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Terra Mediterranea – In Crisis July 2012

Το διεθνές εικαστικό πρόγραµµα σύγχρονης τέχνης Terra Mediterranea – In Crisis διοργανώνεται από το ∆ηµοτικό Κέντρο Τεχνών Λευκωσίας και το Ίδρυµα Πιερίδη, υπό την
αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας του Συµβουλίου της ΕΕ. 
Επιµέλεια: Γιάννη Τουµαζή

Terra Mediterranea – In Crisis is a contemporary art program organized by the Nicosia Municipal Arts Centre and the Pierides Foundation under the auspices of the Cyprus
Presidency of the Council of the EU. 
Curated by Yiannis Toumazis

Ως προϋπόθεση λοιπόν...

Η σύγχιση εκτός, η σύγχιση εντός..

Ένα ναρκοπέδιο συµβόλων πάνω σε λευκό πανί. Το λευκό αναδεικνύει, καταγράφει, ενσωµατώνει, φιλοξενεί τα σύµβολα... Ουδέτερη η φιλοξενία αυτή, καθώς περιθώρια για
ξεκάθαρα συναισθήµατα δεν υπάρχουν. Από το γέλιο στο κλάµα, από τη µνήµη στη λήθη, από την ελπίδα στην απόγνωση.. Κι όλα τούτα µπερδεύονται, ανακατεύονται, ανα-
διανέµονται, χλευάζουν το µάτι, την οπτική, ίσως ακόµα και την αίσθηση της όρασης αυτή καθ’εαυτή.

Τα άκρα της αράχνης την αποπροσανατολίζουν, κάθε πόδι βλέπει προς άλλη κατεύθυνση, κάθε πόδι δηµιουργεί διαφορετικά νήµατα και οι κλωστές ξεφεύγουν, παύουν να
είναι κεντροµόλες, καταλήγουν φυγόκεντρες όπως το χρώµα που ξεβάφει και ταξιδεύει προς απροσδιόριστη κατεύθυνση. 

Αδειανά και τα υποδήµατα στο κάτω µέρος της σύνθεσης, χωρίς σώµατα και χωρίς κεφαλή. Ανενεργές οντότητες, αµαρτάνουσες, χωρίς προορισµό.

Η «Προϋπόθεση» είναι µια κραυγή αγωνίας για το τώρα (και ίσως και το πάντα). Βλέπεις αυτό που θέλεις να δεις, εστιάζεις εκεί που επιλέγεις να εστιάσεις. Αν ωστόσο επι-
χειρήσεις να αποµακρυνθείς –έστω και για λίγο- από το «ιδιωτικό», τότε αντιλαµβάνεσαι πώς αυτή ακριβώς η εσωστρέφεια τρέφει το χάος. Το έργο της Κυριακής Κώστα πε-
ριγράφει τελικά την "εξόριστη ρίζα", την µοναξιά µέσα στον ίδιο σου τον τόπο, την απελπισία που αισθανόµαστε ότι δεν ανήκουµε, δε χωράµε πουθενά. Είµαστε στο "εκεί,
όπου όλα τελειώνουν"...

Ανάµεσα στα νήµατα της τέχνης όµως, ίσως, κάπου στο βάθος, να παραµονεύει ένα φως. Ας µην ξεχνάµε άλλωστε ότι στο πίσω µέρος του πανιού, οι κλωστές είναι πιο ξε-
κάθαρες, πιο αποφασιστικές, πιο αποφασισµένες...

«Μ’ άρπαξε από τ’αµπέχωνο πάνω στα πυρωµένα βράχια.
‘Τα ποτάµια στέρεψαν’ µου φώναξε ‘στέρεψαν οι πηγές.
Ακόµα κ’οι αγέρηδες χάσανε το δρόµο’.
Την άλλη µέρα µου ψιθύρισε στην αγγαρεία.
‘Ίσως υπάρχει πάντα µέσα στα χέρια µας ένα ποτάµι’.
Ήταν η εποχή της πέτρας και της δίψας.
Πολλοί τρελαίνονταν. Πολλοί προδίνανε τη µάνα τους
για µια γουλιά νερό. Όταν τον πήρανε
πρόφτασε να µου πει: ‘Οι αγέρηδες χάνουνε το δρόµο
όταν αφήνουµε το δρόµο µας να χορταριάζει,
να αποκοιµιέται στο πλευρό των χωραφιών’.
Έπειτα ήρθαν κι άλλες νύχτες κυκλωµένες θάλασσα,
οι ξιφολόγχες χώριζαν τον ύπνο µας στα τέσσερα, στα δέκα.
Αργότερα πολύ έµαθα πως αυτός, ο τόσο αδύνατος,
είχε κρατήσει ως το τέλος».

[Τίτος Πατρίκιος, «Ίσως ένα ποτάµι», από τη συλλογή «Τα χρόνια της Πέτρας»]

«Κοντά - µακριά» Ύφασµα, κλωστή από µάλλινη, κλωστή από µετάξι, 400x350εκ, (όψη άπο πίσω)
Συλλογή Νίκου Χρ. Παττίχη, Λευκωσία, Κύπρος,  2010 - 2012
«Near - far» Fabric, wool yarn, silk threat, 400x350cm, (view from back)
Nicos Chr. Pattichis Collection, Nicosia, Cyprus,  2010 - 2012
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οψή άπο µπροστά  | view from front
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near- far details from the embroidery | κοντά-µακριά λεπτοµέρειες από το κέντηµα
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