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ΑΚΥΒΕΡΝΗΤΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

Στο πλαίσιο του εορτασµού των 100 χρόνων από τη γέννηση του Στρατή Τσίρκα, το
Β΄ Εργαστήριο Χαρακτικής της ΑΣΚΤ ανταποκρίθηκε άµεσα και µε ενθουσιασµό στην
πρόσκληση του Μουσείου Γ. Γουναρόπουλου να παρουσιάσει την εικαστική
προσέγγιση των φοιτητών στο θέµα: Στρατής Τσίρκας «Ακυβέρνητες Πολιτείες».
Με τις ιδιαίτερες δυνατότητες που έχει η χαρακτική γραφή σήµερα ως αυτόνοµη
εικαστική γλώσσα ο κάθε φοιτητής χαρτογράφησε µέσα από τη δική του οπτική
γωνία και µε τα δικά του εκφραστικά µέσα εικόνες από το τεράστιο ανθρωπολογικό
ψηφιδωτό που αποτελεί την τριλογία «Η Λέσχη», «Αριάδνη», «Η Νυχτερίδα».
Πρόκειται

για

εικαστικές

µαρτυρίες

που

παραπέµπουν

σε

οικουµενικούς

προβληµατισµούς µέσα στο χρόνο και τον τόπο όπου διαδραµατίζονται τα γεγονότα,
στη µεταπολεµική εποχή τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Μέση Ανατολή. Μέσα σ’
αυτή την τοιχογραφία των ιστορικών δρώµενων οι φοιτητές ανακαλύπτουν
αντιστοιχίες του σήµερα. Η Ιερουσαλήµ, το Κάιρο, η Αλεξάνδρεια είναι µικρογραφίες
ενός πανσπερµικού κόσµου µειονοτήτων, ένα µωσαϊκό εθνοτήτων διαφορετικών
τάξεων και ποικίλων κοινοτήτων που βιώνουν οδυνηρές εµπειρίες. Ένας
µικρόκοσµος που παραπέµπει στη σύγχρονη παθολογία του πολέµου και της νέας
τάξης πραγµάτων.
Η αγωνία της επιβίωσης, ο θάνατος, ο εγκλωβισµός σε ένα πλέγµα υφασµένο από
κοινωνικούς αγώνες και κρίσιµες ιστορικές στιγµές, η περιπλάνηση του ξένου, του
µετανάστη, του πρόσφυγα σ’ έναν τόπο καινούριο κάθε φορά, η αναµέτρηση µε το
άγνωστο τότε και σήµερα, οι µεγάλες ανθρώπινες αδυναµίες όπως παρουσιάζονται
διαχρονικά, η ετερογένεια των πολιτισµών σ’ ένα χώρο που φιλοξενεί διαφορετικές
ταυτότητες, είναι στοιχεία και έννοιες που αυτοί οι νέοι καλλιτέχνες φωτοσκίασαν στο
έργο τους και χειρίστηκαν πλαστικά ο καθένας µέσα από τη δική του οπτική και µε το
δικό του πλαστικό ιδίωµα. Ανέτρεξαν σε χάρτες, σε δηµοσιογραφικά ντοκουµέντα της
εποχής και σε έντυπο υλικ,ό άλλοτε για να αποδώσουν σε πολυεπίπεδες εικόνες την
ατµόσφαιρα της εποχής όπου διαδραµατίστηκαν τα γεγονότα και άλλοτε για να
διαχειριστούν πλαστικά ψυχικούς κραδασµούς και έννοιες όπως ο εγκλωβισµός, το
αδιέξοδο, ο θάνατος, η πολιτισµική ετερογένεια, η κοινωνική αναταραχή. . . Έτσι οι
έννοιες µεταπλάθονται µέσα από χαράξεις πάνω στο χαλκό, στον τσίγκο, στο γύψο,
και γίνονται τονικότητες για να δηµιουργήσουν πάνω στο πλατό της χαλκογραφικής
πρέσας τις εικόνες που γέννησαν οι «Ακυβέρνητες Πολιτείες» του Στρατή Τσίρκα.
Βίκυ Τσαλαµατά, ∆ιευθύντρια Τοµέα και Β΄ Εργαστηρίου Χαρακτικής ΑΣΚΤ

