Είδος: Εφημερίδα / Ένθετο : CULTURE
Ημερομηνία: Σάββατο, 15-01-2011
Σελίδα: 36,37
(1 από 2)
Μέγεθος: 1100 cm ²
Μέση κυκλοφορία: 68740
Επικοινωνία εντύπου: (210) 3721.100
Λέξη κλειδί: ΓΚΑΛΕΡΙ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ
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Δεν σας αρέσει να «εκτίθεστε» πολύ συχνά;
γώντας με μια διάθεση θεατρικότητας έναν διάλογο
ανάμεσα στο πραγματικό και το φανταστικό.
Είναι μια ανάγκη μου. Δεν χρειάζεται, πιστεύω, να
Ακριβώς. Τα μοντέλα που ποζάρουν, έφηβες πια, είναι
είναι κάποιος συνέχεια στο προσκήνιο: Γιανα δείξει κάτι,
μια μικρή παγίδα για να δει ο θεατής το όνειρο. Να
θα πρέπει να έχει και κάτι να πει, κάτι να προτείνει
κρατήσω δηλαδή την ένταση του παρατηρητή πίσω, ενώ
και κυρίως v" αφηγηθεί πώς εξελίχθηκε n δουλειά του.
εκείνος θα έχει μαγευτεί από μπροστά, 0a έχει αγκιστρωθεί
To 2003 έδειξα πορτρέτα μικρών κοριτσιών, που πόζαραν
πιο σωστά από την εικόνα και το φως που έχουν οι
έχοντας δίπλα τους ένα λευκό, άγραφο, χαρτί.
ανθρώπινες φιγούρες. Άλλοτε είναι αλληλένδετα, κι άλλοτε
Ήταν έργα για μένα αρκετά σημειολογικά, καθώς προσέγγιζαν
υπάρχει άρση της συμμετοχής. Υπάρχουν μοντέλα
την έννοια του πορτρέτου από μια άλλη σκοπιά.
Στην παρούσα έκθεση αλλάζει τελείως το σκηνικό. που γυρνούν την πλάτη τους στο όνειρο και κοιτούν τον
παρατηρητή. Είναι δύσκολο να παντρέψεις στον δισδιάστατο
Κρατάω μεν το κομμάτι της παρουσίας του ανθρώπου,
χώρο του τελάρου τπ μία δουλειά με την άλλη.
που αποδίδεται μ' έναν σχεδόν φωτογραφικό ρεαλισμό,
Ήταν ζητήματα που έθεσα στον εαυτό μου και προσπάθησα
αλλά πίσω του εκτυλίσσεται το όνειρο μ' έναν χειρονομιακό
να τα λύσω. Γία το αποτέλεσμα δεν ξέρω, ξέρω
εξπρεσιονισμό που φέρει έντονα τα στοιχεία του
όμως ότι προσπάθησα να είμαι πολύ συνεπής και με τις
συμβολισμού. Όσο για το χαρτάκι της προηγούμενης
δουλειάς, βρίσκεται πια δίπλα από κάθε πίνακα Μικρά δύο «καταστάσεις».
τσαλακωμένα χαρτάκια γραμμένα με λέξεις, οι οποίες
παραπέμπουν στο έργο, σαν συμπλήρωμα της έννοιαςΠώς προέκυψαν τα «Όνειρα»;
Έχω μεγάλη δυσκολία στον ύπνο. Τις ατελείωτες
του ονείρου για να βοηθήσει τον παρατηρητή να
ώρες αϋπνίας διάβαζα ή ζωγράφιζα. Όταν κατάφερνα
το «ξεκλειδώσει».
όμως να κοιμηθώ, έβλεπα πάντα όνειρα και πάντα
Κάθε έργο επομένως φέρει δύο επίπεδα, δημιουρ¬ τα σημείωνα. Οι δικές μου καταγραφές έχουν περάσει
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Ο Νίκος Μιχαλιτσιάνος ανήκει σε εκείνους τους δημιουργούς που αθόρυβα
και με ουσία παράγουν το δικό τους εικαστικό τους σύμπαν, γεμάτο φαντασία,
αλλά και πραγματικότητα. To ευτύχημα είναι πως οι... συνταξιδιώτες
τον ακολουθούν πιστά για πάνώ από είκοσι χρόνια, περιμένοντας κάθε φορά
με ακόμη μεγαλύτερη ανυπομονησία την καινούργια του δουλειά. Επτά χρόνια
μετά την τελευταία του έκθεση ζωγραφικής, «To βλέμμα της αθωότητας»
στην γκαλερί «Ζουμπουλάκη», επανέρχεται στη γνωστή αίθουσα του Κολωνακίου
(έως τις 5 Φεβρουαρίου) με τα «Όνειρα» που συνέλεξε και φιλοτέχνησε όλο αυτό
το διάστημα. Πού τα αφιερώνει; Στη 1 δχρονη κόρη του, Μαρκέλλα, που -όπως
φαίνεται- έχει κληρονομήσει το ταλέντο του πατέρα της...
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Είδος: Εφημερίδα / Ένθετο : CULTURE
Ημερομηνία: Σάββατο, 15-01-2011
Σελίδα: 36,37
(2 από 2)
Μέγεθος: 1100 cm ²
Μέση κυκλοφορία: 68740
Επικοινωνία εντύπου: (210) 3721.100
Λέξη κλειδί: ΓΚΑΛΕΡΙ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ

σ' αυτή τη δουλειά, σε μικρά πορτρέτα,όπου πίσωείναι σι ιστορίεςγραμμένες
και από πάνωσε διαφάνειες σι άνθρωποι.Κάποιαστιγμή, λοιπόν,άρχισα
να τα σχεδιάζωκαι, όταν απέκτησανένα ιδιαίτεροενδιαφέρονγια μένα,να τα
μεγεθύνω και να τα κάνω προσχέδια.Είναι,όμως, και όνειρα πουμου αφηγήθηκαν
τα ίδια τα κορίτσιαπου απεικονίζονται.
Τα όνειρα γίνονται κάποιες φορές και εφιάλτες;
Ποτέ δεν το σκέφτηκα έτσι. Απλάσχεδίαζαό,τι άκουγα ή έβλεπα ο ίδιος,
χωρίςνα κρίνωαν το αποτέλεσμαμπορείνα φοβίσει κάποιον,να τον σοκάρει
ή να τον ευχαριστήσει.Είναι μόνο n αλήθεια του πρωταγωνιστήτους. Τα περισσότερα
παιδιά,άλλωστε,βλέπουνπερίεργαπράγματα.
Πόσα έργα παρουσιάζονται στη «Ζουμπουλάκη»;
Μέσα στα επτά αυτά χρόνια ολοκλήρωσαεβδομήντα έργα, εκ των οποίων
εκτίθενται τώρα τα πενήντα. Τον Μάρτιο θα ταξιδέψουν στην γκαλερί
«Gauguin»του Άμστερνταμκαι τον προσεχήΝοέμβριοστη «Μεταμόρφωση»
στη θεσσαλονίκη.
Γιατί τα μοντέλα σας είναι μόνο κορίτσια;
Γιατί αγαπώτις γυναίκες, σε όλες τις ηλικίες, από μικρά παιδιά μέχρι τα
βαθιά τους γεράματα. Και τις σέβομαι πάραπολύ.Έχουν, πιστεύω,εξαιρετική
δύναμη, ανώτερη των ανδρών.Με τη δουλειά αυτή, θα γεμίσει n γκαλερί
έφηβες. M' ενδιέφερε να καταγράψωτην αφέλεια, το θράσος,αλλά και την
ανεμελιά της ηλικίας τους.
Ο άνθρωπος ήταν ανέκαθεν πρωταγωνιστής στη δουλειά σας;
Απότο 1988 έως το 1997 υπήρχεπαντελήςαπουσίατου, τόσο τονισμένη
όμως,πουέμοιαζετελικά σαν να ήταν εκεί. Απότο '98 άρχισανα τον βάζωαλλοιωμένο,
εξπρεσιονιστικό.Στη συνέχειακαι ως το 2003 ο άνθρωποςδέσποζε,
όρθιος,στητός,γενναίος στον χώροτου, ακριβώςόπωςήταν. Μετά άρχιζε
ξανά ο ζωγραφικόςχώροςνα επεμβαίνεικαι να τον αλλοιώνει.Δεν ξέρω τι θα
γίνει στο μέλλον,ίσως και πάλινα τον εξαφανίσει.
«Απιστίες»στη ζωγραφική έχετε κάνει;
Η πορείαμου μέχρι τώρα περιλαμβάνειαμέτρητες ώρες ζωγραφικής,και
είμαι πολύευτυχήςγι' αυτό. Δεν ανήκω, όμως, πουθενάμε προσήλωσηιερή.
M' αρέσει n ζωγραφικήέρευνα, αλλά δεν νομίζω ότι έχω ανάγκη ταυτότητας
μουσαμά.Δεν με ενδιαφέρει,δηλαδή,να βλέπουνένα έργο μου και να με αναγνωρίζουν
αμέσως.Τα τελευταία δύο χρόνιακάνω μια έρευνα πάνωστο πλεξιγκλάς,
για το πώςμπορεί μια διαφάνεια ζωγραφικήχωρίς χρώματα -παρά
μόνο με μαύρομελάνιχαρακτικής-να δώσειτην αίσθησητης προοπτικής
σε μια
σύνθεσηδύο διαστάσεωνΑυτό το πείραμαθα μου πάρει πολύχρόνο ακόμη,
αλλά αυτά είναι που με κεντρίζει,το ταξίδι στη ζωγραφική.Παράλληλαόμως,
ασχολούμαικαι με άλλες μορφές έκφρασης:βίντεο, κατασκευές,εγκαταστάσεις.
Αν μείνω ο' ένα πράγμα,νιώθω ότι βουλιάζω.Εγώ όμως θέλω, όταν επιστρέφω
στη ζωγραφική,να αισθάνομαιερωτευμένοςμαζί της.
Έχετε καταφέρει να ζείτε από την τέχνη σας;
Στάθηκατυχερόςσ' αυτόντον τομέα.Υπάρχουν,
όμως,καλλιτέχνεςπουπουλάνε
και άλλοι πουδεν πουλάνεκαι αναγκάζονταινα κάνουν κάτι άλλο για να
βγάλουντα προςτο ζην.Όλοιλένε ότι n Ελλάδαπαράγειβαριάβιομηχανία,εννοώντας
τον πολιτισμόκαι τον τουρισμότης, αλλά στην ουσία δεν υπάρχεικαμία
υποστήριξη.Χιλιάδεςυπόγειαπαραμένουνγεμάτα απόεξαιρετικάέργα που
πολύθα ήθελαννα τα έχουν μεγάλεςγκαλερί και συλλέκτεςτης Ευρώπης.Ούτε
όμωςτο κοινόέχειτην απαιτούμενηπαιδεία.Όταν μάλιστααισθάνεταιπιεσμένο
απότη σκληρήκαθημερινότητα,πώςθα μπορέσειv' απολαύσειένα έργο; Η τέχνη
χρειάζεταιβοήθεια,είναι κάτι πολύεύθραυστο,όμορφοκαι πολύτιμο.
Τι φοβάστε για το μέλλον;
To μόνο που με φοβίζει είναι n υγεία. Ξέρω ότι το μέλλον των παιδιώνθα
είναι πολύπιο δύσκολοαπότο δικό μας.Έχουν,όμως, άλλες αντοχές, θα είναι
πιοέτοιμα. ©
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