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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Να έχουμε περιέργεια

και διάθεση για νέες
ευτυχισμένες μέρες...

Η Μίνα Αδαμάκη ερμηνεύει τη Γουίνι
στις «Ευτυχισμένες μέρες» του Μπέκετ,

στο θέατρο «Χώρα», σε σκηνοθεσία
Έκτορα Λυγίζου. [ΣΕΛ. 4-5]

ζωή

ΕΚΘΕΣΗ
Το εύθραυστο
και μεγαλοπρεπές
γυαλί ανά τους αιώνες

Η αρχαία υαλουργία μας συστήνεται,
μέσα από την έκθεση για την τέχνη του
γυαλιού στο Αρχαιολογικό Μουσείο
της Θεσσαλονίκης. [ΣΕΛ. 6-7]

ΒΙΒΛΙΟ

Με το κίτρινο
άστρο στην
καρδιά
Το αποκαλυπτικό ημερολό-
γιο «Ημερολόγιο 1942 -
1944», της Ελέν Μπερ, της
«Γαλλίδας Αννα Φρανκ»
κυκλοφορεί από τις εκδό-
σεις Πόλις. [ΣΕΛ. 16]

η ναυτεμπορική
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Σπάνια αριστουργήματα από το Λούβρο στην Εθνική Πινακοθήκη

Οταν η Ελλάδα έγινε μόδα

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

Μελαγχολικός
Αλμοδόβαρ

ΑΤΖΕΝΤΑ

«SECRET ROOM»

«ΚΑΚΟΦΥΛΑΓΜΕΝΗ ΚΟΡΗ»
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΣ

«Η ΧΑΡΤΟΡΙΧΤΡΑ»

«ΚΟΡΑΗ 4 - ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΣ
ΧΩΡΟΣ»

«THE SACRED MADE REAL»

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ

Τέχνη από τη
ρωσική αυλή
Πολύτιμες πορσελάνες
και άλλα έργα από την
περίφημη γκαλερί Πο-
πόφ στο σφυρί των Ch-
ristie’s. [ΣΕΛ. 14]

Κόμικς, Φρόιντ και διασημότητες [ΣΕΛ. 15]

Στη συνείδηση των Γάλλων του 18ου αιώνα, η Ελλάδα
αποτελεί σημείο αναφοράς. Ζωγραφική, γλυπτική,

αρχιτεκτονική, αλλά και ο διάκοσμος της
καθημερινής ζωής υποτάσσονται σε ένα νέο

συρμό. Η αυστηρή γραμμή αντικαθιστά
την παιγνιώδη καμπύλη του ροκοκό,
δωρικός, ιωνικός και κορινθιακός

ρυθμός δανείζουν τα στοιχεία
τους στην αρχιτεκτονική και το

διάκοσμο, η ελληνική
μυθολογία εμπνέει για άλλη

μια φορά ζωγράφους,
γλύπτες και

διακοσμητές. Η στροφή
από το ροκοκό στο

νεοκλασικισμό είναι
πραγματικότητα…

Αυτός ο αέρας
ανανέωσης στην

καρδιά της
Ευρώπης «πνέει»

στα 150 σπάνια
αριστουργήματα

που φιλοξενούνται
στην Εθνική

Πινακοθήκη έως τις
11 Ιανουαρίου του

2010, στο πλαίσιο της
έκθεσης «Όταν η

Ελλάδα έγινε μόδα.
Η γέννηση του

νεοκλασικισμού στη
γαλλική τέχνη.

Αριστουργήματα από το
Μουσείο του Λούβρου». Τα

έργα προέρχονται κατά το
μεγαλύτερο μέρος τους από το

Μουσείο του Λούβρου αλλά και από
άλλα μουσεία, όπως του Φοντενεμπλό,

του Στρασβούργου, των Βερσαλλιών,
καθώς και από το μουσείο
Γκιουλμπενκιάν της Λισαβόνας.

Στη φωτογραφία, «Ο Ήφαιστος αιφνιδιάζει την Αφροδίτη
και τον Άρη» του Louis Jean-Francois Lagrenee

του νεώτερου, από το μουσείο του Λούβρου. [ΣΕΛ. 8-9]

Το τρομερό παιδί του ισπανικού κινη-
ματογράφου συναντά και πάλι τη
μούσα του, Πενέλοπε Κρουζ. [ΣΕΛ. 3]



Mια σπάνια βραδιά μουσικής
Μια από τις ειδήσεις - έκπληξη της εβδομάδας αυτής εί-
ναι σίγουρα η ανακοίνωση του Παλλάς για τη συναυλία
- αφιέρωμα στο μοναδικό ποιητή Νίκο Γκάτσο, υπό τη
διεύθυνση του σημαντικού συνθέτη (και ακριβοθώρη-
του) Σταύρου Ξαρχάκου. Στις 27 Οκτωβρίου, το θέατρο
Παλλάς θα πλημμυρίσει από τα λόγια του ποιητή που
αγάπησε βαθιά την ελληνική γλώσσα και καταδύθηκε
στον πυρήνα της, δίνοντας μοναδικό υλικό σε σημαν-
τικούς Ελληνες συνθέτες για να δημιουργήσουν τρα-
γούδια που έχουν καθορίσει τη ζωή μας. Στο αφιέρωμα
θα ακουστούν τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη, του
Δήμου Μούτση, του Σταύρου Ξαρχάκου και του Μά-
νου Χατζιδάκι, με τον οποίο, μάλιστα, ο Νίκος Γκάτσος
(μαζί του στη φωτογραφία επάνω) δημιούργησε έργα
που έχουν καταχωρηθεί στη μνήμη της σύγχρονης πο-
λιτιστικής μας παράδοσης, ενώ η παρουσία της Έλλης
Πασπαλά προσφέρει τη βεβαιότητα της ερμηνευτικής
ποιότητας, απαίτησης που αποτελεί σταθερή αναφορά
και ζητούμενο. Το ειδικό βάρος, βέβαια, αυτής της συ-
ναυλίας εντοπίζεται στην παρουσία του διακεκριμένου
συνθέτη Σταύρου Ξαρχάκου (αριστερά), τόσο στο ρόλο
του δημιουργού ενός έργου αφιερωμένου στο Νίκο Γκά-
τσο όσο και του διευθυντή ορχήστρας.
Σπεύσατε: Για όσους ενδιαφέρονται να εξασφαλίσουν
εγκαίρως θέση, μπορούν να σπεύσουν στο ταμείο του
Παλλάς, Βουκουρεστίου 5, Αθήνα, Τηλ.: 210-
3213100, να κάνουν κρατήσεις μέσω internet
στο www.elthea.gr ή με πιστωτική κάρτα στο
210 81 0 81 81.
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Ακούσαμε, μάθαμε, είδαμε: τα νέα

της πόλης που σε λίγο θα γίνουν

είδηση.

Διευθυντής : Διονύσης Κεφαλάκος Διεύθυνση Σύνταξης : Νίκος Φραντζής , Δημήτρης Πλακούτσης
Επ ί της ύλης : Αφροδ ίτη Ξυπολ ιτ ίδου

Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Τ Η Σ Ν Α Υ Τ Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Η Σ Γ Ι Α Τ Η Ν Τ Ε Χ Ν Η Κ Α Ι Τ Η Ζ Ω ΗTEXNH+ζωή
e-mail: technizoi@naftemporiki.gr

Νέος, διεθνής
και Ελληνας
Κάθε φορά που ένας Ελληνας βραβεύε-
ται, δεν μπορείς παρά να νιώθεις λίγο
περισσότερο υπερήφανος. Αυτή είναι
και η περίπτωση του designer Γιάννη
Γκίκα, που κέρδισε φέτος το περίφημο

βραβείο Red-
DotDesignA-
ward στην κα-
τηγορία Desi-
gnConcept για
το σκαμπό
του, που ονο-
μάζει Monar-
chy. Ο οργανι-
σμός RedDot
έχει έδρα τη
Σιγκαπούρη
και τα ετήσια
βραβεία του
θεωρούνται εί-

ναι από τα κορυφαία στο χώρο του ντι-
ζάιν διεθνώς. Το Μonarchy είναι ένα
σκαμπό που θυμίζει βασιλική κορόνα
τοποθετημένη ανάποδα. Και στην ου-
σία είναι ένα χαμηλό σκαμπό, που δεν
ανατρέπεται και έχει τη δυνατότητα κί-
νησης όπως μια κουνιστή καρέκλα!
Από το βραβείο, στην κατανάλω-
ση: Η βελγική εταιρεία Feld ετοιμάζει
ήδη την παραγωγή του σκαμπό, το
οποίο σύντομα θα παρουσιαστεί σε με-
γάλες εμπορικές εκθέσεις και θα πω-
λείται στα καταστήματα.

Πασαρέλα δέκα χρόνια μετά
Μετά τη σαρωτική επιτυχία του «Bossa Nova», πρόπερσι, και την αί-
σθηση που προκάλεσε πέρυσι ο «Τιτανικός», ο Κωνσταντίνος Ρήγος
κάνει φέτος ένα διάλειμμα από τις παραστάσεις του Εθνικού και πα-
ρουσιάζει στο κοινό την παράσταση «Τα καινούρ-
για ρούχα του αυτοκράτορα» - δέκα χρόνια μετά
την πρώτη παρουσίαση που είχε κάνει με την
Ελενα Πέγκα το φθινόπωρο του 1999 στο κλαμπ
+SODA στην Αθήνα, με τεράστια απήχηση. Οι
δύο δημιουργοί μετατρέπουν την πασαρέλα
που είχαν στήσει το 1999 σε τραπεζαρία το-
ποθετημένη σε ένα υπερμέγεθες λευκό… μπά-
νιο. Αυτό είναι το σκηνικό, πάνω στο οποίο οι
συντελεστές της παράστασης ξετυλίγουν θέ-
ματα που πάντα θα μας πονάνε αλλά και πάν-
τα σε αυτά θα επιστρέφουμε: τη φτώχεια, τον
πλούτο, την εξουσία, τη μόδα, τον καταναλωτι-
σμό, το ντυμένο και, φυσικά, το γυμνό (μια από
τις δύο «εμμονές» του Ρήγου μαζί με το αίμα).
Οι ηθοποιοί: Δήμητρα Ματσούκα, Μιχάλης
Θεοφάνους, Λευτέρης Βασιλάκης, Κωνσταντί-
νος Ασπιώτης, Νίκος Καρδώνης, Τάσος Πυρ-
γιέρης.
Πού; Στο θέατρο Ροές στο Γκάζι από τις 23
Οκτωβρίου. [SID: 4009865]
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[ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: ΝΑΤΑΣΑ ΣΤΑΣΙΝΟΥ ]
nstas@naftemporiki.gr

«ΡαγισΜeνεσ αγκαλιeσ»
(Broken embraces)
Ο Πέδρο Αλμοδόβαρ γράφει και
σκηνοθετεί μια ιστορία για το θά-
νατο, τη ζήλια και την προδοσία.
Ένας άντρας (Λουίς Χομάρ) γράφει,
ζει και αγαπάει μέσα στο σκοτάδι.
Δεκατέσσερα χρόνια πριν, ήταν το
θύμα ενός μοιραίου αυτοκινητικού
δυστυχήματος, στο οποίο έχασε
την όρασή του, αλλά και τη γυναίκα
της ζωής του (Πενέλοπε Κρουζ). Η
είδηση του θανάτου του παραγω-
γού της τελευταίας του ταινίας, τον
οδηγεί σε ένα ταξίδι στο παρελθόν.
Αρχίζει να μας αφηγείται μια ιστο-
ρία τραγική. Μια ιστορία που μπο-
ρεί να αποτυπωθεί με τη φωτογρα-
φία δύο ερωτευμένων ανθρώπων,
που αγκαλιάζονται. Μια φωτογρα-
φία που κάποιος έχει σκίσει σε χί-
λια κομμάτια.

«O ΧΡOνοσ που αποΜeνει»
(the time that Remains)
Ο παλαιστίνιος σκηνοθέτης Ελία Σου-
λεϊμάν, βασισμένος στις δικές του εμ-
πειρίες, τα ημερολόγια του πατέρα
του και την αλληλογραφία της μητέ-
ρας του, μας παρουσιάζει όσα έχουν
συμβεί από την ίδρυση του κράτους
του Ισραήλ, το 1948, ως και τις μέ-
ρες μας στη Λωρίδα της Γάζας. Η ται-
νία απεικονίζει την καθημερινή ζωή

των Παλαιστινίων, που παρέμειναν
εκεί που γεννήθηκαν και ονομάστη-
καν «αραβο-ισραϊλινοί», ζώντας στην
ουσία ως μειονότητα στην ίδια τους
τη γη. Πρωταγωνιστούν: Ελία Σου-
λεϊμάν, Σαλέχ Μπακρί, Λεϊλά Μουα-
μάρ, Γιασμίν Χατζ.

«ΒικτOΡια» (Young Victoria)
Η Βικτώρια υπήρξε η μακροβιότερη
βασίλισσα στην ιστορία της Αγγλίας,
δίνοντας μάλιστα το όνομά της σε μια

ολόκληρη εποχή, τη «Βικτωριανή».
Πριν καταφέρει να κερδίσει την ανα-
γνώριση, ωστόσο, έζησε μια πολύ δύ-
σκολη νεαρή ηλικία. Ο Ζαν Μαρκ Βα-
λέ μας μεταφέρει στο 1836, ένα χρόνο
πριν η Βικτώρια ανεβεί στο θρόνο,
και μας αφηγείται τα ταραγμένα πρώ-
τα χρόνια στην εξουσία και τη θυελ-
λώδη ερωτική σχέση της με τον πρίγ-
κιπα Αλβέρτο. Τη Βικτώρια ενσαρκώ-
νει η Εμιλι Μπλαντ, ενώ στο πλευρό
της συναντάμε τους Ρούπερτ Φρεντ,

Πολ Μπέτανι, Μιράντα Ρίτσαρντσον,
Τζιμ Μπρόαντμπεντ.

«HaLLOween ii - Η νYΧτα
Με τισ Μaσκεσ»
Μετά την επιτυχία του remake του
πρώτου «Halloween», ο σκηνοθέτης
Ρομπ Ζόμπι μας δίνει ένα ακόμη πιο
αιματηρό sequel. Ο Μάικλ Μάιερς
επιστρέφει στην παλιά του γειτονιά,
το Χάντονφιλντ, για να ασχοληθεί με
ανειλημμένες οικογενειακές υποθέ-

σεις. Δεν σταματά πουθενά και σπέρ-
νει τον τρόμο στο διάβα του, καθώς
αντιμετωπίζει τα σκοτεινά μυστικά
του διεστραμμένου παρελθόντος του.
Η μικρή πόλη όμως αποκτά έναν
απρόσμενο νέο ήρωα που, αν κατα-
φέρει να παραμείνει ζωντανός, ίσως
μπορέσει να βρει τον τρόπο για να
σταματήσει τον Μάιερς. Στο ρόλο του
Δρ. Λούμις και πάλι ο Μάλκολμ Μα-
κΝτάουελ.

«Η γυΜνH αλHθεια»
(the Ugly truth)
Ο Τζέραλντ Μπάτλερ (ο γνωστός Λε-
ωνίδας του «300») και η Κάθριν
Χέιγκλ (η Ίζι από το «Greys Anato-
my) πρωταγωνιστούν σε μια κομεντί
για την αέναη μάχη των φύλων. Η
Αμπι Ρίχτερ είναι μια ρομαντική πα-
ραγωγός ραδιοφωνικών εκπομπών,
που αναζητά τον κ. Τέλειο. Καλείται
να συνεργαστεί με τον Μάικ Τσάντ-
γουει, έναν σκληροπυρηνικό τύπο
της τηλεόρασης, που υπόσχεται να
αποκαλύψει τη γυμνή αλήθεια για
τις σχέσεις ανδρών και γυναικών. Τα
πράγματα περιπλέκονται όταν ο
Μάικ, για να αποδείξει στην Άμπι
πως δεν είναι ένας αναξιόπιστος
τσαρλατάνος, αλλά κάποιος που κα-
ταλαβαίνει σε βάθος τις συμπεριφο-
ρές των ζευγαριών, προσφέρεται να
τη βοηθήσει στην κατάκτηση του κ.
Τέλειου. Τη σκηνοθεσία υπογράφει
ο Ρόμπερτ Λουκέτικ.

[SID: 3998912]
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ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 2»

...στο Σμιθσόνιαν
Ο Μπεν Στίλερ επιστρέφει για
ακόμη μία νύχτα στο μουσείο. Ο
Λάρι Ντέιλι, πρώην νυχτοφύλακας
του Ιδρύματος Σμιθσόνιαν, βρί-
σκεται μπλεγμένος στη μεγαλύτε-
ρη περιπέτεια της ζωής του. Έρ-
χεται αντιμέτωπος με μια επική
μάχη στους διαδρόμους του με-
γαλύτερου μουσείου του κόσμου
και καλείται να σώσει τους «άψυ-
χους» φίλους του.

«Η ΣΥΝΕΚΔΟΧΗ
ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ»

Από το
Μπρόντγουεϊ...
Ο Καντέν Κοτάρ είναι έτοιμος να ανε-
βάσει το νέο του πρωτοποριακό έργο
στο Μπρόντγουεϊ. Όμως, η προβλημα-
τική σχέση με την πρώην γυναίκα του, οι
καθημερινοί καυγάδες στο θίασό του και
η αδιάφορη ψυχολόγος του στέκονται
εμπόδιο. Μέχρι που κάνει την εμφάνισή
της μια νέα και πολλά υποσχόμενη ηθο-
ποιός. Με το Φίλιπ Σέιμουρ Χόφμαν.

«DRAGONQUEST»

Μάγοι
και τέρατα
Στα σκοτεινά χρόνια της αρχαιότητας,
ένας πανούργος μάγος απελευθερώ-
νει ένα μυθολογικό τέρας, προκαλών-
τας τον τρόμο και τον πανικό. Ένας
νεαρός πολεμιστής θα πρέπει να αν-
ταποκριθεί σε 12 απίστευτες δοκιμα-
σίες, προκειμένου να δώσει ζωή στον
δράκο, που θα εξουδετερώσει το
θρυλικό τέρας. Μία φανταστική περι-
πέτεια διά χειρός Μαρκ Άτκινς.

Μουσικό οδοιπορικό
«Once in a Lifetime»
H Νικόλ Αλεξανδρουπούλου, μέσα από
σπάνιο αρχειακό υλικό και συναρπα-
στικές αφηγήσεις, επιχειρεί ένα μουσι-
κό οδοιπορικό στη ζωή του Γιάννη Πε-
τρίδη, της ραδιοφωνικής φωνής που
αδιάλειπτα εδώ και τριάντα πέντε χρό-
νια κρατάει συντροφιά στους φίλους
της μουσικής. Μέσα από τις εμπειρίες
του γνωστού παραγωγού ξεδιπλώνεται

η μουσική ιστορία της μεταπολιτευτικής Ελλάδας, η έκρηξη του ροκ, τα
μουσικά κινήματα που αναπτύχθηκαν και το κοινωνικοπολιτικό σκηνικό
που διαμόρφωσε τη σύγχρονη κουλτούρα στη χώρα μας.

H Πενέλοπε Κρουζ και ο Λουίς Χομάρ, σε μια ιστορία για το θάνατο, τη ζήλια και την προδοσία:
«Ραγισμένες Αγκαλιές» διά χειρός Πέδρο Αλμοδόβαρ.

Οι πρεμιέρες της εβδομάδας

Μελαγχολικός Πέδρο,
ραδιοφωνικός Πετρίδης

Το τρομερό παιδί του ισπανικού κινηματογράφου συναντά και πάλι τη λατρεμένη μούσα του, σε μια ται-

νία που ισορροπεί ανάμεσα στο νουάρ και το μελόδραμα. Μια ταινία προσωπική, με αναφορές στο ίδιο

το έργο του σκηνοθέτη. Οι Πέδρο Αλμοδόβαρ και Πενέλοπε Κρουζ, όμως, δεν είναι μόνοι στις σκοτει-

νές αίθουσες. Η κινηματογραφική παρέα της εβδομάδας περιλαμβάνει μια νεαρή και άκρως ατίθαση βα-

σίλισσα, τον αρχιερέα του ελληνικού ραδιοφώνου, αλλά και ανθρώπους που δίνουν καθημερινά τη μά-

χη της επιβίωσης, αισθανόμενοι εξόριστοι στην ίδια τους τη γη.
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Στην κορύφωση της προεκλογι-
κής περιόδου, μετά τις δύο τε-
λευταίες συγκεντρώσεις στην

Αθήνα και μια ημέρα πριν από τις
εκλογές, μιλήσαμε μαζί της. Θέλαμε
να μας πει το μυστικό της. Τη συνταγή
για ευτυχισμένες μέρες. Τη συνταγή
που ακολουθεί από τότε που μπήκε
στο χώρο της τέχνης.
Κυρία Αδαμάκη, πόσο ευτυχισμέ-
νες μέρες ήταν εκείνες κοντά στο
δάσκαλό σας, τον Κάρολο Κουν;

«Ήταν όντως ευτυχισμένες μέρες.
Όχι κατ’ ευφημισμόν. Τουλάχιστον
στην αφετηρία, ήταν πάνω από ευτυ-
χισμένες, σαν κάτι που γίνεται πραγ-
ματικότητα. Σαν μια τεράστια επιθυ-
μία, βαθιά, που παίρνει σάρκα και
οστά. Ήταν κάτι μεγάλο για μένα που
ήμουν τότε έφηβη. Μάλιστα με όση
τρέλα και ομορφιά διαθέτει ο έφη-
βος… Ειδικά δε εγώ, που ήμουνα πιο
πολύ από αυτό και… λίγο παραπάνω.
Ήτανε μέρες πραγματικά ευτυχισμέ-
νες -και όπως λέει η Γουίνι: τα ρού-
φαγε όλα προς τα πάνω… σαν ο γαλά-
ζιος ορίζοντας».
Επόμενο βήμα: Ελεύθερο Θέατρο
και Ελεύθερη Σκηνή…

«Ήταν επίσης ευτυχισμένες μέρες.
Ήτανε μια δεύτερη εφηβεία θα έλε-
γα. Αν ο Κουν ήταν η πρώτη, η Ελεύ-
θερη Σκηνή -όχι με την ίδια έννοια
που ήταν το πρώτο, που ήταν μια επι-
θυμία- το άλλο ήταν μια σύμπτωση,
μια συνάντηση τυχαία ή συμπτωμα-
τική μέσα από το χώρο, που μετά έδε-
σε ως παρέα. Και πραγματικά ήταν κι
αυτό μια δεύτερη εφηβεία, με την έν-
νοια της ανεμελιάς, που χαιρόμαστε
γι’ αυτό που κάναμε, σαν παιχνίδι,

μια που η τέχνη -για μένα- είναι παι-
χνίδι. Όλη η γνώση αρχίζει πάντα από
ένα παιχνίδι…».
Πάμε τότε μαζί σε ένα άλλο παιχνίδι.
Μοντέρνο. Επικοινωνιακό. Πάμε
στην τηλεόραση που σίγουρα σας
έφερε πιο κοντά στον πολύ κόσμο.
Ήταν μέρες ευτυχισμένες;

«Είναι και αυτές κατά έναν τρόπο
στο είδος τους ευτυχισμένες μέρες.
Ειδικά για μένα ήταν απροσδόκητο.
Δεν το περίμενα. Δεν ήταν μέσα στο…
οπτικό μου πεδίο. Εντάξει, αυτά τα
παιδιά, ο Ρέππας και ο Παπαθανασί-
ου -νέοι τότε- μας ήξεραν από το
Ελεύθερο Θέατρο και έγραφαν για
μας. Έτσι έγινε. Το δέσιμο της παρέ-
ας, όπως λέει και ο Σαββόπουλος. Με
την καλή έννοια του όρου…».
Ας έρθουμε τώρα σε αυτό που μας
υποσχεθήκατε μαζί με το σκηνο-
θέτη σας, τον κ. Έκτορα Λυγίζο:
Στις «Ευτυχισμένες μέρες» του Σά-
μουελ Μπέκετ.

«Η Γουίνι είναι ένα εμβληματικό
πρόσωπο. Ένας μύθος. Αλλά αυτός
ο μύθος αντανακλά κάτι που μας
αφορά. Ο Μπέκετ είναι πια κλασικός
και ο πιο βαθύς της εποχής του. Συμ-
πυκνώνει εξαιρετικά τα υπαρξιακά
και τα καθημερινά. Με τόση πυκνό-
τητα, που, όταν τον ανακαλύψεις και
τον αποκρυπτογραφήσεις -γιατί εί-
ναι δύσβατος-, σε ταράζει.

Ήταν ένα σοβαρό θέμα το γεγονός
ότι ο Μπέκετ είναι τόσο φορμαλιστής
και επιμένει και επεμβαίνει τόσο πο-
λύ στην παρουσίαση των έργων του,
με τις οδηγίες που δίνει. Ειδικά σε αυ-
τό το έργο, το οποίο είναι τελείως σκη-
νοθετημένο. Είναι ακραία φορμαλι-

Στο μυαλό της Μίνας Αδαμάκη

Να έχουμε περιέργεια και διάθεση
για νέες ευτυχισμένες μέρες...

Κλεισμένο σε ένα στούντιο - κουτί, που το μπροστινό του μέρος καλύπτεται από μια μεγάλη τζαμαρία, βρίσκεται το μπεκετικό ζευγάρι Γουίνι - Γουίλι στην παράσταση του Έκτορα Λυγίζου.
Οι φωνές τους μεταφέρονται στον έξω χώρο μέσω μικροφώνων. Τέσσερις κάμερες τους παρακολουθούν διαρκώς και οι εικόνες τους με ζωντανό μοντάζ προβάλλονται σε οθόνες.

[ ΣΤΟΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΗΛΑ ]

Τη γνωρίσαμε στο πρώτο υπό-

γειο του Κουν και στην Επίδαυρο

που ακούν θεούς κι ανθρώπους

να νικούν… Την αγαπήσαμε στο

Άλσος Παγκρατίου με το «Ελεύ-

θερο Θέατρο» και την «Ελεύθε-

ρη Σκηνή», τότε που το παρα-

τσούκλι της (τίτλος τιμής…) ήταν

«Ρένα Ντόρ - μπρελόκ». Τη λα-

τρέψαμε στη μικρή οθόνη με τις

«Τρεις Χάριτες» και στη μεγάλη

οθόνη με «Το κλάμα βγήκε απ’

τον Παράδεισο». Την παρακο-

λουθούσαμε σε κάθε της καλ-

λιτεχνική δημιουργία, μέχρι που

άλλαξε πορεία και έκανε την

προδοσία… Σκηνοθέτησε την

«Προδοσία» του Πίντερ και μας

μάγεψε. Έτσι, φέτος δεν ήταν

δύσκολο να μας δελεάσει, μια

και μας υποσχέθηκε ευτυχισμέ-

νες μέρες… Αφού δεν είναι πολι-

τικός, την εμπιστευτήκαμε… και

η κυρία Μίνα Αδαμάκη μας άνοι-

ξε την καρδιά της.
Ήθελε πολλά χρόνια τώρα η Μίνα Αδαμάκη να παίξει στις «Ευτυχισμένες
μέρες» του Μπέκετ. «Είναι συναρπαστικό έργο, μα δεν ήθελα να παίξω
σ’ αυτό μόνο και μόνο για να παίξω. Ήθελα να βρεθούν οι κατάλληλες

προϋποθέσεις, ο κατάλληλος σκηνοθέτης, να ωριμάσουν οι καταστάσεις
και να έρθει η ώρα να το αποτολμήσω. Ευτυχώς η ώρα αυτή είναι τώρα…».
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Info
Το έργο του Μπέκετ ανεβαίνει
σε σκηνοθεσία Έκτορα Λυγίζου,
με καινούργια μετάφραση του
Διονύση Καψάλη και σκηνικά -
κοστούμια της Μαγιούς Τρικεριώτη.
Η δραματουργική επεξεργασία
ανήκει στην Κατερίνα
Κωνσταντινάκου και οι φωτισμοί
στον Δημήτρη Κασιμάτη. Βοηθός
σκηνοθέτη: Γεωργία Ψυχογυιού.
Βοηθός σκηνογράφου: Δήμητρα
Χίου. Στο ρόλο του Γουίλι
ο Ερρίκος Λίτσης.
Από την 1η Οκτωβρίου -και για 20
παραστάσεις- στο θέατρο «Χώρα»/
Σκηνή «Νέα Χώρα» (Αμοργού 20,
Κυψέλη, τηλ. 210 - 86.73.945)

στικό και δεσμευτικό. Από την άλλη
λες ‘’να το κάνω αυτό επειδή με εν-
διαφέρει’’, αλλά τελικά φοβάσαι την
επανάληψη, φοβάσαι την κούραση
αυτού του πράγματος. Δηλαδή να ξε-
κινήσεις αυτό με ένα δεδομένο. Αυτή
την εικόνα, την αμετακίνητη, που δεν
θεωρώ πια ότι δουλεύει. Είναι μάλλον
δεσμευτικό και μείον, αλλά έχεις την
αίσθηση ότι το έχεις ξαναδεί πολλές
φορές, είναι αυτό το μειονέκτημα. Φυ-
σικά δεν μας έσπρωξε αυτό σώνει και
καλά να κάνουμε κάτι άλλο. Απλώς η
οπτική ήταν διαφορετική. Είναι μια
οπτική εγκλεισμού, γιατί ο Μπέκετ
αυτό κάνει. Έχει μια συνθήκη εγ-
κλεισμού και εγκλωβισμού και είναι
τελείως μεταφορικό όλο αυτό. Μιλάει
με μεταφορές και εικόνες, όπως όλη η
μεγάλη τέχνη. Και εμείς μεταφέραμε
όλο αυτό το περιβάλλον το περιαστικό
-που έχει ο Μπέκετ στο έργο του με
την εικονογράφηση που κάνει του
σκηνικού χώρου-, το κάναμε λοιπόν
και το μεταφέραμε σε αστικό περι-
βάλλον. Μια συνθήκη μέσα σε αστικό
περιβάλλον. Γιατί εκεί έχει ένα συμ-
παντικό χαρακτήρα πιο πολύ στον
ανοιχτό χώρο, στους ανοιχτούς ορί-
ζοντες. Εδώ σε μας είναι επίσης συμ-
παντικός ο χαρακτήρας, αλλά με άλλο
τρόπο. Δηλαδή είναι ένα σύμπαν κλει-
σμένο μέσα σε ένα δωμάτιο. Αλλά εί-
ναι σύμπαν… ένα σύμπαν μέσα σε
έναν κλειστό χώρο. Περίκλειστο. Έχει
τη μορφή στούντιο με φολίδες γύρω -
γύρω για ηχομόνωση και μπροστά εί-
ναι ένα τζάμι μεγάλο. Έχει δύο μι-
κρόφωνα και τέσσερις κάμερες. Αυ-
τές οι κάμερες από τα μόνιτορ που εί-

ναι δεξιά αυτού του δωματίου - κλου-
βιού μεταδίδουν εικόνα σε μια μεγά-
λη οθόνη στα αριστερά της σκηνής».
Πώς αισθάνονται οι θεατές;

«Οι θεατές είναι παρατηρητές. Σαν
να βλέπουν ένα πείραμα ή ένα reality.
Πάντως, παρακολουθούν κάτι live. Εί-
ναι παρατηρητές του εγκλεισμού της
Γουίνι και ταυτόχρονα αισθάνονται
ότι αυτός ο εγκλεισμός τούς πνίγει. Ο
δικός σου και δικός τους εγκλεισμός.
Ο εγκλεισμός που είναι υπαρξιακός.
Είναι όλες οι αδυναμίες μας. Όλα αυ-
τά που μας δεσμεύουν. Όλα όσα μας
έχουν εγκλωβίσει… δηλαδή οι φόβοι.

Βασικά πράγματα του χαρακτήρα
μας και προσωπικά και υπαρξιακά.
Δηλαδή όλες αυτές οι ανεπάρκειες.
Πώς έχουμε μάθει, πώς έχουμε γα-
λουχηθεί σαν άνθρωποι μέσα σε μια
κοινωνία τόσο πιεστική και δεσμευ-
τική και που δεν μας αφήνει να εκ-
δηλώσουμε τις πραγματικές μας επι-

θυμίες, τις οποίες, αν τις εκδηλώνα-
με, μπορεί και κάτι να γινόταν. Να
ελευθερωνόμαστε από αυτά τα δε-
σμά τα κοινωνικά».
Η Γουίνι πώς αντιδρά σε όλα αυτά;

«Όλα αυτά που παρακολουθεί ο θε-
ατής είναι μεταφορά σε ένα τέλος πο-
λιτισμού. Η Γουίνι όμως συνεχίζει να
συμπεριφέρεται σαν όλα να είναι κα-
νονικά. Είναι ένας τρόπος άρνησης
για να μπορέσει να επιβιώσει. Από
αδυναμία να πει τα πράγματα με το
όνομά τους και από φόβο μήπως κάτι
μπορεί να χάσει κάτι, έστω και αυτό
το λίγο που έχει αυτή τη στιγμή. Αυτό
που κάνουμε όλοι δηλαδή…

Εάν μπορούσε να το ονομάσει και
να ζητήσει την αλλαγή, να την απαι-
τήσει, να την επιδιώξει, μπορεί και
να λυτρωνόταν, μπορεί και να είχε κά-
τι καλύτερο. Αλλά επειδή ο φόβος εί-
ναι τεράστιος, ο φόβος του άγνωστου,
του κενού, που μπορεί να δημιουρ-
γηθεί, ο φόβος του πραγματικού ή
του υπαρξιακού κενού γύρω της, δεν
το κάνει και έτσι φθάνει μέχρι το τέ-
λος...».
Το τέλος αυτό βρήκε ανταπόκριση
στους θεατές των πρώτων παρα-
στάσεων; Ήταν ευτυχισμένες οι
στιγμές που έζησαν;

«Ναι. Ήταν πολύ καλές. Το κοινό
της πρώτης παράστασης δεν το άκου-
γες. Επικρατούσε μια απόλυτη σιγή
που σε έκανε να καταλάβεις ότι εδώ
παρακολουθούν πολύ έντονα. Παρα-
κολουθούσαν πραγματικά καθηλω-
μένοι και… δεν έφυγαν στο διάλειμ-
μα. Ήρθαν, κάθισαν και παρακολου-
θούσαν με απόλυτη σιωπή. Άκουγα

τον ήχο κάποιου ελαφρού μειδιάμα-
τος. Τη δεύτερη μέρα, στην πρεμιέ-
ρα, το κοινό ήταν πιο ζωηρό. Το γέλιο
τους στο πρώτο μέρος πραγματικά
μας ζέστανε… ενώ στο τέλος ακούσα-
με πολύ θετικά σχόλια… που ντρέπο-
μαι να τα μεταφέρω. Ήρθε κόσμος.
Δεν το περίμενα μέσα σε τέτοιες μέ-
ρες που το κέντρο ήταν κλειστό, λό-
γω προεκλογικών συγκεντρώσεων».
Ας κλείσουμε με τις ευτυχισμένες
μέρες που περιμένει η Μίνα Αδα-
μάκη. Αυτές που έχει μέσα στο
μυαλό της.

«Αυτές που πέρασαν τις έχω ως πε-
ριουσία. Ως κινητήρια δύναμη. Τώ-
ρα όμως θέλω να έχω και την πε-
ριέργεια και τη διάθεση για να δω
άλλα πράγματα και να βρω κι άλλες
μέρες. Ευτυχισμένες μέρες…».

[SID: 4009769]

Είναι τόσο απλό
το θέμα του έργου.
Να ξυπνάς το πρωί
και να αποφασίζεις
να ζήσεις άλλη μια
μέρα. Η Γουίνι είναι
μια γυναίκα που
ζει σε μια κόλαση.
Κι όμως μιλάει
για ευτυχισμένες
μέρες…

Με τρακ, πάθος και ήθος…
Σάββατο βράδυ. Μετά τις προεκλογικές συγκεντρώσεις και πριν από την
ψηφοφορία της Κυριακής. Ηρεμία στην πόλη. Από την Πατησίων πά-
με Κυψέλη και ανεβαίνουμε την ανηφόρα της οδού Αμοργού. Κό-
σμος πολύς. Μικρή συγκέντρωση κι απόψε;
Όχι. Κόσμος πολύς περιμένει έξω από το «Χώρα». Ούτε επιθεώρηση
παίζει ούτε μιούζικαλ ούτε μπουλβάρ. Μπέκετ ανεβάζει με Αδαμάκη και
Λίτση, σε σκηνοθεσία Λυγίζου. Και ο κόσμος ουρά για ένα εισιτήριο. Οι
περισσότεροι, 80-85%, νέοι, κάτω των 30…
Είναι η γενιά που έμαθε το θέατρο στο «Αμόρε», στο Θέατρο του Νέ-
ου Κόσμου και στο «Χώρα». Η γενιά της αναζήτησης. Η γενιά της ποι-
ότητας. Χωρίς φασαρίες, πολιτισμένα, παίρνουν τις θέσεις τους. Η
παράσταση αρχίζει δέκα λεπτά μετά τις 9.30 μ.μ.
Παρακολουθούν με προσοχή. Με σεβασμό θα ‘λεγα…
Μόνο στο τέλος σηκώνονται όρθιοι και χειροκροτούν. Βγάζουν στη
σκηνή τους ηθοποιούς τέσσερις φορές…
Στη συνέχεια πολλοί από τους θεατές
κατευθύνονται στα παρασκήνια για συγ-
χαρητήρια.
Ανεβήκαμε και ‘μείς τις σκάλες πίσω
από τη σκηνή για να φτάσουμε στο κα-
μαρίνι του εκπληκτικού Γουίλι. Ο Ερρί-
κος Λίτσης (στη φωτογραφία), με το
δημιουργικό τρακ που τον διακατέχει
μας ρωτά: «Μήπως σας πρόσβαλε η πα-
ράστασή μας;». Όλοι όσοι είναι στο κα-
μαρίνι του, του σφίγγουν το χέρι και τον
χειροκροτούν άλλη μια φορά.
«Σας είδαμε και πέρυσι στον “Βροχο-
ποιό” με τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο,
αλλά και στην τηλεόραση στο “Δέκα”»,
του είπε μια κοπέλα, κι εκείνος συγκινημένος την ευχαριστεί με υπόκλιση…
Το αδιαχώρητο και στο καμαρίνι της κυρίας Αδαμάκη. Έχει ξαναζήσει βέ-
βαια πολλές φορές στην καριέρα της
παρόμοιες στιγμές. Όμως τώρα, με τέ-
τοιο έργο, είναι κάτι διαφορετικό. Ακό-
μη τώρα είναι δίπλα της -εκτός από
τους θεατές- και μαθητές της στη
Σχολή Θεάτρου Ίασμος, που καμαρώ-
νουν για τη δασκάλα τους…
Ο μόνος που «λείπει» διακριτικά είναι
ο δημιουργός αυτής της παράστασης:
Ο νεαρός -μόλις 33 ετών- σκηνοθέ-
της Έκτορας Λυγίζος (στη φωτο-
γραφία), που κυριολεκτικά μέσα από
το ημίφως χαίρεται για τους ηθοποι-
ούς του και δέχεται σεμνά τα συγχα-
ρητήρια των θεατών. Άλλη μια επιτυ-
χία μετά την περυσινή στο Θέατρο
Από Μηχανής με τη «Φάρσα της οδού Γουόλγορθ» και όμως ο Λυγίζος
μακριά από τα φώτα διδάσκει ήθος…

«Το ζητούμενο», τονίζει η Μίνα Αδαμάκη, «είναι να μπορέσεις να ξεκλειδώσεις το κείμενο. Έχει και μια ελαφράδα
που το κάνει γοητευτικό. Αλλά βασικά είναι ελλειπτικό -και πολύ πυκνό και βαθύ».
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Σπάνια, ιδιαίτερη καλλιτεχνικά και

με σημαντική θέση στην καθη-

μερινότητα της εποχής, η αρχαία

υαλουργία μάς συστήνεται με

μοναδικό τρόπο, μέσω της με-

γάλης έκθεσης για την τέχνη του

γυαλιού στην αρχαία Μακεδονία

και τη Θράκη, που φιλοξενείται

στο Αρχαιολογικό Μουσείο της

Θεσσαλονίκης.

[ Της ΤαΤιανας ΡΟκΟυ ]

Το γυαλί, ιριδίζον και μαγευτι-
κό, αποτελεί ήδη από την αρ-
χαιότητα την πρώτη ύλη για

την κατασκευή αντικειμένων τόσο πο-
λυτελείας όσο και καθημερινής χρή-
σης. Η διαφάνεια, η στιλπνότητα, τα
ζωηρά του χρώματα και τα παιχνιδί-
σματα του φωτός στην επιφάνειά του
γοήτευαν και γοητεύουν. Φτιαγμένο
από ταπεινά υλικά -άμμο, ασβέστη
και σόδα- μετατρέπεται με την επί-
δραση της φωτιάς σε μια ρευστή, εύ-
πλαστη μάζα και στη συνέχεια σε μια
στέρεη, αλλά εύθραυστη ύλη.

Το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν
είχε υπάρξει στη βόρεια Ελλάδα έκ-
θεση για την αρχαία υαλουργία, οδή-
γησε στην απόφαση να διοργανωθεί
μια μεγάλη έκθεση, η οποία θα πα-
ρουσιάζει παλιά και νέα ευρήματα
από όλη τη Μακεδονία, τη Θράκη και
τη βόρεια Θεσσαλία και, έτσι, θα δίνει
τη δυνατότητα πραγμάτευσης των πε-
ρισσότερων πτυχών της αρχαίας υα-
λουργίας, αυτών που άπτονται της τε-

χνολογίας, αλλά και της χρήσης και
των συμβολικών διαστάσεων του γυα-
λιού στην αρχαιότητα.

Έτσι, το Αρχαιολογικό Μουσείο
Θεσσαλονίκης διοργανώνει περιοδι-
κή έκθεση, η οποία θα διαρκέσει μέ-
χρι το τέλος του 2010. Για να υλο-
ποιηθεί ο στόχος αυτός κινητοποι-
ήθηκαν -πλην του ΑΜΘ- 11 περιφε-
ρειακές υπηρεσίες του ΥΠΠΟ, ενώ
στην έκθεση περιλήφθηκαν σύγ-
χρονα έργα τέχνης από γυαλί, τα
οποία δάνεισαν ευγενώς το Μακεδο-
νικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, το
Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης
και το Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών.
Στην έκθεση παρουσιάζονται γυάλι-
να αντικείμενα από θέσεις της Μα-
κεδονίας που χρονολογούνται από
την Ύστερη Εποχή του Χαλκού (14ος
αι. π.Χ.) ως το τέλος της αρχαιότητας
(4ος αι. μ.Χ.).

Κύριος στόχος της έκθεσης είναι,
μέσω της γνωριμίας με αυτό το μονα-
δικό υλικό, ο επισκέπτης να αποκο-
μίσει γνώσεις, αλλά και να οδηγηθεί
σε προσωπικούς συνειρμούς. Ας μην
ξεχνάμε ότι το γυαλί είναι ένα υλικό
που και σήμερα χρησιμοποιούμε τό-
σο στην καθημερινή ζωή όσο και
στην τέχνη. Τελικά, το «παιχνίδι» του
γυαλιού ανάμεσα στην πολυτέλεια
και την απλότητα, την πλαστικότητα
και την ακαμψία, την επίδειξη και τη
χρηστικότητα, επαναλαμβάνεται μέ-
σα στους αιώνες αντανακλώντας τις
αντιφάσεις της ίδιας της ζωής.

Το πρώτο γυαλί
Για πρώτη φορά το γυαλί κατα-

σκευάστηκε ίσως την 3η ή 2η χιλιε-
τία π.Χ., στην ευρύτερη περιοχή της

Μεσοποταμίας. Στο Αιγαίο εμφανί-
ζεται στα μυκηναϊκά ανάκτορα γύ-
ρω στο 1500 π.Χ. και παραμένει δη-
μοφιλές μέχρι το τέλος της αρχαι-
ότητας. Φυσικά υλικά, με ιδιότητες
όπως η διαφάνεια και οι έντονοι
χρωματισμοί, ήταν ίσως τα πρότυπα
για την κατασκευή του πρώτου γυα-
λιού. Τέτοια είναι ο οψιανός, η ορεία
κρύσταλλος, το κεχριμπάρι, ο αιμα-
τίτης και ο λαζουρίτης.

Η παραγωγή του γυαλιού γινόταν
σε δύο στάδια: την υαλοποιία και
την υαλουργία.

Στο πρώτο στάδιο, την υαλοποιία,
γινόταν η ανάμειξη και το λιώσιμο
(σύντηξη) των πρώτων υλών και η
παραγωγή μεγάλων όγκων γυαλιού,
των υαλόπλινθων. Τα εργαστήρια συ-
νήθως βρίσκονταν σε παραθαλάσ-
σιες περιοχές. Έτσι εξασφαλιζόταν
η προμήθεια της άμμου. Οι κλίβα-
νοι (φούρνοι) ήταν ορθογώνιοι, πλιν-
θόκτιστοι και είχαν μια δεξαμενή τή-
ξης των πρώτων υλών. Εκεί σχηματί-
ζονταν οι υαλόπλινθοι. Η διαδικασία
της υαλοποιίας διαρκούσε 10-15
ημέρες, με θερμοκρασία γύρω στους
1.100o C. Κάθε κλίβανος χρησιμο-
ποιείτο μόνο μία φορά, στη συνέχεια
καταστρεφόταν και με τα υλικά δο-
μής του έφτιαχναν έναν καινούργιο.
Οι υαλόπλινθοι αποτελούσαν στη συ-
νέχεια αντικείμενο εμπορίου, με τε-
λικό προορισμό τα εργαστήρια υα-
λουργίας.

Στο δεύτερο στάδιο, την υαλουρ-
γία, σε εξειδικευμένα εργαστήρια
στις παρυφές των πόλεων γινόταν η
κατεργασία των υαλόπλινθων: τις
έσπαζαν, αναθέρμαιναν τα υαλο-
θραύσματα (μικρά κομμάτια γυαλι-

Η τέχνη της υαλουργίας στην αρχαία Μακεδονία και τη Θράκη

Γυαλί, εύθραυστο και μεγαλοπρεπές



Οι κυριότερες τεχνικές
Τεχνική του πυρήνα (6ος -1ος π.Χ.): Το σκεύος
κατασκευάζεται με την τοποθέτηση στρωμάτων
παχύρρευστου γυαλιού πάνω σε συμπαγή πυρήνα, ο οποίος
έχει στερεωθεί στο άκρο μεταλλικής ράβδου.
Στη συνέχεια η ράβδος εισάγεται στο άνοιγμα του κλιβάνου
ώστε το γυαλί να λιώσει και να καλύψει τον πυρήνα.
Περιέλιξη: Το ρευστό γυαλί περιστρέφεται γύρω από το άκρο
μιας μεταλλικής ράβδου.
Το σχήμα και η επιφάνεια του αντικειμένου διαμορφώνονται
με τη χρήση λαβίδων. Με την τεχνική αυτή κατασκευάζονται
κυρίως περίαπτα και χάντρες.
Χύτευση: Η τεχνική αυτή προϋποθέτει τη χρήση μήτρας, όπου
μορφοποιείται το παχύρρευστο γυαλί. Την προτιμούν για την
κατασκευή σκευών και κοσμημάτων με ανάγλυφη
διακόσμηση.
Περιστροφική εμπίεση: Τα σκεύη διαμορφώνονται με εμπίεση
υαλόμαζας σε μήτρα που είναι στερεωμένη σε τροχό
κεραμικής.
κάμψη: Ένας θερμός και εύπλαστος δίσκος γυαλιού
τοποθετείται σε μήτρα ή σε κάποια άλλη κυρτή επιφάνεια.
Ο τεχνίτης κάμπτει τη μάζα του γυαλιού και δίνει την
επιθυμητή φόρμα. Αυτή η τεχνική εφαρμόζεται για την
κατασκευή σκευών ανοιχτού σχήματος.
Εμφύσηση (μέσα 1ου αι. π.Χ. μέχρι σήμερα): Επαναστατική
τεχνική, που επινοήθηκε περίπου στα μέσα του 1ου αι. π.Χ.

στην Εγγύς Ανατολή ή στην Ιταλία.
Ο τεχνίτης, με τη βοήθεια φυσητήρα, παίρνει από το καμίνι
βώλο ρευστού γυαλιού. Φυσάει από το άλλο άκρο του
φυσητήρα, ώστε να διογκωθεί ο βώλος και να
δημιουργηθεί αρχικά μια φούσκα.
Το σκεύος αποκτάει φόρμα με τη φυγόκεντρο δύναμη,
που αναπτύσσεται με την ταλάντευση του φυσητήρα,
και με τη βοήθεια διαφόρων εργαλείων.

Εμφύσηση σε μήτρα: Η τελική μορφοποίηση ή
διακόσμηση ενός φυσητού σκεύους

γίνεται με τη βοήθεια μήτρας.
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ού) και κατασκεύαζαν τα αντικείμε-
να με διάφορες τεχνικές.

Στον ελλαδικό χώρο υπήρχε ερ-
γαστήριο υαλουργίας στη Ρόδο. Τον
5ο αι. π.Χ. κατασκευάζονταν εκεί πο-
λύχρωμα μυροδοχεία, ενώ τον 3ο
και τον 2ο αι. π.Χ. χάντρες. Στη Μα-
κεδονία υπάρχουν ενδείξεις για υα-
λουργική δραστηριότητα τουλάχι-
στον από τον 4ο αι. π.Χ. Στη Θεσσα-
λονίκη και τους Φιλίππους βρέθη-
καν εργαστηριακά κατάλοιπα ρω-
μαϊκών χρόνων.

Στη Μακεδονία
Το γυαλί στη Μακεδονία εμφανί-

ζεται ήδη από την προϊστορική
εποχή και παραμένει δημοφιλές ως
το τέλος της αρχαιότητας. Το βρί-
σκουμε σε ανασκαφές νεκροταφεί-
ων και οικισμών όλου του βορει-
οελλαδικού χώρου. Την εποχή της
μεγάλης ακμής του μακεδονικού
βασιλείου, τον 4ο αιώνα π.Χ., γνω-
ρίζει μεγάλη άνθηση και η τέχνη
του γυαλιού. Τοπική παραγωγή
αποτελεί το άχρωμο γυαλί. Από αυ-
τό φτιάχνονται ένθετα διακοσμητι-
κά στοιχεία επίπλων (υαλοενθέ-
ματα), αγγεία πόσης, δα-
κτυλίδια και δακτυλιό-
λιθοι με παραστάσεις.
Όλα είναι αντικείμενα
πολυτελείας και όχι καθημερινής
χρήσης.

Στην αρχαιότητα, ως πηγή σόδας
για την κατασκευή γυαλιού, χρησι-
μοποιούσαν το νάτρο ή νίτρο. Αυτό
σχηματίζεται σε περιοχές με λι-
μναία νερά. Εναποθέσεις νίτρου
υπήρχαν και στη Μακεδονία, κον-
τά στην αρχαία πόλη Χαλάστρα,
στη σημερινή Νέα Αγχίαλο ή
στον Άγιο Αθανάσιο. Η λίμνη
αυτή δεν είναι άλλη από την Πι-
κρολίμνη. Ακόμα στις μέρες μας,
όταν η λίμνη ξεραίνεται το καλο-
καίρι, σχηματίζεται το νίτρο.

• Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσ-
σαλονίκης, Μ. Ανδρόνικου 6, Θεσ-
σαλονίκη, τηλ.: 2310 830 538

[SID: 3997592]
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Στη συνείδηση των Γάλλων του

18ου αιώνα, η Ελλάδα αποτελεί

σημείο αναφοράς. Ζωγραφική,

γλυπτική, αρχιτεκτονική, αλλά και ο

διάκοσμος της καθημερινής ζωής

- έπιπλα, αντικείμενα, μικροτεχνία,

κομμωτική, ένδυμα και μόδα, υπο-

τάσσονται σε ένα νέο συρμό.

Hαυστηρή γραμμή αντικαθιστά
την παιγνιώδη καμπύλη του
ροκοκό, δωρικός, ιωνικός και

κορινθιακός ρυθμός δανείζουν τα
στοιχεία τους στην αρχιτεκτονική και
το διάκοσμο, που κατακλύζεται από
μαιάνδρους, ανθέμια, βουκράνια και
δάφνινα στεφάνια. Η ελληνική μυθο-
λογία και ιδιαίτερα ο κύκλος του Διο-
νύσου εμπνέουν για άλλη μια φορά
ζωγράφους, γλύπτες και διακοσμητές.
Η στροφή από το ροκοκό στο νεοκλα-
σικισμό είναι πραγματικότητα…

Αυτός ο αέρας ανανέωσης στην καρ-
διά της Ευρώπης «πνέει» στα 150 σπά-
νια αριστουργήματα που προέρχον-
ται κατά το μεγαλύτερο μέρος τους
από το Μουσείο του Λούβρου -αλλά
και από άλλα μουσεία, όπως του Φον-
τενεμπλό, του Στρασβούργου, των Βερ-
σαλιών, καθώς και από το μουσείο
Γκιουλμπενκιάν της Λισαβόνας.

Η έκθεση «Όταν η Ελλάδα έγινε μό-
δα. Η γέννηση του νεοκλασικισμού
στη γαλλική τέχνη. Αριστουργήματα
από το Μουσείο του Λούβρου» φιλο-
ξενείται στην Εθνική Πινακοθήκη από
τις 28 Σεπτεμβρίου του 2009 ως τις 11
Ιανουαρίου του 2010. Τα εκθέματα,
που περιλαμβάνουν έργα ζωγραφικής,
γλυπτικής, ταπισερί, σχέδια και χα-
ρακτικά, καθώς και έπιπλα, αλλά και
διάφορα αντικείμενα, όπως κηροπή-
για, σκεύη σερβιρίσματος, βάζα, ταμ-

πακιέρες, ρολόγια (των Joseph-Marie
Vien, Hubert Robert, Jean-Baptiste
Greuze, Louis Jean-Francois Lagrenee,
Louis-Claude Vasse, Jean-Jacques Caf-
fieri, Auguste Pajou, Jean-Charles De-
lafosse, Rene Dubois κ.ά.) προέρχον-
ται από βασιλικές συλλογές.

Ο χρονικός ορίζοντας της έκθεσης
καλύπτει την τελευταία περίοδο της
βασιλείας του Λουδοβίκου XV (τρίτο
τέταρτο 18ου αιώνα). Σ’ αυτή τη σύν-
τομη περίοδο συντελείται η μετάβα-
ση από την τεχνοτροπία του ροκοκό
με τον παιγνιώδη και έντονα δια-
κοσμητικό χαρακτήρα, στο αυ-
στηρό ύφος του νεοκλασικι-
σμού που εμπνέεται από την
ελληνική αρχαιότητα. Το ιδεο-
λογικό και αισθητικό πλαίσιο
του νέου ύφους ήταν ο Δια-
φωτισμός, που κήρυσσε
την επιστροφή στις κλασι-
κές αξίες, ενώ ρόλο κατα-
λύτη αποτέλεσαν οι ανασκα-
φές στη νότια Ιταλία, στην
Ηράκλεια και στην Πομπηία,
καθώς και τα ταξίδια των πε-
ριηγητών που συνοδεύονταν
από πλούσια εικονογραφη-
μένες εκδόσεις. Ταξιδιώτες και
συλλέκτες έφεραν την αρχαι-
ότητα πολύ κοντά.

Η έκθεση «Όταν η Ελλάδα έγινε μό-
δα» που μεταφράζει ελεύθερα το δύ-
σκολο να αποδοθεί πιστά γαλλικό τίτ-
λο «Le gout a la grecque», οργανώθηκε
για πρώτη φορά στη Μαδρίτη και στη
Λισαβόνα, αλλά ανασυγκροτήθηκε,
εμπλουτίστηκε και προσαρμόστηκε
για την παρουσίασή της στην Αθήνα.
Στη διοργάνωσή της συνέβαλαν
αποφασιστικά ο πρέσβης της Γαλ-
λίας στην Ελλάδα, Chrisophe Far-
naud, και ο πρόεδρος και γενικός
διευθυντής του Μουσείου του Λού-
βρου, Henri Loyrette, οι οποίοι και

Νεοκλασικοί θησαυροί από το Μουσείο του Λούβρου

Οταν η Ελλάδα έγινε μόδα στη Γαλ

Από αριστερά: «Εκκρεμές», Παρίσι, π. 1770, Jean-Louis Prieur και Joseph-Leonard Roque (χρυσωμένος μπρούντζος, πατιναρισμένος μπρούντζος, τζάμι, σμάλτο). Ενα ζευγάρι βάζα «κηροστάτες με πα
μπρούντζος). Ένα ζευγάρι βάζα με μπλε φόντο, Κίνα και Παρίσι, π. 1770 (κινέζικη πορσελάνη, χρυσωμένος μπρούντζος). Ένα ζευγάρι βάζα με κεφαλές κριών, 1759, Philippe Caffieri (χρυσωμένος μπρούν

Ολα από το Musee du Louvre, departement des Objets d’art.

Αριστερά: «Η κωμωδία», Παρίσι,
1765. Αγαλματίδιο από γύψο. Επάνω:

Martin Carlin και Charles Nicolas
Dodin, «Το γκεριντόν της madame

Du Barry», Παρίσι.
Δεξιά: Etienne-Maurice Falconet,

«Νύμφη στο Λουτρό» ή «Λουομένη»,
Παρίσι, 1757, μαρμάρινο αγαλματίδιο.

Και τα τρία από το Μουσείο
του Λούβρου. Κάτω: Pierre Garnier,

Σεκρετέρ, χαρτοθήκη και μελανοδοχείο,
Παρίσι, π. 1762-1765, από το Μουσείο

Gulbenkian στη Λισσαβώνα.
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λλία

ιδιά», Παρίσι, π. 1770 (χρυσωμένος
ντζος και πατιναρισμένος μπρούντζος).

Η δημοφιλής νέα αισθητική
Πρωταγωνιστές του νέου ύφους
γίνονται διάσημοι συλλέκτες της
εποχής, όπως ο κόμης de Caylus, ο
δούκας de Choiseul ο δούκας d’
Aumont, που κατείχαν θέσεις-κλει-
διά στο δημόσιο βίο επί βασιλείας
του Λουδοβίκου XV. Το παλάτι, οι
επίσημες ευνοούμενες του βασι-
λιά (Madame de Pompadour, Ma-
dame du Barry), κοσμικές κυρίες,
διανοούμενοι, αρχιτέκτονες και καλλιτέχνες αλλά και τεχνίτες, μόδι-
στροι, έμποροι υιοθετούν τη νέα «ελληνική μόδα» και γίνονται κήρυκές
της, συμβάλλοντας στη διάδοσή της.
Η αριστοκρατία λανσάρει τη «μόδα αλά ελληνικά», σε βαθμό που ο
στενός φίλος του Ντιντερό Φρίντριχ ντε Γκριμ έγραφε το 1763 ότι
«η αισθητική αυτή ξεκίνησε από την αρχιτεκτονική για να κατακλύσει
τα καταστήματα της μόδας. Οι κυρίες μας είναι χτενισμένες a la
grecque, οι κομψευόμενοί μας θα πρέπει να αισθάνονται προσβε-
βλημένοι όταν η ταμπακιέρα που κρατάνε δεν είναι a la grecque».
Στη φωτογραφία: Pierre-Francois Drais (1726-1788). Ταμπακιέρα,
1769-1770. Χρυσός, σμάλτο, Παρίσι, Μουσείο Λούβρου, departe-
ment des Objets d’art.

τίμησαν με την παρουσία τους τα εγ-
καίνια, που έγιναν από τον υπουργό
Πολιτισμού, Αντώνη Σαμαρά.

Επιστροφή στις κλασικές αξίες
Στα μέσα του 18ου αιώνα η Ελλάδα

συμπληρώνει τρεις μελανούς αιώνες
κάτω από τον τουρκικό ζυγό. Και ενώ
τα πρώτα συμπτώματα της αφύπνισης
του ελληνικού λαού έχουν αρχίσει να
εμφανίζονται στο σκοτεινό ορίζοντα, η
Ευρώπη γνωρίζει μια ακόμη αναγέν-
νηση, μια ακόμη επιστροφή στις κλα-
σικές αξίες που είδαν το φως σ’ αυτή
τη χώρα. Μετά την πρώτη μεγάλη Ανα-
γέννηση, που οδήγησε την Ευρώπη
στην έξοδο από τον Μεσαίωνα, ακο-
λούθησε ο κλασικισμός του Λουδοβί-
κου XIV. Ένας κλασικισμός που συμ-
βιώνει παράδοξα με το μπαρόκ, αφή-
νοντας ιδιαίτερα τη σφραγίδα του
στην αρχιτεκτονική. Όταν στα μέσα
του 18ου αιώνα η Γαλλία στρέφεται
και πάλι στην Ελλάδα, αναζητώντας
πρότυπα για την αναμόρφωση της κα-
λαισθησίας, το ροκοκό, που αποτελεί
την ακραία έκφραση, την εκπύρωση
του Μπαρόκ, έχει κατακλύσει με την
υβριδική του υπερβολή όλες τις τέ-
χνες.

Τα θεωρητικά κείμενα της εποχής
(Caylus, Diderot) μαρτυρούν την κού-
ραση, τον κορεσμό από τη διακοσμη-
τική πλημμυρίδα του gout rocaille και
εύχονται μια επιστροφή στην αυστη-
ρότητα και την υγιή ρώμη του ελληνι-
κού ύφους (le gout a la grecque). Η
αντίδραση αυτή εναρμονιζόταν και
εξέφραζε τη φιλοσοφία και την αι-
σθητική του Διαφωτισμού και δεν εί-
ναι τυχαίο ότι οι πρωταγωνιστές του
κινήματος γίνονται κήρυκες της επι-
στροφής στις κλασικές αξίες.

«Η διάδοση και η επιβολή του νέου
γούστου, του gout a la grecque, απο-
τελεί ένα συναρπαστικό κοινωνικό

φαινόμενο. Πρωταγωνιστές του δεν εί-
ναι μόνο οι θεωρητικοί, οι διανοού-
μενοι, οι καλλιτέχνες. Το παλάτι, ο κύ-
κλος του Λουδοβίκου XV, οι επίσημες
ερωμένες του βασιλιά (Madame de
Pompadour, Madame du Barry), κο-
σμικές κυρίες, πολιτικά πρόσωπα, αλ-
λά κυρίως οι τεχνίτες, οι έμποροι, οι
μοδίστρες υιοθετούν τη νέα καλαι-
σθησία, το gout a la grecque, και γί-
νονται κήρυκές του συμβάλλοντας
στην ευρεία διάδοσή του. Έτσι, ο νεο-
κλασικισμός γίνεται μόδα, συρμός,
που διαβρώνει αρχικά το ροκοκό, για
να επιβληθεί γρήγορα και να το εκτο-
πίσει» λέει η διευθύντρια της Εθνικής
Πινακοθήκης και ομότιμη καθηγή-
τρια Ιστορίας της Τέχνης, Μαρίνα Λαμ-
πράκη-Πλάκα.

Οι πρωταγωνιστές του gout a la
grecque υπήρξαν άριστοι γνώστες της
αρχαιότητας και σημαντικοί συλλέ-
κτες, όπως ο comte de Caylus (η συλ-
λογή του δημοσιεύτηκε ανάμεσα στα
έτη 1762-1765 σε επτά τόμους), o duc
de Choiseul, o duc d’Aumont κ.ά. Οι
συλλογές τους συνιστούν τον πυρήνα
των αρχαιολογικών θησαυρών που
θαυμάζουμε σήμερα στο Λούβρο και
σε άλλα γαλλικά μουσεία. Οι σημαντι-
κές πολιτικές και δημόσιες θέσεις που
κατέλαβαν οι αρχαιόφιλοι συνέβαλαν
στη διάδοση του νέου ύφους, του go-
ut a la grecque.

Το gout a la grecque, η νέα μόδα
της Ελλάδας, δεν είναι στην πραγ-
ματικότητα αμιγώς ελληνική, αφού
και η διαμεσολάβηση της Ρώμης
εκλαμβάνεται ως κλασική. Στη συ-
νείδηση όμως των Γάλλων της επο-
χής η Ελλάδα είναι το σημείο ανα-
φοράς. Ζωγραφική, γλυπτική, αρχι-
τεκτονική, αλλά και ο διάκοσμος της
καθημερινής ζωής - έπιπλα, αντικεί-
μενα, μικροτεχνία, κομμωτική, έν-
δυμα και μόδα, υποτάσσονται στο
νέο συρμό. Η αυστηρή γραμμή αντι-
καθιστά την παιγνιώδη καμπύλη του
ροκοκό, δωρικός, ιωνικός και κοριν-
θιακός ρυθμός δανείζουν τα στοι-
χεία τους στην αρχιτεκτονική και
τον διάκοσμο, που κατακλύζεται από
μαιάνδρους, ανθέμια, βουκράνια και
δάφνινα στεφάνια. Η ελληνική μυ-
θολογία και ιδιαίτερα ο κύκλος του
Διονύσου, εμπνέουν για άλλη μια
φορά ζωγράφους, γλύπτες και δια-
κοσμητές.

Την επιμέλεια της έκθεσης έχουν
κάνει η Marie Laure Rochebrune,
επιμελήτρια του Μουσείου του Λού-
βρου και η Ναυσικά Λιτσαρδοπού-
λου και η Άννυ Μάλαμα, επιμελή-
τριες της Εθνικής Πινακοθήκης. Η
αρχιτεκτονική μελέτη είναι των κα-
θηγητών Γιώργου Παρμενίδη και
Christine Longuepee.

[SID: 4000926]

Επάνω: Joseph-Marie Vien, «Ιέρεια καίει θυμιάματα σε τρίποδα, η λεγόμενη
Ενάρετη Αθηναία», 1762, λάδι από το Μusee des Beaux-Arts

του Στρασβούργου. Δεξιά, δύο λάδια του Louis Jean-Francois Lagrenee,
του νεότερου από το Λούβρο: Επάνω, «Ο Ήφαιστος αιφνιδιάζει την Αφροδίτη

και τον Άρη» και κάτω «Η ψυχή συλλαμβάνει τον Έρωτα αποκοιμισμένο».
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Φωτογραφία
«Στιγμιότυπα,
Φωτογραφίες 1967-1974»
Eως 18 Οκτωβρίου, Μουσείο
Μπενάκη, Κτήριο οδού Πειραιώς

Για λίγες ακόμη ημέρες θα έχουν οι φί-
λοι της φωτογραφίας την ευκαιρία να
ταξιδέψουν στο χρόνο με το φακό του
σημαντικού Έλληνα της διασποράς Δη-
μήτρη Σούλα. Η έκθεση φιλοξενεί φω-
τογραφίες του καλλιτέχνη από την πε-
ρίοδο 1967-1974 όπου εργάστηκε στο

Μόναχο. Ο
καταξιωμένος
φωτορεπόρ-
τερ κάλυψε
με επιτυχία
όλα σχεδόν τα
είδη ρεπορ-
τάζ, ενώ συ-
νεργαζόταν
με το Associa-
ted Press και
τις περισσότε-
ρες μεγάλες
εφημερίδες
και περιοδικά
της Γερμα-
νίας. Παράλ-
ληλα, δημι-
ούργησε ένα
προσωπικό
έργο που σχο-

λίαζε «στιγμιοτυπικά» με καίριο τρόπο
την κοινωνία της εποχής του, με έμφα-
ση στους μετανάστες, στους απόκλη-
ρους των δρόμων, στους φοιτητές που
διαδήλωναν για την ειρήνη.

Συναυλία
Μουσικά Σύνολα
του Δήμου Αθηναίων
11 Οκτωβρίου, Φιλολογικός
Σύλλογος «Παρνασσός»

Πιστός στο ραντεβού του με την κλασι-
κή μουσική, ο Φιλολογικός Σύλλογος
«Παρνασσός» ξεκινά δυναμικά τη νέα
σεζόν με έντεκα φθινοπωρινές συναυ-
λίες. Στις 11 Οκτωβρίου, στο ιστορικό
κτήριο της πλατείας Καρύτση θα φιλο-
ξενηθούν τα Μουσικά Σύνολα του Δή-
μου Αθηναίων. Ο διεθνούς φήμης
Σουηδός τρομπονίστας, μαέστρος και
συνθέτης, ο πρώτος σολίστ τρομπονι-
ού στην ιστορία της μουσικής Chri-
stian Lindberg, παίζει ως σολίστ και δι-
ευθύνει τη Συμφωνική Ορχήστρα του
Δήμου Αθηναίων σε έργα C.A. Nielsen,
C.Lindberg κ.ά.

Λυρική Σκηνή «Κακοφυλαγμένη κόρη»
Από 23 Οκτωβρίου έως 4 Νοεμβρίου, Εθνική Λυρική Σκηνή

Με κλασικό κωμικό μπαλέτο ανοίγει η αυλαία του Θεάτρου Ολυμπία της Εθνικής Λυρικής Σκηνής για την καλλιτεχνική περίο-
δο 2009-2010. Η «Κακοφυλαγμένη κόρη», υπό τη διεύθυνση της Νάντα Ματόσεβιτς, είναι ένα έργο γνωστό για τις ζωηρές προ-
σωπογραφίες, τη δομή, το χιούμορ και την τρυφερότητά του, καθώς επίσης και για τη μοναδική του ισορροπία ανάμεσα στο κλα-
σικό μπαλέτο και την παντομίμα. Σημαντικό στοιχείο του συγκεκριμένου έργου είναι ότι πρόκειται για ένα από τα πρώτα μπα-
λέτα που ασχολείται με τη ζωή καθημερινών ανθρώπων, την κωμική-αισθηματική περιπέτεια της Λιζ και του Κολάς. Εμ-
πνευσμένο από τον πίνακα του Πιερ Αντουάν Μπωντουέν «Η επίπληξη / Μητέρα μαλώνει τη νεαρή κόρη της» (1789) πρω-
τοπαρουσιάστηκε με τον τίτλο «Το αχυρένιο μπαλέτο» ή «Ένα βήμα χωρίζει το καλό από το κακό», το 1789 στο Μεγάλο
Θέατρο του Μπορντό. Η προπώληση των εισιτηρίων έχει ξεκινήσει από τις 5 Οκτωβρίου.

Εικαστικά «Secret Room»
Eως 31 Οκτωβρίου, Thanassis Frissiras Gallery (Kριεζώτου 7, Αθήνα)

Μέσα από το έργο τους, εννέα νέοι καλλιτέχνες διερευνούν τους κώδικες και εγ-
γράφουν τη σχέση του ατομικού τους κυριολεκτικού και νοηματικού χώρου με τον
έξωθεν κόσμο, σκιαγραφώντας τα «μυστικά» τους δωμάτια που ορίζονται ως ση-
μειολογικές και εικονολογικές αυτοτέλειες. Στην έκθεση συμμετέχουν οι Γιάννης
Διαμάντης, Βαγγέλης Θεοδωρίδης, Ελίνα Θεοδωροπούλου, Ασπασία Κρυσταλλά,
Γιάννης Μπεκιάρης, Αχιλλέας Πιστώνης, Βασίλης Πούλιος, Βασίλης Σούλης και
Γιώργος Σπυρόπουλος.

Μουσική
Τάνια Τσανακλίδου
- Μάρθα Φριντζήλα
Από 12 Οκτωβρίου,
Αποθήκη του Μύλου,
Θεσσαλονίκη

Για τέσσερις εβδομάδες θα εμφανίζον-
ται στη μουσική σκηνή «Αποθήκη του
Μύλου» της συμπρωτεύουσας δύο κυ-
ρίες του ελληνικού τραγουδιού που
μάγεψαν με τις εμφανίσεις τους το
αθηναϊκό κοινό τον περασμένο χειμώ-
να. Παρέα με τον πιανίστα Τάκη Φα-
ραζή και τον ακορντεονίστα Παναγιώ-
τη Τσεβά, οι δύο ερμηνεύτριες ταλαν-
τεύονται μεταξύ θεάτρου και μουσι-
κής, λόγου και μελωδίας, παρασύρον-
τας το κοινό σε ένα νοσταλγικό ταξίδι
στο πεντάγραμμο.
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Θέατρο ΙΙ
«Κοραή 4 - Προσβάσιμος χώρος»
9 - 31 Οκτωβρίου, Μέγαρο της Εθνικής
Ασφαλιστικής της οδού Κοραή
Η Θεατρική Εταιρεία Πόλις ανανεώνει φέτος το ραν-
τεβού της για 14 παραστάσεις στον ιστορικό χώρο
της Εθνικής Ασφαλιστικής με τη βραβευμένη από την
Ενωση Ελλήνων Θεατρικών Κριτικών θεατρική παρά-
σταση «Κοραή 4 - Προσβάσιμος χώρος». Στα πρώην
κρατητήρια της Γκεστάπο -χώρος βασανιστηρίων στα
χρόνια της κατοχής- η συγκινησιακή φόρτιση που
καταλαμβάνει το θεατή είναι μεγάλη. Η παράσταση
μάς θυμίζει ότι η πρακτική των βασανιστηρίων δεν
αποτελεί παρελθόν αλλά παρόν, καθώς η βία έχει πολ-
λά πρόσωπα και, δυστυχώς, αντέχει στο χρόνο.

ΣTONKOΣMO

Θέατρο Ι
«Η χαρτορίχτρα»

Από 13 Οκτωβρίου, Θέατρο «Πόρτα»

Ανανεωμένη και «εντός θέματος» επιστρέφει στο σα-

νίδι η διαχρονική «Χαρτορίχτρα», 46 χρόνια μετά την

πρώτη της εμφάνιση, για να χαρίσει άφθονο γέλιο με

τη βοήθεια των εκπληκτικών εκφραστικών μέσων του

Τάκη Ζαχαράτου. Με τη μουσική και τα τραγούδια

του Μίμη Πλέσσα, η «Χαρτορίχτρα» μοιράζει ξανά την

τράπουλα και υπόσχεται να ψυχαγωγήσει το κοινό

της με επιτυχία ανάλογη της Ρένας Βλαχοπούλου στο

ρόλο της ζωής της. Παίζουν: Πάνος Μιχαλόπουλος,

Τζέσυ Παπουτσή, Άννα Αθανασιάδη, Θοδωρής Ευ-

στρατιάδης, Γιάννης Μάνιος, Νίκος Μπούρνιας, Πάνος

Ρεντούμης. Σκηνοθεσία: Βασίλης Μυριανθόπουλος.

Νέα Υόρκη
«Looking In: Robert Frank’s The Americans»
Eως 3 Ιανουαρίου,
The Metropolitan Museum of Arts,
www.metmuseum.org

Το Μητροπολιτικό Μουσείο Τεχνών
της Νέας Υόρκης τιμά με την έκθε-
ση αυτή την 50ή επέτειο από τη δη-
μοσίευση της συλλογής φωτογρα-
φιών «The Americans» που συγκέν-
τρωσε ο Ρόμπερτ Φρανκ στη διάρ-
κεια οδοιπορικού του στη χώρα τα
έτη 1955-56. Παρά τις έντονες αντι-
δράσεις που πυροδότησαν οι φωτο-
γραφίες, σύντομα η συλλογή θεω-
ρήθηκε αριστούργημα των «φωτο-
γραφιών δρόμου».

Λιόν
«Le spectacle du quotidien»
Eως 3 Ιανουαρίου, Λιόν,
http://www.biennaledelyon.com/

Ο αθέατος κόσμος της καθημερινότη-
τας βρίσκεται στο επίκεντρο της 10ης
Μπιενάλε της Λιόν - ένας θεσμός που
έχει αναδειχθεί σε σημείο αναφοράς
για την ευρωπαϊκή σκηνή της τέχνης.
Στην έκθεση συμμετέχουν 70 καλλιτέ-
χνες και τα έργα τους, τα οποία εκτί-
θενται σε διάφορα σημεία της πόλης,
περιλαμβάνουν όλα τα εκφραστικά μέ-
σα της σύγχρονης τέχνης, μεταξύ των
οποίων και γκράφιτι.
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Στοκχόλμη «Caspar David Friedrich»
Eως 10 Ιανουαρίου, Nationalmuseum, www.nationalmuseum.se

Μια βόλτα στη ρομαντική εποχή της γερμανικής ζωγραφικής προσφέρει το Εθνικό Μουσείο της
Σουηδίας στους επισκέπτες του, μέσα από τα έργα του Caspar David Friedrich. Παρότι δεν έχει γνω-
ρίσει τη δέουσα καταξίωση στους καλλιτεχνικούς κύκλους της Σουηδίας, ο Γερμανός ζωγράφος θε-
ωρείται σήμερα ο κυριότερος εκφραστής του γερμανικού ρομαντισμού. Στην έκθεση παρουσιά-
ζονται 90 έργα του, μεταξύ των οποίων 40 πίνακες. Στη ζωγραφική του, ο Friedrich πρεσβεύει την
πίστη των ρομαντικών στην έμψυχη φύση όπου κυρίαρχο είναι το θεϊκό στοιχείο.

Λονδίνο
«The sacred made real»
Από 21 Οκτωβρίου έως 24 Ιανουαρίου 2010,
The National Gallery - Sainsbury Wing,
www.nationalgallery.org.uk

Με απώτερο στόχο να διεγείρει τις αισθήσεις και να
αφυπνίσει την ψυχή ανοίγει τις πόρτες της η νέα πε-
ριοδική έκθεση της Εθνικής Πινακοθήκης του Λονδίνου
που είναι αφιερωμένη στη Χρυσή Εποχή της Ισπανίας.
Στα εκθέματα με θρησκευτική θεματολογία συγκατα-
λέγονται αριστουργήματα του Ντιέγκο Βελάσκεθ και
του Φρανθίσκο ντε Θουρμπαράν που εκτίθενται για
πρώτη φορά πλάι στα χαρακτηριστικά «έγχρωμα» αγάλ-
ματα της ισπανικής τεχνοτροπίας. Αντιπαραβάλλοντας
16 πίνακες με 16 γλυπτά, οι διοργανωτές της έκθεσης
επιχειρούν να αναδείξουν την «υπερρεαλιστική» προ-
σέγγιση των ζωγράφων, η οποία πηγάζει από την εξοι-
κείωσή τους -και σε πολλές περιπτώσεις από την άμεση
ενασχόλησή τους- με τη γλυπτική. [SID: 3938658]



Η συζήτηση με φίλους που ταξί-

δεψαν στην Κωνσταντινούπολη

και επισκέφτηκαν το εστιατόριο

του Παντελή, μου ξύπνησε την

επιθυμία να γευτώ την πολίτικη

κουζίνα. Ετσι έβαλα πλώρη ξανά

για το εστιατόριο Pandeli στο

Κεφαλάρι, το αδελφάκι του

ιστορικού εστιατορίου της Πό-

λης, που διανύει τον έκτο χρόνο

λειτουργίας του στην Αθήνα.

[ ΤΗΣ ΝΙΚΗΣ ΜΗΤΑΡΕΑ ]
niki@oinomageiremata.com

Ο ΧΩρΟσ του Pandeli σε ταξιδεύει
όμορφα στην ατμόσφαιρα της Ανα-
τολής χωρίς να κάνεις το ταξίδι.
Ηρεμο και φιλόξενο περιβάλλον,
με χαρακτηριστικές διακοσμητικές
λεπτομέρειες από τις αίθουσες του
Pandeli της Πόλης, αλλά και με αν-
τικείμενα της οικογένειας από την
Κωνσταντινούπολη.

Στα ίδια χνάρια της επιτυχίας με
το Pandeli της Πόλης βαδίζει και
το «αδελφάκι» του στην Κηφισιά,
που φιλοξενεί πολιτικούς, καλλιτέ-
χνες, ανθρώπους των γραμμάτων,
επιχειρηματίες, αλλά και απλούς
λάτρεις της κουζίνας του. Την ιστο-
ρική κληρονομιά συνεχίζει με πά-
θος ο γιος του Παντελή Τσομπάνο-
γλου, Χρήστος, που επιμένει φα-
νατικά στην καλή πρώτη ύλη, περ-
νώντας τη σκυτάλη πλέον στα παι-
διά του. Η ειλικρινής κουζίνα του,
με πρωταγωνιστές τα φρέσκα υλι-
κά της κάθε εποχής, είναι η βάση
της σταθερής συνταγής που καθιέ-

ρωσε εδώ και χρόνια ο εμπνευστής
της. Οι καλές πρώτες ύλες αξιοποι-
ούνται στη μαγειρική με τον καλύ-
τερο τρόπο, πάντα μέσα από την
πολίτικη προσέγγιση. Ετσι ακριβώς
τις αγαπάμε και έτσι μας ταιριά-
ζουν, αφού με τις γεύσεις της πο-
λίτικης κουζίνας μεγαλώσαμε.

Εκτός από τα κλασικά και αγα-
πημένα πιάτα του μενού, στον Pan-
deli στο Κεφαλάρι θα δοκιμάσεις
και καινούργιες γευστικές δημι-
ουργίες. «Προσθέσαμε νέα πιάτα
και ετοιμαζόμαστε να προχωρή-
σουμε στην υλοποίηση ανέκδοτων
συνταγών του παππού μας, από τις
εβδομήντα περίπου που έχουμε»

λέει η Σοφία Τσομπάνογλου, που
μαζί με τον αδελφό της έχουν ανα-
λάβει πλέον το τιμόνι της επιχεί-
ρησης.

Ηδη οι πικάντικες μυρωδιές της
κουζίνας γαργαλούν την όρεξη και
στο τραπέζι προσγειώνεται μια

πεντανόστιμη μελιτζανο-
σαλάτα που ευωδίαζε

καψαλισμένο καλο-
καίρι. Το ζεστό ζυ-
μωτό ψωμί δεν
αφήνει περιθώ-
ρια για θερμιδι-
κές ενοχές, του
παραδίδεσαι σε

απολαυστικά μα-
κροβούτια στη με-

λιτζανοσαλάτα.
Από τα καινούργια πιά-

τα, η πίτα πατσάγκα σε μυεί
απόλυτα στη φιλοσοφία του πα-
στουρμά. Ενας μεζές γνωστός και
αγαπημένος στους μερακλήδες. Το
αέρινο εξαιρετικό φύλλο γιουφκά
αγκαλιάζει με τέχνη τις λεπτές φέ-
τες του παστουρμά με το κασέρι
και την ντομάτα πριν περάσει από
το τηγάνι. Πληθωρική γεύση. Δεν
έμεινε τίποτα στο πιάτο. Αλλο ένα
από τα καινούργια πιάτα του με-
νού είναι ο τελεμές-σαρμά, που μέ-
σα στο φύλλο γιουφκά τυλίγεται ο
τελεμές Θράκης και σερβίρεται με
πετιμέζι και σουσάμι. Γεύση που
συνδυάζει ισορροπημένα το γλυκό
με το αλμυρό. Οι γαρίδες από το
Βόσπορο έρχονται στο πιάτο τυ-
λιγμένες σε κανταΐφι που έχει πά-
ρει χρυσό χρώμα από το άγγιγμα
του τηγανιού. Δίπλα τους το βαθύ
κόκκινο χρώμα από τον πυκνό χυ-
μό του ροδιού τις στολίζει αλλά και
ενισχύει τη γεύση τους.

Δύσκολο να αρνηθείς μια γευ-

στική δοκιμή από το κλασικό χι-
ουνκάρ μπεγιεντί. Εδώ ούτε ο
σουλτάνος δεν κατάφερε να του αν-
τισταθεί, εξ ου και η ονομασία του
πιάτου που σημαίνει «του ηγεμόνα
του άρεσε πουρές μελιτζάνας με
κεμπάπι» όπως αναφέρει η Μ. Ιορ-
δανίδου στη «Λωξάντρα». Ο βελού-
δινος πουρές της καπνιστής μελι-
τζάνας συνδυάζεται σε ένα παθιά-
ρικο ταγκό με τις μπουκιές από
γευστικό κοκκινιστό μοσχάρι. Οι
τύψεις για τριγλυκερίδια παρα-
κάμπτονται μπροστά στην θέα
ενός μαστόρικα ψημένου πικάντι-
κου κιοφτέ Αντανα κεμπάπ που
συνοδεύεται με πιτούλες, πουρέ
μελιτζάνας, ψητές πιπεριές και ρύ-
ζι αρωματισμένο. Ενα πιάτο στα-
θερή αξία του μενού. Εξαιρετικό
αποδείχθηκε και το γιουφκαλί πι-
λάβ, που έρχεται μέσα σε παραδο-
σιακό σκεύος και είναι ρύζι μπα-
σμάτι με αμύγδαλα, μπουκίτσες
κοτόπουλο και τηγανητό φιδέ μέ-
σα σε φύλλο κρούστας που ψήνε-
ται στο φούρνο.

Ακόμη κι αν δεν κρατήσεις χώ-
ρο για το γλυκό, στο τέλος θα υπο-
κύψεις στη γοητεία ενός ζεστού
κιουνεφέ, που η γλύκα του θα αγ-
καλιάσει το είναι σου. Θα αφήσεις
το κουτάλι σου χορτασμένος, αλλά
και με την αίσθηση ότι δεν έχεις
να ζηλέψεις τίποτα από τη ζωή των
πασάδων της Πόλης. Αλλωστε,
εκτός από το νόστιμο φαγητό συ-
νάδει και η φιλοξενία του σέρβις. Η
οινική λίστα προσφέρει ικανοποι-
ητικές προτάσεις για να συνοδεύ-
σετε το φαγητό σας. Τιμές από 30
ευρώ το άτομο χωρίς το κρασί.
• Pandeli, Πεντέλης 3, Κηφισιά
τηλ.: 210-8080787

[SID: 4000979]

Η ιστορία
Η ιστορία του Pandeli μοιάζει
με παραμύθι, τότε που στις
αρχές του 1900 άρχισε να
ανατέλλει η γαστρονομική
προσωπικότητα του Παντε-
λή Τσομπάνογλου, με το
πρώτο μαγαζί του μέσα στην
ψαραγορά της Κωνσταντι-
νούπολης. Η λαμπερή γα-
στρονομική διαδρομή του
τον οδήγησε στο διάσημο
πλέον Pandeli, πάνω από την
είσοδο της αγοράς των μπα-
χαρικών, απ’ όπου αγναντεύει
τη Γέφυρα του Γαλατά, τον
Κεράτειο και τον Βόσπορο.
Ενας χώρος που έγινε σημείο
αναφοράς και αγαπημένο
στέκι αρχηγών κρατών, λο-
γοτεχνών και ηθοποιών.
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Χρυσό και
βιολογικό
ΧρυσΟ βραβείο απέσπασε το Άλτις Bio
της Ελαΐς Unilever στο διεθνή διαγω-
νισμό τροφίμων Great Taste Awards
2009. Πρόκειται για ένα εξαιρετικό
παρθένο ελαιόλαδο, που απαντά στη
σύγχρονη διατροφική ανάγκη για προ-
ϊόντα βιολογικής καλλιέργειας. Η ιδι-
αίτερη γεύση του Άλτις Βio ξεχώρισε
ανάμεσα σε πλήθος προϊόντων που
συμμετείχαν στα Great Taste Awards
2009, θεσμό γνωστό και ως «Oscars της
Βιομηχανίας Τροφίμων», του οποίου
την επιτροπή απαρτίζουν δημοσιο-
γράφοι, γευσιγνώστες, σεφ, παραγω-
γοί. To Άλτις Bio καλλιεργείται χωρίς
τη χρήση χημικών ουσιών και χημι-
κών λιπασμάτων και συσκευάζεται
αγνά και φυσικά, ώστε να διατηρούνται
όλες οι βιταμίνες και το άρωμά του. Η
ξεχωριστή του γεύση είναι αποτέλεσμα
της πολύχρονης πείρας και γνώσης της
ομάδας εξειδικευμένων γευσιγνωστών
της Άλτις. Το βιολογικό ελαιόλαδο που
προτιμούν για το Άλτις Βio επιλέγεται
με αυστηρότατα κριτήρια, ώστε να εί-
ναι αυτό με την καλύτερη γεύση ανά-
μεσα σε όσα πληρούν τις προδιαγρα-
φές των βιολογικών ελληνικών προϊόν-
των. Πρόκειται για ένα βιολογικό προ-
ϊόν πιστοποιημένο από τη ΔΗΩ - Ορ-
γανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης
Βιολογικών Προϊόντων (ΕL/BΓ 002)

Οινικές
περιπλανήσεις
«Τα ΒορΟινά», η ετήσια γιορτή του αμ-
πελώνα της βόρειας Ελλάδας, θα γίνει
αύριο Σάββατο 10 Οκτωβρίου στην
πλατεία Αριστοτέλους, στη Θεσσαλονί-
κη. Η Ένωση Οινοπαραγωγών της Βο-
ρείου Ελλάδος (ΕΝΟΑΒΕ) προσκαλεί
τους εραστές του κρασιού σε μια γοη-
τευτική οινική περιπλάνηση. Κρασιά
λευκά, ροζέ και ερυθρά, νέες και πα-
λιές ετικέτες, σπάνιες σοδιές, πειρα-
ματικοί οίνοι και αμπελοοινικά απο-
στάγματα θα είναι στη διάθεση των οι-
νόφιλων για γευστική δοκιμή. Η εκδή-
λωση είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για
να ενημερωθεί κάποιος για την πορεία
του τρύγου 2009 στη βόρεια Ελλάδα,
μιας χρονιάς που αναμένεται να δώσει
εξαιρετικά αποτελέσματα. Οι επισκέ-
πτες θα έχουν την ευκαιρία να συναν-
τήσουν τους οινοπαραγωγούς, να γνω-
ρίσουν τις ποικιλίες, καθώς και τη σύγ-
χρονη εποχή του βορειοελλαδικού αμ-
πελώνα. Το κοινό θα πάρει μια καλή
γεύση όχι μόνο από τα κρασιά της βό-
ρειας Ελλάδας αλλά θα ενημερωθεί και
για τους γοητευτικούς προορισμούς
που πλαισιώνονται από τα επισκέψι-
μα οινοποιεία και τις υπόλοιπες επι-
χειρήσεις με το δίκτυο των οκτώ δια-
δρομών των «Δρόμων του Κρασιού της
Βορείου Ελλάδος».
• Ώρες λειτουργίας: 11:00-15:00 και
19:00-23:00. Είσοδος: 5 (περιλαμβά-
νει ποτήρι γευσιγνωσίας) ΕΝΟΑΒΕ:
τηλ.: 2310 281617 και 2310 281632.

Το εστιατόριο Pandeli (και) στο Κεφαλάρι

Αρωμα Κωνσταντινούπολης
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Ο Γιώργος Δημητριάδης μιλάει στο «Τ+ζ»

Ο περιηγητής της ελληνικής ροκ
Ποιες σκέψεις βρίσκονται πίσω
από την επιλογή του ανθρώπου της
μεγαλούπολης, ως επίκεντρο της
τελευταίας σου δουλειάς;

«Οι υποψίες στρέφονται, αναγκα-
στικά υποθέτω, πάνω στον υποφαι-
νόμενο. Δηλαδή εγώ κρύβομαι πίσω
από τις σκέψεις, λόγω του ότι υπάρ-
χω και συνυπάρχω από τότε που θυ-
μάμαι τον εαυτό μου μέσα σε μεγά-
λες πόλεις -και πιο συγκεκριμένα σε
Θεσσαλονίκη και Αθήνα-, στα δύο
μεγαλύτερα αστικά κέντρα της πα-
τρίδας μας. Τόπους ακραίους από
κάθε άποψη σε όσα αφορούν το κα-
λό και το κακό, με ανθρώπους και
χαρακτήρες που ζουν μέσα στο θό-
ρυβο, την κοινωνική μοναξιά αλλά
και συνεύρεση -έστω και παροδική-
, τις διαψεύσεις ονείρων και οραμά-
των του καθενός και όλων μαζί και
παράλληλα την αδιάκοπη κι ακού-
ραστη ελπίδα για κάτι καλύτερο από
αυτό που βιώνουν.»
Σε φανταζόμαστε να περιπλανιέσαι
στους δρόμους της πόλης παρατη-
ρώντας τον κόσμο και αυτή σου η
περιπλάνηση να γίνεται κατόπιν
δημιουργία. Περίγραψέ μας μια τέ-
τοια στιγμή έμπνευσης και υλο-
ποίησης.

«Η αγαπημένη μου περιπλάνηση
είναι ο περίπατος ανάμεσα στους άλ-
λους, στον δρόμο, στις αγορές, στις
πλατείες, μέσα στην πολυχρωμία και
την αντίθεση, όπου εκεί μέσα κατα-
λαβαίνω καλύτερα τι με διαχωρίζει
σαν άτομο και τι με ενώνει με τους
συνανθρώπους μου και κυρίως τι με
ενώνει. Βγαίνοντας από τον ασφαλή

μικρόκοσμο του δωματίου μου και
των οποιωνδήποτε θεωριών μου, με-
ταβάλλομαι σε κοινωνικό ον, μια αί-
σθηση που με μαλακώνει, γιατί έτσι
διαπιστώνω μια κοινή μοίρα. Κάποια
από τα τραγούδια και τις μουσικές
σε αυτή την δουλειά προέκυψαν ως
εκ τούτου μέσα από αυτά τα μονο-
πάτια.»
«…Σάββατο… πότε θα φτάσει το
Σάββατο, για να πιω ένα μεροκά-
ματο μέχρι το πρωί… όλη η ζωή
μου ένα Σάββατο»... Μεγάλη η απή-
χηση του στίχου, από την πρώτη
στιγμή κυκλοφορίας του τραγου-
διού. Και τι βλέπεις να κάνουμε τε-
λικά με αυτή την αλήθεια, που μας
την έκανες και τραγούδι και τώρα
πια την τραγουδάμε; Συμβιβαζό-
μαστε και συνεχίζουμε;

«Κοιτάξτε… νομίζω, και αυτό φυ-
σικά είναι μια καθαρά υποκειμενι-
κή εκτίμηση, πως σπουδαιότερο ρό-
λο παίζει η περιγραφή, η εικόνα, το
συναίσθημα μιας στιγμής στη ζωή
ενός ανθρώπου, έτσι όπως αναπτύσ-
σεται μέσα σε ένα τραγούδι, παρά
το τι δει γενέσθαι - ήτοι η πρόταση, η
λύση, το δάχτυλο που δείχνει τον
δρόμο… Με το “σοσιαλιστικό” ρεα-
λισμό δεν τα πήγαινα, ούτε τα πάω
καλά… Για μένα λέει πολλά περισ-
σότερα μια εικόνα και εν τέλει ενα-
πόκειται στον καθένα τι θα κάνει με
την ζωή του. Ο χαρακτήρας μου στο
τραγούδι αυτό έτσι καθίσταται πο-
λύ πιο πραγματικός.»
Το σύνολο του δίσκου, μοιάζει να
κινείται στο διαχρονικά σταθερό,
γνώριμο ύφος σου, χωρίς να αφή-

νει αίσθηση επανάληψης. Πώς κα-
ταφέρνεις να μας εκπλήσσεις, χω-
ρίς να χρειάζεται να «ξανασυστη-
θείς»;

«Το να συστήνομαι εκ νέου -τρό-
πον τινά- θαρρώ πάντα γίνεται, αλλά
εν είδει ενός νέου ραντεβού με το
ίδιο πρόσωπο που όμως έχει βάλει
άλλα ρούχα και ίσως έχει χάσει και
κάποια κιλά, γιατί νιώθει ανανεωμέ-
νο μέσα του, ουσιαστικά όμως και
γι’ αυτό δεν έχει καμία διάθεση να
νεωτερίσει με ηχητικές χίμαιρες και
στιλιστικά μουσικά lifestyles.»
Εντοπίζεις ομοιότητες και διαφο-
ρές με προηγούμενες δουλειές
σου;

«Όσο ίδιος και να θέλω να πιστεύω
πως είμαι, αλλάζω κι αυτό συμβαί-
νει κάθε μέρα κάτω από τη μύτη
μου… κι αυτό το βλέπω να αντανα-
κλάται και στις μέχρι τώρα δουλειές
μου. Ομολογώ πως χαίρομαι που
αναφέρεστε σε διαφορές, γιατί υπάρ-
χει μια στρεβλή αντίληψη πάνω στο
θέμα της “επανάληψης”. Το να “υπη-
ρετείς” ένα μεγάλο μουσικό χωνευ-
τήρι, όπως αυτό της rock, κάθε άλλο
παρά πως επαναλαμβάνεσαι σημαί-
νει. Για μένα σημαίνει πως απλά αγα-
πάς πολύ όλα όσα κουβαλάει αυτή
η ιστορία, αυτή η μουσική αντίληψη
και που, δυστυχώς θα το πω, πολλοί
δεν κατάλαβαν και δεν εννοούν να
καταλάβουν ή να νιώσουν… Ααα ναι…
Τη θυμούνται μόνο σαν αξεσουάρ,
με τη μορφή ενός σκουλαρικιού στο
αφτί και μπανάλ μουσικές.»
H δισκογραφική σου εμπειρία
γιορτάζει φέτος τα 15α γενέθλιά

[ ΣΤΟ ΓΙΩΡΓΟ Σ. ΚΟΥΛΟΥΒΑΡΗ ]

Σαν να μην πέρασε μια μέρα… κι

ήρθε το «Σάββατο». Και ο Γιώρ-

γος Δημητριάδης είναι πάλι εδώ.

Ο γνωστός τραγουδοποιός με

τις δημιουργίες του γράφει -

χρόνια τώρα- τη δική του ξεχω-

ριστή σελίδα στην ιστορία της

σύγχρονης ελληνικής ροκ σκη-

νής. Μας την αφηγήθηκε με

αφορμή τη νέα του δισκογρα-

φική δουλειά.

Με την τελευταΙα δουλειά του,
το «Σάββατο», ο Γιώργος Δημητριά-
δης στρέφει το βλέμμα στο σύγ-
χρονο αστό και, υπό τον τίτλο της
αγαπημένης μέρας, του προσφέρει
μουσικές για καθημερινή ακρόα-
ση. Μια καθημερινή τον συναντή-
σαμε να περιπλανιέται στους δρό-
μους της πόλης, με σκέψεις για το
πρόσφατο -ένατο- άλμπουμ του, το
παρόν, το παρελθόν. Και ξαφνικά…
η μέρα θύμισε «Σάββατο».

της. Τι σκέφτεσαι κοιτάζοντας πί-
σω, στα χρόνια που πέρασαν;

«Βλέπω ένα καράβι από το οποίο
να ακούγεται δυνατά μουσική. Άλ-
λοτε το χτυπάνε τα κύματα κι άλλοτε
πλέει σε πελάγη ευτυχίας.»
Θα άλλαζες κάτι;

«Δεν μπορώ να πάω κόντρα στην
φυσική ροή των πραγμάτων και τα
ταξίδια στον χρόνο δεν έχουν επι-
τευχθεί ακόμα…»
Μια μεγάλη ανάμνηση από παλιά
καλλιτεχνική συνεργασία σου;

«Είχα την χαρά να συνεργαστώ
στον στίχο και λίγες φορές στη σύν-
θεση με τον Κώστα Λειβαδά, π.χ.,
που τυγχάνει να είναι και στενός οι-
κογενειακός φίλος, με τον Μανώλη
Φάμελλο, κι αυτός καλός μου παλιός
φίλος. Από επιλογή, όμως, δεν φώ-
ναξα ποτέ κάποιον γνωστό τραγου-
διστή, γιατί δεν έκρινα πως θα ήταν
σωστό και τίμιο να χρησιμοποιώ άλ-
λους για να πουλήσω παραπάνω.
Οσες συνεργασίες έκανα μέχρι σή-
μερα τις έκανα λόγω φιλίας, αμοι-
βαίου θαυμασμού και εκτίμησης,
χωρίς εμπορικά κριτήρια. Οι συνερ-
γασίες που με σημάδεψαν, όμως,
ήταν αυτές που έκανα πριν ξεκινή-
σω την δισκογραφία μου και η πρώ-
τη ήταν όταν με φώναξε ο Νιόνιος το
‘89, στην παράστασή του «Με γεια το
κούρεμα», να κάνω φωνητικά, και η
δεύτερη όταν πήγα για τραγουδιστής
στους Απροσάρμοστους, ένα χρόνο
μετά που είχε “φύγει” ο Παύλος.»
Πόσο άλλαξες στην πορεία αυτών
των ετών;

«Αποφάσισα να παραμείνω ίδιος
σ’ αυτά που κάνουν καλό σε μένα και
στους άλλους και να αλλάξω στα άλ-
λα, τα κακά… ο αγώνας συνεχίζεται.»
Πώς βλέπεις το παρόν του ελληνι-
κού τραγουδιού;

«Οι εποχές που ζούμε δεν είναι
“μεγάλες”, έτσι τουλάχιστον όπως
εμείς οι παλιότεροι τις εννοούσαμε
και ενδεχομένως αυτό να αντανα-
κλάται και στην μουσική δημιουρ-
γία. Ωστόσο, επειδή ζω την εποχή
μου και θέλω να τη ζω χωρίς να την
απαξιώνω συλλήβδην, αλλά και να
μπορώ να την αποτιμήσω με απόλυ-
τη βεβαιότητα, έχω να σας πω πως
υπάρχουν πάντα μεγάλες στιγμές και
μικρές και που, σε τελευταία ανάλυ-
ση, θα τις δοκιμάσει ο χρόνος.»
Τι γίνεται με τους ήρωες, έστω και
τους μικρούς; Υπάρχουν ήρωες το
2009;

«Φυσικά και υπάρχουν… και μάλι-
στα χωρίς να το επιδιώκουν… Εξάλ-
λου οι αληθινοί ήρωες ήταν πάντα
αυτοί… Για να μιλήσουμε ρεαλιστι-
κά και έξω από μύθους, ήρωας δεν
είναι ο πιτσιρικάς από το Αφγανι-
στάν, που περνάει 40 κύματα για να
φύγει από τη μιζέρια και βρίσκεται
σε μια άλλη, πιο λαμπερή;»
Μια αισιόδοξη σκέψη σου για το
σήμερα και ακόμα μία για το αύ-
ριο…

«Ορίστε… έκανα μία για το τώρα
και μία για το αύριο…, αλλά δεν τη
λέω γιατί είμαι προληπτικός… Έχω
κι εγώ τα κουσουράκια μου βλέπε-
τε.»

[SID: 3989513]
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Στο σφυρί έργα από την περίφημη γκαλερί Ποπόφ

Οι πορσελάνες της ρωσικής αριστοκρατίας
H ρωσική τέχνη έχει συνδεθεί κα-

τεξοχήν με τη θρησκευτική πα-

ράδοση της ζωγραφικής των ει-

κόνων, η οποία, άμεσα επηρεα-

σμένη από τη βυζαντινή τέχνη,

έχει για τη Ρωσία διάρκεια ζωής

πάνω από 1.000 χρόνια.

[ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΤΟΥ ]

Η ανAπτυξΗ της κοσμικής ζωγρα-
φικής στη Ρωσία, το 18ο αιώνα, επη-
ρεάστηκε καθοριστικά από τα σύγ-
χρονα δυτικοευρωπαϊκά καλλιτεχνι-
κά ρεύματα και οι δύο παραδόσεις,
βυζαντινή-θρησκευτική και δυτικό-
τροπη-κοσμική, συνυπήρξαν έκτοτε,
δημιουργώντας μια καλλιτεχνική σχο-
λή η οποία ακολούθησε τις σύγχρο-
νες καλλιτεχνικές εξελίξεις, σεβόμενη
παράλληλα τη μακραίωνη πολιτιστι-
κή της κληρονομιά.

Αναδεικνύοντας μια ιδιαίτερα εν-
διαφέρουσα πλευρά της ρωσικής τέ-
χνης, η δημοπρασία, οποία θα διορ-
γανωθεί το διήμερο 12 και 13 Οκτω-
βρίου από τον οίκο Christie’s στο Λον-
δίνο, περιλαμβάνει 550 έργα, τα οποία
προέρχονται από την περίφημη γκα-
λερί Ποπόφ, μία από τις πιο φημι-
σμένες ρωσικές γκαλερί στο Παρίσι
κατά τη διάρκεια του προηγούμενου
αιώνα. Έχοντας ιδρυθεί τη δεκαετία
του 1920, η γκαλερί Ποπόφ, η οποία
είχε την έδρα της στη λεωφόρο Ελιζέ,
αποτέλεσε τη σημαντικότερη πηγή έρ-
γων ρωσικής τέχνης. Από τη συγκε-
κριμένη γκαλερί προερχόταν μια εξαι-
ρετική συλλογή από πορσελάνες του
18ου αιώνα, δημιουργημένη από τρεις
γενιές συλλεκτών, η οποία αποτέλεσε
και το θέμα του βιβλίου «Αριστουργή-
ματα ρωσικής πορσελάνης του 18ου
αιώνα από τη συλλογή Ποπόφ», που
κυκλοφόρησε πριν από λίγους μήνες.
Σύμφωνα με τους υπεύθυνους του οί-
κου, η γκαλερί Ποπόφ αποτέλεσε ένα
από τα σημαντικότερα κέντρα διακί-

νησης ρωσικής τέχνης παγκοσμίως
κατά τη διάρκεια των τελευταίων 90
χρόνων, προσελκύοντας εξέχοντες
συλλέκτες από όλο τον κόσμο, ενώ η
προσεχής δημοπρασία αποτελεί μια
μοναδική ευκαιρία να αποκτήσει κά-
ποιος ένα σπάνιο κομμάτι, μουσει-
ακής ίσως αξίας, τμήμα της ρωσικής
πολιτιστικής κληρονομιάς, προερχό-
μενο από μια συλλογή μοναδική στο
είδος της.

Αν και ο Αλεξάντερ Ποπόφ, ιδρυτής
της συγκεκριμένης γκαλερί, έχει πε-
θάνει εδώ και μισό αιώνα, η κληρονο-
μιά που άφησε παραμένει ολοζώντα-
νη. Συλλέκτης ο ίδιος και άριστα κα-
ταρτισμένος σε ένα ευρύτατο πεδίο
θεμάτων τέχνης, αλλά με πραγματικό
πάθος τις πορσελάνες, όπως εξάλλου
φαίνεται και στη συλλογή που θα δη-
μοπρατηθεί. Ιδιαίτερα σημαντικό ανά-
μεσα στις πορσελάνες που θα παρου-
σιαστούν στη δημοπρασία, είναι τμή-

μα από ένα πορσελάνινο σερβίτσιο,
το οποίο κατασκευάστηκε το 1778
από το Βασιλικό Εργοστάσιο Πορσε-
λάνης στο Βερολίνο (200- 300 χιλιάδες
στερλίνες), έπειτα από παραγγελία του
αυτοκράτορα Φρειδερίκου 2ου της
Πρωσίας, και φέρει τα οικόσημα του
γερμανικού αυτοκρατορικού οίκου
των Χοενστάουφεν. Holstein-Gottorp

Συνδεδεμένο με την άνοδο στο θρό-
νο της Μεγάλης Αικατερίνης το 1762,
μετά την εκθρόνιση του συζύγου της
Πέτρου, ένα πορσελάνινο σετ, αποτε-
λούμενο από ένα πιατέλο και ένα φλι-
τζάνι με κάλυμμα, διακοσμημένο με
το δικέφαλο αετό -έμβλημα του ρωσι-
κού θρόνου- θεωρείται κομμάτι ανε-
κτίμητης ιστορικής και καλλιτεχνικής
αξίας (150-170 χιλιάδες στερλίνες). Ενα
ακόμη σημαντικό κομμάτι της δημο-
πρασίας είναι ένα πορσελάνινο πιά-
το, από το πραγματικά αριστουργη-
ματικό σερβίτσιο Ορλόφ, το οποίο κα-
τασκευάστηκε το 1760 έπειτα από πα-
ραγγελία της Μεγάλης Αικατερίνης
και αποτέλεσε δώρο της αυτοκράτει-
ρας στον κόμη Γκριγκόρι Ορλόφ, ο
οποίος, μαζί με τα τέσσερα αδέλφια
του, διαδραμάτισαν καθοριστικό ρό-
λο στην άνοδο της Αικατερίνης στο
θρόνο (60-80 χιλιάδες στερλίνες).

Αν και προσανατολισμένος κυρίως
στη συλλογή πορσελάνινων αντικει-
μένων, ο Αλεξάντερ Ποπόφ διέθετε
επίσης σημαντικότατες γνώσεις για
τη ρωσική ζωγραφική και στη συλλο-
γή που θα δημοπρατηθεί περιλαμβά-
νονται έργα κορυφαίων ρώσων καλλι-
τεχνών του 19ου αιώνα, κυρίως πορ-
τρέτα μελών της αυτοκρατορικής αυ-
λής και της ρωσικής αριστοκρατίας,
με εξαιρετικά σημαντικό ανάμεσά
τους το πορτρέτο της αυτοκράτειρας
Αλεξάνδρας και της κόρης της, Μεγά-
λης Δούκισσας Μαρίας, από το μεγάλο
ρώσο καλλιτέχνη Πιότρ Σοκόλοβ, έργο
του 1829, στο οποίο τα δύο μέλη της
αυτοκρατορικής αυλής απεικονίζον-
ται σε ένα παραθαλάσσιο θέρετρο
(100-150 χιλιάδες στερλίνες).

[SID: 3997245]

Αριστερά, το πορσελάνινο σερβίτσιο, παραγγελία του αυτοκράτορα
Φρειδερίκου του 2ου της Πρωσίας (200-300 χιλιάδες στερλίνες).
Επάνω, πιατάκι και φλιτζάνι με κάλυμμα, διακοσμημένα με το έμβλημα
του ρωσικού θρόνου (150-170 χιλιάδες στερλίνες).

Επάνω, ο πίνακας του Πιότρ Σοκόλοβ (100-150 χιλιάδες
στερλίνες). Δεξιά, πορσελάνινο πιάτο από

το σερβίτσιο Ορλόφ (60-80 χιλιάδες στερλίνες).
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Info
Η έκθεση έργων του Benoit
Pare εγκαινιάζεται στις 12
Οκτωβρίου στις 8.30 μ.μ. και
θα διαρκέσει έως τις 22
Οκτωβρίου.
Στην Αίθουσα Τέχνης Kapo-
poulos Fine Arts, Golden Hall,
Λ. Κηφισίας 37Α & Σπύρου
Λούη, τηλ. 210 6833 048

Εργα του Benoit Pare στην γκαλερί Kapopoulos Fine Arts

Κόμικς, Φρόιντ και διασημότητες
Aτμόσφαιρα κόμικ, τεχνική και

αναφορά pop art και ζευγάρια

εραστών ως κεντρικοί ήρωες: να

τα στοιχεία που μοναδικά συνυ-

πάρχουν στην ιδιαίτερη τέχνη

του Benoit Pare και την οποία

θα δούμε από τις 12 Οκτωβρίου

στην Kapopoulos Fine Arts στο

Golden Hall.

Ο ΜικρΟς ΠριγκιΠας και η Φρίντα
Κάλο, μαζί με την Μαντόνα, τον Τεν
Τεν, τον Κινγκ Κονγκ, την Αλίκη στη
χώρα των θαυμάτων είναι οι ήρωες
και συνάμα οι μούσες που ορίζουν
το εικαστικό σύμπαν του Benoit Pare.
Oλα τους πρόσωπα λατρείας από το
κοινό - οι σύγχρονοι άγιοι της επο-
χής μας για να θυμηθούμε τη σχέση
του Αndy Warhol με τη βυζαντινή τέ-
χνη για την οποία μιλούσαμε στο
προηγούμενο τεύχος. Το ενδιαφέρον
στην περίπτωση του Pare είναι ότι
κάπου ανάμεσα σε αυτά εμφανίζεται
και ο ίδιος. Ορισμένες φορές εισάγει
τον εαυτό του σε αυτοπροσωπογρα-
φίες μέσα στον πίνακα σαν σε σκαμ-
πρόζικο clin d’ oeil, κλείνοντας υπαι-
νικτικά το μάτι στο θεατή του.

Στο έργο του παιδικές φαντασιώ-
σεις μάχονται με τους δαίμονες της
ενηλικίωσης. Τα θρησκευτικά ταμ-
πού, η απαγορευμένη σεξουαλικότη-
τα και οι φροϋδικοί άβυσσοι, τα ει-
δυλλιακά τοπία και οι πύρινες φλό-

γες, οι μυθολογικές φιγούρες και το
αστικό κόμικ, οι ήρωες των παραμυ-
θιών και ο ονειρόκοσμος της παιδι-
κής ηλικίας, οι ψυχολογικοί δράκον-
τες παρελαύνουν ανάκατα.

Με διάθεση ρομαντική, νοσταλγι-
κή και ερωτική, ξεκάθαρες δυνατές
γραμμές, ισχυρά χρώματα, ο Benoit
Pare ζωγραφίζει κομψές γεμάτες φι-

νέτσα γυναίκες, ενώ αναπαράγει πα-
ράλληλα το πανίσχυρο μεταπολεμι-
κό icon της αμερικάνικης βιομηχα-
νίας παραγωγής κόμικ Wonder Wo-
man. Ο ζωγράφος αποτίει τιμή σε αυ-
τό το άβαταρ σύγχρονης θεάς με το
εμβληματικό αστέρι στο μέτωπο. Τα
ηδονικά πορτρέτα του, υπενθυμίζουν
τη ρετρό αισθητική παλιότερων δε-

καετιών. Ο Pare σε αυτά τα έργα δου-
λεύει σαν στιλίστας που ξέρει καλά
την προϊστορία του μέσου. Οι μελό
ηρωίδες του σε κοντινό πλάνο περι-
μένουν τον εραστή τους. Στους πίνα-
κές του υπάρχει η ίδια ατμόσφαιρα
προσμονής, η μεγέθυνση, το ζουμ
στην πρωταγωνίστρια. Οι πίνακες
ακολουθούν την επίπεδη εικόνα του

κόμικ, αλλά σε ορισμένους η προ-
οπτική εισάγεται με τεχνάσματα, μέ-
σα από την αντανάκλαση ενός κα-
θρέφτη, ή με την υιοθέτηση μιας πα-
ράξενης γωνίας. Οι παραστάσεις
μπαίνουν μέσα σε αναγνωρίσιμα στι-
λιστικά frames, αλλά ο Pare είναι ει-
καστικός και κάνει τα δικά του στι-
λιστικά παιχνίδια με το χρόνο. Σε αυ-
τά τα ταμπλό κόβει το χώρο γύρω
από τα πορτρέτα του σε τμήματα, ει-
σάγοντας λευκές λωρίδες που επι-
τρέπουν στο κενό να λειτουργήσει.
Επιπλέον το γεμίζει με άπειρα σχε-
διαστικά σχήματα, σύμβολα, διακο-
σμητικά, μικρολεπτομέρειες. Η γρα-
φή που έμπαινε αυτούσια σε προ-
ηγούμενα έργα του έχει μεταμορφω-
θεί εδώ για τις ανάγκες της αισθητι-
κής που υπηρετεί σε ποπ ιδεογρα-
φήματα. Χαρούμενα και παιχνιδιά-
ρικα όπως το σύνολο των έργων αυ-
τής της έκθεσης που είναι το πιο ανά-
λαφρο και νοσταλγικό από όσα έχει
δώσει ο καλλιτέχνης. Ένα homage
σε ό,τι μας συγκίνησε και μας παρέ-
συρε σε όνειρα σε κόμικ σελίδες.

«Προκαλεί ιδιαίτερη έκπληξη η
συγκεκριμένη ενότητα έργων του Be-
noit Pare», γράφει η ιστορικός τέχνης
Γιώτα Κωνσταντάτου, «καθώς διαφέ-
ρει σε σύγκριση με το σύνολο του ει-
καστικού του corpus ως προς το ότι
επιλεκτικά επικεντρώνει σε μια σα-
φή στιλιστική έκφραση. Αυτό από
έναν ζωγράφο που σε όλη του την πο-
ρεία έχει δουλέψει με την επιμειξία
και τον αλληλοσυσχετισμό αισθητι-
κών τρόπων, που έχει αναπτύξει ένα
ρεπερτόριο διασταυρούμενων στιλ
και τεχνικών, κινούμενος όπως αρ-
κετοί σύγχρονοι δημιουργοί στην επι-
κράτεια του post modernismim. Μα-
θητής του Κεσσανλή ο Pare, από την
πρώτη γενιά που έζησε το ελεύθερο,
ανανεωτικό πνεύμα της νέας ΑΣΚΤ
στην Πειραιώς, μεταφέρει στο σώμα
της σύγχρονης τέχνης στην Ελλάδα
έναν μετα-μοντερνισμό που, με τρόπο
φυσικό, συγχωνεύει στοιχεία από
δύο πατρίδες, τις επιρροές δύο πολι-
τισμικών κέντρων και όχι μόνο. Αντ-
λεί απ’ όλη την πλούσια δεξαμενή της
οπτικής κουλτούρας του διαπολιτι-
σμικού σύμπαντος, από την ιστορι-
κή παρακαταθήκη πολλών εποχών
και πολιτισμών. Έτσι προκύπτει η
οπτική ρητορική της ενσωμάτωσης
ποικίλων στοιχείων σε ένα έργο που
ο φορμαλισμός έχει παραχωρήσει τη
θέση του στην ανοιχτή ελεύθερη δη-
μιουργικότητα» [SID: 4000937]
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Η ΕλΕν ΜπΕρ, την άνοιξη του
1942 περπατούσε στο Παρίσι και
ένιωθε στο αίμα της πως κάτι με-
γάλο και βίαιο έρχεται. Κάπως
έτσι άρχισε να κρατάει ημερολό-
γιο. Ο σελίδες αρχίζουν να τρέ-
χουν από τον Απρίλη του 1942,
για να φτάσουν εύηχες και απο-
καλυπτικές μέχρι το Φεβρουάριο
του 1944, οπότε πέθανε εξαθλιω-
μένη στο Αουσβιτς. Ναι, αυτή εί-
ναι η ιστορία μιας Γαλλίδας
εβραϊκής καταγωγής, είναι η ιστο-
ρία της Γαλλίδας Αννας Φρανκ! Το
ημερολόγιό της, που δημοσιεύ-
θηκε για πρώτη φορά πέρυσι, κυ-
κλοφόρησε μόλις τη Δευτέρα
στην Ελλάδα από τις εκδόσεις
«Πόλις» και αποτελεί ένα από τα
ελάχιστα βιβλία που από την
πρώτη στιγμή αρπάζουν τον ανα-
γνώστη και τον αιχμαλωτίζουν σε
μια ζωή και μια ατμόσφαιρα κα-
θηλωτική.

Ποια ήταν η Ελέν; Μια νεαρή
απόφοιτος της Σορβόννης και
υποψήφια διδάκτωρ, η οποία
ένα χρόνο πριν είχε ενταχθεί σε
μια παράνομη οργάνωση και
βοηθούσε παιδιά εβραϊκής κα-
ταγωγής που μεγάλωναν μόνα.
Μάλιστα, την πρώτη μέρα, στις 7
Απριλίου του 1942 πηγαίνει στο
σπίτι του Πολ Βαλερί, για να πα-
ραλάβει ένα υπογεγραμμένο βι-
βλίο, με αφιέρωση που γράφει
«ξυπνώντας, πόσο τρυφερό είναι
το φως και πόσο όμορφο το ζων-
τανό γαλάζιο».

Στις 8 Ιουνίου του 1942, αναγ-

κάστηκε να φορέσει άστρο για
πρώτη φορά. Μες της μοναξιά της
φαντάζεται πως τη ρωτούν γιατί
φοράει αυτό το άστρο και εκείνη
απαντά «για να μετρήσω το κου-
ράγιο μου».
Ο Πατρίκ Μοντιανό γράφει στον
πρόλογο του βιβλίου πως το θάρ-
ρος και η ευθύτητα της Ελεν τού
θυμίζουν το στίχο του Ρεμπό
«Από λεπτότητα έχασα τη ζωή
μου». Στις 8 Μαρτίου του 1944,
συνελήφθη μαζί με τους γονείς
της και οδηγήθηκε στο Αουσβιτς,
όπου ο πατέρας της δολοφονή-
θηκε και η μητέρα της οδηγήθη-
κε στους θαλάμους αερίων. Η
ίδια, τον Ιανουάριο του 1945, με-
ταφέρθηκε στο Μπέργκεν - Μπέλ-
σεν, όπου πέθανε από επιδημία

γρίπης λίγο πριν οι Αγγλοι απε-
λευθερώσουν το στρατόπεδο. Στο
ημερολόγιο υπάρχει ένα μεγάλο
διάστημα σιγής, που σπάει τον
Οκτώβρη του 1943, καθώς ανα-
καλύπτει πόση ανακούφιση της
προσφέρει τελικά το διάβασμα
μέσα στις ασφυκτικές στιγμές
που ζει.
Από την πρώτη στιγμή, έχει επί-
γνωση ότι πολλά μπορούσαν να
τιναχθούν στον αέρα, αν αποκα-
λυφθεί το ημερολόγιο, και φρόν-
τιζε να το κρύβει σε ασφαλές μέ-
ρος. Αξίζει να σημειωθεί πως η
οικογένεια της Μπερ έχει δωρί-
σει το πρωτότυπο του ημερολο-
γίου στο Μνημείο του Ολοκαυτώ-
ματος.

[SID: 4008314]

«Ημερολόγιο 1942 - 1944»

Με το κίτρινο
άστρο
στην καρδιά
Το αποκαλυπτικό ημερολόγιο μιας Γαλλίδας εβραϊκής καταγωγής,

φέρνει κύματα αναγνωστών σε όποια χώρα και αν εκδίδεται: είναι

το «Ημερολόγιο 1942 - 1944» της Ελεν Μπερ, που κυκλοφορεί

από τις εκδόσεις Πόλις.

Η Ελέν Μπερ, η «Γαλλίδα Αννα Φρανκ», σε φωτογραφίες από το βιβλίο
«Ημερολόγιο 1942 - 1944», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις
Πόλις (αριστερά το εξώφυλλο του βιβλίου).

«Γιατί το Βυζάντιο» από
την Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ

ΜΟνΟ η σημαντική Ελενη Γλύκατζη -
Αρβελέρ θα μπορούσε να γράψει βιω-
ματικά για ένα θέμα όπως το Βυζάντιο.
Αλλωστε, το γνωρίζει όσο λίγοι και η πα-
νεπιστημιακή της διδασκαλία, ως βυ-
ζαντινολόγου, στη Σορβόννη, αποτελεί
φάρο στην εξέλιξη της ιστορίας. Τώρα
έχουμε όλοι την ευκαιρία να μάθουμε
τα πάντα για το Βυζάντιο και να εξετά-
σουμε το θέμα της ελληνικής ιστορικής
συνέχειας, μέσα από το «Γιατί το Βυζάν-
τιο», της Ελένης Γλύκατζη - Αρβελέρ, που
κυκλοφορεί τη Δευτέρα στα βιβλιοπω-
λεία, από τις εκδόσεις «Ελληνικά Γράμ-
ματα». Σύμφωνα με την ίδια, απευθύνε-
ται «σε όσους από τους Νεοέλληνες τα-
λανίζονται με το πρόβλημα της ελληνι-
κής ιστορικής συνέχειας και στους ξέ-
νους (κυρίως τους Δυτικοευρωπαίους
και τους Αμερικανούς βλαστούς τους)
που αρκούνται στην επιλεκτική γνώση
του παρελθόντος τους». Με αυτό το ση-
μαντικό, απλό και κατανοητό, για όλους
τους αναγνώστες, βιβλίο, η συγγραφέας
αποσαφηνίζει το Βυζάντιο διά του Βυ-
ζαντίου, χρησιμοποιώντας κείμενα - κλει-
διά, και αναλύει εκείνα τα επιτεύγματα
που το αναδεικνύουν ως την πρώτη ευ-
ρωπαϊκή αυτοκρατορία και που εξηγούν
το πολιτισμικό μεγαλείο του και την ασυ-
νήθη για παγκόσμια δύναμη μακροβιό-
τητά του. Την ερχόμενη Δευτέρα, ημέρα
κυκλοφορίας του βιβλίου, στις 7 μ.μ., στο
Μέγαρο Μουσικής (αίθουσα «Αλεξάνδρα
Τριάντη»), η Ελένη Γλύκατζη - Αρβελέρ
θα συντονίσει στρογγυλό τραπέζι με θέ-
μα «Το Βυζάντιο και η αρχαία ελληνική
σκέψη», στο πλαίσιο των εκδηλώσεων
του Megaron Plus.
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