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Τσάντα, 1969

«Βάλε χρώµατα», Κοριτσάκι A΄, Β΄, ∆΄, 2013

Η αρχή
Σύµφωνα µε τα λεγόµενα της Κλεοπάτρας ∆ίγκα η οικογένεια
του πατέρα της έφυγε από τη Σµύρνη το ’22, όταν εκείνος ήταν
8 χρονών. Ο παππούς είχε εκεί εργοστάσιο αρωµατοποιίαςσαπωνοποιίας. H οικογένειά του ήταν εύπορη και ανήκε στο
αστικό αστικό περιβάλλον της Σµύρνης.
Η οικογένεια της µητέρας της άνηκε και εκείνη στην αστική
τάξη των Αθηνών αλλά ο πατέρας της έχασε την ακίνητη
περιουσία του µε την παραγραφή του Σβώλου. Έτσι και οι δυο
οι γονείς βρέθηκαν χωρίς γονικές περιουσίες. Ο πατέρας έγινε
έµπορος και προσέφερε στην οικογένειά του µια καλή ζωή.
Εµφύσησε στα παιδιά του την αγάπη για τους ανθρώπους και τη
φύση.

Εµµονές
« Θέλω να µιλήσω για τα παιδικά µου χρόνια
µ΄ έναν άλλο τρόπο απ’ αυτόν που έγραψα παλιότερα.
Έναν τρόπο σουρωµένο, ελλειπτικό, όπως είναι η ποίηση.
Όχι όµως ποίηµα!
Τότε είχα περιγραφές και νοµίζω χάθηκαν αισθήσεις, σπαράγµατα
ανολοκλήρωτων σκέψεων, που όµως µε αναστάτωναν γιατί δεν µπορούσα
να τα εκφράσω ως παιδί που ήµουν. Αφές, εµµονές, εικόνες µε χρώµατα και
σχήµατα πολλές φορές µεταβαλλόµενα στο µυαλό µου, που µε γεµίζαν
αγωνία…
…Πώς µπορώ να µιλήσω περιγραφικά για σχήµατα που µε άγχωναν γιατί δεν µε
ικανοποιούσαν ή γιατί δεν είχα τα ψυχικά εφόδια να τα δεχτώ όπως ήταν, που
µπορεί να ήταν κι όµορφα;»
Απόσπασµα από «Θέση 44, Παράθυρο», Κλεοπάτρα ∆ίγκα

Η ∆ίγκα έδειξε από τα πρώτα της χρόνια την αγάπη για την ζωγραφική και το γράψιµο. Η αγάπης της οικογενείας της για το
θέατρο και η ιδέα τους να σπουδάσει σκηνογραφία στη Σχολή Καλών Τεχνών συνέπεσε µε τη δική της επιθυµία. Τελείωσε την
Α.Σ.Κ. µε υποτροφία από το ΙΚΥ για όλη τη διάρκεια της φοίτησης της. Στη Σχολή είχε δάσκαλο τον Ν. Νικολάου, τον Γ.
Μόραλη και τον Β. Βασιλειάδη στη σκηνογραφία, µε τους οποίους κράτησε µια εγκάρδια φιλία.Θετικά είχε εκφραστεί και ο
Στρατής Μυριβήλης για τον τρόπο γραφής της.

Αποτυχίες

Κωνσταντής, 1989

«Λένε, δουλεύουε, κι αν κάποια έργα δεν πετύχουν,
δεν πειράζει, τα σκίζεις, τα πετάς.
Όµως, όπως και στη ζωή, ότι κάνεις σε ακολουθεί, τα λάθη σου και τα καλά σου. Έτσι και τα
έργα σου τα ανεπιτυχή κολλάνε πάνω σου και σε τραβάνε κάτω. ∆εν υπάρχει απαλλαγή µε το
σκίσιµο.Μάλιστα, ίσα ίσα, αυτά σε βασανίζουν. Σαν πληγή.
Τα πετυχηµένα, αυτά είναι για τους άλλους. Τα άλλα όµως. Εσύ τα ξέρεις.»

Απόσπασµα από «Θέση 44, Παράθυρο», Κλεοπάτρα ∆ίγκα

Από τα πρώτα χρόνια των σπουδών της άρχισαν να διαφαίνονται οι εικαστικές της εµµονές. Ποτέ δεν θέλησε να αποδώσει το
θέµα πλήρες όπως το έστηνε ο Μόραλης. Προτιµούσε να αποµονώσει ένα τµήµα του πχ το κεφάλι του µοντέλου, τοποθετώντας το
µέσα σε έναν πολύ ευρύ χώρο. Έτσι από νεαρή ηλικία ζωγράφιζε χρησιµοποιώντας τη σύνθεση σαν εκφραστικό µέσο ιδεών για
να αποδώσει όπως διατύπωσε πολύ αργότερα την «ερηµιά του ανθρώπου».

Σπουδή γυµνού, 1968

Στα µέσα της δεκαετίας του’60 κυριαρχούσε η ιδέα της αφαίρεσης στον χώρο της Τέχνης. Η ∆ίγκα σε αντίθεση µε το
πνεύµα της εποχής που το «χύµα χρώµα» κυριαρχούσε, άρχισε να ζωγραφίζει εκτός Σχολής διάφορα µπουκάλια σε
απροσδιόριστο χώρο µε πολύ ρεαλιστικό τρόπο, σχεδόν νατουραλιστικό. Όµως αυτό δεν της έφτανε, επιζητούσε και το
σύγχρονο στοιχείο µέσα στη σύνθεσή της επιδιώκοντας την αντίθεση. Κάπου εκεί αρχίζει να εµφανίζεται η εικαστική της
ταυτότητα.

Tide, 1966

Τον τελευταίο χρόνο πριν το πτυχίο άρχισε να περνά σε πιο
προσωπικά και µεγάλων διαστάσεων έργα. Μια νατουραλιστική
ζωγραφική πολλές φορές µε την βοήθεια του αερογράφου. Είχε
εισβάλει τότε στην Αθήνα, στους τυφλούς τοίχους των
πολυκατοικιών, η γιγαντιαία διαφήµιση, ένα µπουκάλι ΑMSTEL έξι
ορόφων, για παράδειγµα. Αυτό την έκανε να σκεφτεί πώς αλλάζουν
νόηµα τα αντικείµενα όταν αλλάζουν µέγεθος – γίνονται κάτι άλλο.
Με το σκεπτικό αυτό δηµιουργήθηκε µια σειρά από έργα που είχαν
επιρροές από την αµερικανική pop art.

«…Τι ικανότητα κι αυτή της εποχής µας!
Μέσα από την ανάγκη της ποσότητας να καταστρέφει τελείως την ποιότητα.»
Απόσπασµα από «Θέση 44, Παράθυρο», Κλεοπάτρα ∆ίγκα

Κουτάλι, 1969

Η ∆ίγκα τελείωσε τις σπουδές της στην ΑΣΚΤ το 1970 και
κερδίζοντας υποτροφία από την Ακαδηµία Αθηνών βρέθηκε να
σπουδάζει στο Παρίσι. Ταυτόχρονα δηµιουργείται η Οµάδα των
Νέων Ρεαλιστών µε τον Γιάννη Βαλαβανίδη, τον Κυριάκο
Κατζουράκη, τον Χρόνη Μπότσογλου και τον Γιάννη Ψυχοπαίδη
προσπαθούν να κάνουν πολιτική τέχνη και να αντισταθούν
απέναντι στη ∆ικτατορία. Η δουλειά τους γίνεται δεκτή µε
ενθουσιασµό αλλά η οµάδα διαλύεται µέσα σε δυόµισι χρόνια.

Πολιτικοί, 1972

∆ικτάτορας, 1972

Κατά τη διάρκεια της παραµονής στο Παρίσι τη δεκαετία του ’70, ήρθε σε επαφή µε ό,τι σύγχρονο κυκλοφορούσε στην τέχνη
της εποχής: εγκαταστάσεις, νέα µέσα, βίντεο αρτ, που είχαν πια αρχίσει να υπάρχουν παντού και µάλιστα, µετά τον σχετικά
πρόσφατο Μάη του ’68, είχαν συχνά ένα χαρακτήρα πολιτικό, γεγονός που ταίριαζε και µε τις δικές της αναζητήσεις.
Συνδέθηκε µε µια οµάδα επιφανών εικαστικών Χούλιο Λε Παρκ, Αρόγιο (κ.α) καλλιτεχνών και δουλέψανε από κοινού µε
ερέθισµα τη δολοφονία ενός συνδικαλιστή εργάτη της Renault.

Το πιστόλι που σκότωσε τον P.O, 1973

Aφιέρωµα στη δολοφονία του συνδικαλιστή Pierre Overney, 1973

«Επιστρέφοντας περί τα τέλη του ’74 στην Ελλάδα της Μεταπολίτευσης ξεκινά µια δύσκολη περίοδος όσον αφορά τη σχέση µου µε
τη ζωγραφική και µια συνειδητή αποµάκρυνση από αυτήν, που κρατά σχεδόν 15 χρόνια.».
Η ∆ίγκα στο Παρίσι είχε δουλέψει έντονα στη σκηνογραφία ως βοηθός ενός διάσηµου σκηνογράφου του Υµπέρ Μονλόυ στις
κρατικές σκηνές του Παρισιού. Το προσωπικό της γράψιµο, η σκηνογραφία και η ζωγραφική ζήτησαν µέσα της να συναντηθούν σε
αυτό που ονόµαζε συνολική τέχνη. Έτσι δηµιουργεί τρία σχέδια για θεάµατα. Ένα µπαλέτο µε χορευτές µέσα σε υπερµεγέθη
µπουκάλια, ένα το οποίο ονοµάζει «ο χρόνος των παραθύρων» και ένα τρίτο « Ελλάδα: Βιβλία και Συγγραφείς» παραγγελία του
ΕΚΕΒΙ για να παρουσιαστεί στις Βρυξέλες, όταν η Ελλάδα είχε την πρώτη της προεδρία στο Συµβούλιο της Ευρώπης. Κανένα δεν
πραγµατοποιήθηκε για λόγους οικονοµικούς, παρόλο που το πρώτο είχε επισήµως ενταχθεί στην «Αθήνα: Πολιτιστική Πρωτεύουσα
1985».
Αυτή την περίοδο έχουµε µια σειρά σχεδίων, µε τον τίτλο «Μπουκάλια».

Όπως λέει η ίδια µετά από κάθε εσωτερική κρίση ο κάθε άνθρωπος στρέφεται εντός του, προσπαθώντας να επανατοπεθετηθεί.
Μετά από µία γρίπη που την ταλαιπωρεί και αλλοιώνει την εικόνα της, αντικρίζει τον εαυτό της περνώντας µπροστά από τον
καθρέφτη στο σπίτι και αυτοοικτίρεται µε το χάλι της όψης της. Τότε ξαφνικά, βάζει το χέρι στη µέση, τεντώνει το κορµί και
ψιθυρίζει: «Bonjour Monsieur Courbet», τίτλος του γνωστού έργου του Γκουστάβ Κουρµπέ.
Εκείνο το βράδυ ξεκινούν τα αυτοπορτραίτα. Με αυτή την σειρά η καλλιτέχνης επιδιώκει να κοιτάξει τον εαυτό της κατάµατα,
µέσα απ’ τον καθρέφτη επιχειρώντας και πάλι την ειλικρινή εικαστική σχέση µε το καθετί που αποτυπώνει ζωγραφικά.

« Κι όµως να πρέπει να ζωγραφίζεις,
Να βουτάς στην εξόντωση. Όπως στον έρωτα.
Όταν αυτό που επιθυµούµε όλο µας ξεφεύγει κι εµείς
όλο επιχειρούµε. Κάποτε κάτι µας παραχωρεί, για να µην
αποσυρθούµε, ίσα για να µας κρατά δέσµιους, και µετά
πάλι ξεµακραίνει, απλησίαστο, ιδανικό, εξοντωτικά επιθυµητό…
µέχρι ορίων µίσους…Τώρα όλα είναι αλλιώς.
Η επιθυµία να δουλέψω πραγµατοποιείται χωρίς φόβο, χωρίς στόχο.
Βλέπω τα πράγµατα από µια σκοπιά κι αµέσως από µια άλλη και
µετά από µια τρίτη, κι αυτό, ενώ προς στιγµήν µου γεννά µια
σύγχυση, σε λίγο µε σηκώνει σαν φύλλο που το παίρνει ο αέρας και
το πάει.
Στο όριο του χρόνου. Όλα αλλάζουν, σκέψεις, ζωγραφιές.»
Απόσπασµα από «Θέση 44, Παράθυρο», Κλεοπάτρα ∆ίγκα

Μετά το κοίταγµα του εαυτού στα αυτοπορτραίτα,
η ζωγράφος επιχειρεί ένα παρόµοιο κοίταγµα στο
σώµα του ανθρώπου. Το σώµα που έχει τόσο
κακοποιηθεί από τη διαφήµιση και τη θεοποίησή
του, έργο του φότοσοπ και των γυµναστηρίων. Η
πλαστότητα αυτή την ωθεί να το κοιτάξει αλλιώς,
να προσπαθήσει ν’ αγγίξει την αλήθεια του. Έτσι
δηµιουργείται η σειρά «Ανθρώπινη Κατάσταση,
µια ελεγεία πάνω στο γυµνό σώµα του ανθρώπου,
το απεριφρούρητο, το εκτεθειµένο. Τον ίδιο τον
άνθρωπο και την έκθεσή του στη µοίρα του – της
καθηµερινότητας, της φθοράς, της µοναξιάς. Αυτό
είναι ένα πρώτο επίπεδο ανάγνωσης, γιατί κάθε
έργο µπορεί και οφείλει να είναι πολυσήµαντο. Το
υπόλοιπο παραδίδεται στον θεατή και στην
προσωπική του ανάγνωση.

Κραυγή, 2007

Για τη ζωγράφο και οι δύο αυτές σειρές, «Αυτοπορτραίτα» και «Ανθρώπινη Κατάσταση», είναι ένα κοίταγµα προς τα
µέσα. Και στις δύο πλησιάζει την περιπέτεια του έργου ως ένα εσωτερικό ταξίδι. Σε κάθε έργο ανακαλύπτει η ίδια
πράγµατα που είχε µέσα της και δεν τα ξέρει «και που δεν λέγονται µε λέξεις, αλλά µε ζωγραφική».

Πίσω µέρες
…Όµως αυτό που ψάχνω στη σκόνη των χρόνων
δεν είναι οι ακρογωνιαίες µέρες που στηρίζουν τη µνήµη,
αλλά εκείνες οι άλλες οι άχρωµες, οι σιωπηλές,
οι µέρες της καθηµερινής ρουτίνας, οι χιλιάδες, που έχουν κολλήσει
η µία µε την άλλη. Αυτό το πλήθος που δεν έχει όνοµα,
που είναι σαν µια γεύση στο στόµα, σαν µια σύντοµη ανάσα.
Αυτές που δεν θυµάµαι. Αυτές µου φέρνουν µελαγχολία.
Οι ενωµένες µεταξύ τους. Η ζωή!
Απόσπασµα από «Θέση 44, Παράθυρο», Κλεοπάτρα ∆ίγκα

Άνθρωπος, 2006

Ενδιάµεσα σε όλα αυτά τα χρόνια, η ζωγράφος σε στιγµές ψυχικής χαλάρωσης δηµιουργεί µια σειρά από έργα που τα
ονοµάζει «Ευφορίας Πάρεργα» Λουλούδια φρέσκα ή µαραµένα, πέτρες, φρούτα, ακουµπισµένα πάνω σ’ ένα φύλλο
χαρτί και παρατηρηµένα µε λεπτοµέρεια κάτω απ’ το φως του ήλιου δείχνουν µια άλλη της πλευρά ρεµβασµού.

Λουλούδια, 1995

Ηµερολόγια 1
Στον δρόµο πάλι. Άλλο ένα βουβό καλοκαίρι.
Η όψη της γης χαρούµενη.
Χορτάτη από τις πολλές βροχές φέτος, έχει όψη άνοιξης.
Αγριολούλουδα ακόµα. Και χορτάρια.
Βλάστηση, βλάστηση. Η οµορφιά γύρω καταπραΰνει σαν ασπιρίνη. Για λίγο.
Όµως, καλό είναι κι αυτό!
Απόσπασµα από «Θέση 44, Παράθυρο», Κλεοπάτρα ∆ίγκα

Υπάρχει ένα ζήτηµα που από την αρχή ακολουθεί τη ζωγράφο και κυριαρχεί σε πολλά από τα έργα της: Η ερµηνεία
του χώρου. Η τοποθέτηση του ανθρώπου µέσα στο χώρο.
Στο συγκεκριµένο έργο η µορφή µιας γυναίκας που στέκει στο κέντρο ενός τοπίου αποτυπώνεται ψηφιακά και στα
έργα αυτά µπορεί κανείς να διακρίνει µια ανάµνηση από τις επιρροές της πόπ άρτ και µια διάθεση πειραµατισµού
γύρω από τις δυνατότητες του ηλεκτρονικού µέσου.

Τρίπτυχο. Άνθρωπος σε τοπίο, 2005/2006

Ο ίδιος προβληµατισµός για τον άνθρωπο στο χώρο εµφανίζεται µε
διαφορετικό τρόπο και σε µία σειρά από έργα που εικονίζονται
ανθρώπινα σώµατα µοναχικά, µε εµφανή τα ίχνη φθοράς και κόπωσης
χωρίς ρούχα και ατοµικά χαρακτηριστικά, σε στάσεις καθηµερινές.
Με αυτή την σειρά από έργα η καλλιτέχνης αποδίδει ένα φόρο τιµής στην
ανθρώπινη µοίρα. Για µια ακόµα φορά εστιάζει όπως και στις
αυτοπροσωπογραφίες της, στην εσωτερική πλευρά των πραγµάτων και
στην υπαρξιακή υπόσταση του θνητού σώµατος.

Άνθρωπος, 2006

Στην τρίτη και τελευταία ενότητα σε σχέση µε το «Σώµα και Χώρος» η ζωγράφος δηµιουργεί µια σειρά από έργα που τα ονοµάζει
«Νυχτερινά» όπου η ανθρώπινη παρουσία γίνεται µια σκοτεινή και ανώνυµη σκιά µέσα σε έναν εξίσου σκοτεινό και ανώνυµο χώρο. Στο
συγκεκριµένο έργο, ο άνθρωπος είναι µέρος ενός κοπαδιού και το µόνο που φωτίζει τη ζωή του είναι τα ψυγεία της Κόκα Κόλα!
Και στις τρεις αυτές ενότητες όπως και σε όλο το έργο της, η αναζήτηση και η ζωγραφική απόδοση της αλήθειας όπως και της αντίθεσης
έχει πάντα τον πρώτο ρόλο.

…Ότι προσπαθήσαµε, κάναµε, ελπίσαµε, γκρεµίζεται.
Ο θρίαµβος του τίποτα.
Αν µείνει κάτι, είναι στην ψυχή και στη µνήµη των ανθρώπων.
Με το κύλισµα του χρόνου, κι αυτά θα σβήσουν σιγά σιγά.
Απόσπασµα από «Θέση 44, Παράθυρο», Κλεοπάτρα ∆ίγκα

Νυχτερινό 2, 2007

Η τελευταία ζωγραφική σειρά της ζωγράφου µε τίτλο « Παγωνιά στο τέλος» ξεκινά γύρω στο 2008-9.
« Μέσα από την εικόνα µιας επίσκεψης σε ένα εξοχικό σπίτι που βλέπω το νερό της πισίνας, οπτικά, να συνορεύει µε την
επιφάνεια της θάλασσας. Αυτό το γειτόνεµα του κατασκευασµένου µε το πραγµατικό, το ψεύτικο, δίπλα στο αληθινό –η αντίθεση
πάλι, που επιπλέον έχει ένα µεγάλο πλαστικό ενδιαφέρον– µε ωθεί να τραβήξω πολλές φωτογραφίες κατά τη διάρκεια αυτών των
ετών, που αντλώ µέσα από αυτές, παραλλάσσοντας τα θέµατά µου, που βέβαια συµπεριλαµβάνουν και τον άνθρωπο που έφτιαξε
αυτό το σύγχρονο τοπίο.» Για άλλη µια φορά η ζωγράφος εστιάζει στην αντίθεση, ψεύτικου- αληθινού. Σε αυτή την ενότητα
επεξεργάζεται µε διαφορετικό τρόπο τη σχέση της µε το φως και το χρώµα. Παραµένει βέβαια η κριτική της µατιά απέναντι σε µια
υπαρκτή πραγµατικότητα. Μέσα από τα έργα αυτά η ζωγράφος συνεχίζει να αναζητεί την αλήθεια.

Πισίνα, 2009

Άνθρωπος σε πισίνα 1, 2009

Η αναζήτηση του τοπίου περιλαµβάνει µια µικρή σειρά σχεδίων βγαλµένα από το κλίµα της οικονοµικής
κρίσης της χώρα τα τελευταία χρόνια.

Μπλε καναπές «µε επένδυση θωπείας», 2014

Πόσο ήσυχη είναι η ζωή σου
Πόσο µαζεµένη και ήσυχη
Κι όµως,
Όταν µιλάς, όλα θα τα ήθελες στα άκρα
Όταν ονειρεύεσαι, όλα ανατρέπονται.
Απόσπασµα από «Θέση 44, Παράθυρο», Κλεοπάτρα ∆ίγκα
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