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Τέχνη

ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ
ΑΣΤΡΑΙ IΕ ΛΑΟΥ

«Ο πρωτόγονος άνθρωπος, 

δίνοντας λουλούδια
στην αγαπημένη του, έκανε 

μια συμβολική κίνηση
και πέρασε στη σφαίρα
της τέχνης. Οι άνθρωποι
έχουν λατρέψει τον κρίνο, 

έχουν διαλογιστεί με
τον λωτό, έχουν πολεμήσει 

με το ρόδο και το χρυσάνθεμο. 

Η υπερβολική
και αναίτια σπατάλη λουλουδιών 

στις δυτικές κοινωνίες 

προσφέρει το πιο
μελαγχολικό θέαμα στο
τέλος της γιορτής, μαραμένα 

και πεταμένα δίπλα
στα σκουπίδια. Τα αγριολούλουδα 

γίνονται όλο
και πιο σπάνια, μας εγκαταλείπουν 

γι' αυτή μας τη
σκληρότητα, περιμένοντας
να γίνει πιο ανθρώπινος
ο άνθρωπος». Ο ιάπωνας
συγγραφέας Οκάκουρα
Κακούζο είχε αφιερώσει
ένα ολόκληρο κεφάλαιο
στα «Ανθη» στο περίφημο 

«Βιβλίο του Τσαγιού»,
το οποίο κυκλοφόρησε
στις αρχές του 20ού αιώνα 

στην Ευρώπη (στα ελληνικά 

από τις εκδόσεις
Ερατώ). Αυτή η ελεύθερη
μεταφορά του αποσπάσματος 

από το εν λόγω
βιβλίο είναι η εισαγωγή
του κειμένου του Γιώργου
Μπουδαλή και της Τέτας
Μακρή στο σύμπαν της
έκθεσης «Για λουλούδια
θα μιλάμε τώρα;» η οποία
φιλοξενείται στο Βιβλιοπωλείο 

του Μορφωτικού
Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης, 

ΜΙΕΤ στη Θεσσαλονίκη. 
Και εδώ πρέπει να πούμε 

ότι προτού μιλήσουμε
για λουλούδια θα πρέπει
να αναφέρουμε ότι θα είναι 

λυπηρό να απαξιωθεί
και να παραγκωνιστεί το
σπουδαίο έργο που επιτελεί 

το ΜΙΕΤ, το μέλλον του
οποίου προδιαγράφεται
ασαφές μετά την πρόσφατη 

ομαδική παραίτηση του
Διοικητικού Συμβουλίου.
Αμφότεροι οι Μπουδαλής
και Μακρή συμμετέχουν
στην έκθεση μαζί με άλλους 

12 καλλιτέχνες όπως
η Ελένη Θεοφυλάκτου, η
Μαρία Μπουρίκα, ο Κων-
στανη'νος Ααδιανός, ο Νίκος 

Τριανταφύλλου, η Μαρία 

Ξυνοπούλου, η Φένια
Παγώνη και δημιουργούν
έναν πρωτότυπο «κήπο»
στο πατάρι του Βιβλιοπωλείου 

επί της οδού Τσιμι-
σκή (όλως τυχαίως στην
περιοχή «Λουλουδάδικα»).
«Ο τίτλος παραφράζει
τον τίτλο ενός ποιήματος
του Καβάφη "Για Λακεδαιμονίους 

να μιλούμε
τώρα! Στα 200 π.Χ." και
ήταν ιδέα της εικαστικού

ΠΕΡΙ ΑΝΘΕΩΝ
Μια έκθεση στο ΜΙΕΤ της Θεσσαλονίκης εστιάζει στα λουλούδια

και στη διαχρονική ομορφιά τους μέσα από έργα που τα
αναπαριστούν με σύγχρονα εικαστικά μέσα.

και ομότιμης καθηγήτριας 
στην ΑΣΚΤ του ΑΠΘ

Τέτας Μακρή, σαφώς με
μια διάθεση σαρκασμού.
Η απάντηση στην ερώτηση
του τίτλου είναι βέβαια καταφατική 

και λόγω ακριβώς 

της πανδημίας νομίζω
ότι η έκθεση αποκτά μια
επιπλέον ένταση» εξηγεί
ο Γιώργος Μπουδαλής, ο
οποίος είναι ζωγράφος
και συντηρητής βιβλιακού
και αρχειακού υλικού στο
μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού 

Θεσσαλονίκης αλλά 

και ο επιμελητής της
έκθεσης.

Αγκάθια, απολιθώματα
και το «μυστήριο
του Δαρβίνου»
Αντίθετα απ' ό,τι θα περίμενε 

κανείς, αυτή η έκθεση
δεν διοργανώθηκε ως μια
ανηδραση στην πανδημία,
ως μια μορφή αντίστασης
στο μονοπώλιο των ειδήσεων 

για την εξέλιξη του
ιού, αλλά είχε αρχίσει να

σχηματοποιείται τον περασμένο 

Φεβρουάριο, πριν
από το lockdown. Χρειάζεται 

άραγε ιδιαίτερη
αφορμή για μια θεματική
η οποία είναι πανταχού
παρούσα στην τέχνη και
απαντάται από τον διάκοσμο 

στο διάδημα της βασίλισσας 

Puabi από τους βασιλικούς 

τάφους της Ουρ
στη Μεσοποταμία και τα
κρίνα στις τοιχογραφίες
του Ακρωτηρίου στη Σαντορίνη, 

μέχρι τα έργα του
Μποτιτσέλι, των Εμπρεσιο-
νιστών, των Προραφαηλι-
τών, του Ματίς, του Κουνς
και ούτω καθεξής; Οπως
θα εξηγήσει ο Μπουδαλής: 

«Τα τελευταία 6-7
χρόνια ζωγραφίζω ακουαρέλες 

φυτών και λουλουδιών 

και πρέπει να πω ότι
εντυπωσιάστηκα από την
ανταπόκριση του κόσμου,
τόσο του μυημένου στην
τέχνη όσο και του αμύητου, 

ένιωσα δηλαδή ότι το
θέμα μάς αγγίζει ακόμα.

Δεν ξέρω για ποιον ακριβώς 

λόγο αυτό μού έκανε
εντύπωση, ίσως πίστευα
ότι η τεχνοκρατική εποχή
μας έχει στρέψει αλλού
την προσοχή μας. Εδώ και
δύο χρόνια λοιπόν είχα τη
σκέψη να οργανώσω μια
ομαδική έκθεση με θέμα
τα λουλούδια με μια διάθεση 

πλουραλισμού τόσο 

στα εκφραστικά μέσα
όσο και στη φόρμα των έργων, 

μια διάθεση δηλαδή
να αναδειχθεί η σύγχρονη
"ανάγνωση" του θέματος.
Προσεγγίσαμε το ΜΙΕΤ
γιατί βρίσκω πολύ ευχάριστη 

την ατμόσφαιρα του
βιβλιοπωλείου και ωραίο
τον χώρο του παταριού.
Μου αρέσει η συνύπαρξη
των βιβλίων με την τέχνη» .

Στην έκθεση συμμετέχει
και ο Νίκος Παπαδόπουλος, 

ο εικαστικός που έχει
δημιουργήσει έργα με κοινό 

τους τόπο τη φύση και
τον κήπο. Στη Θεσσαλονίκη 

παρουσιάζει ένα έργο
με τίτλο «archaefructus»
(2010) το οποίο έχει ζωγραφίσει 

με την τεράστια
υπομονή και αγάπη για τη
λεπτομέρεια που διαθέτει,
με εργαλείο του το μολύβι
πάνω σε χαρτί. «Σε αυτό
επαναλαμβάνω τη γραφή
της λέξης archaefructus η
οποία αρχίζει σιγά-σιγά να
αποδομείται. Ακολουθώ
δηλαδή την πορεία αυτού 

του λουλουδιού που
είναι το πρώτο φυτό με
άνθος στον πλανήτη και
έχει βρεθεί σε απολίθωμα
στην Κίνα με ηλικία περί
τα 128 εκατομμύρια χρόνια. 

Το πώς από τα γυμνό-
σπερμα (χωρίς λουλούδι)
τα φυτά απέκτησαν άνθη
(αγγειόσπερμα) αποτελεί
μέχρι και σήμερα άλυτο 

μυστήριο για την επιστήμη. 

Ηταν εξάλλου ένα
από τα μυστήρια που απασχόλησαν 

τον Δαρβίνο,
γι' αυτό και το ονόμασε
abominable mystery» θα
πει στο BHMAgazino.
Η Γιούλα και η Ολγα Παπαδοπούλου, 

από την
άλλη, συμμετέχουν με το
«Blossom» (2020), ένα έργο
που είχαν παρουσιάσει σε
υπαίθρια έκθεση στο Ναύπλιο, 

σε επιμέλεια Φαίης
Τζανετουλάκου, το καλοκαίρι 

που μας πέρασε.
Στο εικαστικό animation
πολλά διαφορετικά λουλούδια 

ανθίζουν στον ίδιο
κορμό, πρόκειται δηλαδή
για ένα έργο που πραγματεύεται 

την έννοια της ανθοφορίας.

Ο Γιώργος Μπουδαλής με
τη σειρά του δείχνει ακουαρέλες 

με τίτλο «Carlina
acanthifolia» (2020) στις
οποίες αναπαριστά τα άνθη 

που τόσο αγαπά να ζω-
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Τέχνη

Τα λουλούδια
είναι ανεπιτήδευτα

και
αφοπλιστικά
όμορφα Είτε
κοιτάζει κανείς

μια ορχιδέα
είτε ένα

γαϊδουράγκαθο
ανακαλύπτει

την
ίδια αρμονία
τους βίους
απίστευτους

συνδυασμούς

σχημάτων

και
χρωμάτων
εν τέλει την
ίδια ομορφιά

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΟΥΔΑΛΗΣ

1 Εργο της Τέτας Μακρή 1992 ακρυλικό σε
λινό 2 Το μονοπάτι της ιεράς καρδιάς 2017
ψηφιακή φωτογραφία από εγκατάσταση της
Μαρίας Μπουρίκα 3 Carlina acanthifolia 2020
ακουαρέλα σε χαρτί του Γιώργου Μπουδαλή
4 Watteau's rosebush in full bloom 2020 λάδι
σε καμβά του Βασίλη Ζωγράφου
5 At home 2020 έργο της Μαρίας
Ξυνοπούλου ξυλομπογιές και παστέλ σε χαρη

γραφίζει Θα μπορούσε
κανείς να πει διάφορα για
αυτή μου την προτίμηση
ωστόσο η απλούστερη ειλικρινέστερη

και αληθέστερη

εξήγηση είναι ότι τα
λουλούδια και γενικά τα
φυτά είναι ανεπιτήδευτα
και αφοπλιστικά όμορφα
Είτε κοιτάζει κανείς μια
ορχιδέα είτε ένα γαϊδουράγκαθο

ανακαλύπτει την
ίδια αρμονία τους ίδιους
απίστευτους συνδυασμούς
σχημάτων και χρωμάτων
εν τέλει την ίδια ομορφιά
Αρκεί νομίζω να έχουμε τα
μάτια και τις αισθήσεις μας
ανοικτά Είναι εντυπωσιακό

πόση ομορφιά μπορεί
να ανακαλύψει κανείς

ιδιαίτερα σε φυτά και λουλούδια

που τα θεωρούμε
αδιάφορα και δεδομένα
όπως για παράδειγμα τα
αγκάθια Οπως το λέει δηλαδή

και ο Οκάκουρα Κα
κούζο στο περίφημο βιβλίο
του Οσοι δεν μπορούν να
νιώσουν το ασήμαντο των
σημαντικών πραγμάτων μέσα

τους έχουν την τάση να
παραβλέπουν το σημαντικό
των ασήμαντων πραγμάτων
μέσα τους

INFO
Για λουλούδια θα μιλάμε

τώρα Βιβλιοπωλείο
ΜΙΕΤ Τσιμισκή

11 Θεσσαλονίκη έως
τις 9 Ιανουαρίου 2021
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