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MΑYΡΑ ΚΑΙ ΑΣΠΡΑ
Η Ελίνα Ιωάννου με την έκθεση
της 39.2 m² στην
Οmikronγgallery στη Λευκωσία.
EΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΝΑ ΣΧΙΖΑ - marina.schiza@phileleftheros.com

Η ευτυχία είναι απλή
Φτάνει ο καθένας μας να μπορεί να τη δει

Σ

υνεχίζοντας την έρευνά της που αφορά τη
χαρτογράφηση οικιακών τοπίων με μολύβι
και χαρτί, η εικαστικός
Ελίνα Ιωάννου επιστρέφει με μια νέα έκθεση με τίτλο 39.2 m²
στην Οmikrongallery στη Λευκωσία. Ο
τίτλος της έκθεσης αναφέρεται στα τετραγωνικά μέτρα όλων των σχεδίων της
μαζί, τα οποία αποτελούν μία σειρά κατόψεων, σαν αρχιτεκτονικά έργα. Συνολικά θα παρουσιάσει μια σειρά από
δώδεκα μεγάλων διαστάσεων σχέδια
με μολύβι. Οι ασπρόμαυρες συνθέσεις
της αναπαριστούν εσωτερικούς χώρους
και εσωκλείουν στην επιφάνειά τους
την υπόσχεση μιας ιστορίας. Πρόκειται
για μια αφήγηση, η οποία υποβόσκει
στο φόντο αυτού του χωρικού κολλάζ,
και εξελίσσεται, όπως αφήνεται να εννοηθεί αλλά ποτέ δεν δηλώνεται, στα
δωμάτια ενός σπιτιού -στην τραπεζαρία, στο μπάνιο, στη σκάλα, στο σαλόνι- με πρωταγωνιστές καθημερινά αντικείμενα. Ο αριθμός τριάντα εννέα και
δύο είναι το σύνολο των τετραγωνικών
μέτρων αυτής της «άχρονης συνύπαρξης» αντικειμένων, χώρου και στιγμών,
η οποία συγκροτεί τελικά, όπως σημειώνει η εικαστικός, μια αφηρημένη πραγματικότητα. Αντικείμενα, ηλεκτρικές
συσκευές, έπιπλα, οικιακά σκεύη, όπως
και ανθρώπινες φιγούρες, συγκεντρώνονται σ’ αυτό τον απόκοσμο εσωτερικό χώρο. Η εικαστικός τον προσεγγίζει
κοιτάζοντάς τον από ψηλά, καταγράφοντας τα στοιχεία του με ανατριχιαστική ακρίβεια, σε πραγματικό μέγεθος, χωρίς σκιές, χωρίς χρώμα και χωρίς προοπτική. Φόντο και πρώτο πλάνο γίνονται ένα. Το φωτορεαλιστικό αποτέλεσμα δεν φέρει τίποτα από τον αυθορμητισμό που συνήθως χαρακτηρίζει το σχέδιο ως εικαστικό μέσο. Αντι-

θέτως, η εικαστικός μοιάζει να ελέγχει
πλήρως τη διαδικασία. Τι απομένει όμως
από αυτό το μελαγχολικό οικιστικό τοπίο, ρωτά η καλλιτέχνης για να απαντήσει: «Απομένει η προσπάθεια δημιουργίας μιας πραγματικότητας πέραν
απ’ την πραγματικότητα. Ενός τοπίου το
οποίο επιτρέπει τη σύζευξη πολλών
πραγματικοτήτων σε μία. Κάθε συναίσθημα διαγράφεται έτσι όπως οι χώροι
διαπνέονται από μια ανοίκεια ατμόσφαιρα. Η εμφανής απουσία οποιασδήποτε ιεραρχίας, η λεία υφή της φωτορεαλιστικής προσέγγισης, όπως επίσης και η γκρίζα και ομογενοποιημένη
ποιότητα του μολυβιού, δεσπόζουν στην
εικόνα, η οποία χαρακτηρίζεται από μια
έντονη αίσθηση απουσίας, αποτέλεσμα
υπαρξιακών και κοινωνικών στοχασμών».
Όλα τα αντικείμενα που αναπαρίστανται είναι στο φυσικό τους μέγεθος.
Με μια διαφορά. Δεν έχουν προοπτική.
Βρίσκονται όλα στο ίδιο επίπεδο και
έχουν όλα το ίδιο μέγεθος. «Τα σχέδιά
μου», εξηγεί η Ελίνα Ιωάννου «είναι φω-

«Τα σχέδιά μου είναι φωτορεαλιστικά. Υπερρεαλιστικά. Όταν τους αφαιρέσεις την προοπτική δημιουργούν μια αφηρημένη πραγματικότητα».
τορεαλιστικά. Υπερρεαλιστικά. Όταν
τους αφαιρέσεις την προοπτική δημιουργούν μια αφηρημένη πραγματικότητα». Στην ουσία η Ελίνα Ιωάννου φωτογραφίζει το χώρο και τα αντικείμενα,
αντιγράφει τις φωτογραφίες και μεγεθύνει το κάθε αντικείμενο στη φυσική
του διάσταση. Μετά τοποθετεί το ένα
δίπλα στο άλλο, σαν ένα σχεδιασμένο
κολλάζ, με επίπεδη συνοχή και δημιουργεί ένα σκηνικό οικείο και ανοίκειο
μαζί. Όλα αυτά τα χρηστικά αντικείμενα και οι φιγούρες ουσιαστικά ισοπεδώνονται μέσα στο εικαστικό τους πλαίσιο, θέλοντας να δείξουν πως κάτι λείπει. «Οι άνθρωποι», συμπληρώνει η καλλιτέχνιδα, «έχουν χάσει το νόημα της

ζωής. Δεν έχουν σκοπό. Δεν ξέρουν πώς
να ζουν με ουσία. Τι θέλουν πραγματικά. Πάντα κάτι μας λείπει. Λες να είμαστε οι ίδιοι αποστατοποιημένοι από τη
ζωή μας. Η ευτυχία είναι απλή. Ακόμα
κι η καθημερινότητα εμπεριέχει ευτυχία. Φτάνει ο καθένας μας να μπορεί να
τη δει».

Σημαντική πορεία
H Ελίνα Ιωάννου αποφοίτησε από
τη Σχολή Καλών Τεχνών του Μονπελιέ
και από το 2005 ζει και εργάζεται στην
Κύπρο. Συμμετείχε στην 13η Μπιενάλε
Νέων Καλλιτεχνών Ευρώπης και Μεσογείου που πραγματοποιήθηκε στην
Απουλί. Εκεί παρουσίασε την πρότασή

της η οποία αποτέλεσε ένα σύμπλεγμα
σχεδίου και ζωγραφικής, το οποίο συνδύασε το ρεαλιστικό στοιχείο με την εξπρεσιονιστική παραμόρφωση της φόρμας.
Τα αντικείμενα, ως επί το πλείστον οικιακά/καθημερινά, αλλά και οι ανθρώπινες μορφές, βρίσκονται εγκλωβισμένα στο κάδρο, και αποδίδονται μ’
ένα τρόπο σχεδόν κινηματογραφικό,
αφού αποτελούν μέρος ενός όλου που
υπαινίσσεται την κίνηση. Η σύνθεση, το
προσωπικό ιδίωμα και οι σχεδιαστικές
αρετές του έργου, συνιστούν ζωγραφικά πεδία ιδιαίτερης εικαστικής δύναμης.
Η εικαστικός έχει πάρει πάρει μέρος
σε ομαδικές εκθέσεις στην Κύπρο και
το εξωτερικό. Το 2008 συμμετείχε στην
έκθεση «Where Do We Go From Here?»
στο Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Λευκωσίας (Παλιά Ηλεκτρική) ενώ στο πλαίσιο του Project Room που ακολούθησε και πάλι στο Δημοτικό Κέντρο Τεχνών
παρουσίασε την πρώτη της ατομική έκθεση, βασισμένη σε μια συνεργασία με
την κειμενογράφο Ναταλί Γιαξή. Με την
πρόταση της παρουσίασε την έρευνα
της, η οποία αφορούσε τη χαρτογράφηση οικιακών τοπίων με μολύβι και
χαρτί. Με τη σειρά αυτή των σχεδίων η
καλλιτέχνης κατέγραψε με εξονυχιστική ακρίβεια τα δωμάτια και τους ενοίκους ενός σπιτιού σε κλίμακα 1:1. Η ίδια,
σκηνοθετώντας τα ίδια τα αντικείμενα
και εξερευνώντας ταυτόχρονα τη σχέση τους με τις τρεις διαστάσεις, ερεύνησε τη σχέση του φωτός με τη σκιά και
δημιούργησε ένα καινούργιο χώρο στον
οποίο τα αντικείμενα αποκτούν τη δική
τους προσωπική ιστορία.
* Η έκθεση θα ανοίξει στις 22 Ιανουαρίου (μέχρι 19 Φεβρουαρίου 2010)
στην OmikronGallery (Τηλ. 22678240).
Ανοικτή καθημερινά 11.00-1.00 και
16.00-21.00Σάββατο, 10.00-14.00

«Δαιμονισμένοι» κατά Πέτερ Στάιν
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ περιοδεία με το έργο
του Ντοστογιέφσκι «Δαιμονισμένοι» θα κάνει το καλοκαίρι ο διάσημος Γερμανός σκηνοθέτης Πέτερ Στάιν. Η περιοδεία ξεκινά στις
23 Μαΐου, από τη Ρώμη, στο θέατρο Σαν Παγκράτσιο, για να συνεχίζει σε άλλες ιταλικές πόλεις, καθώς και στο Άμστερνταμ, στη Νέα
Υόρκη και την Αθήνα. Η παράσταση θα ενταχθεί στο πρόγραμμα του
Φεστιβάλ Αθηνών και ο διάσημος Γερμανός σκηνοθέτης βρίσκεται
σε συζητήσεις με τον πρόεδρο του φεστιβάλ Γιώργο Λούκο, ώστε
να οριστικοποιηθεί ο χώρος που θα φιλοξενήσει την παραγωγή, αλλά και για να καθοριστεί ο τελικός αριθμός των παραστάσεων που
θα δοθούν. Με μια ομάδα 30 Ιταλών ηθοποιών και τη Μαγκνταλένα Γκρίπα στο πλευρό του, ο Στάιν στήνει τους συνολικής διάρκειας
δώδεκα ωρών -αφού ανάμεσα στα μέρη της παράστασης μεσολαβούν τέσσερα 15λεπτα διαλείμματα αλλά και φαγητό- «Δαιμονισμένους» σε ένα σκηνικό και με κοστούμια πρόβας, δίνοντας προτεραιότητα στον λόγο. Βασισμένος σε διαφορές εκδοχές -όπως του
Καμύ και του Βάιντα- ο Στάιν διασκεύασε το μυθιστόρημα έτσι ώστε
η παράσταση να παρακολουθεί την ιστορία των Δαιμονισμένων.

Kαταρρέει το Σούνιο
ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΟΣκαι επικίνδυνος για τους επισκέπτες του είναι ο αρχαιολογικός χώρος του Σουνίου, καθώς -παρά τα μεταλλικά
υποστυλώματα- τα οχυρωματικά τείχη καταρρέουν. Το Κεντρικό
Αρχαιολογικό Συμβούλιο της Ελλάδας ενέκρινε τις μελέτες για τις
αναγκαίες παρεμβάσεις, αλλά ελλείψει χρημάτων, το Υπουργείο
Πολιτισμού και Τουρισμού περιμένει τα κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. «Η εικόνα που εμφανίζει ο χώρος είναι απογοητευτική» είπε κατά τη συνεδρίαση του ΚΑΣ η προϊσταμένη της Β΄ Εφορείας Προϊστορικών
και Κλασικών Αρχαιοτήτων, Ιωάννα Δρακωτού, η οποία τόνισε
πως οι επισκέπτες δεν
λαμβάνουν υπόψη
τους την πινακίδα που
τους παροτρύνει να
μην απομακρύνονται,
με αποτέλεσμα να
υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος. Σύμφωνα με
την αθηναϊκή εφημερίδα Τα Νέα, «δεν είναι λίγες οι φορές μάλιστα που έχουν γίνει
απόπειρες αυτοκτονίας από τον απότομο
βράχο». Στις άμεσες προτεραιότητες του υπουργείου είναι η τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων -ιδιαιτέρως από την πλευρά της θάλασσας- και η διαμόρφωση διαδρομών με πινακίδες και
παγκάκια. «Σήμερα όλοι επισκέπτονται το ναό του Ποσειδώνα. Δεν
συνειδητοποιούν όμως πως υπήρχαν σπίτια, νεώσοικοι... Ήταν ένας
οχυρωμένος οικισμός», εξηγεί η κ. Δρακωτού και τονίζει πως μέσω της ίδιας μελέτης θα επιχειρηθεί και η ανάδειξη του γειτονικού
ναού της Αθηνάς Σουνιάδος (500 μ. από τον ναό του Ποσειδώνα)
που δεν τον επισκέπτεται κανείς.

ΕΚΔΡΟΜΕΙΣ
Θα

θέλατε να
βρείτε τα
σκουπίδια των
άλλων στα
αγαπημένα
σας θέρετρα;
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