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ΚΛΩΘΩ, 2014,
Εγκατάσταση, ∆ιαστάσεις µεταβλητές,
Χαρακτικό, λινάτσα, νήµα, ρόδια από γυψόγαζα

Με το λύχνο του άστρου,
στους ουρανούς εβγήκα
Στο αγιάζι των λειµώνων
Στη µόνη ακτή του κόσµου.
Που να βρώ την ψυχή µου.
Το τετράφυλλο δάκρυ.

ΚΛΩΘΩ, 2014,
Εγκατάσταση, ∆ιαστάσεις µεταβλητές,
Χαρακτικό, Λινάτσα, νήµα,
ρόδια από γυψόγαζα

Οδηγέ των ακτίνων
και των κοιτώνων Μάγε
Αγύρτη που γνωρίζεις
το µέλλον µίλησε µου.
Που να βρώ την ψυχή µου
το τετράφυλλο δάκρυ
Οδυσσέας Ελύτης.
Άξιον Εστί, (απόσπασµα)
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Ψάχνοντας το κρυµµένο ν(ό)ηµα
Μοιάζει πως έτσι είναι σχεδιασµένο από την αρµονία του σύµπαντος να ισορροπεί η ζωή σε δίπολες
έννοιες, φως και σκοτάδι, ζωή και
θάνατος, αρχή και τέλος, ορατό
και αόρατο, έννοιες στις οποίες
προσπαθεί να ισορροπήσει και
η ψυχή καθώς ψάχνει να βρει το
µονοπάτι, κρυφό ή φανερό, που θα
την οδηγήσει στην τελείωση της.
Με στόχο απόλυτο να βρούµε την
ψυχή µας ξεκινάµε την περιπέτεια
της ζωής. H άφθαρτη εώς εκείνη
τη στιγµή οντότητα αναγκάζεται
να ξεχάσει προυπάρχουσες µνήµες
καθώς εµπλέκεται στο κόσµο της
γέννησης και της φθοράς.

ΨΥΧΟΣΤΑΣΙΑ, (τρίπτυχο), 2014,
35x94, 28χ94,35χ94
Μελάνια σε χαρτί, χαρακτικό, νήµα,
ρόδια από γυψόγαζα
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Ψάχνοντας το κρυµµένο ν(ό)ηµα

γένΝηµα, 2013,
24.5Χ29.5
χαρακτικό, χαρτοπετσέτα, γάζα, νήµα

Το δίπολο λοιπόν ξεκινάει απο
την στιγµή της γέννησης. Η πρώτη
πληροφορία που λαµβάνει το βρέφος είναι ο διαχωρισµός του από
την µητέρα. Η µητέρα είναι πάντα
ο πρώτος φορέας της εικόνας της
ψυχής, συνδέεται µε την ιδέα της
ίδιας της ζωής. Το ενιαίο µέχρι
τότε περιβάλλον του στη µήτρα,
τώρα ξαφνικά γίνεται δύο. Αφήνει
την προστασία της µήτρας της, και
κερδίζει την πρώτη του πνοή µέσα
από ένα δυνατό κλάµα.
Η λέξη ψυχή προέρχεται από το
ρήµα ψύχω, που σηµαίνει πνέω,
αναπνέω, φυσώ, γι’ αυτό ψυχή
αρχικά σηµαίνει πνοή, φύσηµα,
δηλαδή αναπνοή, ζωή. Η ανάσα
είναι το πρώτο φαινόµενο που
σηµαδεύει τη ζωή και το σταµάτηµα
της το πρώτο που σηµαδεύει την
κατάσταση του θανάτου.

ΑΤΙΤΛΟ, 2013,
29.5 Χ29, χαρακτικό, γάζα, νήµα
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Ψάχνοντας το κρυµµένο ν(ό)ηµα

O ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ (τρίπτυχο), 2013, 50x1.57,
χαρακτικό, νηµα, Ακρυλικά, κάρβουνο, ξηρά παστέλ σε χαρτόνι.

Ερχόµαστε έτσι στη ζωή γυµνοί
χωρίς κανένα πρόσθετο προστατευτικό περίβληµα, από την στιγµή
εκείνη το σώµα, ο εαυτός µας, η
προς τα έξω εικόνα µας θα είναι το
όχηµα που θα µας µεταφέρει εδώ
και εκεί. Εγκλωβισµένοι στο ίδιο
µας τον εαυτό σε µια ηθεληµένη
αποµόνωση, την ίδια ώρα πολεµάµε για την απελευθέρωση µας.
Μπλεγµένοι αναµεσα στη γνώση
που αρχέγονα φέρουµε και σε αυτήν
που αρχίζουµε να αναζητάµε. Το
σώµα µοιάζει µε ένα κουκούλι στο
οποίο η ψυχή µεταµορφώνεται.
Τα φτερά που υπήρχαν στους
ώµους µας, ατροφούν και απλά
τα κουβαλάµε συµβολικά, µέχρι
να έρθει η στιγµή να τα χρησιµοποιήσουµε ξανά.
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Ψάχνοντας το κρυµµένο ν(ό)ηµα

ΨΥΧΩΝ ΑΡΧΕΙΑ, 2013, 35x100
Μελάνια σε χαρτί, Χαρακτικά, γάζα, νήµα.

Η αλήθεια βρίσκεται µέσα µας, στο
όργανο εκείνο που ονοµάζουµε
καρδιά, αυτό είναι η πυξίδα, το
κέντρο της ύπαρξης µας, η έδρα
της ψυχής. Μια ευθεία διαδροµή
µπορεί να είναι πολύ σύντοµη αλλά
την ίδια στιγµή µας αποµακρύνει
από την αφετηρία. Μια κυκλική
διαδροµή εµπεριέχει την τάση
της ψυχής προς τα έξω, όµως
την ίδια στιγµή µας επαναφέρει
πάλι κοντά στον εαυτό µας, µας
κυκλώνει και µας κρατά στο πλαίσιο του ταξιδιού αλλά ταυτόχρονα
γερά δεµένους µε το κέντρο µας.
Η δισυπόστατη αυτή κίνηση της
επιστροφής και της απώθησης
µας φέρνει και πάλι εκεί από όπου
ξεκινήσαµε.
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Ψάχνοντας το κρυµµένο ν(ό)ηµα

ΨΧ, 2013, 60x60,
Μελάνια σε χαρτί, Χαρακτικά, γάζα, νήµα.

Σαν το λαβύρινθο της Κνωσσού
το ταξίδι στο κέντρο του εαυτού
µας. Το κέντρο του λαβυρίνθου
αναπαριστά µια αιώνια κίνηση
που περιλαµβάνει όλα τα παρελθόντα αλλά και τα µελλούµενα, τους
κύκλους του χρόνου που γυρίζουν
περιοδικά συσσωρεύοντας εµπειρίες, χρήσιµες για την εξέλιξη
της ψυχής. Είναι το σηµείο όπου
γίνεται το πέρασµα του οριζόντιου
µε το κάθετο, η σχηµατική παράσταση του δρόµου-περάσµατος από
τον ένα κόσµο στον άλλο.
Στην είσοδο του περάσµατος
µοιάζει η ψυχή να κρέµεται απο
µια κλωστή. Ισορροπεί ή ταλαντώνεται. Ποιό είναι άραγε εκείνο
το ν(ό)ηµα που θα την κάνει να
ισορροπήσει και να βρει την
γαλήνη;
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Ψάχνοντας το κρυµµένο ν(ό)ηµα

O ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ (τρίπτυχο), 2013,
50x1.57, Χαρακτικό, νηµα,
Ακρυλικά, κάρβουνο, ξηρά παστέλ σε χαρτόνι.

Ποιός να είναι ο χάρτης της
διαδροµής;
Πόσο µακρύ είναι το ταξίδι;
Είναι οι µνήµες και τα σηµάδια
που αφήνουν στο σώµα µας, τα
ίχνη εκείνα που θα µας βοηθήσουν
να βρούµε το δρόµο ή κάποιο χέρι
που κινεί τα νήµατα και θα µας
δοθεί ξαφνικά;
Μοίρα ή γνώση;
Όλοι γνωρίζουν το µυστικό µα
κανείς δεν το αποκαλύπτει. Με
το δάχτυλο στα χείλη φωνάζουν
τη σιωπή. Ο δρόµος απλώνεται
µπροστά σου, το εισιτήριο για
το ταξίδι είναι να ρωτήσεις, να
ζητήσεις, να «χτυπήσεις» και τότε
το δάχτυλο θα φύγει από τα χείλη,
θα γίνει το χέρι που θα δώσει την
απάντηση σε αυτά που ζητάς και θα
σου δείξει εκείνα που ψάχνεις .
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Ψάχνοντας το κρυµµένο ν(ό)ηµα

O ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ (τρίπτυχο), 2013,
50x1.57, χαρακτικό, Ακρυλικά,
κάρβουνο, ξηρά παστέλ σε χαρτόνι.

Αιτείται και θα σας δοθεί
ζητείται και θα βρείτε,
χτυπάτε και θα σας ανοιχτεί
γιατί καθένας που αιτεί λαµβάνει
και αυτός που ζητάει βρίσκει
και σε αυτόν που χτυπάει θα ανοιχτεί.
(Ματθαίος 7:7-11)
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Χρώµατα και ίχνη
Η τέχνη δεν αντιγράφει ούτε δηµιουργεί
την ζωή, δηµιουργεί χώρους καταφυγής
για να τους βρει η ψυχή µας όταν το έχει
ανάγκη. Μια ανάγκη λοιπόν να ορίσω
έναν τέτοιο δικό µου χώρο είναι τα έργα
που παρουσιάζω σε σας σήµερα. Είναι
έργα µεικτής τεχνικής χωρισµένα σε
δύο ενότητες µε κοινό παρανοµαστή το
στοιχείο της χαρακτικής.
Η πρωτη ενότητα αφορά ζωγραφικά
έργα σε χαρτί όπου απεικονίζονται
γυναικείες µορφές. Άϋλες σαρκωµένες
φιγούρες, σώµατα σαν αρχετυπικά
σύµβολα. Απο την µία στέκονται γυµνά,
µοναχικά, σε ορθή µετωπική στάση σε
στάση ετοιµότητας σε κοιτάζουν κατάµατα ντυµένα τη σιωπή τους. Και
απο την άλλη σώµατα κουλουριασµένα
µε µπλεγµένα ή µισοτελειωµένα µέλη σε στάση εµβρυϊκή, σε στάση
οπισθοδρόµησης περιµένουν την αναγέννηση. Υπάρχει µια ασάφεια και µια
θολότητα στα όρια των µορφών αυτών
που εντείνεται καθώς το φόντο σαν
άλλο υδατινό στοιχείο εισέρχεται σε
αυτές. Σε αντιδιαστολή µε τα παραπάνω
έρχονται κάποια χαρακτικά στοιχεία
αυστηρα ορισµένα σε σχήµα και φόρµα
και µε την µέθοδο της επικόλησης
να δώσουν στις παραπάνω µορφές τη
στιβαρότητα και το όριο που τους
λείπει.

Ψ22

ΓΑΙΑ, 2012,
1.40x2.00, Ακρυλικά, κάρβουνο, κιµωλία, χαρτί και ξηρά παστέλ σε χαρτόνι.

X23

Χρώµατα και ίχνη

ΨυΧή, 2013,
70x100, Ακρυλικά σε καµβά,
χαρακτικά, γάζα, νήµα, ρόδια από γυψόγαζα

Η δευτερη ενότητα αποτελειται απο
έργα στα οποία κυριαρχεί η γάζα
και η κλωστή και συνυπάρχουν µε
χαρακτικά τυπώµατα σε χαρτί η σε
πανί. Στην ενότητα αυτή κάποιες
φορές τα τυπώµατα κρύβονται πίσω απο την γάζα σαν ανεξάρτητα
αντικείµενα που κινούνται µε την
βοήθεια της κλωστής -η κλωστή
εχει διπλή λειτουργία ορίζει περιγράµµατα µορφών ή συνδέει
δύο επίπεδα- και άλλοτε είναι
διπλά, στη γάζα και στο χαρτί,
παράλληλα, και σε µικρή απόσταση
µεταξύ τους, δηµιουργώντας ετσι
την αίσθηση ενός ειδώλου, ακολουθώντας την οµηρική άποψη σύµφωνα µε την οποία τα ανθρώπινα
όντα ζούν δύο φορές τη µία µε µια
σωµατική και ορατή µορφή και ξανά σαν µία αόρατη “εικόνα” που
απελεύθερώνεται µόνο την στιγµή
του θανάτου.
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Χρώµατα και ίχνη

ΈΓΚΛΕΙΣΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ , 2013,
70x1.38, Χαρακτικό, ακρυλικά, κάρβουνο,
και ξηρά παστέλ σε χαρτί.

Σε όλα σχεδόν τα έργα υπάρχει
ένας υπαινιγµός δυισµού είτε
στο τρόπο κατασκευής του έργουκύριως στην ενότητα µε τις
γάζες, αλλά και εικονογραφικά.
Και στις δύο ενότητες, υπάρχουν
κάποια στοιχεία που συναντώνται
σχεδόν σε όλα τα έργα και εξαιτίας
αυτής της επανάληψης χάνουν τη
πραγµατική τους ταυτότητα και
γίνονται αρχετυπικά σύµβολα.
Τα φτερά µε τους εγχάρακτους
λαβυρίνθους δείχνουν εγκλωβισµό
και απελευθέρωση. Για να βρει κανείς το µονοπάτι που οδηγεί στην
απελευθέρωση, πρέπει να έχει ήδη
ταξιδέψει το µονοπάτι που οδηγεί
στο κέντρο.
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Χρώµατα και ίχνη

ΚΑΡ∆ΙΑ, 2013, 17.5Χ23.5
χαρακτικό, γάζα, ύφασµα βαµµένο µε παντζάρι.

Aπό την παλµικότητα της, τους
ταραγµούς της στην συγκίνηση
και το σταµατηµα της στο θάνατο,
η καρδιά είναι τόπος της ζωτικής
δύναµης της ζωής και της ψυχής
και το κέντρο των πάντων.
Το χέρι µε το δάχτυλο στο στόµα
υποδηλώνει την σιωπή. Το ίδιο
χέρι αντεστραµένο κρατά το νήµα, είναι το χέρι της µοίρας. Το
νήµα που συνδέει την ζωή µε τον
θάνατο, το ίδιο που συνδέει ανά
τους αιώνες το άυλο µε το υλικό,
την αρχή µε το τέλος όλες τις
φαινοµενικά αντίθετες έννοιες
που τελικά εµπεριέχουν η µία την
άλλη. Το νήµα της ζωής, ο οµφάλιος
λώρος το υφάδι του σύµπαντος,
το χέρι του Θεού από το οποίο
εξαρτώνται όλα τα πράγµατα και
κρέµεται η ζωή. Ο συµβολισµός
του νήµατος που ενώνει, ισχύει
τόσο για το µακρόκοσµο, όσο και
για τα γεγονότα της ατοµικής ζωής
του ανθρώπου.

Ψ28

Ο ∆ΙΠΛΟΣ ΕΑΥΤΟΣ, 2013,
35Χ45 χαρακτικό, γάζα, νήµα,
ύφασµα βαµµένο µε κάρυ.
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Χρώµατα και ίχνη

TΟ ∆ΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ, 2014,
30X40, χαρακτικό,γάζα, νήµα, φώς.

Αρκετές φορές ένα κόκκινο νηµα δηµιουργεί τους σπόρους του
ροδιού και το τελείωµα του κρέµεται µπροστά ή πίσω απο την γάζα. Το κόκκινο θυµίζει το χρώµα
του αίµατος τόπου της Ζωτικής
Ψυχής αλλά είναι και η ύλη που
κατά την πρωτόγονη φυσιολογία,
σχηµατίζει το έµβρυο µέσα στη
µήτρα. Έτσι το κόκκινο είναι το
χρώµα της ζωής, την συντηρεί και
βοηθάει στην αναγέννηση–µυητική
ή πραγµατική- του ανθρώπου.
Το ρόδι, καρπός µε διπλό συµβολισµό, περιέχει στο σφαιρικό του
σχήµα της έννοιες της ζωής και
του θανάτου. Λόγω του κόκκινου
χυµού του και των πολυάριθµων
σπόρων του αντιπροσωπεύει την
µήτρα και το ξεκίνηµα της ζωής.
Οι ίδιοι όµως σπόροι του, προσφέρθηκαν στη Περσεφόνη σηµατοδοτώντας το πέρασµα της στον
Άδη και τη µη δυνατότητα µόνιµης
επιστροφής, άρα τον θάνατο. Εµφανίζεται όλοκληρο ή κοµµένο, σαν
χαρακτικό και σαν τρισδιάστατο
αντικείµενο φτιαγµένο από γυψόγαζα.
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ΑΤΙΤΛΟ, 2014, 30X40
χαρακτικό, γάζα, νήµα, ρόδι από γυψόγαζα.
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Χρώµατα και ίχνη

ΠΑΡΑΜΥΘΙ, 2013,
29Χ39, χαρακτικό, γάζα, νήµα

Τα υλικά που χρησιµοποιώ είναι
το χαρτί, η γάζα, η κλωστή, το πανί
και η γυψόγαζα. Ολα αυτά είναι φυσικά υλικά και συνοµιλούν µε
τις έννοιες των έργων. Το χαρτί
υποδηλώνει την φθαρτή ανθρώπινη
φύση, η διαφάνεια της γάζας το άυλο της ψυχής αλλά και τη προστασία των πληγών του σώµατος.
Το ύφασµα γενικά είναι συνυφασµένο µε την έναρξη και το τέλος της ζωής αλλά και µε σηµαντικά γεγονότα της. Ερχόµαστε στο
κόσµο γυµνοί και αµέσως µας
τυλίγουν µε ένα πανί, πεθαίνουµε και µας σκεπάζουν µε ένα
ύφασµα. Το νήµα που εδώ συνδέει
σηµεία και περιγράφει µορφές, έχει
χρησιµοποιηθεί για την ύφανση
που στην Αρχαιότητα συµβόλιζε
την υφή του Σύµπαντος.

ΑΤΙΤΛΟ, 2013,
29Χ39, χαρακτικό, γάζα, νήµα
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Εικαστική παράδοση
Από τις φτερωτές απεικονίσεις
της ψυχής των αρχαίων ελληνικών
αγγείων, στα φτερά των βυζαντινών
αγγέλων, στις εγχάρακτες γυναίκες αγγέλους του Γιώργου Σικελιώτη, στους αφαιρετικούς αγγέλους του Γιάννη Μόραλη, στην
προσωποποιηµένη αγγελική εκδοχή των εποχών και των µηνών του
Γιάννη Τσαρούχη, στην Νέκυια των
ψυχών του Χρόνη Μπότσογλου ξετυλίγεται το νήµα που συνδέει την
δική µου δουλειά µε την ελληνική
εικαστική παράδοση.

Mελανόµορφη Υδρία της οµάδας
του Λεάγρου. 510 π.χ
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Αγγελοι από την παράσταση της
Βάπτισης στην µονή ∆αφνίου.

Γ. Μόραλης, Άγγελος

Γ. Σικελιώτης,
Γυµνός Άγγελος

Γ. Τσαρούχης, Γιούνης Χ. Μπότσογλου, Νέκυια

Ε. Αγρίου,
Ο κύκλος της ζωής. (Λεπτοµέρεια).

X35

Βιβλιογραφία - περιοδικά

ΚΟΙΜΗΣΗ, 2014,
Εγκατάσταση, ∆ιαστάσεις µεταβλητές,
Χαρακτικό σε γάζα, χαρτόκουτα, κάρβουνο, νήµα, ρόδια από γυψόγαζα

Benoist L., (1992), Σηµεία, σύµβολα και
µύθοι, Αθήνα: Καρδαµίτσα
Carotenuto A., (2005), H ψυχή της
γυναίκας, Aθήνα: Ίταµος.
Conty P., (2002), Λαβύρινθος. Το µεγάλο
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H ΨΧ στοιχειοθετήθηκε µε γραµµατοσειρά PF DumpOldType Writer
One. Σελιδοποιήθηκε και εικονογραφήθηκε από την ΈρηΑγρίου για
την παρουσίαση της πτυχιακής της
εργασίας µε αξιολογητές καθηγητές
τους Χάρη Κοντοσφύρη, ∆ήµητρα
Σιατερλή και Ζωή Γοδόση. Τυπώθηκε σε τέσσερα αντίτυπα σε χαρτί Epson 90 gr. Φλώρινα, Ιούνιος 2014.
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