξε-
χωριστά, να βρουν τι έφερε τι και να τα 
ξαναενώσουν µετά χωρίς να φαίνεται 
ότι τα χώρισαν ακριβώς.
Π ς προσεγγ σατε σκηνο ετικά 
να τ τοιο  ποιητικ ς υ ς  κε με-

νο  που εμπν εται από πραγματικά 
γεγονότα
Με ενδιέφερε να αποκτήσουµε όλη τη 
γνώση του ιστορικού πλαισίου για να 
ξέρουµε σε τι συνθήκες ζούσαν οι ήρω-
ές µας. Το βασικότερο, όµως, ήταν να 
αναπνεύσουν µπροστά µας δύο ήρωες 
γραµµένοι σε χαρτί. Να γίνουν άνθρω-
ποι κανονικοί µπροστά µας που όλοι 
θα µπορούσαµε να βρεθούµε στη θέση 
τους. Και έχει ένα πολύ µεγάλο ενδια-
φέρον να βάλουµε τον εαυτό µας στη 
θέση τους. Ανατριχιαστικό.  Μετά, ήθε-
λα πολύ να δούµε τη διαδροµή της σχέ-
σης τους, που είναι πολύ σηµαντική 
και είναι αυτή που µας βγάζει το ζουµί 
του έργου - την ουσία της ανθρώπινης 
επικοινωνίας. 

Συν ντευ η   λμπέρτο ονεχέρο έχει γρ ει ένα ρεαλιστικό και ποιητικό κείμενο
ταυτόχρονα, έχει γρ ει ολοκληρωμένους χαρακτήρες και σχέσεις

Θ ατρο  Σ ηνι ά εν ματα

  η οποιός και σκη ο της 
στα τί ος σπι της  

 κο ει  Π ρα  ις  
επ ε ρίου ο α ρο ρο

Η «Σκοτεινή Πέτρα», το βραβευµέ-
νο έργο του Αλµπέρτο Κονεχέρο, 
παρουσιάζεται για πρώτη φορά 
στην Κύπρο από το Πανεπιστήµιο 
Κύπρου και την Πρεσβεία της Ισπα-
νίας. Το έργο παρουσιάζεται για 
πρώτη φορά στην Κύπρο, σε σκηνο-
θεσία Κωνσταντίνου Ασπιώτη, το 
Σάββατο, 24 Σεπτεµβρίου 2016, στο 
Θέατρο ∆έντρο για δύο µόνο παρα-
στάσεις. Πρόκειται για ένα σύγχρο-
νο έργο εµπνευσµένο από τη ζωή 
του Ραφαέλ Ροντρίγκεθ Ραπούν, 
συντρόφου του Φεντερίκο Γκαρθία 
Λόρκα τα τελευταία χρόνια της ζω-
ής και των δύο.

ί α λό ια ια ο ρ ο
Ισπανία 1937. Εµφύλιος πόλεµος. Ο 
τραυµατισµένος Ραφαέλ έχει συλ-
ληφθεί από τους φασίστες φαλαγγί-
τες του Φράνκο. Περνάει τις τελευ-
ταίες του ώρες αντιµέτωπος µε τον 
νεαρό φρουρό του, Σεµπάστιαν. Πο-
λύτιµα θεατρικά έργα που του είχε 
εµπιστευτεί ένας φίλος του ποιητής 
πρέπει να σωθούν και ο Σεµπάστι-
αν είναι ο µόνος που µπορεί να τον 
βοηθήσει. Έργα σηµαντικά, που «οι 
επόµενες γενιές πρόκειται να τα 
καταλάβουν». Ο ποιητής είχε εκτε-
λεστεί ένα χρόνο πριν. Ονοµαζόταν 
Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα.

Η «Σκοτεινή Πέτρα» του Αλµπέρ-
το Κονεχέρο είναι ένα σύγχρονο 
έργο εµπνευσµένο από τη ζωή του 
Ραφαέλ Ροντρίγκεθ Ραπούν, φοιητή 
- µηχανικού ορυκτών πόρων, γραµ-
µατέα του θιάσου La Βarraca και 
συντρόφου του Φεδερίκο Γκαρθία 
Λόρκα τα τελευταία χρόνια της ζωής 
και των δύο. Ένα ζωντανό έγο για τη 
µνήµη ως χώρο δικαιοσύνης αλλά 
και για την ανάγκη της λύτρωσης. 
Ένα κείµενο, στο οποίο ενώνονται η 
δραµατική ένταση και ο ποιητικός 
παλµός. Πρόκειται για µια ωδή στην 
ανθρώπινη επικοινωνία και στην 
ουσία της ελευθερίας. 

υ ελε ς
ετάφραση Μαρία Χατζηεµµανουήλ 

Σ ηνο εσ α Κωνσταντίνος Ασπιώτης
ουσι ή Θέµης Καραµουρατίδης

Σ ηνι ά οστούμια Ηλένια ∆ουλαδίρη 
Σ εδιασμός φωτισμών  Τάκης Λυκο-
τραφίτης 

οη ός σ ηνο τη  Μαρία Νικολαΐδη 
ρ άνωση παρα ω ής  Στυλιανός 

Λαγαράκης 
αρα ω ή  ΨΥΧΟ∆ΡΑΜΑ Θ Ε.Ε. 

Παί ου  Σταύρος Ράγιας, Γιάννης 
Τσεµπερλίδης 

ωνή του όρ α  Κωνσταντίνος 
Ασπιώτης 

Το θεατρικό έργο «Η Σκοτεινή 
Πέτρα» παρουσιάστηκε για πρώτη 
φορά στην Ελλάδα στις 13  Νοεµβρί-
ου 2015 στο θέατρο Κιβωτός.
Χώρος: Θέατρο ∆έντρο στη Λευκω-
σία (Ενότητος 44 , Παλουριώτισσα)

αραστάσεις  Με διπλή παράσταση 
το Σάββατο, 24 Σεπτεµβρίου 2016 
στις 18.00 και 21.00 αντίστοιχα 

ιμ ς εισιτηρ ων  Γενική είσοδος: 
€12, Φοιτητικό: €8

ηροφορ ες ρατήσεις  22894356 
Μέγας Χορηγός, Ελληνική Τράπεζα.

Η Σ οτεινή τρα  τη  ν μη
Κωνσταντίνος Ασπιώτης 
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titos_christodoulou@hotmail.com

τεχνολογία της τυπογρα-
φίας κι οι εξελικτικοί 
σταθµοί της προσδιορί-
ζουν σε αποφασιστικό 
βαθµό την µορφή των 

ΜΜΕ και του τρόπου γραφής των δη-
µοσιογράφων. Τούτο όµως, παράλληλα 
και µε την ευελιξία κι επινοητικότητα 
που δείχνονται από την Έντυπη ∆η-
µοσιογραφία στον σχεδιασµό και τους 
τρόπους διάδοσης και κυκλοφορίας 
για να αντιµετωπισθούν οι εντεινόµε-
νες προκλήσεις των ραδιοτηλεοπτι-
κών και ηλεκτρονικών ΜΜΕ.  

Στην µορφή, όπως και στα τεχνολο-
γικά µέσα και τρόπους διάδοσης, οι εφη-
µερίδες καλούνται να προσαρµοστούν 
και να υιοθετήσουν τους νέους όρους 
λειτουργίας των ΜΜΕ, που δεν είναι 
απλά, ή αποκλειστικά, ‘η παροχή ορθών 
πληροφοριών σχετικά µε τον κόσµο’. 
Πρόταγµα και πρότυπο λειτουργίας των 
ΜΜΕ δεν είναι (πλέον) ο πολλαπλασια-
σµός της γνώσης ή καν η πολιτική χειρα-
γώγηση της κοινωνικής ενσωµάτωσης, 
αλλά η διαρκής παραγωγή κι επεξεργα-
σία ερεθισµών, η ενεργοποίηση της προ-
σοχής µε την προσφορά του καινούργιου 
και την υπέρβαση του συνηθισµένου. Αν 
ρόλος της τηλεόρασης, κινούµενης στα 
πλαίσια µιας οικουµενικής φιλοσοφίας 
των πολιτικο-κοινωνικών προταγµάτων, 
ήταν η κοινωνική ενσωµάτωση κι η πο-
λιτική χειραγώγηση µε την δηµιουργία 
‘πακέτων συνείδησης’, διαµορφώνο-
ντας τους όρους και πλαίσια ερµηνείας 
κι αντίδρασης στην κοινωνική και πο-
λιτική πραγµατικότητα, σε µια µετανεω-
τερική καλειδοσκοπική κοινωνία του 
εφήµερου και του παιγνιώδους, των ρευ-
στών προτιµήσεων και της αποσπασµα-

τικότητας του προσωπικού γούστου, το 
επίκεντρο των προγραµµάτων έχει πια 
µετατοπισθεί από την (σοβαρή) ενηµέρω-
ση στην ψυχαγωγία.

Παραµένει καίρια η κριτική αν οι 
κρύφιοι σκοποί της πολιτικής χειραγώ-
γησης εξυπηρετούνται πιο αποτελεσµα-
τικά µε τον ψυχαγωγικό γάργαλο του 
‘homo ludens’. Παραµένει κι επιµένει 
όµως, για την πιο περιορισµένη στα εκ-
φραστικά µέσα της έντυπη δηµοσιογρα-
φία, µάλιστα, που ορίζουν τα τελευταία, η 
πρόκληση να αναµετρηθεί, σε επίπεδο 
‘content’ και ‘format’ µε τις ανταγωνιστι-
κές αυτές προκλήσεις των ραδιοτηλεο-
πτικών στην αγορά της προσοχής. 

Η Έντυπη ∆ηµοσιογραφία αναµε-
τράται, σήµερα, µε την παρακµή και 
το ξεπέρασµα των παραδοσιακών µέ-
σων µαζικής επικοινωνίας στο φως 
της προϊούσας διαφοροποίησης της 
‘αγοράς της προσοχής’.  Όταν, δηλαδή, 
η κοινή πολιτική ‘δηµόσια σφαίρα’ 
των κοινωνικών οµάδων στην µαζική 
δηµοκρατία έχει αντικατασταθεί από 
τον πλουραλισµό των επί µέρους δη-
µόσιων σφαιρών που µεταβάλλονται 
κι εναλλάσσονται µε την ελευθερία, τα 
‘κλικ’ της ψήφου των επιλογών του κα-
ταναλωτή στον οποίο έχει εξελιχθεί ο 
πολίτης. Ζούµε την παρακµή της πολι-
τικής δηµόσιας ζωής που κυριαρχείτο 
από ‘συγκρουόµενες οµάδες συµφερό-
ντων’ µε τις δικές τους κοσµοαντιλή-
ψεις που υπηρετούντο από φίλια ΜΜΕ.

Πώς µπορεί ο αργός, χρονοβόρος 
και επίπονος, στην υλικότητα της πρό-
σληψής του, έντυπος λόγος να αντεπε-
ξέλθει στον ανταγωνισµό των χρονικά 
(το ραδιόφωνο) κι οπτικά (τηλεόραση) 
πιο άµεσων, πιο ζωντανών κι εµβαπτι-
στικών, τηλεµέσων; Ή και, στην πηγή 
της δηµιουργίας και διάδοσης της εί-
δησης, πιο ‘άµεσων’, πιο προσωπικών 
και διαδραστικών κοινωνικών µήντια; 

Σε µια εποχή απαισιοδοξίας για το µέλ-
λον και την επιβίωση των εφηµερίδων, 
όταν για πολλούς, και µέσα στην βιο-
µηχανία του Εντύπου Τύπου το ερώ-
τηµα δεν αφορά το ‘εάν’ αλλά το ‘πότε’ 
του επικείµενου ή ‘προαναγγελθέντος’ 
θανάτου των εφηµερίδων, η εφηµερίδα 
ζητεί απαντήσεις κι αντιστάσεις µε τον 
ριζικό κι εµπνευσµένο ‘top to down’ 
επανασχεδιασµό των σελίδων (layout), 
ώστε µε πρωτότυπες αισθητικές σχεδι-
αστικές προτάσεις να επανεγκαινιάσει 
την σχέση της µε τον αναγνώστη. 

Η προϊούσα ‘περιοδικοποίηση’ της 
εφηµερίδας στοιχηµατίζει στο γεγονός 
ότι η σχεδιαστική αισθητική, µε νέες 
ισορροπίες ανάµεσα στην λέξη και την 
εικόνα, το κύρος της κριτικής παρέµβα-
σης στα κοινωνικά και πολιτικά πράγ-
µατα και την αισθητική της παρουσία-
σης και του καλλιτεχνικού σχεδιασµού, 
οπλίζει την εφηµερίδα να ερωτοτροπή-
σει µε την προσοχή του δέκτη και σαν 
αισθητικό αντικείµενο όσο και σαν κρι-
τικό υποκείµενο.  Σαν λόγος παντρεµέ-
νος µε την πιο ελκυστική εικόνα του.

πό η  υπο ραφία ου υ ο  
ε άλλου α ραδιο ηλεοπ ικά

Από την πρέσσα και τα κινητά στοιχεία 
του Γουτεµβέργιου στην λινοτυπική 
του Ottmar Mergenthaller, στην Βαλ-
τιµόρη, το 1884, κι από κει στην φωτο-
στοιχειοθεσία, 100 χρόνια αργότερα, 
και την φωτοεκτύπωση, offset, σήµε-
ρα, η έντυπη δηµοσιογραφία διαπλά-
στηκε, εξελίχθηκε αλλά και φέρει στην 
ουσία των τρόπων και µεθόδων της, 
όσο και στην οπτική µορφή (το design) 
και στην τεχνική ορολογία της, τα δια-
κριτά σηµάδια από τα στάδια της εξέλι-
ξής της και την υιοθέτηση τρόπων αντι-
µετώπισης των άλλων, κυρίως ραδιο-
τηλεοπτικών, ανταγωνιστικών ΜΜΕ.

Ο φοιτητής των Εντύπων ΜΜΕ και 

δηµοσιογράφος σ’ αυτά καλείται να κα-
τανοήσει τις ολοένα ανακύπτουσες εντά-
σεις στις αξίες της δηµοσιογραφίας. Από 
την µια, η αντικειµενική, απρόσωπη κι 
από ‘απόσταση’, ‘bird’s eye’ καθαρή ενη-
µέρωση, στην υπηρεσία του δηµοσίου 
συµφέροντος, εκφραζόµενη στο τυπικό 
σχήµα της ‘ανεστραµµένης πυραµίδας’ 
και του ‘lede’, που προτάσσει γυµνά από 
χρώµα κι υποκειµενικά στοιχεία τo βα-
σικó κι απέριττο περιεχόµενο της είδη-
σης. Κι από την άλλη, οι ανάγκες χρωµα-
τισµού του περιεχοµένου της είδησης, 
του ‘content’, ώστε να ελκύσει το κοινό, 
‘ψυχαγωγώντας’ το, κατά κάποιο τρόπο, 
κι αποβλέποντας έτσι, σε µια οικονοµία 
της προσοχής και της επιθυµίας, να το 
κερδίσει από τα ανταγωνιστικά έντυπα 
ή εναλλακτικά ραδιοτηλεοπτικά ΜΜΕ. 

Στα ασύγκριτα πλεονεκτήµατα των 
τελευταίων στην χρονική ή οπτική 
αµεσότητα προς το γεγονός της είδη-
σης -’ακούστε τώρα, ό,τι θα δείτε απόψε 
κι ό,τι θα διαβάσετε αύριο’ - η εφηµερί-
δα αντιπαρατάσσει ότι ‘αύριο’ ο αναγνώ-
στης, µε µια απλή µατιά στο περίπτερο, 
µπορεί να δει ταυτόχρονα και να ‘επιλέ-
ξει’ ανάµεσα στις διαφορετικές οπτικές 
γωνίες των τίτλων και πρωτότιτλων 
διαφόρων εφηµερίδων, κάτι που απο-
κλείει η χρονική γραµµικότητα των 
ειδήσεων στα ραδιοτηλεοπτικά.  

Η εκτατικά εκπτυγµένη κι ετοίµως 
δοσµένη πολυµορφία των απόψεων 
µπορεί να δώσει ό,τι µόνο σε περιορισµέ-
νο κι υποθετικό βαθµό, και σε χρονοβό-
ρο πραγµάτευση του θέµατος, πάντα σε 
διαµεσολάβηση της θέλησης κι ικανότη-
τας του µέσου και των δηµοσιογράφων 
του, όπως και του χρόνου κι υποµονής 
του δέκτη, µπορούν να δώσουν τα ραδιο-
τηλεοπτικά ΜΜΕ. Εξηγώντας γιατί, στην 
γέννηση του ‘wireless’, του ραδιοφώνου, 
απηγορεύετο, στην Βρετανία, το πρώτο 
δελτίον ειδήσεων να προηγηθεί της κυ-

κλοφορίας των εφηµερίδων. Μπορεί, 
όµως, το κύρος του κριτικού λόγου και η 
αξιοπιστία του δηµοσιογραφικού ήθους 
που σέβεται κι αποτείνεται στην ενερ-
γητική σκέψη του δέκτη να αποτελέσει 
καθοριστικό ανταγωνιστικό επιχείρηµα 
του εντύπου λόγου, σε µια εποχή παθητι-
κής, µαζικής κατανάλωσης της εύκολης 
έως ψυχαγωγικής εικόνας;

πό η  είδη η η  υ α ία  
‘infotainment’
Από την τηλεόραση, άλλωστε, και 
τους σαγηνευτικούς τρόπους της, 
προήλθε η πρόκληση του υβριδικού 
‘infotainment’, ‘ψυχαγωγοφόρηση’. 
Πρόκειται για την πρόσµιξη του ειδη-
σεογραφικού περιεχοµένου των ‘hard 
news’, της ειδησεογραφίας που αφορά 
το δηµόσιο συµφέρον µε ελκυστικό, 
ψυχαγωγικό περιεχόµενο που ‘γαρ-
γαλά’ το ενδιαφέρον του κοινού: ‘from 
public interest to what interests the 
public’, για να λογοπαίξουµε στην ανα-
διάταξη των αξιακών προτεραιοτήτων 
των ΜΜΕ. Η έµφαση µετατοπίζεται στο 
ανθρώπινο στοιχείο, τόσο σαν ανθρώ-
πινες ιστορίες, όσο και σαν συγκινησι-
ακά φορτισµένος αφηγηµατικός λόγος.

Ανταγωνιστικά προς την εικόνα και 
τον ήχο των ραδιοτηλεοπτικών, ο γρα-
πτός λόγος του εντύπου απαντά µε µεγα-
λύτερη εµπλοκή υφολογικά ελκυστικό-
τερων στοιχείων κι αισθητικά εµπλου-
τισµένο και συγκινησιακά φορτισµένο 
ύφος, πιο ‘εµβαπτιστική’ (‘immersive’) 
ζωγραφικά παραστατική απόδοση της 
σκηνής των γεγονότων για µεταφορά 
του δέκτου της είδησης, µε όλες τις αι-
σθήσεις του, στην σκηνή του γεγονότος. 
Θεµατικά, ο έντυπος λόγος της σοβαρής 
δηµοσιογραφίας των ξηρών, αντικειµε-
νικά δοσµένων ειδήσεων για γεγονό-
τα που αφορούν το δηµόσιο συµφέρον 
ανοίγεται στην περιοδικοποίηση και στο 
ρεπορτάζ. Είναι σαφής η αξιακή µετατό-
πιση της έντυπης δηµοσιογραφίας από 
το πρότυπο της σοβαρής δηµοσιογραφί-
ας των ‘σκληρών ειδήσεων’ (hard news) 
στην ήπια, χαλαρή έως γαργαλιστική δη-
µοσιογραφία των ‘µαλακών ειδήσεων’ 
(soft news). Σε µια πιο εντυπωσιοθηρική 
κι έγχρωµη δηµοσιογραφία  των ανθρώ-
πινων ιστοριών, του εύκολου εντυπωσι-
ασµού, των ‘ψευδογεγονότων’ των σελέ-
µπριτις και του πικάντικου ‘κους-κους’. 
Κι ενώ, υπερασπίζονται οι εφηµερίδες 
ως καίριο το συγκριτικό πλεονέκτηµα 
του κριτικού βάθους στην πραγµάτευση 
των ‘κρισίµων’ θεµάτων του δηµοσίου 
συµφέροντος, προβάλλοντας και κτίζο-
ντας την ποιοτική τους ταυτότητα γύρω 
από τα ‘βαριά’ ονόµατα των ‘celebrity’ 
δηµοσιογράφων τους επιτρέπουν, ταυ-
τόχρονα, την χαλάρωση των αυστηρών 
κριτηρίων της ‘απρόσωπα αντικειµενι-
κής’ ειδησεογραφίας του ξηρού ύφους 
και των ‘καθαρών γεγονότων’. 

Την ίδια ώρα, ωστόσο, κτίζουν ως 
ανταγωνιστική προς τα άλλα  δηµοσι-
ογραφικά έντυπα και τα άλλα, εν γένει, 
ΜΜΕ, την προσήλωσή τους στα ‘ηθικά’ 
κριτήρια της έρευνας, του ελέγχου των 
πηγών, της τεκµηρίωσης, της πιστότη-
τας, των sine qua non δηµοσιογραφικών 
αρετών της αντικειµενικότητας και αµε-
ροληψίας. Ένα δύσκολο µίγµα κύρους 
κι ελκυστικότητας στην τόσο ανταγωνι-
στική ‘οικονοµία της προσοχής’. Σε ποιο 
βαθµό και µε ποιες δύσκολες ισορροπί-
ες είναι, όµως, αυτό το µίγµα δυνατό;

ντυπος 
ό ος αι η 
ημιουρ α 

των  
στορ ες α ιώς  ρόταγμα και πρότυπο λειτουργίας 

των Ε δεν είναι πλέον  ο πολλαπλασιασμός 
της γνώσης ή καν η πολιτική χειραγώγηση της 
κοινωνικής ενσωμ τωσης, αλλ  η διαρκής παραγωγή 
κι επε εργασία ερεθισμών, η ενεργοποίηση της 
προσοχής με την προσ ορ  του καινούργιου και την 
υπέρβαση του συνηθισμένου
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ριν από χρόνια ως µου-
σικός παραγωγός σε ένα 
ελληνοαµερικανικό ρα-
διόφωνο στη Νέα Υόρκη 
είχα βάλει προτεραιότη-

τα στην παρουσίαση νέων ερµηνευτών 
και δηµιουργών. Όταν πρωτάκουσα 
την Ανδριάνα Μπάµπαλη ένιωσα τη 
διαφορετικότητα και τον λυρισµό της 
φωνής της. ∆εν την ήξερα προσωπικά. 
Την αναζήτησα όµως µέσω ενός κοι-
νού φίλου, του συνθέτη Κώστα Λειβα-
δά. Στην πρώτη µας κιόλας εκποµπή 
η Ανδριάνα µε έκανε να νιώσω λες 
και γνωριζόµασταν πολλά χρόνια… Ο 
λόγος της σεµνός, ταπεινός και ευχά-
ριστος. Η πρoσωπικότητά της, η αµε-
σότητά της και το χαµόγελό της θα σε 
κερδίζουν αµέσως… Αγαπά πολύ τη 
Νέα Υόρκη και την Κύπρο…

«∆ες καθαρά», «Μοίρα µου έγινες», 
«Είσαι εσύ ο άνθρωπός µου», «Μεσο-
πέλαγα», «Το µαζί είναι δρόµος», «Θα 
βρεις τον δάσκαλό σου», «Μια ευχή», 
«Χαρά», «Περιπλανώµενο», είναι µερι-
κά από τα πιο γνωστά της τραγούδια… 

ρμηνεύτρια  στι ουργός  συν -
της  η οποιός  άλε τα σε μια σει-
ρά και αιτιολόγησ  τα
Ξεκίνησα τραγουδώντας και παίζοντας 
κρουστά στην µπάντα του Νίκου Πορ-
τοκάλογλου. Παρ’ όλα αυτά δεν θεώρη-
σα τον εαυτό µου ποτέ αµιγώς τραγου-
δίστρια. Ένιωθα πιο πολύ ως µουσικός 
και µέλος µιας οµάδας. Η σύνθεση και 
η τραγουδοποιία µε ενδιαφέρει ίσως 
πιο πολύ απ’ όλα, µου δίνει τη µεγαλύ-
τερη χαρά. Ηθοποιός δεν υπήρξα πο-
τέ. Έπαιξα ένα ρόλο σε µια ταινία (την 
«Άπνοια» του Άρη Μπαφαλούκα) και 
συµµετείχα στο «Γκρης ηλέβεν» του 
Νανούρη, αλλά ώς εκεί. Όχι πως θα 
απέρριπτα µια πρόταση, αγαπώ κυρί-
ως το σινεµά πάρα πολύ.

σαι και ν α αλλά και παλιά ταυ-
τό ρονα στον ρο του τραγου-
διού  ο αισ άνεσαι  Συμ ωνε ς με 
αυτό τον αρακτηρισμό  Πιστεύεις 
ότι κου αλάς ναν καινούργιο ο 
όλα αυτά τα ρόνια που ε σαι εν 

δράσει στα μονοπάτια του ελληνι-
κού τραγουδιού  
Είµαι νέος άνθρωπος αλλά έχω παλιώ-
σει στον χώρο. Έβγαλα τον πρώτο µου 
δίσκο το 2003, 13 χρόνια πριν. Έχω ιδέ-
ες, σκέψεις και προτάσεις, πολλή όρεξη 
για νέα πράγµατα, αλλά πρωτοεµφανιζό-
µενη δεν µε λες πια! Γι’ αυτό ίσως φταί-
ει η βαθιά ελληνική νοοτροπία, που τα 
παιδιά είναι πάντα παιδιά, γινόµαστε 50 
ετών και οι γονείς µας λένε «το παιδί, το 
παιδί»… Πάντως κάθε φορά που ετοιµά-
ζουµε µια νέα δουλειά, πάντα σκέφτοµαι 
πού θέλω να πάει ηχητικά, θέλω να εί-
ναι κάτι καινούργιο, διαφορετικό.
Ποιος  ποιοι σού άνοι αν τις πόρ-
τες στα πρ τα σου καλλιτε νι-
κά ματα  α κανες κι εσύ μια 
παρόμοια κ νηση εάν νιω ες ότι 
νας ν ος  μια ν α ει ταλ ντο 

και α ει
Την πρώτη ευκαιρία µού έδωσε ο Πορ-
τοκάλογλου, που µε πήρε στο γκρουπ 
του, παρ’ όλη την απειρία µου. Και ήταν 
µια πολύ πετυχηµένη περίοδος. Με βο-
ήθησε πάρα πολύ και ο Χρυσόστοµος 
Μουράτογλου, ο πρώτος µου παραγω-
γός που επέµεινε για µένα, και µε ώθη-
σε να προσπαθήσω πιο πολύ. Επίσης 
επέµεινε στο να γράψω, που είναι το 
πιο σηµαντικό για µένα.
ρά εις τα δικά σου κομμάτια  τους 

δικούς σου στ ους  λλά και ερ-
μηνεύεις κομμάτια άλλων δημιουρ-
γ ν  Π ς ε ναι αυτο  οι δύο κό-
σμοι  Πότε νι εις πιο δυνατ
Μου αρέσει να τραγουδάω κοµµάτια άλ-
λων. Ο καθένας έχει τον δικό του κόσµο 
και ευχαριστιέµαι αυτό το µοίρασµα. 
Αλλά µου αρέσει πολύ να γράφω, χωρίς 
να σηµαίνει απαραίτητα ότι θέλω να τα 
τραγουδήσω η ίδια. Η δηµιουργία έχει 
άλλη χάρη, νιώθεις πλήρης όταν γρά-
φεις ένα κοµµάτι, σου παίρνει ένα βάρος. 
Είναι σαν εξοµολόγηση.

α κό τραγούδι  ποπ τραγούδι  ντε-
νο τραγούδι  πάρ εις κάπου ανά-

μεσα σε όλα αυτά  ά εις ταμπ λες 
στα τραγούδια που ερμηνεύεις  
Υπάρχει ένας διαχωρισµός στο µουσι-
κό στυλ ναι, το πιστεύω. Καλό και κακό 
είδος δεν υπάρχει, κατά τη γνώµη µου. 
Υπάρχουν καλά και κακά τραγούδια σε 
κάθε είδος. Εγώ τώρα πια νοµίζω πως 

είµαι µια ήπια, lounge τραγουδίστρια. 
∆εν µου πάνε οι εντάσεις και ο ηλεκτρι-
σµός, η ροκιά. Θέλω ήρεµο περιβάλλον 
για να αναδείξω ό,τι έχω.

σαι ροκ
Όχι, καθόλου. Είµαι άνθρωπος του 
προγραµµατισµού και της ηρεµίας. Το 
πέρασα το ροκ σε µικρή ηλικία και, ευ-
τυχώς, το ξεπέρασα έγκαιρα.

ες δεν ες  ακούγοντας ραδιό ω-
νο συ νά ακούς τους παλιούς και 
πολύ σημαντικούς συν τες  εο-
δωράκη  ατ ιδάκι  αρκόπουλο  

αρ άκο  ούτση και άλλους  -
ναι τούτη η άση  σημαντικ  για 
σ να  Πατάς πάνω στο ργο τους 
με αυμασμό  εωρε ς ότι ε ναι 
επερασμ νοι

Καθόλου ξεπερασµένοι, είναι το σηµείο 
αναφοράς µας. Τους αγαπώ, ειδικά τον 
Χατζιδάκι, είναι αξεπέραστος για µένα. 
Το έργο που µας άφησε είναι πολύτιµο 
και δεν θα ξεχαστεί ποτέ!

νη μουσικ  ι λατρεύεις  Σε επη-
ρεά ει όταν δημιουργε ς  ουσικά 
 στι ουργικά

Μου αρέσει πολύ, γράφω και αγγλόφω-
να κοµµάτια τελευταία. Υπάρχουν τό-
σα ωραία πράγµατα να ακούσει κανείς 
στην παγκόσµια σκηνή. Σήµερα άκουγα 
Lady Gaga, το καινούργιο κοµµάτι της. 
Μου αρέσει που είναι τόσο τρελή πραγ-
µατικά, αλλά έχει µιαν αυθεντικότητα.
Η πρ τη μας υπερατλαντικ  συνά-
ντηση ταν μ σα από μια ραδιο ωνι-
κ  συν ντευ  μας στο   
της ας όρκης  όπου εργα όμουν 
ως μουσικός παραγωγός  Η δεύτε-
ρη σε να τα δι σου στη α όρκη  
την οπο α υπεραγαπάς  ι κόλλημα 

εις πά ει με αυτ  την πόλη
∆εν ξέρω, αλλά ποιος δεν αγαπάει τη 
Νέα Υόρκη! Τόσο ζωντανή πόλη, τόσο 
ενδιαφέρουσα, τόσο πολύχρωµη. Εγώ 
το λέω συνεχώς, είµαι Αµερικανάκι. 
Αν κέρδιζα το λαχείο, θα µετακόµιζα 
αµέσως Αµερική!
Προσπά ησες πολύ να κατορ -
σεις  ό τι κατόρ ωσες  καλλιτε-
νικά  Πιστεύεις ότι μια ν α κοπ -

λα σ μερα με σπουδα ο ταλ ντο α 
μπορούσε να κάνει μια τόσο σημα-
ντικ  καρι ρα σαν τη δικ  σου  
δεν ε ναι τόσο εύκολο

Όλα θέλουν κόπο και προσπάθεια, τί-
ποτε δεν γίνεται από µόνο του. Και θέ-
λει και γερό στοµάχι που λένε, επιµονή 
και ψυχραιµία. Ένα σπουδαίο ταλέντο 
θα λάµψει, αν έχει βέβαια και τον χαρα-
κτήρα γι’ αυτό. Πόσα σπουδαία ταλέντα 
δεν έχουν αυτοκαταστραφεί, επειδή 
δεν µπόρεσαν να διαχειριστούν το τα-
λέντο τους ή τη φήµη άλλωστε. Επίσης 
στην Ελλάδα δεν βοηθά η οικονοµική 
κατάσταση πλέον. Αν δεν έχεις οικο-
νοµική στήριξη πίσω σου, δύσκολο να 
βιοποριστείς από την τέχνη.

ν δεν σουν ερμηνεύτρια  δημι-
ουργός τι α ελες να σουν
∆εν ξέρω… ίσως να είχα ένα οινοποιείο 
στη Νάπα της Καλιφόρνια …

νάμεσα σε όλα τα τραγούδια που 
ερμ νευσες ποιο ε ωρ εις
Πολλά. Αγαπώ ιδιαίτερα το «Μια ευ-
χή», που γράψαµε µε τον Χ. Μουράτο-
γλου. Και τη «Χαρά», που γράψαµε µε 
τον Κ. Λειβαδά…

τλος ενός ελληνικού τραγουδιού 
άλλου δημιουργού που λατρεύεις 
ανά τους αι νες
Το «Πόσο λυπάµαι» του Γιαννίδη.
Π ς π ρασε το καλοκα ρι σου  με 
ποιες δραστηριότητες και με τι κα-
ταπιάνεσαι τ ρα το ινόπωρο  
Το καλοκαίρι ήταν όµορφο, και πήγα 
πέντε µέρες διακοπές, µετά από πέντε 
χρόνια. Αυτήν τη στιγµή, κάνω πρόβες 
για την παράσταση «Ας ερχόσουν για 
λίγο» µε τον Γιάννη Μπέζο, την Τάνια 
Τρύπη κ.ά., σε σκηνοθεσία ∆ηµήτρη 
Μαλισσόβα, που αφορά τη ζωή του συν-
θέτη Μιχάλη Σουγιούλ. Θα ανέβει στο 
Ακροπόλ από τις 5/9. ∆ουλεύω επίσης 
το αµιγώς γυναικείο κουαρτέτο που 
φτιάξαµε τέσσερεις γυναίκες και είναι 
υπέροχο πραγµατικά. Θα ετοιµάσουµε 
πολλά και όµορφα µαζί.

ύο λ εις για την ύπρο και τους 
ύπριους λους σου που σε αυ-

μά ουν και σε ακολου ούν όλα αυ-
τά τα ρόνια
Ξέρεις, πριν από λίγα χρόνια ένας φί-
λος αστρολόγος µού έβγαλε έναν χάρ-
τη και η Κύπρος φάνηκε πως είναι ο 
τόπος που µπορώ να βρω την ευτυχία! 
Αγαπώ την Κύπρο και έχω φίλους πο-
λύ αγαπηµένους εκεί. Εύχοµαι να σας 
συναντήσω.

Συνη ήσεις  υ μο

www.simerini.com.cy

Συν ντευ η  Εγώ τώρα πια νομί ω πως είμαι 
μια ήπια,  τραγουδίστρια. εν μου π νε 
οι εντ σεις και ο ηλεκτρισμός, η ροκι . έλω 
ήρεμο περιβ λλον για να αναδεί ω ό,τι έχω

ναι σαν 
ε ομο ό ηση 
να συν τεις

Ανδριάνα Μπάμπαλη
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ινηματο ράφος  Σε ι όιντ

αρουσ αση  Επτ  ταινίες επιχειρούν να ορκίσουν τα ρατσιστικ  αντ σματα
της μερικής σε μια μεγ λη, κινηματογρα ική πορεία διαμαρτυρίας

  
longinospan@gmail.com

The Color Purple 
Να είσαι γυναίκα, µαύρη και να ζεις 
στον αµερικανικό Νότο στις αρχές του 
αιώνα µας: ∆εν υπάρχει µεγαλύτερη 
καταδίκη από αυτήν και ο Στίβεν Σπίλ-
πµεργκ, µεγάλος µαέστρος του µελο-
δράµατος, το αποδεικνύει µε τον πιο 
τρανταχτό τρόπο. Το φιλµ ξεκινάει µε 
την εικόνα ενός χαµένου παραδείσου: 
δύο αδελφές, παιδιά ακόµη, τρέχουν σ’ 
ένα λιβάδι µε µωβ λουλουδάκια. Η συ-
νέχεια θα είναι στρωµένη µε αγκάθια, 
µέσα στα οποία,  όµως, θα θριαµβεύσει 
η αθωότητα. Η Γούπι Γκόλντµπεργκ, 
στον ρόλο της Τσέλι, γράφει  ιστορία 
µε ένα από τα πιο εντυπωσιακά κινη-
µατογραφικά ντεµπούτα. Είναι φανερό 
ότι νιώθει να κουβαλάει στις πλάτες, 
τις µοίρες όλων των γυναικών-µαρτύ-
ρων της φυλής της. Η ιστορία της Τσέ-
λι απλώνεται σε µια περίοδο σαράντα 
χρόνων, µε τον Σπίλµπεργκ να µην 
υπερτονίζει τις ερωτικές πτυχές του βι-
βλίου της Άλις Γουόκερ, αλλά την εσω-
τερική δύναµη της ηρωίδας. Ονειρώ-
δες το ντεµπούτο της Όπρα Γουίνφρεϊ 
στον τραγικό ρόλο της Σοφία, όπως και 
το σάουντρακ του Κουίνσι Τζόουνς.

4 Little Girls 
Ο Σπάικ Λι είναι ο σκηνοθέτης που 
ασχολήθηκε περισσότερο από τον 
καθένα µε το χρώµα του και τον ρα-
τσισµό που προκαλεί ακόµα αυτό. Και 
αυτό το έκανε µε τον πιο προκλητικό 
τρόπο που θα µπορούσε. Στην αρχή 
άλλαξε το όνοµά του και από Σιέλτον 
έγινε Σπάικ. Ύστερα µάζεψε όλες τις 
ρατσιστικές εικόνες από τη «Γέννη-
ση ενός έθνους» του Γκρίφιθ, τη βω-
βή ταινία-σταθµός στο αµερικάνικο 
σινεµά, και έφτιαξε από  αυτές µια ται-
νία 20 λεπτών. Εδώ, ο διάδοχος του 
Malcolm X, ο πιο γνωστός Αφροαµε-
ρικανός σκηνοθέτης της εποχής µας, 
δηµιουργεί το σπουδαιότερο από µια 
σειρά ντοκιµαντέρ δικής του παραγω-
γής, µε στόχο τη διαφυλετική ευαισθη-
τοποίηση. Το τραγικό περιστατικό, το 
οποίο κινηµατογραφεί, είναι σηµείο 
αναφοράς του αγώνα των µαύρων, 
ενώ το τραγούδι της Τζοάν Μπαέζ 
«Birmingham Sunday» είναι εµπνευ-
σµένο από εκείνο ακριβώς το γεγονός. 
Πρόκειται για την έκρηξη βόµβας σε 
µια εκκλησία  της Αλαµπάµα, το πρω-
ινό της 15ης Σεπτεµβρίου 1963, από 
την οποία σκοτώθηκαν τέσσερα  αθώα 
κορίτσια. Το δέος µε το οποίο προσεγ-
γίζει ο σκηνοθέτης αυτό το δύσκολο 
θέµα γίνεται κάθε λεπτό φανερό.

The Journey of August King
Ένα road-movie εποχής, που ξετυλίγε-
ται ανάµεσα σε βουνά, πεδιάδες και βο-
σκοτόπια, σαν ένα αντιρατσιστικό έπος 
µε εξαιρετικά κοστούµια, σκηνικά και 

ατµόσφαιρα. Η Θάντι Νιούτον είναι ένα 
έφηβο αγρίµι που καταδιώκεται από 
τους κυνηγούς του - υπερασπιστές ενός 
παράλογου νόµου. Ο Τζέισον Πάτρικ, 
σε µια, χαµηλών τόνων, συγκρατηµέ-
νη ερµηνεία, υποδύεται τον αγρότη 
που την παίρνει υπό την προστασία 
του. Ουσιαστικά αντιπροσωπεύει τους 
παλιούς, άγραφους ηθικούς νόµους 

που συναντούµε και στις τραγω-
δίες. Η πτώση και των δύο τους 
είναι βέβαιη καθώς εξελίσσεται 
το δράµα, όπως βέβαιη είναι και 
η ηθική τους επικράτηση. Παρά 
τους κάπως αργούς ρυθµούς της 
ταινίας, αξίζει κάποιος να αφεθεί 
στην υπέροχη φωτογραφία του 
Πολωνού Σλαβοµίρ Ίντζιακ, που 
βρίσκεται πίσω από το «Μπλε» 
του Κισλόφσκι. 

Selma
Εµπνευσµένη από τη µεγάλη πορεία δι-
αµαρτυρίας του 1965, µε ζητούµενο την 
αναγνώριση των δικαιωµάτων των µαύ-
ρων, η ταινία της Άβα ΝτιΒερνέ αποτε-
λεί την πρώτη ολοκληρωµένη προσπά-
θεια κινηµατογραφικής βιογραφίας του 
νοµπελίστα αγωνιστή Μάρτιν Λούθερ 

Κινγκ. Ο χαρισµατικός Ντέιβιντ 
Ογιελόγιο καταφέρνει να εσναρ-
κώσει ιδανικά τις ρητορικές ικα-
νότητες του πάστορα και να τις 
κάνει να ακουστούν ξανά, από την 
πόλη Σέλµα µέχρι το Μοντγκόµε-
ρι της Αλαµπάµα. Η προσέγγιση 
της ΝτιΒερνέ είναι αρκετά µετρη-
µένη, χωρίς να υιοθετεί οποιοδή-
ποτε σκηνοθετικό κόλπο εύκο-
λου εντυπωσιασµού. Η κάµερά 
της είναι µονίµως στραµµένη στο 
παλλόµενο, εκφραστικό πρόσωπο 

του ήρωα, καθώς τον ακολουθεί στο τρι-
µηνιαίο οδοιπορικό του. H «επανάσταση 
των δρόµων», που άλλαξε το σύγχρονο 
πρόσωπο της Αµερικής, εκφράζεται από-
λυτα µε το οσκαρικό τραγούδι «Glory», 
ένα µείγµα από γκόσπελ και χιπ-χοπ, 
που καταφέρνει να συγκινήσει µε το µή-
νυµά του και το σηµερινό ακροατήριο. 

Το «I have a dream», ακόµα ηχεί…

Mississippi burning
Το µικρό αριστούργηµα του 
Άλαν Πάρκερ µοιάζει µε µια 
καθυστερηµένη απάντηση στη 
«Γέννηση ενός έθνους» του 
Γκρίφιθ αλλά και σε όλες εκεί-
νες τις ταινίες που -από καταβο-
λής κινηµατογράφου- παρουσί-
αζαν τους Ινδιάνους σαν κανί-
βαλους και τους µαύρους σαν 

αγράµµατους και βίαιους ναρκοµανείς. 
Είναι ίσως η καλύτερη ταινία για να εν-
διατρίψει κανείς στο φαινόµενο του 
ρατσισµού, σερβιρισµένη ως ένα κα-
λοστηµένο αστυνοµικό θρίλερ. Ο Τζιν 
Χάκµαν και ο Γουίλεµ Νταφόε είναι οι 
δύο όψεις του ίδιου νοµίσµατος. Ο µεν 
ένας πρώην σερίφης που κρατάει χα-
µηλό προφίλ, ο δε ένας σόουµαν, µε ευ-

γενικό σκοπό. Στην αντίπερα όχθη, στέ-
κεται ο υποστηρικτής της Κου Κλουξ 
Κλαν µε το ισχυρό άλλοθι που δέρνει 
τη γυναίκα του. Η Φράνσις Μακντέρ-
µοντ, στον ρόλο του θύµατος οικογε-
νειακής βίας που πρέπει να πάρει µια 
γενναία απόφαση, είναι ό,τι καλύτερο 
έχει να επιδείξει ερµηνευτικά  αυτό το 
εµβληµατικό φιλµ. Η ατµόσφαιρα της 
εποχής είναι εξαιρετική, µε τον νόµο 
της σιωπής να βασιλεύει παντού, κυρι-
ολεκτικά διά πυρός και σιδήρου. 

Ruby bridges
Συγκινητική τηλεταινία µε τη µικρή 
Τσαζ Μονέτ να ξεχωρίζει στον ρόλο 
της λιλιπούτειας ηρωίδας. Η Ρούµπι 
Μπρίτζες Χολ ήταν η µοναδική µαύ-
ρη µαθήτρια σε ένα σχολείο γεµάτο 
λευκούς, στο πλαίσιο ενός πειραµατι-
κού προγράµµατος της (sic) «Εθνικής 
Επιτροπής Προόδου των Εγχρώµων 
Ανθρώπων». Η µουντή, ρατσιστική 
ατµόσφαιρα της Νέας Ορλεάνης των 
sixties, ξεχωρίζει από την γενικώς 
συµβατική σκηνοθεσία του Πάλτσι, 
ενώ υπάρχουν και αρκετά ενδιαφέρο-
ντες δεύτεροι ρόλοι: Ο άνεργος πατέρας 
(Μάικλ Μπιτς), ο ψυχολόγος που την 
παρακολουθεί και η δασκάλα της (Πε-
νέλοπε Αν Μίλερ), που προσπαθεί να 
την στηρίξει. Πρόκειται ουσιαστικά για 
ένα αντιρατσιστικό, δραµατοποιηµένο 
ντοκιµαντέρ, το οποίο παραµένει επί-
καιρο, µισό αιώνα µετά την ιστορία που 
πραγµατεύεται.

12 years a slave
Ο εικαστικός Στιβ Μακουίν είχε ήδη 
στο ενεργητικό του µια ακραία σωµατι-
κή ταινία όταν δηµιούργησε το οσκαρι-
κό «12 χρόνια σκλάβος». Αναφέροµαι 
στο «Hunger», στο οποίο ο Μάικλ Φα-
σµπέντερ ενσάρκωσε τον αργό θάνατο 
του Ιρλανδού επαναστάτη και απεργού 
πείνας, Μπόµπι Σαντς. Το παράδοξο εί-
ναι ότι εδώ ο Φασµπέντερ περνάει στο 
απέναντι στρατόπεδο. Εκεί  συναντά 
έναν ρατσιστή και σαδιστή µεγαλοτσι-
φλικά του αµερικανικού Νότου, κάπου 
στα µέσα του 19ου αιώνα, ο οποίος µετα-
χειρίζεται τους µαύρους υπηρέτες του 
ως αντικείµενα. Η ερµηνεία του είναι 
ανατριχιαστικά ακριβής: υποδύεται την 
ίδια παραφουσκωµένη και επικίνδυνη 
ψευδαίσθηση που γέννησε τον µύθο 
της αρίας φυλής. Απέναντι στέκεται ο 
Σόλοµον Νόρθαπ, µε µιαν αξιοπρέπεια 
και λεβεντιά που αδυνατεί να κατανοή-
σει, ασύµβατη κατ’ αυτόν, µε το χρώµα 
του δέρµατός του. Ο Τσιούιτελ Ιτζιοφόρ 
είναι συγκλονιστικός στον ρόλο αυτού 
του αληθινού ήρωα, ακλόνητος σαν βρά-
χος, σύµβολο, αυτός και η νεαρή σκλάβα 
(Λούιτα Νιόνγκο) της ίδιας µαρτυρικής 
σοφίας που µεγάλωσε γενεές από σκλά-
βους στα παζάρια του δυτικού κόσµου. 
Ο ακραίος ρεαλισµός συνοδεύεται από 
ένα συνεχές αίσθηµα αδικίας, το οποίο 
«στοιχειώνει», τόσο τον Αφροαµερικα-
νό σκηνοθέτη, όσο και το ίδιο το κοινό.

Από τη μα ώς το ντγ όμ ρ ...
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Απει ον σεις  ωτο ραφ α
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Συν ντευ η   μοίρα της καλλιτεχνικής δημιουργίας α ορ  τον χειρισμό
από τους δημιουργούς της. ι δημιουργοί είναι λίγοι, οι εκτελεστές πολλοί

Μ  Μ  
minam@simerini.com

Α
πό κινητό και µε µια 
compact camera, όπως 
µας είπε, ο Νίκανδρος 
Σαββίδης αποτυπώνει 
όψεις της πόλης του, Λευ-

κωσίας, επιδιώκοντας να κρατήσει τη 
µνήµη µέσα από τις εικόνες. Μία επιλο-
γή φωτογραφιών του, µε τίτλο «Where I 
stand», θα εκτίθενται µέχρι την ερχόµε-
νη Κυριακή, 22 του µήνα, στο καφενείο 
Πρόζακ, όπου µπορεί κανείς να δει πώς 
συγκεράζεται η κατόπτευση του γενι-
κού µε τη διείσδυση στον εσωτερικό 
χώρο του προσωπικού.

γαπητ  κανδρε  ποια υπ ρ ε η 
α ορμ  για να εκ σεις τις ωτο-
γρα ες σου
Οι άνθρωποι που βλέπουν τις φωτογρα-
φίες µου είναι η αφορµή για αυτή την 
έκθεση. Βγάζω φωτογραφίες από πολύ 
µικρός. Με την είσοδο των social media 
στη ζωή µου, άρχισα να δηµοσιεύω τις 
φωτογραφίες. Αυτό έγινε όχηµα επικοι-
νωνίας, απέκτησε θεατές, συζητήσεις, 
ερωτισµό και την πρόταση, «πρέπει να 
κάνεις έκθεση». Πέρασαν τρία χρόνια 
από την πρώτη φορά που ο φίλος και συ-
νεργάτης στο θέατρο Νίκος Ζαβαλλής 
µε παρότρυνε για την έκθεση. Μετά, και 
άλλοι φίλοι, η εικαστικός Αγγέλω Ευαγ-
γέλου και ο φωτογράφος Χρίστος Αβ-
βραµίδης, µού έλεγαν το ίδιο κι άρχι-
σα να το επεξεργάζοµαι. Η ιδέα µιας 
έκθεσης ενθουσίαζε όλους όσους το 
έλεγα. Έτσι έφτασα στην πρώτη µου 
έκθεση. Τους ευχαριστώ που µε έβα-
λαν σε αυτό το ταξίδι. 
ι α δει ο επισκ πτης στην κ ε-

σ  σου
Γεννήθηκα και µεγάλωσα στη Λευκω-
σία. Ζω στη Λευκωσία. Αυτό είναι το 
κέντρο µου. Με αυτό το σκεπτικό έγι-
νε και η επιλογή των εικόνων και των 
σκέψεων που µοιράζοµαι στην έκθεση. 
Αυτό δηλώνει και ο τίτλος της έκθεσης, 
«Where I stand», δηλαδή, εκεί που 
στέκοµαι. Αυτό µπορεί σε ένα γενικό 
πλάνο να σηµαίνει τη γη σαν σύνολο, 
αφού στη διάθεσή µου έχω πολύ υλι-
κό από τα ταξίδια που έχω κάνει. Στην 
πρώτη έκθεση αποφάσισα να εκθέσω 
φωτογραφίες µόνο από την Κύπρο, 
συν µια από τη Θεσσαλονίκη, που έχει 
ξεχωριστή θέση µέσα µου. Είναι µια 
φωτογραφία που αποτυπώνει το παρά-
λογο της κοινωνικής εξέλιξης ανεξάρ-
τητα από την ιδεολογική κατεύθυνση. 
Ως εκ τούτου, οι φωτογραφίες δεν είναι 
τουριστικές. Έχουν ποιητική διάθεση 
και ο κάθε θεατής θα λειτουργήσει δι-
αφορετικά απέναντι σε αυτό που βλέ-
πει. Η έκθεση ξεκίνησε την περασµέ-
νη Πέµπτη, 15 του Σεπτέµβρη, και θα 
διαρκέσει µέχρι αυτή την Πέµπτη, 22 
του µήνα, στο Πρόζακ, καφενείο, στο 
κέντρο της Λευκωσίας, Μέδοντος 3Α 

(πάροδος της οδού Πινδάρου) από τις 
15:00 µέχρι τις 22:00. Ο επισκέπτης 
µπορεί να συνδυάσει την επίσκεψή 
του στην έκθεση µε την έξοδό του 
για ένα ποτό. 
Στον κόσμο που όλα μετατρ πο-

νται σε εικόνα  όλα ε ναι μ α ει-
κόνα  ποια η ση  η μο ρα αν ες  

της ωτογρα ας ως καλλιτε νι-
κ ς αποτύπωσης
Η εποχή που ζούµε είναι επικίνδυνη. 
Η επικινδυνότητά της έγκειται στο ότι 
δεν έχουµε άγνοια πια, για το τι µας 
συµβαίνει και γιατί µας συµβαίνει. Επι-
λέγουµε να κλείνουµε τα µάτια µας και 
να µένουµε στην επιφάνεια. Να καλ-
λιεργούµε και να αναπτύσσουµε εικο-
νικές ευτυχίες. Αυτό έχει περάσει και 
στην καλλιτεχνική δηµιουργία. Εντυ-
πωσιασµός, εγωκεντρισµός, να περά-
σουµε απλώς καλά και να αρπάξουµε 
όσο περισσότερα likes. Κατακρίνουµε 
την αγένεια και είµαστε αγενείς. 

∆εν µπορώ να µιλήσω ειδικά για τη 
φωτογραφία, γιατί η καλλιτεχνική µου 
υπόσταση δεν αφορά µόνο αυτή. Ο κα-
θένας προσωπικά έχει το δικό του βά-
θος και δεν είναι τόσο επικίνδυνο όσο 
νοµίζουµε να βουτάµε µέσα. Η µοίρα 
της καλλιτεχνικής δηµιουργίας αφο-
ρά τον χειρισµό από τους δηµιουργούς 
της. Οι δηµιουργοί είναι λίγοι, οι εκτελε-
στές πολλοί. Η ελπίδα σ’ αυτό είναι ότι, 
η ανθρώπινη φύση και η διάνοια είναι 
ατέρµονη, όπως και η αντίθετη φόρα, η 
ηλιθιότητα. Στη στιγµή που ζούµε η ελ-

πίδα περνάει από τα χίλια κύµατα της 
κυνικής σκέψης. Ο κυνισµός είναι το 
σηµάδι της εποχής. Όταν εξαντληθεί, το 
επόµενο βήµα, νοµίζω, θα είναι η εποχή 
της σιωπής.  Έτσι και η φωτογραφία, η 
συγγραφή, το θέατρο, ο χορός και γενικά 
όλα τα είδη, δίοδοι έκφρασης, θα κατα-
λήξουν εκεί, στη σιωπή για λίγο.

εις κάποιες εικόνες στο μυαλό 
που δεν κατά ερες να απα ανατ -
σεις σε μια ωτογρα α
Έχω στο µυαλό µου πώς θέλω να είναι 
ο κόσµος που ζω, και γι’ αυτόν εργάζο-
µαι µε υποµονή, επιµονή και ευτυχι-
σµένος. Σε αυτήν τη διαδροµή θα απα-
θανατίζω τις εικόνες και τις σκέψεις 
που θα προκύπτουν.

 κόσμος σε γνωρ ει από τον -
ρο της υποκριτικ ς  α λεγες ότι η 

ωτογρα α μπα νει  σε μ α δεύ-
τερη μο ρα  α ελες  συνακό-
λου α  να εις να αναγνωρ σιμο 
στ γμα στον ρο της ωτογρα ι-
κ ς τ νης
Η υποκριτική είναι η τέχνη µέσα από 
την οποία θέλω να εκφράζοµαι περισ-
σότερο από κάθε άλλο είδος τέχνης. Εί-
ναι το επάγγελµά µου. Η φωτογραφία 
ήταν και είναι η προέκταση του χεριού 
µου, όπως µου έλεγαν οι συµφοιτητές 
µου στη ∆ραµατική Σχολή του Θεά-
τρου Τέχνης. Ήµουν πάντα µε τη φωτο-
γραφική στο χέρι. Τη φωτογραφία δεν 
τη σπούδασα. Προέκυψε τυχαία και 
σίγουρα είναι πιο γρήγορη η επικοι-
νωνία µέσω της. Μου έχουν πει, φίλοι 

που γνώρισα µέσα από το instagram, 
ότι προσπάθησαν να βγάλουν φωτογρα-
φία «Νίκανδρος». Αυτό δηλώνει ότι η 
φωτογραφία µου έχει ένα αναγνωρίσι-
µο στίγµα. Εγώ το βλέπω ως συνοδοι-
πόρο µε την εξέλιξή µου στην υποκρι-
τική τέχνη, όπως και τη συγγραφική 
µου υπόσταση, καθώς άρχισα δειλά να 
επικοινωνώ µε ανθρώπους του καλλι-
τεχνικού χώρου για αρχή.
Ποια ε ναι τα επόμενα καλλιτε νικά 
σου σ δια για τη σε όν  
Έχω δεχθεί πρόταση για να ταξιδέψει 
η έκθεση και σε άλλες πόλεις, κάτι 
που είναι στις σκέψεις µου. Θεατρικά 
θα είµαι µε γνώριµους φίλους σε ένα 
παιδικό µιούζικαλ, στο Αρχοντικό Τε-
χνών Arte και είµαι σε αρχικό στάδιο 
οργάνωσης ενός µονολόγου του Κώστα 
Μαννούρη, σε σκηνοθεσία Μαρίνας 
Βρόντη, ο οποίος θα γίνει σε συνεργα-
σία µε τον Παγκύπριο Σύνδεσµο Ψυ-
χοθεραπευτών. Τηλεοπτικά θα εµφανι-
στώ στο σίριαλ «Εννέα µήνες». Επίσης 
διδάσκω σε παιδιά θεατρική δηµιουρ-
γία τα τελευταία τρία χρόνια. 

Πληροφορίες
Where I stand
15 -22 Σεπτεµβρίου
ώρες επισκέψεων: 15:00-22:00 
 (Κυριακή κλειστά)

Πρόζακ καφενείο
Μέδοντος 3Α (πάροδος Πινδάρου)
Τηλ. 22104244

αν ρ  α η  Where I stand

 ανδρος
ενν ηκα ναν Σεπτ μ ρη στη 
ευκωσ α  Πάντα ελα να γ νω 

η οποιός  ι γονε ς μου γελού-
σαν που δεν το λεγα καλά και 
δεν εραν ποτ  αντ σταση σ  

αυτό  Στην π μπτη του δημοτικού  
απο άσισα ότι λω να γ νω 

ιστορικός η οποιός  με μια παύλα 
στη μ ση  ρ ηκα στην λλά-
δα να σπουδά ω  παράλληλα  

ιστορικός και η οποιός  Η ιστο-
ρ α παρ μεινε η ατ λειωτ  μου 
αγάπη  ούλε α στον  και 

σε όλα σ εδόν τα ελεύ ερα α-
τρα  κάνοντας επ σης τηλεόραση 

και κινηματογρά ο   αρ σει 
να ε ελ σσομαι και να κινούμαι 

συν εια  α συνε σω να πα ω  
να γρά ω  να ωτογρα ω 

και να επικοινων  όπου κι αν 
ρ σκομαι

ί η σι π  
α μας κά ει 

καλό   λα 
τα σο α 

από τη φ -
το ραφία α 

ο ο  στο 
αι ο κολο-
ικό μ μα 

του ακά-
ρειου οσο-

κομείου  

 ατομία του πά ους

οίησις

  

υσικά φαι όμε α
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Μ
ια ενδιαφέρουσα 
έκδοση, διανθι-
σµένη µε έγχρω-
µες φωτογραφίες, 
εποπτικές του 

εύληπτου περιεχοµένου της, που 
στην πρώτη της κυκλοφορία χρο-
νολογείται το 2004. Είναι ένα από 
τα βιβλία του πολυγραφότατου Κυ-
ριάκου Παπαδόπουλου, που εδώ 
ως Χηµικός-Οινολόγος µάς καλεί 
σε ένα συµπόσιο γνώσεων και τε-
χνογνωσίας, µεθυστικών µυστικών 
και κατανυκτικών οδοιπορικών γύ-
ρω από την «Κουµανδαρία-το κρασί 
θρύλος», κατά το οµώνυµο συγγρα-
φικό του πόνηµα. Η αναγνωστική 
υποδοχή των 245 σελίδων του, στα 
χρώµατα και τα αρώµατα του αµπε-
λουργικού µας κόσµου, καταξιώνει 
την εντρύφηση του συγγραφέως στο 
κεφαλαιώδες αυτό θέµα από το κατ’ 
εξοχήν πεδίο του επιστητού του, δι-
καιώνοντας συνάµα τις προθέσεις 
και τους στόχους της πολιτισµικής 
του παιδαγωγίας, όπως συνοψίζο-
νται στον επίλογο της εισαγωγής 
του: «Το βιβλίο αυτό, καρπός πολύ-
χρονης έρευνας, έρχεται να παρου-
σιάσει συγκροτηµένα τον κόσµο της 
Κουµανδαρίας -έµψυχο και άψυχο- 
µέσα από την ιστορία, την τεχνολο-
γία και προπάντων την απόλαυση 
αυτού του υπέροχου κρασιού, που 
εδώ και αιώνες κουβαλά µε τιµή το 
όνοµά του ανά τον κόσµο. Μέσω αυ-
τού του κρασιού τιµάται η Κύπρος».

Μετά τη σύντοµη γεωγραφική 
διαδροµή στα κατά περιοχές κυπρι-
ακά χωριά της αµπελοκαλλιέργει-
ας, τον προϊδεασµό στην τυπολογία 
των κυριοτέρων ποικιλιών των  οι-
νοποιήσιµων σταφυλιών µας και 
το νοµοθετικό πλαίσιο του οινοποι-
ητικού βιοµηχανικού ελέγχου, οι 
επόµενες σελίδες µάς ταξιδεύουν σε 
µιαν εκτεταµένη ιστορική αναδρο-
µή από την αρχαιότητα µέχρι τη 
δεκαετία του 1980: από την ανακά-
λυψη κουκουτσιών σταφυλιού κατά 
τη νεολιθική, χαλκολιθική και την 
εποχή του χαλκού έως τη Πτολεµαι-
οκρατία και Ρωµαιοκρατία και από 
τη Βυζαντινή και Μεσαιωνική πε-
ρίοδο της Λατινοκρατίας µέχρι την 
Τουρκοκρατία, την Αγγλοκρατία και 
τα νεότερα χρόνια της άνθισης της 
κουµανταρίας, όπως µετονοµάστη-
κε το γνωστότερο κρασί της Κύπρου 
από τους Ναΐτες· µη παραλείποντας, 
ωστόσο, τις κατά καιρούς διακυµάν-
σεις της παραγωγικότητάς της λόγω 
καιρικών και ιστορικο-κοινωνικών 
συνθηκών. Από τις επισηµάνσεις 
του συγγραφέως σε πλειάδα κειµέ-
νων αποσπούµε τα εξής: Η «τεχνο-
λογία» παρασκευής του κυπριακού 
ηδύποτου κρασιού δεν απέχει από 
την Ησιόδεια περιγραφή στα «Έργα 
και Ηµέρες»: «…τρύγα και φέρε στο 
σπίτι όλα τα σταφύλια. ∆είξ’ τα στον 
ήλιο δέκα µέρες και δέκα νύχτες, πέ-
ντε ίσκιασέ τα και την έκτη άδειασε 
στ’ αγγειά τα δώρα του πολυεύφρα-
ντου ∆ιονύσου». Ο Αρχιµανδρίτης 

Κυπριανός στην «Ιστορία Χρονο-
λογική της Νήσου Κύπρου»(1788) 
γράφει: «Καθώς µαρτυρούσι και οι 
παλαιοί και οι νέοι συγγραφείς, πως 
τα κρασία της Κύπρου είναι γλυκύ-
τατα, εύχυµα, δυνατά και ωφέλιµα 
διά τον στόµαχον. Είναι επαινετά εις 
όλην την Οικουµένην διά την βαλσα-
µώδη αυτών ποιότητα και δύναµιν 
ως ουδενός άλλου τόπου σχεδόν.[…]. 
Τα λεγόµενα Κοµανταρίαι, και γλυ-
κά κρασία, όταν είναι µούστος µελα-
νίζουσι, και γλυκύτατα, ολίγον κατ’ 
ολίγον χάνουσι την µαυράδα, και την 
πολλήν γλυκύτητα, και αποκτούσι 
χυµόν ιλαρόν και χρώµα ήλεκτρον».

Το επόµενο κεφάλαιο εστιάζεται 
στην «Περιοχή της Κουµανδαρίας», 
όπου επεξηγείται η πολυδάπανη δι-
αδικασία και τα στάδια παραγωγής 
της στα δεκατέσσερα κουµανταρα-
χώρια στις νότιες και νοτιανατολικές 
παρυφές του Τροόδους και απαριθ-
µούνται οι σηµαντικότεροι παράγο-
ντες, που επηρεάζουν την παραγωγή 
της, όπως «η έλλειψη κρατικής πολι-
τικής στην οινοπαραγωγή και ειδικά 
στην Κουµανδαρία»· παρατήρηση, 
που, παρά την όποια βελτίωση των 
πραγµάτων, µπορεί, κατά τη γνώµη 
µου, να γίνουν αισθητώς περισσότε-
ρα για το πολύτιµο αυτό εθνικό µας 
αγαθό υψηλών ποιοτικών προδια-
γραφών. Συναφώς, σηµειώνεται στα 
εισαγωγικά σχόλια της ενότητας: «Η 
καλύτερη Κουµανδαρία παράγεται 
από αµπέλια ηλικίας άνω των δέκα 
ετών. Εάν υπολογίσει κανείς ότι στην 
περιοχή Κουµανδαρίας υπάρχουν 
αµπέλια εκατό χρονών, είναι αρκετό 
για να καταλάβει κάποιος την υψηλή 
ποιότητα αυτού του κρασιού». Εκτός 
από την σκιαγράφηση της παραδοσι-
ακής και σύγχρονης φυσιογνωµίας  
των Κουµανταροχωριών, αξιολογεί-
ται η ποιότητα, η ποσότητα και ο τρό-
πος παραγωγής της κουµανταρίας 
τους ανάµεσα σε χάρτες, διαφωτιστι-
κές γραφικές παραστάσεις και φωτο-
γραφικές όψεις των φθινοπωρινών 
τους τοπίων. Στα επόµενα κεφάλαια 
αιτιολογείται η χρησιµοποίηση των 
δύο βασικών ποικιλιών (µαύρο και 
ξυνιστέρι) για την παραγωγή κου-
µανταρίας και αναλύονται στα εν-
δεδειγµένα νοµοθετικά πλαίσια τα 
τεχνολογικά και ποιοτικά χαρακτη-
ριστικά της. Πρόσθετο ενδιαφέρον 
παρουσιάζουν τα παραρτήµατα του 
βιβλίου γύρω από «το κρασί-θρύλος» 
της Κύπρου.

πρ ν άμαουμανδαρ α το ρασ  ρύ ος

Σ
τον απόηχο της φετινής 
Γιορτής του Κρασιού στη 
Λεµεσό και οι «Μέρες Κου-
µανταρίας». Μια κυριολε-
κτική ευωχία πολύπλευ-

ρων πολιτισµικών δρώµενων στην 
«εύοινον», κατά τον Στράβωνα, Κύπρο, 
ήτοι µέσα από αµπελόφυτες διαδροµές 
στα δεκατέσσερα κουµανταροχώρια 
µας, καθώς και κατανυκτικές περιδια-
βάσεις σε γραφικά οινοποιεία και οινο-
µουσεία της περιοχής µε εκθέµατα από 
ενδιαφέρουσες πτυχές του γηγενούς 
οινικού µας πολιτισµού. Όσες από τα 
αρχαιότερα έως τα µεταγενέστερα χρό-
νια εγκωµιάζουν µε  διονυσιακούς δι-
θυράµβους την κουµανταρία, το κατ’ 
εξοχήν κρασί της Κύπρου: έναν από 
τους εξαγωγικούς θησαυρούς, τα ελκυ-
στικότερα τουριστικά µας προϊόντα και 
τους «γλυκύτερους» ανά την υφήλιο 
πρεσβευτές µας. 

Μαζί και οι συνειρµικές αναδροµές 
σε µυθολογικές παραδόσεις, σηµαντι-
κά αρχαιολογικά ευρήµατα, ιστορικές 
πηγές και θρυλικές µαρτυρίες, όπως 
και γραµµατολογικές αναφορές από 
την αρχαιοελληνική και ευρωπαϊκή 
παρακαταθήκη. Ενδεικτικά, στην «Οι-
κία του ∆ιονύσου» των Ψηφιδωτών 
της Πάφου αναπαριστάνεται η ιστορία 
του κρασιού από την παραγωγή-συ-
σκευασία στην κατανάλωση µε µυθι-
κούς συµβολισµούς: ο Ικάριος, που σε 
κάρο βοδιών µεταφέρει ασκούς κρα-
σιού, ο ∆ιόνυσος, ο πρώτος διδάξας την 
αµπελοκαλλιέργεια, η νύµφη Ακµή, 
προσωποποίηση της ψυχικής ευφο-
ρίας από την οινοποσία µε µέτρο, ενώ 
από την υπέρβασή του οι µεθυσµένοι 
«πρώτοι οίνον πιόντες». Πρώτοι, άλ-
λωστε, οινοπαραγωγοί, πριν από τους 
αρχαίους Έλληνες, απεδείχθησαν οι 
Κύπριοι, όπως απεφάνθησαν Ιταλοί 
αρχαιολόγοι για αγγεία µε ίχνη συ-
στατικών κρασιού 5500 χρόνων, που 
έφερε στο φως το 1930 η αρχαιολογι-
κή σκαπάνη του Πορφύριου ∆ίκαιου 
στον οικισµό της Ερήµης. Καταγράφε-
ται, ωσαύτως, η δόξα του γλυκού ποτού 

της Κύπρου από τον Ριχάρδο τον Λεο-
ντόκαρδο µέχρι τους Μεσαιωνικούς 
περιηγητές και έως την κατάκτηση της 
Κύπρου το 1570 από τον Σελήµ τον ΒÄ, 
που λέγεται ότι τα κίνητρά του ήταν το 
βασιλικό κυπριακό κρασί: «Σ’ αυτό το 
νησί υπάρχει ένας θησαυρός, που µό-
νο ο Βασιλεύς των Βασιλέων πρέπει 
να έχει».        

Η κατοχυρωµένη εµβληµατική 
ονοµασία της κουµανταρίας συνδέε-
ται, ως γνωστόν, µε τη στρατιωτική δι-
οίκηση (Commanderie) του τάγµατος 
των Ιωαννιτών Ιπποτών στο Κολόσσι, 
όπου και οι εκτεταµένες αµπελοφυ-
τείες της φεουδαρχικής τους επικυρι-
αρχίας για την ανακάλυψη από τους 
Σταυροφόρους εκείνους µοναχούς 
του περιζήτητου κρασιού, την ανάδει-
ξη και διάδοσή του στη συνέχεια από 
τους Λουζινιανούς κατά την περίοδο 
της Φραγκοκρατίας. Ο αρχαιοπρεπής, 
ωστόσο, χαρακτηρισµός του ως κύπρι-
ον νάµα παραπέµπει σε ένα επίγραµ-
µα του 5ου αιώνος µ.Χ. της Παλατινής 
Ανθολογίας, που ανήκει στον σατιρικό 
και επιγραµµατικότερο των επιγραµ-
µατοποιών Παλλαδά. Για τη φήµη των 
γαστριµαργικών και οινοποτικών συ-
νηθειών των Κυπρίων, που είχε φτάσει 
µέχρι την Αλεξάνδρεια και πιο πέρα, 
αξίζει να παραθέσουµε το αρχαίο κείµε-
νο και τη µεταφραστική του απόδοση: 
«βρώµατά µοι χοίρων συκιζοµένων 
προέθηκας,/ξηρών, διψαλέων, Κυπρό-
θεν ερχοµένων./αλλά εµέ συκωθέντα 
µαθών ή σφάξον ετοίµως,/ή σβέσον 
εκ δίψης νάµατι τω Κυπρίω»(9. 487). 
[«µου παρέθεσες εδέσµατα από κρέατα 
συκόθρεφτα χοιρινά/στεγνά, που προ-
καλούν τη δίψα και προέρχονται από 
την Κύπρο./αλλά εµένα, µαθές, που έφα-
γα σαν χοίρος συκοδίαιτος, ή σφάξε µε 
αµέσως/ή σβήσε τη δίψα µου µε Κύπρι-
ον νάµα»]. Εξάλλου, ο Αθήναιος σε χω-
ρίο, που αποσπά από τα «Κύπρια Έπη», 
µας υπενθυµίζει ότι ο «άριστος οίνος» 
αποδιώχνει τις έγνοιες και τις λύπες: 
«Οίνον τοι, Μενέλαε, θεοί ποίησαν άρι-
στον, διότι θνητοίς ανθρώποισιν απο-

σκεδάσαι µελεδώνας» (2.35c). Αλλά και 
ο Σαίξπηρ µάς πληροφορεί ότι ο Μάρ-
κος Αντώνιος παραχώρησε το νησί της 
Κύπρου στη βασίλισσα της Αιγύπτου 
Κλεοπάτρα, παροµοιάζοντας τα θέλγη-
τρά της µε το θαυµαστό µας ηδύποτο 
µέσα από τους στίχους του οµώνυµου 
δράµατός του: «η γλυκύτητά σου αγάπη 
µου είναι ισάξια µε το κυπριακό νάµα». 
Ενώ, σύµφωνα µε το ποίηµα του Ηenri 
Andeli «Η µάχη των κρασιών», που συ-
νέθεσε σε 204 παρωδιακούς στίχους 
περί το 1224, στον πρώτο διεθνή διαγω-
νισµό που είχε την έµπνευση να οργα-
νώσει ο βασιλιάς της Γαλλίας Φίλιππος 
Αύγουστος, συγκεντρώνοντας κρασιά 
από παντού, το κρασί της Κύπρου χαρα-
κτηρίζεται αποστολικό, που λάµπει σαν 
αστέρι: «Vin de Cypre fist apostoile/qui 
resplendist comme une estoile».

Ο δραµατικός ποιητής Σώπατρος 
ο Πάφιος παροµοιάζει, επίσης, σε ένα 
επίγραµµά του το αρίστης ποιότητας 
κρασί µε «νάµα µελισσών ηδύ», ενώ 
από το δράµα του «Φακή» µαθαίνουµε 
για την εισαγωγή στη νήσο εκλεκτού 
οίνου από την Τυρρηνία: «Κρεανοµού-
µαι, και τον εκ Τυρρηνίας/οίνον συν 
οπτώ λαµβάνειν επίσταµαι». [«Με µια 
µερίδα οφτού κρέατος και τον Τυρρη-
νικό/οίνο ξέρω να πίνω»]. 

Αν, εντούτοις, εδώ δεν γίνεται σύ-
γκριση µε «Το κρασί της Κύπρου», στο 
οµότιτλο κείµενο του Κωστή Παλαµά 
µνηµονεύονται δύο αποτιµήσεις εις 
βάρος, αλλά και υπέρ του κυπριακού 
κρασιού. Στο δράµα του Βίκτορος Ου-
γκώ «Λουκρητία Βοργία» οι συµποσι-
αστές προτιµούν το κρασί των Συρα-
κουσών από «το κρασί της Κύπρου» 
σε αντίθεση µε «µια µεγάλη ιέρεια των 
Μουσών, την Ελισάβετ Μπράουνιγκ», 
που «στο φερώνυµο άσµα» της «το βρί-
σκει “γλυκό σαν τη λύρα των Μουσών. 
Έχει το χρώµα του βαλανιδιού σαν το 
λιοντάρι της Ρέας. Λάµπει καθώς ποτέ 
δεν έλαµψαν τα µάτια της θεάς της Πά-
φου”». Ποιο άλλο να ‘ναι, άραγε, αυτό το 
κρασί παρά το περίφηµο κύπριον νάµα, 
η ασύγκριτη γλυκιά µας κουµανταρία;                    

Κυριάκος Παπαδόπουλος
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[…] D.S. Όταν µιλάµε για τη δύναµη 
µιας εικόνας που προκύπτει απ’ το ασυ-
νείδητο χωρίς την επέµβαση της συνει-
δητής σκέψης, υποθέτω πως ο κίνδυ-
νος που εγκυµονείται στην επέµβαση 
της συνειδητής σκέψης είναι πως θα 
έφερνε το έργο πίσω για να το υποτάξει 
σε µια συµβατική ιδέα περί τέχνης. Ή 
περί ρεαλισµού. Νοµίζεις ότι είναι πια 
αδύνατο να δηµιουργήσει κανείς ένα 
ρεαλισµό που η γλώσσα του να είναι 
έστω και ελάχιστα διαφορετική απ’ αυ-
τήν της ευρωπαϊκής τέχνης των τελευ-
ταίων αιώνων;

F.B. ∆εν ξέρω. Μπορεί να εµφανι-
στεί κάποιος που να έχει αυτήν τη δυ-
νατότητα, όµως είναι γνωστό ότι όσοι 
µέχρι τώρα προσπάθησαν να γυρίσουν 
πίσω στην αναπαράσταση, µε την πιο 
συµβατική έννοια, είχαν αποτελέσµατα 
αδύναµα και χωρίς κανένα νόηµα.

D.S. Γιατί νοµίζεις πως είναι χωρίς 
νόηµα;

F.B. Είµαστε σε τέτοιο βαθµό κορε-
σµένοι απ’ τις τέχνες, απ’ τα µέσα ανα-
παραγωγής τους κ.λπ., που επιθυµεί 
πια κανείς διακαώς καινούργιες εικό-
νες και νέους τρόπους δηµιουργίας της 
πραγµατικότητας. Στο κάτω-κάτω ο άν-
θρωπος αναζητεί την εφευρετικότητα, 

δεν θέλει να συνεχίζει την πορεία του 
απλώς αναπαράγοντας το παρελθόν. 
Εννοώ πως το τέλος της ελληνικής τέ-
χνης, το τέλος της αιγυπτιακής τέχνης, 
έφτασε όταν άρχισαν να επαναλαµβά-
νουν τον εαυτό τους. ∆εν µπορούµε να 
συνεχίσουµε να αναπαράγουµε την 
Αναγέννηση ή την τέχνη του δέκατου 
ένατου αιώνα ή οτιδήποτε άλλο. Χρει-
αζόµαστε κάτι καινούργιο. Όχι έναν 
εικονογραφικό ρεαλισµό αλλά ένα ρε-
αλισµό που να προκύπτει απ’ την πραγ-
µατική επινόηση µιας νέας µεθόδου 
που να παγιδεύει την πραγµατικότητα 
µε κάτι τελείως αυθαίρετο.

D.S. Τελείως αυθαίρετο ή τελείως 
τεχνητό;

F.B. Είπα αυθαίρετο, αλλά νοµίζω 
ότι είναι καλύτερα να πούµε τεχνητό.

D.S. Το αυθαίρετο θα ήταν εξίσου 
σωστό, αλλά νοµίζω ότι ένα µέρος, ένα 
ουσιαστικό µέρος της δύναµης που 
έχει κάποιο πράγµα είναι πως ενώ 
πρόκειται για κάτι αναπάντεχο, συγ-
χρόνως µοιάζει να είναι και αναπόφευ-
κτο. Θα συµφωνούσες µ’ αυτό;

 F.B. Ναι. Νοµίζω πως αυτός που 
πλησίασε περισσότερο σε κάτι τέτοιο 
ήταν ο Marcel Duchamp στο «Μεγάλο 
Γυαλί», όπου το πρόβληµα της αφαί-

ρεσης και του ρεαλισµού φτάνει στα 
όριά του.

D.S. Περισσότερο κι απ’ τον Πικάσο;
F.B. Έτσι νοµίζω, ίσως. Ιδιαίτερα 

επειδή πρόκειται για κάτι που δεν επι-
δέχεται οποιαδήποτε ερµηνεία.

D.S. Νοµίζω πως ένα ανάλογο πα-
ράδειγµα στη δική σου δουλειά εµφα-
νίζεται σ’ αυτά τα πρόσφατα έργα µιας 
ανδρικής γυµνής φιγούρας, στην οποία 
έβαλες επιγονατίδες του κρίκετ - στοι-
χείο που φαντάζοµαι πήρες από εκείνο 
το βιβλίο µε φιγούρες του David Gower 
που υπάρχει στο ατελιέ σου.

F.B. Παρακολουθώ κρίκετ συχνά. 
Και όταν έφτιαχνα αυτό το έργο ξαφνι-
κά σκέφτηκα, δεν ξέρω γιατί, ότι αν έβα-
ζα τις επιγονατίδες θα ισορροπούσε η 
εικόνα και θα φαινόταν πολύ πιο πραγ-
µατική. ∆εν µπορώ να σου πω γιατί.

D.S. Απ’ αυτά που µου λες φαίνεται 
πως εκείνο που τελικά έχει µεγαλύτε-
ρη σηµασία για σένα δεν είναι η άµεση 
αναφορά του έργου στην πραγµατικό-
τητα, αλλά η ένταση ανάµεσα σε αντιπα-
ρατιθέµενες αναφορές σε διαφορετικές 
πραγµατικότητες, και ακόµη η ένταση 
ανάµεσα στην αναφορά στην πραγµατι-
κότητα και την τεχνητή κατασκευή µε 
την οποία έχει υλοποιηθεί.

F.B. Η πραγµατικότητα του θέµατος 
παγιδεύεται µέσα σ’ αυτή την τεχνητή 
κατασκευή. Η παγίδα πιάνει το περιε-
χόµενο και αφήνει πάνω στο έργο µό-
νο την πραγµατικότητα. Πάντα αρχίζει 
να δουλεύει κανείς µε το θέµα, ανε-
ξάρτητα απ’ το πόσο δυσδιάκριτο είναι 
αυτό, και φτιάχνει µια τεχνητή κατα-
σκευή που τον βοηθάει να παγιδεύσει 
την πραγµατικότητα του περιεχοµένου, 
που ήταν η αφετηρία του.

D.S. Το θέµα παίζει τον ρόλο του δο-
λώµατος;

F.B. Το θέµα είναι το δόλωµα.
D.S. Και ποια είναι η πραγµατικότη-

τα που µένει πάνω στο έργο; Ποιο εί-
ναι το κατακάθι; Πώς συνδέεται µε το 
πράγµα απ’ το οποίο ξεκίνησες;

F.B. ∆εν συνδέεται απαραίτητα, δη-
µιουργείται όµως ένας ρεαλισµός ισο-
δύναµος µε το περιεχόµενο το οποίο 
τελικά µένει πάνω στο έργο. Από κά-
που πρέπει να ξεκινήσεις και ξεκινάς 
απ’ το θέµα που σιγά-σιγά, αν όλα πάνε 
καλά, ξεθωριάζει και αφήνει αυτό το 
κατακάθι που ονοµάζουµε πραγµατι-
κότητα και που ίσως έχει κάποια πολύ 
δυσδιάκριτη θέση µε το αρχικό θέµα, 
αν και πολύ συχνά έχει πολύ µικρή 
σχέση µαζί του. […] (σελ. 179-182)

David Sylvester, Η ωμότητα των πραγμάτων.
Συζητήσεις με τον Francis Bacon

Η ωμότητα των πραγμάτων 
κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 
Άγρα σε μετάφραση Σπύρου 
Παντελάκη
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