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Tέχνης έργα
™AN EP°O TEXNH™ EINAI ¶IA H ¶PO™OæH TOY ME°APOY

∆εν είναι banner, είναι
εικαστικές παρτιτούρες
TË˜ ¡∞∆∞§π Ã∞∆∑∏∞¡∆ø¡π√À
αφτίστηκε «Ο Ηχος
του Χρώµατος». Και
παραπέµπει σε οκτώ
εικαστικές παρεµβάσεις ή
«παρτιτούρες», που µετέτρεψαν την πρόσοψη του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών σ’ ένα
διαδραστικό εικαστικό παιχνίδι το οποίο, ολόκληρο το
καλοκαίρι και µέχρι τις 15 Σεπτεµβρίου, θα φλερτάρει µε
το βλέµµα τού περαστικού.
Αν ο τελευταίος, ζαλισµένος
από την κίνηση της Βασιλίσσης Σοφίας, σηκώσει το κεφάλι του και κοιτάξει το κτίριο, θα τα δει: τα τυποποιηµένα banners προώθησης
των εκδηλώσεων, που ούτως
ή άλλως προσέδιδαν µια εικαστική πινελιά στο γεωµετρικό αρχιτεκτόνηµα, έχουν
αντικασταθεί από οκτώ έργα
νέων εικαστικών, εµπνευσµένα όλα από τον κόσµο
της µουσικής.
Στην περίπτωση αυτή «µαέστρος» ήταν ο Γιάννης Ψυχοπαίδης. Εκείνος επιµελήθηκε την προετοιµασία του
εικαστικού έργου από 8 δηµιουργούς που, ηλικίας όλοι
µεταξύ 29 και 34 ετών, υπήρξαν µαθητές του. Γύρω από
τον δάσκαλό τους συγκεντρώθηκαν ξανά οι ∆ηµήτρης
Ανδρεάδης, Νίκος Αρβανίτης, Ανδρέας Κασάπης, Αλεξάνδρα Νασιούλα, Νίκος Σε-
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O¯ÙÒ Ó¤ÔÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯ÓÂ˜, 29 ÌÂ 34 ¯ÚﬁÓˆÓ, Ì·ıËÙ¤˜
ÙÔ˘ °È¿ÓÓË æ˘¯Ô·›‰Ë, ÂÌÓÂ‡ÛÙËÎ·Ó ·ﬁ ÙÔÓ
ÎﬁÛÌÔ ÙË˜ ÌÔ˘ÛÈÎ‹˜ Î·È ˙ˆÁÚ¿ÊÈÛ·Ó Ô Î·ı¤Ó·˜
·ﬁ ¤Ó· Ï¿‚·ÚÔ. TÔ M¤Á·ÚÔ Û˘ÓÂ¯›˙ÂÈ ÙÔÓ
‰È¿ÏÔÁÔ ÌÂ ÙËÓ ﬁÏË, Ô˘ ÙﬁÛÔ ÂÙ˘¯ËÌ¤Ó·
ÍÂÎ›ÓËÛÂ ÌÂ ÙÔÓ MÔ‡ÙÈ ÛÙÔ˘˜ Î‹Ô˘˜ ÙÔ˘
πετζόγλου, Μαρήλια Σταγκουράκη, Βαγγέλης Χούρσογλου, Κώστας Χριστόπουλος. Εστησαν το εργαστήριό
τους στους υπόγειους χώρους

του Μεγάρου (εκεί όπου είχε
στεγαστεί µία περίοδο το
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης)
και δούλεψαν 1-2 µήνες, καθένας στο δικό του, κατάλευ-
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κο στην αρχή, «λάβαρο».
«Ηταν µεγάλη πρόκληση.
Σ’ έναν καµβά τέτοιων διαστάσεων έπρεπε να γίνω πολυµήχανη και εφευρετική»,

εξοµολογήθηκε η Αλεξάνδρα
Νασιούλα. «Στην αρχή τροµάζεις, αλλά στη συνέχεια σιγά-σιγά εθίζεσαι και αφήνεσαι να το ζήσεις», προσθέτει
ο Βαγγέλης Χούρσογλου. «Για
να δηµιουργήσεις ένα διαδραστικό έργο για ένα συγκεκριµένο χώρο οφείλεις να λάβεις υπόψη ποιος είναι ο χώρος και σε ποιους απευθύνεται», διευκρινίζει ο ∆ηµήτρης Ανδρεάδης, που οµολογεί ότι εµπνεύστηκε από το
µουσικό έργο του Γιάννη
Χρήστου.
Και να που τα έργα αναρτήθηκαν φιλοδοξώντας να είναι, εκτός από ένα πολύ πρωτότυπο εγχείρηµα, «η µοναδική ίσως υπαίθρια έκθεση
έργων τόσο µεγάλης κλίµακας, αλλά και µια σπάνια
στιγµή καλλιτεχνικής συλλειτουργίας µε την κοινή πρόθεση να διεκδικήσει το έργο τέχνης µια νέα δηµόσια εικόνα
και µια νέα αισθητική και ιδε-

ολογική λειτουργία στην πόλη», όπως εξηγεί ο Γιάννης
Ψυχοπαίδης. Το κοινό θέµα
ήταν η «µουσική». Γύρω απ’
αυτό ανέπτυξαν τις ιδέες τους
οι νέοι εικαστικοί «τολµηροί,
ευρηµατικοί και καλλιτεχνικά
συγκροτηµένοι, αποτολµώντας µια ζωγραφική της µεγάλης χειρονοµίας», όπως λέει ο δάσκαλός τους.
Ο ίδιος συστήνοντας το τελικό αποτέλεσµα επισηµαίνει
πως πρόκειται για «εικόνες
µιας µουσικής ασυµβίβαστης, τρυφερής και αµείλικτης, εύθραυστης και όµως
αποφασισµένης στα πιστεύω
της, µιας µουσικής που αρνείται να αυτοπεριοριστεί στο
ρόλο του ιδιώτη, που αναζητά και εκτείνεται στον δηµόσιο διάλογο. Οκτώ εικαστικές
παρτιτούρες από νέους δηµιουργούς, που τέχνη και ζωή
είναι γι’ αυτούς µία, αδιαίρετη, αδιαπραγµάτευτη ενότητα και οι ίδιοι συλλειτουργούν
σαν ευαίσθητοι καλλιτεχνικοί
δέκτες και µαζί σαν δραστήριοι, ενεργοί πολίτες».
Κάθε banner «διαδηλώνει»
το δικό του εικαστικό «σύνθηµα»: «εννοιολογικοί ή πολιτικοί στοχασµοί, φαντασιακή γεωµετρία, άναρχος αλλά
και δοµηµένος αυτοσχεδιασµός, ποιητικός ανθρωποκεντρισµός, ιδεολογικά φορτία
της γλώσσας, καταθέτουν οκτώ διαφορετικές εκδοχές
της ελευθερίας», εξηγεί ο
Ψυχοπαίδης.
Εννοείται ότι οι φορείς του
Μεγάρου είναι οι πρώτοι που
απολαµβάνουν τα αποτελέσµατα της πρωτοβουλίας
τους. Εξ ου και η δέσµευση
του προέδρου του ΟΜΜΑ,
Ιωάννη Μάνου, αυτή η κίνηση που συνδέεται και µε άλλες πρωτοβουλίες (όπως τις
υπαίθριες συναυλίες στον κήπο), µε στόχο έναν ανοιχτό
διάλογο µε την πόλη, να γίνει
καλοκαιρινός θεσµός. «Επιδιώκουµε µια διαφορετική
µορφή επικοινωνίας µε την
πόλη», συµφώνησε και ο γενικός διευθυντής του Μεγάρου Νίκος Μανωλόπουλος.
Και, άλλωστε, όπως διαπιστώνουν οι Κωνσταντίνος
Καραβέλλας και Γιώργος Χατζηζαχαρίου, σύµβουλοι του
Μεγάρου σ’ αυτή την εικαστική του επιλογή, «αν δεχτούµε ότι η διαφήµιση των
εκδηλώσεων πάνω στο κτίριο
είναι µια απαραίτητη και πολύ συνηθισµένη πρακτική
διεθνώς, τότε η εικαστική
χρήση θα µπορούσε µια φορά
το χρόνο να “επιστρέφει” την
αισθητική πλευρά – που αφαιρείται όταν καλύπτεται το
κτίριο». ✖

