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STEPHANE HESSEL
Ανανακτηστε
(μτφ. ΣώτπΤριανταφύλλου)

«Ofpeoples
and places»
Τα σύνορα ταιν πολιτισμών
στην εποχή ms παγκοσμιοποίηση

Πατακη^

Avaznxcovuas
την ευτυχία
«Πάκ να κρυφτείε»:
το πιο ώριμο και de profundi*
μυθιστόρημα
ms Αμάνταε Μιχαλοπούλου

«Δημιουργία
σημαίνει
Αντίσταση, Αντίσταση
σημαίνει δημιουργία»
βροντοφωνάζει
ο πρώην
ανπστασιακόε
Στεφάν
Εσέλ, που είχε τα κότσια
να ξεσηκωθεί
σγανακιώνιαε
για τα όσα
συμβαίνουν
σήμερα στον
πλανήτη. To βιβλιαράκι
αυτό έγινε σύμβολο στη
Γαλλία, αντικείμενο
συζήτησηδ και φυσικά
μηεσι σέλερ πουλώνιαβ
πάνω από 1.500.000
αντίτυπα. Περιττό να
αναφέρουμε
ότι ο
συγγραφέαβ,
προτού
γράψει αυτό το
βιβλιαράκι-μίνι
μανιφέστο, ταξίδεψε (το
2008 και 2009) am
Λωρίδα ins Γάζαβ για να
καταγράψει as βιαιόιητεβ
εναντίον των
Παλαιστινίων.

Tns Tfvas ΛΛανδηλαρά

P^^k
l^^y

i ενώ όλη σου πι ζωή βασανίζεσαι
-να κερδίσεις την ενηλικίωση και
να πετύχεις το αριστούργημα-, ^^^^
κάποια στιγμή ανακαλύπτεις ότι

κάπου τοποθετεί και τον ήρωά της Στέφανο
Υψηλάντη (άλλοτε Μίχαελ Σουλτς), ο οποίος

αναζητά την πραγματική του ταυτότητα και το
παιδί που κρύβεται μέσα του ανάμεσα σε
παραμένεις ένα απροστάτευτο
προσωπικές εμμονές και αναμνήσεις.
παιδί. Εξακολουθείς να επιζητάς την έκπληξη,
Ακόμη κι n απαγωγή του από ένα ζευγάρι
ζαλίζεσαι πάντα μπροστά σε ένα έργο τέχνης,
Γερμανών -ένα σκληρό γεγονός που συνέβη σε
ερωτεύεσαι και κάνεις τα ίδια λάθη. Μένεις
μικρή ηλικία- καταλήγει απλώς μια λεπτομέρεια
ακέφαλος από εξουσία, παραμύθια και γονείς
σε ένα πολύ πιο ουσιαστικό ταξίδι ταυτότητας
και κατοικοεδρεύεις σε έναν
σε μια πολυφωνική Ευρώπη
κόσμο που δεν θα σου ανήκει
(πώς, αλήθεια, είναι να μαθαίνεις
απόλυτα ποτέ. Οι ασφαλιστικές
ελληνικά βλέπονταςτο «Να
δικλίδες κάποτε τελειώνουν
n ευκαιρία»;). Πρόσωπα και
ΓΙΩΡΓΟΣ
και τα ψέματα παύουν
πράγματα εναλλάσσονται μέσα ΚΟΝΤΟΙΊΩΡΓΗΣ
να κάνουν πιο όμορφο
από διαφορεπκές αφηγήσεις, Περί EOvous
τον κόσμο - καιρός να τον κάνουν
στολίζοντας με τον καλύτερο και Ελληνικής Συνέχειας
κάποτε οι αλήθειες, αλλά
τρόπο μια πολύπτυχη
Mmpos lavos
δεν ξέρεις πώς. Και εκεί είναι
αφήγηση (εξομολογήσεις, επιστολές,
Αλλο ένα μικρό και καίριο
που αναρωτιέσαι «Πού
περιγραφές).
βιβλιαράκι για την έννοια
του e&vous, την
και πώς να κρυφτείς;»... Με
Κιέστω κι αν n γραμμή που
κατασκευή tns και in
αυτό το καίριο -για να μην
ενώνει ένα μικρό ανήλιαγο δωματιάκι
θεωρητική μετεξέλιξη ins.
πούμε, το κοινότοπο, υπαρξιακόστην Ντούρχγκανγκ με
Σε λίγεε μόλιβ σελίδεε ο
ερώτημα και με τα καμπανάκια
ένα μοντερνιστικό θέρετρο σε
Γιώργηβ Κονιογιώργηε
της δημιουργίας και
μια ελληνική λουτρόπολη φαντάζει
καταφέρνει να συνοψίσει
της ενηλικίωσης να χτυπάνε ανελέητα για την
μεγάλη, n απάντηση είναι απλή: είμαστε
όλεβ us εκφσνσειε tns
Αμάντα Μιχαλοπούλου, προκύπτει το τπο ώριμο τελικά οι εμπειρίες μας και κάθε στιγμή αξίζει
ewoias «έθνοβ», από tnv
αρχική tns ρομανπκή
και de ρΐΌπιηάίς μυθιστόρημά της (με τον
στη λεπτομέρειά της (την ώρα που τρως φέτες
ισχύ μέχρι m σημερινή
καταφατικό τίτλο «Πώς να κρυφτείς» από ης
ψωμιού αλειμμένες με σμαλτς).
εκδόσεις Καστανιώτη).
«Πώς να κρυφτείς» άλλωστε σημαίνει «λάθε πολυσημία (στην εποχή
tns Koivaivias των
Κάποτε n Μιχαλοπούλου έγγραφε με σπιρτόζο
βιώσας», που δεν είναι n επικούρεια τέχνη
πολιτών), ώσπου τελικά το
χιούμορ και σεβασμό για τα παράδοξα και
τού ευ ζην, της απλής αποσπασματικής ευτυχίας. έθνοε εκ των πραγμάτων
τα μεγάλα, τώρα γράφει με τη βεβαιότητα ότι
Σε όποια χώρα κι αν βρίσκεσαι, οποιαδήποτε συτοαναιρεθεί
αηό την
τα εξωτερικά βρίσκονται εντός μας. Κι εκεί
στιγμή του χρόνου.
ίδια ιην κοινωνική ισχύ.
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τη σύγχρονη εποχή της ταχύτητας, της πολυπολι^^k^^^
τισμικότητας και της τεχνολογίας πολλά είναι τα ^^^^^γ
ερωτήματα που γεννώνται. Παρατηρώντας τη ζωή
γύρω μας, τόσο εύκολα μεταβάλλεται και αλλάζει
και τόσο οι πληθυσμοί βρίσκονται σε μετακίνηση αναζητώντας
ένα καλύτερο αύριο ή τις βασικές συνθήκες επιβίωσης, βλέπουμε
καλλιτέχνες να ταξιδεύουν, να διασχίζουν τα σύνορα, να περιδιαβαίνουν
τους πολιτισμούς, να καταγράφουν ανθρώπινες
ιστορίες και συμπεριφορές. Με την ιδιαίτερη ευαισθησία που
τους διακρίνει, άνθρωποι από διαφορεπκά μέρη της Γης ανακαλύπτουντα
ανώνυμα πρόσωπα στο πλήθος, αντιλαμβάνονται τη
γρήγορη επέκταση των πόλεων, σχολιάζουν τον αντίκτυπο της
τεχνολογίας στην κοινωνική ζωή. Σε μία λοιπόν εξαιρεπκά ενδιαφέρουσα
καλλιτεχνική συγκυρία δώδεκα καλλιτέχνες απ' όλο
τον κόσμο αποτυπώνουν τις εντυπώσειςτους μετίτλο «Of Peoples
and Places» σε επιμέλεια της Els Hanappe και του Λάζαρου Σιάκου,
που φιλοξενείται στο lobby και στο Aethrion Lounge του
«Hilton» Αθηνών. Η Alexandra Mir από την Πολωνία σχολιάζει
την αποξένωση σης πόλεις, ο Martin ΚετςεΙς από πς ΗΠΑ καταγράφει
τον εαυτό του και τους φίλουςτου σ' ένα ιλιγγιώδες γύρωγύρω-όλοι
που συνδυάζει ανακρουσμένα συναισθήματα χαράς
και τρόμου και n Βραζιλιάνο Bia Gayotto εμπνέεται από το Λος
Αντζελες, την πόλη που τη φιλοξενεί. Ο Olafur Eliasson από τη
Δανία αποτυπώνει φυσικά τοπία, ο Πολων05 Josef Schulz σβήνει
as λεπτομέρειες που προσδιορίζουν έναν τόπο, ενώ σι εικόνες
της Αμερικανίδας Lisa Ruytere βασίζονται σε φωτογραφίες από
συνευρέσεις ανθρώπων, (πάρπ, διεθνή ητβετΐη§ς κ.ά.). Οι στρογγυλές,
θολές φωτογραφίες τοπίου της Αγγλίδας Joςephine Pryde
παραπέμπουν στην αισθητική του 19ου αιώνα και αποτελούν μια
κρππκή στη σύγχρονη φωτογραφία. Κλασικά καλλιτεχνικά θέματα
όπως τα τοπία, n νεκρή φύση, τα πορτρέτα και το γυμνό είναι
τα κύρια θέματατου Γάλλου Eric Poitevin, ιδωμένα όμως έξω από
κάθε συναισθημαπκό περιεχόμενο. Στο έργο της Αμερικανίδας
Lina Bertucci, 01 άνθρωποι φωτογραφημένοι
στη δική τους,
ιδιωπκή σφαίρα φαίνονται μόνοι και ευάλωτοι. Από την άλλη, n
Νορβηγίδα VibekeTandberg θίγει θέματα ταυτότητας και ομορφιάς,
ενώ τα πορτρέτα του Seydou Keita από το Μάλι φέρνουν
στο προσκήνιο το θέμα της πολιπσμικής ετερότητας. Η έκθεση
τελειώνει με το ειρωνικό σχόλιο της Γερμανίδας OlavNAfetphalen
για την πάλη μεταξύ του άγριου και του πολιπσμένου. Διάρκεια
έκθεσης έως πς 1O Απριλίου 2011.
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