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Χώκα θαη κλήκε
Τν έλα είλαη πιηθό ζηέξεν, θπζηθό, απηό· ην άιιν άπιν, απνιύησο δηαλνεηηθό. Καη όκσο ηα δύν
ζηνηρεία είλαη άξξεθηα δεκέλα κεηαμύ ηνπο ζε πνιιέο πνιηηηζκηθέο παξαδόζεηο. Ιδηαίηεξα ζηηο
ςπρέο εθείλσλ πνπ έρνπλ ππνζηεί μεξηδσκό. Τν πξώην, ζπλαξηεκέλν κε ηελ έλλνηα ηεο γεο,
εκπεξηέρεη ηε κλήκε ζηνλ ίδην ηνπ ηνλ ππξήλα. Μπνξεί λα ζπκβνιίδεη ηαπηόρξνλα ηηο ξίδεο
θάπνηνπ, ηελ ηειεπηαία θαηνηθία ησλ λεθξώλ ηνπ θαη ην έδαθνο από ην νπνίν αλαθύνληαη ε
ειπίδα θαη ε λέα δσή. Τν δεύηεξν είλαη θάηη πνπ ην θέξεη ν θαζέλαο κέζα ηνπ – κηα δηαλνεηηθή
δνκή πνπ έρεη ηε δπλαηόηεηα λα γίλεηαη ηόζν έληνλα αηζζεηή όζν θαη ε πξαγκαηηθόηεηα, εμίζνπ
απηή όζν θαη ην ρώκα. Σηελ παξνύζα έθζεζε δηεξεπλάηαη ν δεζκόο ρώκαηνο θαη κλήκεο κέζσ
έξγσλ δσγξαθηθήο, ζρεδίσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ, ηα νπνία απεπζύλνληαη ζηα κύρηα ηεο ςπρήο
ησλ ζεαηώλ.
Τν ξήκα «ἀπόιιπκαη», ζηελ παζεηηθή δηάζεζε, αλαθέξεηαη ζηε γεληθόηεξε έλλνηα ηεο
απώιεηαο, θαζώο θαη ζηελ ηδέα ηνπ πξνζσπηθνύ ρακνύ. Η απώιεηα γελλά ηελ επηζπκία γηα
αλαπιήξσζε ηνπ θελνύ πνπ αθήλεη ν ρακόο. Σε ηέηνηεο πεξηπηώζεηο ε κλήκε ππεξεηεί ηελ
αλάγθε ηεο αλαπιήξσζεο ηνπ θελνύ. Τα έξγα ηνπ Γηώξγνπ Ταμίδε πνπ παξνπζηάδνληαη ζε απηή
ηελ έθζεζε ζπλδένπλ ζπγθηλεζηαθά ηνπο ζεαηέο κέζσ ηεο αλαθνξάο ζηελ απώιεηα εζληθώλ
ξηδώλ θαη αγαπεκέλσλ πξνζώπσλ, θαζώο θαη κέζσ ηεο απόιπηα αλζξώπηλεο εκπεηξίαο ηνπ λα
ράλεηαη θαλείο κέζα ζηηο αλακλήζεηο ηνπ. Ελαύζκαηα ηόζν απιά, όζν ιίγν ρώκα από ηε ρακέλε
παηξίδα, ή ηόζν πεξίπινθα, όζν ε θσηνγξαθία ηεο θεδείαο ελόο κηθξνύ παηδηνύ θαη ε ζρεηηθή
κε ηε θσηνγξαθία νηθνγελεηαθή αθήγεζε, κπνξνύλ λα θάλνπλ θάπνηνλ λα ραζεί ζε αλακλήζεηο,
έζησ θαη αλ απηέο δελ είλαη πξνζσπηθέο ηνπ αθξηβώο.
Ο Γηώξγνο Ταμίδεο είλαη έλαο θαιιηηέρλεο, ε δνπιεηά ηνπ νπνίνπ πεξηζηξέθεηαη γύξσ από ηνλ
άλζξσπν σο νιόηεηά αιιά θαη γύξσ από ηελ θαιιηηερληθή πξάμε απηή θαζαπηή. Με αλεζπρίεο
πνπ πεγάδνπλ από ηελ έκθπηε αλάγθε ηνπ γηα δεκηνπξγία, γηα ραξηνγξάθεζε ηνπ ξόινπ ηεο
ηέρλεο ζηελ έθθξαζε ηνπ εαπηνύ ηνπ θαη ηελ επηθνηλσλία ηνπ Άιινπ, ν Ταμίδεο έρεη
δεκηνπξγήζεη έλα ζώκα από έξγα δσγξαθηθήο, ζρέδηα θαη εγθαηαζηάζεηο κε βαζηά θαη ηζρπξή
απήρεζε ζηελ αλζξώπηλε ςπρή. Απηό ην ζύλνιν έξγσλ έρεη ζπγθεληξσζεί γηα ηελ
πξαγκαηνπνίεζε απηήο ηεο έθζεζεο.
Με βάζε ηα πξνζσπηθά θαη νηθνγελεηαθά ηνπ βηώκαηα μεξηδσκνύ θαη κεηαλάζηεπζεο, απώιεηαο
θαη αλάθηεζεο ηεο ειπίδαο, ν Ταμίδεο ηρλειαηεί ηε ζπγγελή ζε όινπο καο πξνζπάζεηα γηα
ελεξγνπνίεζε ησλ αλαθιεηηθώλ θαη ζσζηηθώλ κεραληζκώλ ηεο κλήκεο. Οη επηθάλεηεο ησλ
πηλάθσλ θαη ησλ ζρεδίσλ ηνπ είλαη πεξίπινθεο όπσο θαη ε ίδηα ε κλήκε. Αιινύ ε εηθόλα είλαη
ζνιή ζαλ ηα ρακέλα δεδνκέλα παιηνύ θηικ. Καη αιινύ, όπσο ζην πξόζσπν ελόο παηδηνύ ή κηαο
κνξθήο ζην θόλην, ε εηθόλα δηαζέηεη εζηίαζε θαη επθξίλεηα.
Παξόηη αληιεκέλα από ην παξειζόλ ηνπ ίδηνπ ηνπ θαιιηηέρλε, ηα έξγα ηνπ παξνπζηάδνπλ κηα
ηέηνηα αθαίξεζε πνπ δίλεη ζηνλ ζεαηή ηε δπλαηόηεηα λα ηαπηηζηεί κε απηά αλεμάξηεηα από ηηο
αξρηθέο ηνπο θαηαβνιέο. Πξόζεζε ηνπ θαιιηηέρλε δελ είλαη λα απνδώζεη κηα ζπγθεθξηκέλε

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ηζηνξία νύηε κία απόιπηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή. Με ηελ ηερληθή ηνπ ν Ταμίδεο επηηξέπεη
ζηνπο ζεαηέο λα αλαθαιέζνπλ, ή αθόκα θαη λα πξνβάινπλ πάλσ ζηα έξγα ηνπ, ηηο πξνζσπηθέο
ηνπο ηζηνξίεο θαη λα αλαινγηζηνύλ ηηο δηαδξνκέο ηεο δηθήο ηνπο κλήκεο απνθνκίδνληαο κηα
δπλαηή θαη εθπιεξσηηθή εκπεηξία.
Κνξπθαία έξγα ηεο έθζεζεο, πνπ απνηεινύλ θαη ην επίθεληξό ηεο, είλαη έλαο κλεκεηαθόο
πίλαθαο δσγξαθηθήο θαη κηα ξσκαιέα εγθαηάζηαζε. Ο πίλαθαο έρεη ηηο ξίδεο ηνπ ζε κηα παιηά
θσηνγξαθία, ζηελ νπνία απνηππώλεηαη ε θεδεία ελόο παηδηνύ, έλα γεγνλόο πνπ ζπλδέεηαη κε
ηελ νηθνγελεηαθή ηζηνξία ηνπ θαιιηηέρλε ζηελ παηξίδα, ζηνλ Πόλην. Παξόηη ην έξγν απνηειεί
ηεθκήξην γηα κηα παξσρεκέλε θαη από καθξνύ ρξόλνπ μεπεξαζκέλε ειιεληθή παξάδνζε, εγείξεη
απαλσηά εξσηήκαηα. Η εγθαηάζηαζε, κε ην ρώκα σο πξσηαξρηθό ηεο ζηνηρείν, δελ αλαθαιεί
κόλν κλήκεο νηθνγελεηαθώλ θαηαβνιώλ αιιά θαη αγαπεκέλσλ πξνζώπσλ πνπ θαηά ηε
κεηαθίλεζή ηνπο από ηελ παιηά ζηε λέα παηξίδα ζπρλά δελ θξαηνύζαλ ηίπνηα άιιν πνπ λα
ηνπο ζπλδέεη κε ηηο ξίδεο ηνπο παξά κηα ρνύθηα ρώκα θαη κηα εηθόλα.

