
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ:

Έυα Μαραθάκη - You and I

Ατοµική έκθεση

Μία έκθεση µε 6+ σχέδια της Εύας Μαραθάκη για την Αυτοκράτειρα. Το 
Χρονικό της Νέας Γης του Δούκα Καπάνταη, εκδ. Νεφέλη, Αθήνα, 2012

Διάρκεια: 29.10.13 - 09.11.13

Εγκαίνια έκθεσης: Τρίτη 29 Οκτ., 8 µ.µ.

Σχισµές και Οπές

“Την άλλη τη γύριζε από πίσω και 
κουνούσε λίγο το παλούκι µέσα έξω.”

 Αχ, ποίηση. Πάει καιρός που κάποιος επισκέφτηκε µια γκαλερί 
και έφυγε αναψοκοκκινισµένος. Πολύ περισσότερο δε που αυτό συνέβη 
σε µια έκθεση γυναίκας εικαστικού. Η δουλειά της Εύας Μαραθάκη εδώ 
και καιρό κινείται ανάµεσα σε δύο εκφραστικούς πόλους, αυτόν της 
περφόρµανς (κυρίως της βίντεο-περφόρµανς) και αυτόν του σχεδίου µε 
µολύβι ενώ, αντιθέτως µε άλλους συναδέλφους της, αυτοί οι δυό 
πόλοι δουλεύουν παράλληλα προς την ίδια κατεύθυνση. Όπως είθισται 
από την ιστορία του µέσου, τόσο από τη χρυσή του περίοδο του '60 
και του '70, όσο και από την αναβίωσή του στα '90s, η περφόρµανς 
είναι κατ' εξοχήν γυναικείος τόπος (γιατί; είναι µια µεγάλη 
συζήτηση). Έτσι έγινε και στην Ελλάδα. Οι δράσεις της Μαραθάκη 
µάλλον, ίσως, συνοµιλούν µε τις αντίστοιχες της Ana Mendietta ή 
της Hannah Wilke (και, δόξα τω θεώ, όχι τόσο µε αυτές της Marina 
Abramovic) ενώ, παράλληλα µε αυτές, χτίζει µια σχεδιαστική γλώσσα 
βασισµένη στον γραφίτη του µολυβιού. Όχι κάτι εντελώς ασυνήθιστο, 
σε µια εποχή που αναζητά εναλλακτικές απέναντι στην κουρασµένη και 
κακοχαρακτηρισµένη ζωγραφική του καµβά, όµως η Εύα Μαραθάκη εδώ 
και δύο-τρία χρόνια προβάλλει ως µια από τις πιο αξιόπιστες φωνές 
αυτού του µέσου στη χώρα µας. Σε συνάρτηση µε τις περφόρµανς που 
κάνει, τα σχέδια της είναι αυτοαναφορικά, µε την -τόσο 
χαρακτηριστική- µορφή της να πρωταγωνιστεί επίµονα σε αυτά. Τόσο 
στις δράσεις της όσο και στα σχέδιά της (που τελικά δεν είναι 
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τίποτα άλλο από σχεδιασµένες δράσεις) η Μαραθάκη µιλάει για το 
τραύµα. Διατυπώνει κάτι ταπεινό και σπαρακτικό, ταυτόχρονα...

 Εδώ και αρκετά χρόνια έχει χαθεί η σχέση µεταξύ λογοτεχνών 
και εικαστικών, διεθνώς αλλά και στη χώρα µας. Μια σχέση που 
γνώρισε την κορύφωσή της, ίσως, στον παρισινό µεσοπόλεµο. Πρόσφατα 
δεν είναι σύνηθες. Και όταν προκύπτει έχει συχνά έναν αέρα σήψης 
και σύµβασης: καταξιωµένοι καθηγητές εικονογραφούν πολυτελείς 
τόµους διασήµων ποιητών. Πλήξη. Άρα εδώ έχουµε κάτι, εξαρχής, 
διαφορετικό. Ένας νέος σχετικά, µέχρι πρόσφατα ποιητής και 
φιλόσοφος, παρουσιάζει το πρώτο του µυθιστόρηµα (και µάλιστα, όπως 
απειλεί, αυτός εδώ είναι απλώς ο πρώτος τόµος) και καλεί µια νέα 
εικαστικό να το εικονογραφήσει. Καθόλου προφανής επιλογή. Επιπλέον 
το βιβλίο του Δούκα Καπάνταη, Η Αυτοκράτειρα αποδεικνύεται, εκτός 
από έντονα ειρωνικό και στοχαστικό, επιρρεπές σε ερωτικές 
εξάρσεις, κάτι που η πουριτανική εντόπια λογοτεχνική παράδοση δεν 
έχει επιδείξει, ίσως, από τις µέρες του Εµπειρίκου και του 
Χριστιανόπουλου (διαφορετικών κατευθύνσεων φυσικά). Τα ελλαδικά 
εικαστικά βεβαίως έχουν αποδειχτεί εξίσου σεµνότυφα και µε 
ελάχιστες εξαιρέσεις (όπως το εικαστικό και κινηµατογραφικό έργο 
του Θανάση Ρεντζή) δεν εξερευνάν αυτές τις περιοχές. Η Εύα 
Μαραθάκη δεν ήταν µια προφανής επιλογή για την εικονογράφηση του 
βιβλίου του Καπάνταη. Ήταν σαφές ότι δεν επρόκειτο να 
αναπαραστήσει τα δρώµενα της αφήγησης -δεκάδες άλλοι ζωγράφοι θα 
το κάνανε ευχαρίστως. Αυτή επιλέγει να φτιάξει έξι πανέλα 
(σχεδιασµένα µε µολύβι, φυσικά) τα οποία, µε την εξαίρεση του µέσω 
του καθρέφτη πορτρέτου της αυτοκράτειρας – προµετωπίδας του 
βιβλίου, δεν αναπαραστούν ανθρώπους, άρα -προφανώς- όχι ήρωες του 
βιβλίου. Ανταυτού η Εύα Μαραθάκη επιλέγει να επιστρέψει σε µια 
παλιά, ξεχασµένη παράδοση του φροϋδικού φετιχιστικού µοντερνισµού 
(πολύ αγαπηµένη µου, δεν µπορώ να το κρύψω), αυτή της υπαινικτικής 
σεξουαλικής µεταφοράς. Γιαγιάδες (ναι, συχνά γυναίκες καλλιτέχνες) 
της ελληνίδας εικαστικού θα βρούµε στις περιπτώσεις της Meret 
Openheim του Φλυτζανιού µε τη Γούνα ή στα άνθη της Georgia 
O'Keeffe. Παππούδες της αναρίθµητοι, σουρεαλιστές συνήθως, τα 
πρώιµα γλυπτά του Alberto Giacometti, σχέδια του Picasso όπου τα 
µάτια των µοντέλων του παίρνουν περίεργα σχήµατα οπής...  
Πρωταγωνιστής σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, όπως και στα πανέλα 
της Μαραθάκη, το αιδοίο, ο κόλπος. Αυτό στα σχέδια της 
Αυτοκράτειρας, αινιγµατικά, εµφανίζεται σε κλειδαρότρυπες σε 
ανθρωποµορφικούς κορµούς δέντρων, σχισµές σε πολυθρόνες, καρδιές 
µαρουλιών...  “Η Αγαπηµένη ήταν αποκλειστικά προς χρήσιν της 
Αυτοκράτειρας” είναι ο τίτλος-απόσπασµα που συνοδεύει ένα σχέδιο 
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που απεικονίζει ένα έντονα διακοσµηµένο πορσελάνινο πιάτο µε ένα 
µαρούλι όπου στην καρδιά του ανθίζει µια σχισµή. Εκατέρωθεν του 
πιάτου τα µαχαιροπήρουνα, σε µια κλασική Οπενχάιµ-ική λογική, 
προσοµοιάζουν µε ανδρικά µέλη. Είναι απελευθερωτικό, πρέπει να το 
πω, όταν η πρόσφατη παραγωγή των εγχώριων εικαστικών αναλώνεται σε 
διακοσµητικούς φορµαλισµούς ή αγγλοσαξονικούς πιθηκισµούς, είναι 
ένας αέρας φρεσκάδας, ένας αέρας Freud (Sigmund επιτέλους, όχι 
Lucian!) και Bataille στη βαρετή νηνεµία της µνηµονιακής ύφεσης. 
Λίγος σαδισµός ή µαζόχισµος µου µοιάζει το καλύτερο αντίδοτο εν 
µέσω οικονοµικών µέτρων ή µεγαλοκαλλιτεχνικής ευφορίας. Κάτι που, 
φαντάζοµαι, ισχύει εξίσου ή και ακόµη περισσότερο για τη θέση που 
παίρνει η κυκλοφορία της Αυτοκράτειρας του Καπάνταη µέσα στο 
πλαίσιο του λογοτεχνικού status quo. Οι Νεοέλληνες (άντρες αλλά 
πρόσφατα και γυναίκες) αυτοπαρουσιάζονται ως πορνοστάρ στα µπαρ 
και τα καφενεία όµως η τέχνη που τους αρέσει συνήθως είναι 
σοβαροφανής και συγκρατηµένη (ακόµη και τα σκυλάδικα τραγούδια -οι 
“ανεξέλεγκτοι ύµνοι του πάθους” ωχριούν µε την αποπνικτική 
σεµνοτυφία τους σε σχέση µε το µέσο αφροαµερικάνικο hip hop 
τραγούδι). Για την Εύα Μαραθακη όµως, που εδώ δοκιµάζει την 
αυτονοµία και της αυτοτέλεια των έξι σχεδίων της σε έναν εκθεσιακό 
τόπο, παράλληλα αλλά ποτέ ξεκοµµένα από το βιβλίο που έγινε αφορµή 
να γεννηθούν, έχω να προσθέσω ότι µε αυτή τη δουλειά χαράσσει µια 
κόκκινη γραµµή, για να παραφράσω τη δήλωση του πρόεδρου Οµπάµα σε 
σχεση µε τη Συρία, σε σχέση µε το συρµό της εποχής. Ωραίο χρώµα το 
κόκκινο...

Θανάσης Μουτσόπουλος
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