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Velvet Mornings

September SongS
Κάθε φορά που γυρνάμε από τις διακοπές μας τον Σεπτέμβριο, από τους 
περισσότερους ακούμε τα ίδια πράγματα… «άντε πάλι πίσω στα ίδια και 
τα ίδια»… «ποιος πάει για δουλειά τώρα»… «τι μιζέρια στην Αθήνα»… 
το απαίσιο «καλό χειμώνα»… κάτσε ρε φίλε, ακόμα 35 βαθμούς έχει… 
και βραδιάζει μετά τις 8… Εμείς κάθε φορά που γυρνάμε από διακοπές 
γουστάρουμε… πολύ… όχι ότι όλα είναι γαμώ και στρωμένα και οι 
δουλειές κυλάνε οκ… το αντίθετο… αλλά, ξέρεις, οι δυσκολίες θέ-
λουν τσαμπουκά… οπότε… βοοοοουυυυυρρρρ….!

Κι έτσι ερχόμαστε τώρα με το φρεσκαρισμένο μας Velvet… με 
πολύ περισσότερες σελίδες, ανανεωμένο σχεδιασμό, με νέες 
στήλες για μόδα από ένα σούπερ team με κείμενα και φωτο-
γραφήσεις και απ’ όλα, με φρέσκιες στήλες για χορό και θέ-
ατρο και για ένα θέμα που όλους μάς απασχολεί τόοοοοοσο 
πολύ… το φαγητό… μμμμμμ…

Στις 26 Σεπτεμβρίου στον Κινηματογράφο Απόλλων θα προ-
βληθεί και το VELVET Bus: The Movie, το ντοκιμαντέρ-road 
movie της Γκρατσιέλλας Κανέλλου στις Νύχτες Πρεμιέρας… 
μια πολύυυυυ σημαντική στιγμή για την ελληνική σκηνή 
πιστεύουμε… χαμός! Στις αρχές Οκτώβρη θα είμαστε και 
στην ανανεωμένη Fashion Week που θα γίνει στο Γκάζι 
με ένα Super Velvet περίπτερο… και ετοιμαζόμαστε για 
τα πάρτυ μας… τα φεστιβάλ μας… τα velvet bus μας… 
ουφ!  Έτσι, για να μη βαριόμαστε κιόλας…

χ

ΝΥΧΤΕΣ ΠΡΕΜΙΕΡΑΣ
Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου, 10.30 μ.μ.

Κινηματογράφος Απόλλων

velvet bus: the movie
a documentary by Gratsiella Kanellou  



Do tHe VeLVet! 
ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΗΜΕΙΑ
καφέ - bar - εστιατόρια ΚΕΝΤΡο: Bliss, Ρόμβης 24Α | Booze, Κολοκοτρώνη 57 | Capu, Λέκκα 14 
| Key, Πραξιτέλους 37 | Obi, Σκουλενίου 2 Πλατ. Κλαυθμώνος | Polis, Πεσμαζόγλου 5 (στοά βιβλίου) 
| Pop, Κλειτίου 10Β | Toy, Καρύτση 10 | Πρίζα, Χρ. Λαδά 1 & Πλ. Καρύτση | Pairidaeza, Παρνασσού 3 
| Bartesera, Κολοκοτρώνη 25 (Στοά Πραξιτέλους) | The 7 Jokers, Βουλής 7 | Switch Bar, Σκουλενίου 
2, Πλ. Κλαυθμώνος | Μαγκαζέ, Αιόλου 33 | Φίλεμα, Ρόμβης 16 | Χοροστάσιον-Residence, Σκουλενίου 
2 Πλατ. Κλαυθμώνος, ΕξΑΡΧΕΙΑ: Αλεξανδρινό, Εμ. Μπενάκη 69α | After Dark, ∆ιδότου 31 | Barbara’s 
Food Company, Εμ. Μπενάκη 63-65 | Cafeina, Κιάφας 6 | Cipollino, ∆ερβενίων 4 | Circus, Ναυαρίνου 11 
| Cookou Food, Θεμιστοκλέους 66 | Decadence, Βουλγαροκτόνου 69 | Ginger Ale, Θεμιστοκλέους 74 | 
Box, Κωλέττη 4 | Κήπος, Εμ. Μπενάκη 87 | Κόκκοι Καφέ, Ασκληπιού 39 | Playhouse, Βαλτετσίου 49 | 
Ρακουμέλ, Εμ. Μπενάκη 71 | Resin, Εμ. Μπενάκη 53, | Underground, Μεταξά 21, | Vox, Αραχώβης 61, | 
ΑΒ, Εμ. Μπενάκη 53, | Γιάντες, Βαλτετσίου 44 | ∆ιπλό, Θεμιστοκλέους 70 | Καφεκούτι, Σόλωνος 123 | 
Μικρό Καφέ, Αραχώβης 38 | Ποδήλατο, Θεμιστοκλέους 48Α | Πωλείται, Κωλέττη 9 | Τραλαλά, Ασκληπι-
ού 45 | Χάρτες, Βαλτετσίου 35, ΝΕΑΠολη: Τραμ, Μαυρομιχάλη 168, AMΠΕλοΚηΠοΙ: Braf, ∆ουκίσσης 
Πλακεντίας 122 | Επί της Πανόρμου, Πανόρμου 115 | Fridays, Λ. Κηφισίας & Λ. Αλεξάνδρας | Μarabou, 
Πανόρμου 113 | Santa Botella, Πανόρμου 115Α | Ginger, ∆ορυλαίου 10 - 10, Πλ. Μαβίλη | Sutsu, 
∆. Σούτσου 7, Πλ. Μαβίλη, ΑΝω ΠΑΤηΣΙΑ: Καφεΐνο, Γαβρηλίδου 8, ΚολωΝΑΚΙ: Fridays, Νεοφύτου 
Βάμβα 2 | Mommy, ∆ελφών 4 | Tribecca, Σκουφά 44 | Εν ∆ελφοίς, ∆ελφών 5 | Σκουφάκι, Σκουφά 47 
- 49, KOYKAKI: Tiki, Φαλήρου 15, Μακρυγιάννη | Μικρό Μουσικό Θέατρο, Βεΐκου 33, ΜοΝΑΣΤηΡΑΚΙ: 
Kinky, Αβραμιώτου 6 - 8 | Το Κουτί, Ανδριανού 23 | Μαύρη Γάτα, Αβραμιώτου 6 - 8 | Trova, Βλαχάβα 
9 & Αθηνάς, ΘηΣΕΙο: Αψέντι, Ηρακλειδών 19 | Εν Αθήναις, Ηρακλειδών 12 | Inotheka, πλ. Αβυσση-
νίας 3 | Καφενείο Θησείο, Ακάμαντος 2 | Μορφή, Ηρακλειδών 36 | Stavlos, Ηρακλειδών 10 | Τατατά, 
Ηρακλειδών 30, ΠΕΙΡΑΙωΣ: Bios, Πειραιώς 84, ΨΥΡΡη: Αλχημιστής, Χριστοκοπίδου 3 & Καραϊσκάκη | 
Αρόδον, Μιαούλη 22 | Άσπρο καφέ, Αριστοφάνους 4  | Άστρον, Τάκη 3 | Θηρίο, Λεπενιώτου 1 | Godzilla, 
Ρήγα Παλαμήδου 5 | Guru Bar, Πλ. Θεάτρου 10 | Loop, Πλ. Αγ. Ασωμάτων 3 | One Happy Cloud, Αρι-
στοφάνους 12 | Soul, Ευριπίδου 65 | Spirit, Μιαούλη 13 | Yoga Bala, Ρήγα Παλαμήδου 5 - 7 | Ψύρρα, 
Μιαούλη 19 | Vanes, Αισώπου & Μυκόνου 13, ΓΚΑζΙ: Γκαζάκι, Τριπτολέμου 31 | Fantaseed, Τριπτολέμου 
8 | The Hive, Τριπτολέμου 34 & Βουτάδων | Hoχton, Boυτάδων 42 | Κ44, Kωνσταντινουπόλεως 44 
| Mad, Περσεφόνης 53 | Mamaca's, Περσεφόνης 41 | Micraasia, Κωνσταντινουπόλεως 70 | Νηπιαγω-
γείο, Κλεάνθους 8 | π, Ευπατριδών 7 | Tapas, Τριπτολέμου 44, KEΡΑΜΕΙΚοΣ: Nixon, Αγησιλάου, 61β, 
ΙλΙΣΙΑ: Gush, Ίωνος ∆ραγούμη 58, ΚΑΙΣΑΡΙΑΝη: Μέλι, Εθνικής Αντιστάσεως 4, ΠΑΓΚΡΑΤΙ: Μπρίκι, 
Φρύνης 18 | Fridays, Υμηττού 110, Εμπ. Κέντρο Millennium, ΠΕΙΡΑΙΑΣ: Lemon, Ακτή Θεμιστοκλέους 
154 | Un mundo, Υψηλάντου 176, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ: Sempre, Σαρανταπόρου 51, ΚΑλλΙΘΕΑ: Sine Qua Non, 
Aλεξάνδρου Πάντου 10, ΦΙλοΘΕη: Παλιά Αγορά, Κεχαγιά 26 & Μάρκου Ρενιέρη, ΧΑλΑΝδΡΙ: Blue bar, 
Μεσολογγίου 8, Κεντρική Πλατ. Χαλανδρίου ΚΕΦΑλΑΡΙ: Αίγλη, Πλατ. Κεφαλαρίου, καταστήµατα 
ΚΕΝΤΡο: Prime Timers, Ερμού 99 | Σόλωνος Records, Καπλανών 14 | Wave, Ερμού & Νίκης 3 | Ticket 
Point, Ακαδημίας & Γενναδίου 3, ΕξΑΡΧΕΙΑ: Buy or Die, Θεμιστοκλέους 68 | Clipart, Μπόταση 6 | 
Guest List, Θεμιστοκλέους 48 | Spindle, ∆ιδότου 49 | Υesterday’s Bread, Καλλιδρομίου 67-69 | Vinyl 
microstore, ∆ιδότου 34, ΑΜΠΕλοΚηΠοΙ: Paloma Negra, ∆ορυλαίου 2 & Βασ. Σοφίας, Πλ. Μαβίλη, 
ΚΥΨΕλη: Μουσικόπολις, Κυψέλης 83, ΚολωΝΑΚΙ: Antonios Markos, Σκουφά 21 | Cake, Ηροδότου 13 
| Catalogue, ∆ημοκρίτου 24 | Energie, Σκουφά 29 | .Lak, Σκουφά 10 | Lilly Pouta, Μαραζλή 37 | Nine 
Below, Τσακάλωφ 16 | Rere Papa Σκουφά 62 | Ropa Lavada, Σόλωνος 42 | Underground, Σκουφά 35, 
ΜοΝΑΣΤηΡΑΚΙ: Carnaby Street, Ερμού 99 & Νορμανού | Mr. Vinylios, Ηφαίστου 24 | Prime Timers, 
Ηφαίστου 12 | Red Light District, Ερμού 109, ΨΥΡΡη: Central Hair Company, Ρήγα Παλαμήδου 3 | 
Clipart, Ερμού 100 | Epidemic, Αγ. Αναργύρων 5 | Eye Worry, Καραϊσκάκη 1 & Ερμού | Mofu, Σαρρή 28 
| Occhi, Σαρρή 35 | Oh! My Ark, Αγίας Θέκλας 16 | Formika, Παλλάδος 9, ΑΝω ΠΕΤΡΑλωΝΑ: Loopsnoo 
Records, Αχαιών 24, ΠΑΓΚΡΑΤΙ: Madness Store, Φρύνης 31 & ∆αμάρεως | Prime Timers, Φρύνης & 
∆αμάρεως, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝη: Prime Timers, Ελ. Βενιζέλου 34 | Record House, Ομήρου 46, ΠΕΙΡΑΙΑΣ: 
Sneaker Store, Σωτήρος ∆ιός 23 | Prime Timers, Ανδρούτσου 174Α, ΚοΡΥδΑλλοΣ: Prime Timers, Τα-
ξιαρχών 67, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ: Prime Timers, Σαρανταπόρου 43, ΓλΥΦΑδΑ: 11, Κύπρου 11 | .Lak, Α. Μεταξά 
24-26 | Prime Timers, Αρτέμιδος 1, Πλ. Εσπερίδων | Prime Timers, ∆ούσμανη 26, XAλΑΝδΡΙ: Prime 
Timers, Αγίας Παρασκευής 3-7, ΜΑΡοΥΣΙ: Prime Timers, Β. Σοφίας 41, ΚηΦΙΣΙΑ: Switch, Κυριαζή 6-
8, βιβλιοπωλεία ΚΕΝΤΡο: Ελευθερουδάκης, Πανεπιστημίου 17, | Εν Αθήναις, Μαυροκορδάτου 9 | 
Πολιτεία, Ασκληπιού 3 | International Press & Books, Πανεπιστημίου 73, ΕξΑΡΧΕΙΑ: Παπασωτηρίου, 
Στουρνάρη 35 | Πρωτοπορία, Γραβιάς 3 - 5, ΚολωΝΑΚΙ: Κoan-Τaschen, Σκουφά 64, ΘηΣΕΙο: Λεμόνι, 
Ηρακλειδών 22, ΜΕΤΑξοΥΡΓΕΙο: Futura, Βίκτωρος Ουγκώ 15, ζωΓΡΑΦοΥ: Βιβλιόσημο, Γεωργ. Ζω-
γράφου 8, ΠΕΙΡΑΙΑΣ: Underground, Kαραολή & ∆ημητρίου 56, ΚηΦΙΣΙΑ: Ελευθερουδάκης, Κηφισίας 
268 | Παπασωτηρίου, Κολοκοτρώνη 10, ΜΑΡοΥΣΙ: Fnac, Εμπορικό Κέντρο The Mall, Α. Παπανδρέου 
35, σινεµά ΚΕΝΤΡο: Άστυ, Κοραή 4, ΦΙξ: Μικρόκοσμος, Λεωφ. Συγγρού 106, ΝΕΑΠολη: Αλφαβίλ, 
Μαυρομιχάλη 168, ΚΥΨΕλη: Τριανόν Film Center, Kοδριγκτώνος 21 (Πατησίων 101), σχολές ΚΕΝΤΡο: 
Σ.Α.Ε., Νίκης 28, ΝΕΑΠολη: Βακαλό, Λάμπρου Κατσώνη 26, ΜοΥΣΕΙο: Ι.Ι.Ε.Κ. ∆έλτα, Ρεθύμνου 3, 
ΨΥΡΡη: Akto, Κραναού 3 | Ι.I.E.K. MOKUME, Αγ. ∆ημητρίου 11, ζωΓΡΑΦοΥ: Focus, Παπάγου 112, 
ΠΕΙΡΑΙωΣ: ΑΣΚΤ, Πειραιώς 256 | Dance Cultural Centre, Πειραιώς 76, ΥΜηΤΤοΣ: Leica, Υμηττού 243 
χώροι τέχνης ΚΕΝΤΡο: AMP, Επικούρου 26 & Κορίνης 4 | The apartment, Βουλής 21 | Καππάτος 
Αίθουσα Τέχνης, Αγ. Ειρήνης 6 & Αθηνάς | Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Βασ. Σοφίας & Κόκ-
καλη 1, ΕξΑΡΧΕΙΑ: Cheap Art, Θεμιστοκλέους & Α. Μεταξά 25 | Manifactura, Ζωοδόχου Πηγής 29, 
ΝΕΑΠολη: Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Ιλεάνα Τούντα, Αρματολών & Κλεφτών 48 | Φούρνος Κέντρο για 
τον Ψηφιακό Πολιτισμό, Μαυρομιχάλη 168, Πλ. ΒΙΚΤωΡΙΑΣ: Ηώς, Χέυδεν 38Α, ΚολωΝΑΚΙ: Millefiori 
Art Space, Χάρητος 29 | Καλφαγιάν, Καψάλη 6, ΘηΣΕΙο: Bernier / Eliades, Επταχάλκου 11 | Ελένη 
Κορωναίου, Μητσαίων 5 - 7 | Herakleidon, Experience in Visual Arts, Ηρακλειδών 16, ΜΕΤΑξοΥΡΓΕΙο: 
Gazon Rouge, Βίκτωρος Ουγκώ 15, ΨΥΡΡη: a.antonopoulou.art, Αριστοφάνους 20 | Art Tower Agora, 
Αρμοδίου 10, Βαρβάκειος Πλατεία | Batagianni Gallery, Αγ. Αναργύρων 20 | Gallery + Lab, Σαχτούρη 1 
- 3 | The Breeder, Ευμορφοπούλου 6 | Xippas Gallery, Σοφοκλέους 53∆ | Α.∆., Παλλάδος 3 | Μικρό Πο-
λυτεχνείο, πλ. Ασωμάτων 7 | E31, Ευριπίδου 31 ΚολωΝοΣ: Επί Κολωνώ, Ναυπλίου 12, ΠΕΤΡοΥΠολη: 
Πνευματικό Κέντρο ∆ήμου Πετρούπολης, Μπουμπουλίνας 59 & Αθανάσιου ∆ιάκου, ΠΑΓΚΡΑΤΙ: Το Μήλο 
Τεχνοχώρος, Αμύντα 11, ΝΕΑ ΙωΝΙΑ: B.I.G., Τραπεζούντος 44 | Ίδρυμα ∆ΕΣΤΕ, Ε. Παππά & Φιλελλήνων 
| Prime Timers, Ελ. Βενιζέλου 28

ΘΕΣΣΑλοΝΙΚη καταστήµατα: Joint, Αγίας Σοφίας 1 | Prime Timers, Κούσκουρα 5, χώροι τέχνης: TinT, 
Χρυσ. Σμύρνης 13, ΚΡηΤη Τεχνόπολις, Ανδρ. Παπανδρέου 116, Ηράκλειο (Αμμουδάρα), ΜΥΚοΝοΣ 
Εφημερίδες Gallery, Πέτρου ∆ρακοπούλου 4, λοΥΤΡΑΚΙ Lemon, Περιάνδρου 11, ΝΑΥΠλΙο Obbi foto 
gallery, Αντωνοπούλου 6, ΧΙοΣ Áßèïõóá ôÝ÷íçò Êáëëéüðç, Ãåùñã. ÌïõôÜöç 4 | Βιβλιοπωλείο Πάπυρος, 
Απλωταριάς 42-44, ΧΑλΚΙδΑ Azul, Άγιος Νικόλαος, Μπούρτζι

τεύχος.35 / σεπτέμβριος 08 / μηνιαία δωρεάν έκδοση
Εξώφυλλο: The Callas (λεπτομέρεια έργου) 

διευθυντής: Άρης Ιωνάς 
διευθυντής σύνταξης: Λάκης Ιωνάς
Υπεύθυνος ύλης: Αντρέας Κίκηρας                           
Σχεδιασµός: Άντα Θεοδωρακάκη, Ειρήνη Ζωγράφου
δηµιουργικό: ∆ιονυσία Μποσμή
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Γιάννης Τσιούλης
διεύθυνση διαφήµισης: The Studio (art projects)
Υπεύθυνη διαφήµισης: Χριστίνα Ροδοπούλου
Direct market: Ηλέκτρα Καλαϊτζάκη, Λευτέρης Καλτσάς

Συντάκτες

VeLVet morningS Λάκης & Άρης Ιωνάς

firSt we take atHenS Νατάσα Χτενά

camera Άκης Καπράνος, Αντρέας Κίκηρας, Νατάσα Χτενά

LeVer De riDeaU Νάντια ∆ρακούλα

DecaDance Nadiezda Stroutskova

b-SiDeS ∆ημήτρης Βόγλης, Γιάγκος Κολιοπάνος, Νίκος Λιάσκας, 
Μάκης Μηλάτος, Οδυσσέας Νικητιανός, Γιάννης Τσιούλης

DigitaL cULtS ∆άφνη ∆ραγώνα

Size Asako Masunouchi, Μηνάς Μηνατσής

art Νάντια Αργυροπούλου, Θεοδώρα Μαλάμου

arcHitectUre Ανδρέας Αγγελιδάκης

comicS Τάσος Παπαϊωάννου

bookS Βασιλική Πέτσα

forkS anD kniVeS Γιάννης Τσιούλης, Φώτης Βαλλάτος

footbaLL iS Life Αντρέας Κίκηρας

zeppeLin Σώτη Τριανταφύλλου

my Space wHore Νατάσα Χτενά

Συνεργάτες
Paul Bennett, Κωνσταντίνος ∆αγριτζίκος, Ξένια Καλπακτσόγλου, 
Χριστόφορος Μαρίνος, Μάριος Μπουμπής, Ηλίας Παπαζαχαρίας, 
Μάρθα Παπαθανασίου, Dr. Faux

Fashion

concept: Photoharrie StyLing: Άννυ Χασομέρη 
Βοηθoς StyLing: Μαριανίνα Σέττα

Φωτογράφοι: Άγγελος Καλτσής, Παντελής Ροπόκης

Έκδοση 
The Studio (art projects), 
Μιλτιάδου 17, 4ος όροφος, 105 60 Αθήνα
Τ / F: 210 3314 923
info@velvetmagazine.gr
www.velvetmagazine.gr
www.myspace.com/velvetmagazine

Παραγωγή: Multimedia A.E.

Amy Gunther, Jason Lee & Giovanni Ribisi 
in “A Superlative Day“. See the whole photo 
series in the palm / pocket sized WeSC 
winter catalogue 2008.

www.wesc.com
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«∆ε γουστάρω, δε μ’ αρέσει αυτό το πράγμα, το θεωρώ υποκρισία!» 
ακούω κάποιον να κρίνει επάνω σε συζήτηση τη ζωή ως part time 
punk. Ενδοδερμικός θυμός, μόστρα ή απόγνωση;

Πώς γράφεται η συγκίνηση; Ποιές οι λέξεις που την περιγράφουν; 
Υπάρχουν άραγες συγκεκριμένοι μέθοδοι και τεχνάσματα; Ακούω 
Μόνικα. Ξανά και ξανά και ξανά. Κι ανατριχιάζω. Ξανά και ξανά 
και ξανά. Πώς είναι δυνατόν αυτή η κοπέλα, «πιτσιρίκα» όπως 
την αποκαλούν, να έχει μέσα της τόση μελαγχολία, τόσο πόνο, 
τόση ζωή, ποιος της έχει χαρίσει τη δύναμη ν’ αναστατώνει, να 
σηκώνει, να ρίχνει, να διαλύει, τόσο «εύκολα», από την πήξη 
στην τήξη, και αντίστροφα...

Εν αρχή ην το θέλω.

Πλατεία Μαβίλη, ∆εκαπενταύγουστος. Όλα γύρω μας κλειστά, φώτα 
κλειστά, άνθρωποι χαμένοι, καμμένοι, τελειωμένοι, τρελοί, ρακέν-
δυτοι, μετανάστες γύρω μας, το συντριβάνι κλείνει κι αυτό λίγο μετά 
την άφιξή μας, τι μαλακία. Συζητάμε για το καλοκαίρι, τις ανησυ-
χίες μας, τη δουλειά μας, τα μελλοντικά μας σχέδια, την τέχνη, το 
«δήθεν», τους γκόμενους, τις γκόμενες, τους Mary and The Boy, 
την Κωνσταντινούπολη, τους «Χωρίς Περιδέραιο», την Αθήνα, την 
αρχιτεκτονική της, την καλλιτεχνική «σκηνή» και τα projects της, 
τις εκθέσεις, τη video-art και μ’ αρεσει που μιλάμε, που συνεννοού-
μαστε, ειλικρινά γουστάρω. Αυτή τη στιγμή, όμως, είναι δυόμισι το 
πρωί -θέλω απλά να σκύψω και να-

Μετρό Αιγάλεω, 2 π.μ., περιμένει 
λεωφορείο ακουμπισμένη σε λερωμένη 
διαφημιστική ταμπέλα:

What’s your name?
Are you Greek?
Do you live here or nearby?
How you make a living here?
You’re beautiful. Many men tell you 
that?
Have you ever been with a black man?
Would you go with a black man?
Do you want to see Africa?
I’ll show you Africa.

A simple country girl
Σηκώνεται να πάει στην κουζίνα και σκύβει να μαζέψει από το πάτωμα, γεμάτο λεκέδες από
 χυμούς, καφέδες, γάλατα κι αποφάγια, ένα μάυρο φανελάκι απ’ αυτά με την δαντέλα γύρω
 απ’ το στήθος και το γελοίο φιογκάκι στην κορυφή, σκαλώνει σε κάτι «table books», όπως
 αδίκως τα αποκαλούνε, σκοντάφτει, το φρέσκο πεντικιούρ πάει κατά διαόλου. Μυρίζει 
σπέρμα και ιδρώτα. Λάθος σπέρμα, λάθος ιδρώτα. Έτσι πάει. (Πάει;)



Μυρίζει ιδρώτας, ιδρώτας και σκληρή 
δουλειά. Μεγάλο ρίσκο να μην ξέρεις τι 
λογής φρούτο φορτώνεις, και τι φορτώ-
νει εσένα. Επάγγελμα: ταξιτζής. Στάση; 
«Πού ‘σαι ρε Ελλάδα με τες διακοπέςςςς 
σου..!». Ο κυριούλης με το τιμόνι στο 
χέρι μιλά για την τιμή του πετρελαίου 
στο Ιράν και το road trip του κολλητού 
του στο Πεκίνο. Εκείνη προσπαθεί να 
συζητήσει, αλλά δεν της το επιτρέπει. 
Μόνος του ρωτά, μόνος απαντά (deja 
vu). «Άκουσέ με τι σου λέω». Μπρος της 
ξετυλίγεται νοητός κατάλογος με όλα τα 
στόματα που έχει ακούσει να ξεστομίζουν 
τις πέντε παραπάνω λέξεις. Γιατί ρε φίλε;
∆ύο μέρες αργότερα, σε παρεμφερές 
όχημα: «Αν καπνίζεις μπορείς ν’ ανοίξεις 
τσιγάρο». Ευχαριστώ, δεν καπνίζω. 
«Επειδή εγώ πίνω (το τραβάει αυτό), γι’ 
αυτό σου λέω». 

«Τα μεταξωτά βρακιά θέλουν κι επιδέξι-
ους κώλους κορίτσι μου». Θυμάμαι τον 
πατέρα μου, όταν μου το είπε πρώτη 
φορά, ήμουν μικρή, οκτώ ή εννιά χρονών 
το πολύ. Μου πήρε 12 ολόκληρα χρόνια 
να πιάσω το νόημα, δεν εκπλήσσομαι που 
εσύ απέτυχες, παρεξήγησες, κολάστηκες.

Θοδωρής Κολοβός 
Με μια βαλίτσα στο χέρι και σε συνεχή κίνηση, ο 
Θοδωρής Κολοβός ετοιμάζει από την Αθήνα τη διε-
θνή εκδοχή του περιοδικού Mother, και επιμελείται 
την Έκθεση Spectral Mother, για την γκαλερί AMP. 
Interesting stuff for a change.

Τι σε εµπνέει;
 Νομίζω πως η έμπνευση είναι κάτι μπανάλ και γι’ αυτό έχω δια-
λέξει να κάνω πράγματα που δεν απαιτούν έμπνευση. Μου αρέσει 
πολύ η ανάλυση αντίθετα, η οποία δεν χρειάζεται έμπνευση, χρει-
άζεται εκπαίδευση, δηλαδή τριβή και παίδεμα. Εκλογίκευση ίσως; 
Μου αρέσει η εκλογίκευση.

Τι σηµαίνει Mother; Για σένα, αλλά και σαν τίτλος.
Είναι η αρχή, το ξεκίνημα, η μηχανή. Το περιοδικό έχει μια ψυχα-
ναλυτική προσέγγιση στον τρόπο που μεταδίδει τις πληροφορίες. 
Η μητέρα και ο τρόπος που σχετίζεται με κάθε είδους ψυχολογική 
θεωρία με βοήθησε να δημιουργήσω το πλαίσιο. Κατά τους θεωρη-
τικούς στην ψυχολογία τη μαμά σου την λατρεύεις, αλλά θέλεις να 
της κάνεις κακό παράλληλα, χτίζοντας τη σχέση σου με τις δυνάμεις 
και τις αδυναμίες. Αυτά τα δύο στοιχεία περιγράφουν πολύ καλά 
τη δημιουργική διαδικασία, που είναι μπρος-πίσω, άμυνα-επίθεση. 
Είναι σαν sexual intercourse. 

Πρόκειται να επιµεληθείς την έκθεση “Spectral Mother” στην 
γκαλερί AMP. Τι προσόντα πιστεύεις πως πρέπει να έχει κάποιος 
για να αναλάβει τον ρόλο της επιµέλειας µιας έκθεσης;
Πρέπει να είναι σωστά δικτυωμένος, δηλαδή να μπορεί να έχει μια 
πολύ καλή -ιδανικά προσωπική- αντίληψη για το τι συμβαίνει στην τέ-
χνη παγκοσμίως. Να ξέρει τι σημαίνει καλλιτέχνης στο Brooklyn και τι 
στο Πεκίνο, από πρώτο χέρι. Θα πρέπει να έχει μια στοιχειώδη γνώση 
γύρω από την ιστορία της κάθε κοινωνίας, ώστε να ξέρει για τι πράγμα 
μιλάει, και να είναι απολύτως ειλικρινής. Και τέλος, να μην παγιδεύε-
ται στο πώς πρέπει να είναι μια έκθεση, αλλά στο τι έχει να πει ο ίδιος. 

Υπάρχει κάτι ανεκτίµητο σχετικά µε την ανθρώπινη συµπεριφο-
ρά που να σου έχει διδάξει η δουλειά σου;
Η δουλειά μου στη Νέα Υόρκη συγκεκριμένα, με έχει βοηθήσει να 
καταλαβαίνω τα μεγέθη. Τι είναι μεγάλο, τι είναι μικρό, τι έχει και 
τι δεν έχει πραγματική σημασία. Και βεβαίως το πόσο σημαντικός 
είναι ο κώδικας της επικοινωνίας για την οποιαδήποτε είδους μεθό-
δευση. Τα τελευταία χρόνια βλέπω την ανθρώπινη ανασφάλεια και 
την ειλικρίνεια να αποκτούν ιδιότητες ισχύος.

 audibleviewable.com
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αναλογικά, μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία στην ιστο-
ρία της έβδομης τέχνης καθώς η αθάνατη Λίντα Λά-
βλεϊς εντυπωσίαζε με τις επι-
δόσεις της στο στοματικό σεξ, 
οι Times εκθείαζαν το φιλμ και 
η βιομηχανία του πορνό έμοια-
ζε έτοιμη να εισβάλει στο χώρο 
του mainstream –κάτι που δεν 
έμελλε να συμβεί. Όσο πάντως και να έσκουζαν οι φε-
μινίστριες της εποχής, το Βαθύ Λαρύγγι δεν ήταν απλά 
ένα κινηματογραφικό αξιοπερίεργο, αλλά ένα κοινωνικό 
φαινόμενο. Ένα μήνυμα σεξουαλικής απελευθέρωσης, κα-
τάρριψης των ταμπού και των μικροαστικών συμβάσεων. 
Που, όπως όλα τα όνειρα, κράτησε λίγο.
Έκανε βέβαια και το πέρασμά του από την Ελλάδα. Ο ∆ημή-
τρης Κολιοδήμος γράφει στο βιβλίο «Αυστηρώς ακατάλλη-
λον» που επιμελήθηκε ο Άρης ∆ημητρίου: «Μέχρι τα μέσα 
του 1973 είχαν ήδη δημιουργηθεί οι σταρ και οι στάρλετ του 
είδους και είχαν κάνει την εμφάνισή τους όλοι σχεδόν οι δημι-
ουργοί του: σκηνοθέτες και παραγωγοί, αλλά και σεναριογρά-
φοι και διευθυντές φωτογραφίας. Η Μόνα Λίζα Αρμπί, η Πάρη 
Βασιλάκη, η Ναταλί ∆ανίκα, η Ντόρα ∆ούμα, η Ρένα Κοσμίδου, 
η Βίκυ Κωνσταντινίδου, η Έφη Πλούμπη, η Σαμάνθα Ρωμανού, 
η Νατάσα Φοβάκη, η Νίκη Φωκά, η Ιωάννα Χαραμάκη από τις 
γυναίκες, ο Λευτέρης Γυφτόπουλος, ο Παύλος Λιάρος, ο Αντώνης 
Λιώτσης, ο Χάρης Μπρούμελ, ο Χρήστος Νομικός, ο Γιώργος Στρα-
τηγάκης, ο Χάρης Τρύφωνας, ο Νίκος Τσαχιρίδης από τους άνδρες 
είναι οι σταρ. Η Γκιζέλα Ντάλι, η Τίνα Σπάθη και η Άννα Φόνσου, 
μαζί με τον Κώστα Γκουσγκούνη είναι οι σούπερσταρ, ενώ η παρου-
σία της Ελένης Ανουσάκη, του Γιάννη Αργύρη, του Φαίδωνα Γεωργί-
τση, του Λυκούργου Καλλέργη, του Ανδρέα Μπάρκουλη, της Έλενας 
Ναθαναήλ και της ∆ώρας Σιτζάνη δεν περνά καθόλου, μα καθόλου 
απαρατήρητη. Μάλιστα, οι δύο απ’ αυτούς, ο Κώστας Γκουσγκούνης 
και η Τίνα Σπάθη, ήταν κάτι σαν λαϊκοί ήρωες». 
Τα τσοντάδικα σήμερα έχουν πεθάνει –μόνο δυο-τρία εξ αυτών υπάρ-
χουν στο κέντρο της Αθήνας, προσφέροντας χαλάρωση στους μετα-
νάστες των εκεί ghetto. Η βιομηχανία του πορνο-θεάματος συνεχί-
ζει όμως να αποφέρει τρελά κέρδη στους παραγωγούς της, όχι όμως 
σε κινηματογραφικές αίθουσες. Η είσοδος του βίντεο, βλέπετε, ήταν 
αρκετή για να το εξαφανίσει: ο θεατής προτιμούσε να βλέπει τέτοια 
«θεάματα» στην ασφάλεια του δωματίου του, μόνος του, παρά με τη 
συνοδεία ομοϊδεατών του.
Η συνεχής προβολή του σεξ όμως οδήγησε τελικά στην πλήρη απενοχο-
ποίηση της τσόντας. Κάτι οι διαφημιστικές ρεκλάμες που, πολλές φορές, 
προκαλούν ατυχήματα στους δρόμους με τις κορμάρες που απεικονίζουν, 
κάτι η έλευση των φτηνών οπτικοακουστικών συσκευών (αδύνατο να υπο-
λογιστεί ο αριθμός των porno που γυρίζονται κάθε μέρα με κάμερες κινη-
τού τηλεφώνου!), το porno έγινε κομμάτι της σύγχρονης κουλτούρας μας 
και πανέμορφες γυναίκες ποζάρουν σε εξώφυλλα dvd που πωλούνται στα 
περίπτερα, με τα πόδια τους ορθάνοιχτα μπροστά σε εκστασιασμένους έφη-
βους και αδιάφορους ενήλικες. ∆εν θα έπρεπε λοιπόν να μας εκπλήσσει η 
πρόσφατη δημοτικότητά του. Ας αναλογιστούμε καλύτερα αν (και πώς) αυτό 
θα μπορούσε να κάνει καλύτερη τη ζωή μας.

Πορνογραφία: «Η σεξουαλικά ρητή απεικόνιση των προσώπων, των 
λέξεων και των εικόνων, που δημιουργούνται με το στόχο της σεξου-
αλικής διέγερσης εκ μέρους του καταναλωτή τους» (ο ορισμός από 
την Εγκυκλοπαίδεια της Ηθικής του Van De Beer). Για τις φανατικές 
φεμινίστριες των 70s η πορνογραφία ήταν άλλη μια μορφή εξουσίας, 
άλλος ένας μηχανισμός καταπίεσης. Το πορνό αποκτηνώνει τις γυναί-
κες, έλεγαν, και οι άνδρες μαθαίνουν μέσα από αυτό να συμπεριφέρο-
νται στις γυναίκες ως αντικείμενα. Κάποιες το λένε ακόμη και σήμερα!
Το σεξ όμως (και δη το φιλμογραφημένο σεξ) δεν είναι απαραίτητα βί-
αιο. Μπορεί να είναι εποικοδομητικό ή καταστρεπτικό, ηθικό ή ανήθικο 
και, ως μέσο επικοινωνίας, μπορεί να «στείλει» μηνύματα τόσο διαφορε-
τικά όσο η ζωή και ο θάνατος.
Ο ερωτισμός όμως ριζοβολά στην εμπαθή αγάπη, τουτέστιν στην ιδέα της 
θετικής επιλογής, της ελεύθερης θέλησης, της επιθυμίας για ένα ιδιαίτερο 
πρόσωπο, ενώ η «πορνογραφία» βρίσκει τη ρίζα της στο “porno”, την 
εκπόρνευση δηλαδή, ενημερώνοντάς μας έτσι ότι το ζήτημα δεν είναι η 
αμοιβαία αγάπη αλλά η κυριαρχία, είτε έναντι των ανδρών είτε έναντι των 
γυναικών. Κυριαρχία όμως που γίνεται «παιχνίδι» στα χέρια των ικανότατων 
πρωταγωνιστών, με τους ρόλους να αντιστρέφονται πολλές φορές και μέσα 
στην ίδια ταινία. Εν ολίγοις, όσο μαθαίνουν οι άντρες να «χρησιμοποιούν» 
τις γυναίκες μέσω των πορνό, τόσο γουστάρουν και να «χρησιμοποιούνται». 
Και για να το πω πιο χοντρά, αν το σινεμά έμαθε στους ανθρώπους πώς να 
φιλάνε (σκεφτείτε καλά πριν αντιδράσετε σ’ αυτό που μόλις διαβάσατε!), ε, 
πώς να το κάνουμε, τους έδωσε και έναν σεξουαλικό τυφλοσούρτη!
Η αλήθεια βέβαια είναι ότι το taboo status της πορνογραφίας παρέμενε ακλό-
νητο εδώ και πολύ καιρό. Έχουν περάσει τριάντα χρόνια από την έξοδο του 
Deep Throat στις αίθουσες και, για μερικούς από εμάς, ακόμη και σήμερα ένα 
πέος εν στύσει είναι πιο «επικίνδυνο» από δέκα ζουμερά ξεκοιλιάσματα. Υπήρξε 
όμως μια μικρή περίοδος που αυτό το κατεστημένο έμοιαζε σαθρό: Το Βαθύ 
Λαρύγγι γυρίστηκε σε λιγότερο από μία εβδομάδα, στοίχισε 25.000 δολάρια και 
απέφερε κέρδη 600 εκατομμυρίων, μετατρέποντάς το από μια απλή τσόντα στην, 

ΠΟΡΝΟ 
το νέο trend
ή αλλιΩς, πΩς ΕγινΕ μοδα η καΒλα του Ενος.

Πριν μπει καλά-καλά ο Σεπτέμβριος, διέρρευσαν οι φήμες για τα νέα ερωτικά Φεστιβάλ 
Κινηματογράφου που θα διοργανωθούν φέτος στην Αθήνα –ένα νέο gay & lesbian fest 
και ένα ονόματι “Erotica” με τη χορηγία γνωστής εφημερίδας έρχονται να προστεθούν 
στα ήδη υπάρχοντα, υπογραμμίζοντας έντονα την δημοτικότητα του είδους (και) στη χώρα 
μας. Τι άλλαξε; Τα πορνό συνήθως τα απολαμβάναμε στα «κρυφά» (είτε τρυπώνοντας σε 
τσοντάδικα προσέχοντας να μη μας δουν, είτε νοικιάζοντάς τα για αυστηρώς «ιδιωτική» 
προβολή). Αλλά ας πιάσουμε το θέμα απο την αρχή.

Ο Dr. Faux ψάχνει στη  
συλλογή του και προτείνει 
τη βιντεοκασέτα του μήνα:

Leg aDDict 2
Ενδιαφέρον σίκουελ, με αρκετές 
ευχάριστες στιγμές, δυστυχώς όμως 
δίχως ανατροπές, σκηνοθετημένο με 
νεύρο, οφείλω να ομολογήσω, από 
τον Γκρεγκ Σεντάουρο. Δεν είναι να 
τον κακολογείς τον Γκρεγκ, από τη 
στιγμή που οι παραγωγοί θέλησαν 
να εκμεταλλευτούν το ποτάμι από τις 
εισπράξεις του #1 και του ζήτησαν να 
γυρίσει το #2 κυριολεκτικά στο πόδι. 
Παρόλα αυτά, η γενική τιμιότητα των 
προθέσεών του έβγαλε ένα αποτέλεσμα 
που περπάτησε: δεν θα κάτσω τώρα 
να λέω  εάν ο Τόμι Σάι είναι ο νέος 
Μάικ Ρέιντζερ ή η Ντέμπι Γουάιτ στέκει 
αντάξια της Μπάρμπρα Σκοτ, μακριά 
από μένα αυτές οι κενολογίες, το θέμα 
είναι ότι η δουλειά έγινε και τώρα δε 
χορταίνω ν’ ακούω το αριστουργηματικό 
σάουντρακ του Ζιλ Μπαρτέλεμι (πώς τα 
κατάφερε πάλι αυτός ο μούλος;)

Σενάριο: Κρις Κάνον
Σκηνοθεσία: Γκρεγκ Σεντάουρο
Πρωταγωνιστούν: Τόμι Σάι, Ντέμπι Γουάιτ, 
Βιρτζινί Παντέρα, Κίρα Μπλανκ      P
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EχουΝ ΠΕΡAΣΕΙ ΤΡΙAΝΤΑ χΡOΝΙΑ ΑΠO ΤΗΝ EξοΔο Του DEEp 
ThrOAT ΣΤΙΣ ΑIθουΣΕΣ ΚΑΙ ΑΚOΜΗ ΚΑΙ ΣhΜΕΡΑ EΝΑ ΠEοΣ 
ΕΝ ΣΤYΣΕΙ ΕIΝΑΙ ΠΙο “ΕΠΙΚIΝΔυΝο” ΑΠO ΔEΚΑ ΖουΜΕΡA 
ξΕΚοΙλΙAΣΜΑΤΑ
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Και κάπου εκεί ανάμεσα σε μικρούς και 
μεγάλους δημιουργούς η δική μας Γκρα-
τσιέλλα Κανέλλου, η οποία τρία χρόνια 
μετά τo απαραίτητο Approaching of the 
Hour αποφάσισε να αφοσιωθεί σ’ ένα 
εγχείρημα ακόμη πιο επίπονο και ριψοκίν-
δυνο από το προηγούμενο, αλλά και πιο 
φιλόδοξο και, ίσως, ρομαντικό: το Velvet 
Bus. «Συχνά εμείς οι άνθρωποι θάβουμε 
τα θέλω μας βαθιά μέσα μας, σε ένα καλά 
κρυμμένο σημείο του μυαλού μας που 
ονομάζουμε υποσυνείδητο», είχε πει πριν 
καιρό. Τι γίνεται όμως όταν η επιθυμία 
εξελιχθεί σε ανάγκη; 4 συγκροτήματα, 2 
σκηνοθέτες, 3 ηχολήπτες, δημοσιογρά-
φοι, 1 (αξέχαστος!) οδηγός και 48 μπου-
κάλια ρούμι Pampero, ένα λεωφορείο 
γεμάτο αγνώστους ουσιαστικά, παίρνει 
την απόφαση να κυνηγήσει το όνειρο. 
Με ρυθμό, ανθρωπιά και άφθονη τρέλα 
περιγράφει η Γκρατσιέλλα ένα ταξίδι 2350 
χλμ και καταθέτει για μια φορά ακόμη 
ένα δυνατό και πολύχρωμο οπτικοακου-
στικό ντοκουμέντο για τη μουσική που 
τόσο αγαπά. Εξάλλου, λένε, αν κάνεις 
ένα παιδί, τότε στο δεύτερο όλα είναι πιο 
εύκολα! Το Velvet μίλησε μαζί της:

Ποια έχει υπάρξει µέχρι σήµερα η 
µεγαλύτερη πρόκληση γύρω από το 
project;
Αφ’ ενός το χρονικό κομμάτι, υπάρχει 
deadline. Αφ’ ετέρου το να φτιάξω κάτι 
το οποίο θα αφορά και θα μιλήσει στον 
κόσμο που θα το δει. Κάτι το οποίο δεν 
θα απευθύνεται μόνο σε όσους έζησαν 
το velvet bus.

Πιστεύεις πως είναι πράγµατι εφικτό 
να αγγίξει κόσµο που δεν έχει ιδέα 
περί τίνος πρόκειται, ακόµη και 
ανθρώπους που δεν γνωρίζουν ποιοι 
είναι οι Callas και ποιος ο Boy, που 
ίσως δεν γνωρίζουν καν την ύπαρξη 
µιας τέτοιας «σκηνής»;
Το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ ναι μεν 
είναι μουσικό, ναι μεν καταγράφει μια 
περιοδεία με συγκροτήματα ίσως άγνω-
στα σε κάποιον θεατή, αλλά δεν παύει 

να είναι ένα road trip, που πάντα είναι 
κατά τη γνώμη μου μαγικό.

Ποια ήταν η µεγαλύτερη επιθυµία σου 
όταν ξεκίνησες;
Είχα άγχος, ήλπιζα να πάνε όλα καλά με 
τις κάμερες κ.λπ, άγχος με τα τεχνικά, 
δεν μπορούσα να το δω τόσο ρομαντικά 
όταν συνέβαινε. Όταν έφτανε στο τέλος 
του, τότε το είδα πιο ρομαντικά.

Πώς το εννοείς το ροµαντικά;
Ότι είναι αυτό που συμβαίνει τώρα κι εγώ 
είμαι μέρος του, είναι κάτι πολύ ξεχωρι-
στό. Κάτι που ίσως να μην ξαναγίνει.

Υπάρχει κάτι που να σου δίδαξε, κάτι 
καινούργιο, κάποιο σηµείο που να 
σκέφτηκες «Κοίτα να δεις!;!»;
Ίσως το ότι όταν είσαι on the road έτσι 
όπως ήμασταν, ο καθένας μακριά από τη 
ρουτίνα του, χαλαρώνεις με το ταξίδι και 
την αλλαγή παραστάσεων και είναι πολύ 
πιο εύκολο να γνωρίσεις τους ανθρώπους 
που ίσως στην Αθήνα να μην τους έδινες 
την ευκαιρία. ∆εν ξέρω αν βγάζω νόημα... 
Κι επίσης το ότι όταν κάνεις κάτι τόσο 
«μοναδικό», δεν σε κουράζει τίποτα, ούτε 
το κουβάλημα, ούτε η έλλειψη ύπνου...

Τι θα ήθελες ιδανικά να µεταφέρεις, 
να εκφράσεις, να «πεις» µε την ταινία;
Αυτό ακριβώς που συνέβη... με μια τζούρα 
από αυτό που νιώθαμε. Ήταν τόσο δυνατό 
νομίζω σαν εμπειρία και σαν προσπάθεια 
από μόνο του που δε χρειάζονται μεγάλες 
δικές μου πινελιές. Κι άλλωστε έχω πάντα 
το κόλλημα να λέω την αλήθεια, να μην 
τα μοντάρω όπως εγώ θα ήθελα να είναι, 
αλλά όπως όντως ήταν.

Πιστεύεις στην αντικειµενικότητα; 
Εννοώ πως η αλήθεια είναι πολύ 
περίεργος όρος..
Ναι, έχεις δίκιο. Αλλά έχω δει τι μπορεί 
να κάνει το μοντάζ, το άσπρο μαύρο. Την 
προσωπική μου ματιά εννοείται ότι θα 
την περάσω. Αλλά δεν θα ωραιοποιήσω 
κάτι που είναι άσχημο.

«Ανατρεπτικότητα. Ανησυχία. ∆ράση. Αντίδραση. Αναζήτηση. Τόλ-
μη». Ουσιαστικά που περιγράφουν τις φετινές Νύχτες Πρεμιέρας, 
οι οποίες θα αποτελούνται από οχτώ τμήματα και τρία αφιερώμα-
τα, και μάλλον καθόλου άδικα, καθώς και το φετινό πρόγραμμα 
αποδεικνύει γιατί ακριβώς το φθινόπωρο στην πόλη συνδέεται 
τόσο άμεσα, στο μυαλό όλων των διψασμένων, ενημερωμένων και 
τρελαμένων με το σινεμά νέων (και όχι μόνο!), με το Φεστιβάλ 
Κινηματογράφου της Αθήνας. Top πρόγραμμα για άλλη μια φορά, 
από το οποίο ίσως αξίζει να ξεχωρίσει κανείς το ανατρεπτικό έργο 
του Dennis Gansel, Die Welle, έναν καλλιτεχνικό και εμπορικό θρί-
αμβο με τον σοκαριστικά χαρισματικό Juergen Vogel στον πρωτα-
γωνιστικό ρόλο. Επίσης, τα ντοκιμαντέρ Gonzo: The Life and Work 
of Dr. Hunter S. Thompson και The Other side of Istanbul (για τη 
gay κοινότητα της Κωνσταντινούπολης) και βέβαια τα αφιερώματα 
στις πολυτάλαντες Ισίλντ Λε Μπεσκό και Αλμπερτίνα Κάρι.

Τα πλάνα που έχεις τραβήξει από τις πόλεις, τα πλάνα από 
τους δρόµους και τους ανθρώπους είναι απίστευτα...
Είδαμε τόσες εικόνες που θα ήταν άδικο να μην είναι και μέσα 
στην ταινία. Bγάζουν μια εικόνα της χώρας που δεν έχω ξαναδεί, 
κάτι πολύ ζωντανό και πλούσιο οπτικά, όχι μόνο το όμορφο, το 
εξαιρετικά όμορφο και ειδυλλιακό που είναι και χαρακτηριστικό 
της Ελλάδας, ιδίως αν ταξιδεύεις απ’ άκρη σε άκρη όπως κάναμε.

Έχεις σκεφτεί να κάνεις κάποια στιγµή κάτι που να µην ασχο-
λείται µε την µουσική, τουλάχιστον όχι αποκλειστικά;
Ναι αμέ... αλλά έχω καταλήξει ότι για να με πωρώσει κάτι πρέπει 
να έχει με κάποιον τρόπο και μουσική μέσα, η μουσική μου δίνει 
τον ρυθμό. ∆εν ξέρω πως να το εξηγήσω.

Όταν έµαθες πρώτη φορά για το Velvet Bus, τι σκέφτηκες; 
Ποιο ήταν το πρώτο πράγµα που σου πέρασε από το µυαλό;
Λοιπόν είχε έρθει ο Τριανταφύλλου (Νίκος) και μου το είχει πει σαν 
ιδέα λίγο μετά την κυκλοφορία του Approaching (of the Hour), ότι 
λένε να δώσουν συνέχεια στην όλη Αpproaching φάση με μια περι-
οδεία. Χοροπηδούσα!! Τότε χωρίς να το έχουμε στο μυαλό μας σαν 
doc. Και λέω στο Νίκο ότι αυτό είναι υλικό για doc. Ε μετά πήρε 
μορφή και όνομα. ∆εν το πίστευα! Νόμιζα ότι κάτι θα συμβεί με τον 
χορηγό ή whatever και δεν θα γινόταν. Η πρώτη μου αντίδραση για 
να σου το πω με μια κουβέντα... γυάλισε το μάτι μου!! Φαντάζομαι 
κάπως έτσι πρέπει να ένιωσαν και οι υπόλοιποι.

Τι πιστεύεις πως δεν θα ξεχάσεις ποτέ;
Την αίσθηση! Όχι κάποιο συγκεκριμένο σκηνικό αλλά την όλη 
αίσθηση. Ένιωθα πολύ όμορφα.

VeLVet bUS: tHe moVie
Κινηματογράφος Απόλλων, Παρασκευή 2� Σεπτεμβρίου, 10:30 μ.μ.
www.aiff.gr

VELVET BUS:
THE MOVIE
ςτις νύχτΕς πρΕμιέρας
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JacqUES TOUrnEUr 
στις Νύχτες Πρεμιέρας

του Αντρέα Κίκηρα

Σε κάθε τέχνη, πέρα από τους «θεούς» υπάρχουν οι «υπερτι-
μημένοι» και οι «υποτιμημένοι», ταμπέλες που φορτώνονται 
για τη ζωή και το θάνατο. Κι αν τον υπερτιμημένο κάποια 

στιγμή θα τον φάει το μαύρο σκοτάδι (όπως π.χ. τους Κλοντ 
Λελούς και  Ζαν-Ζακ Μπενέξ, παλιά «τρομερά παιδιά» του 
σινεμά), ο υποτιμημένος σε βάθος χρόνου νικά (φευ), καθώς 

επανέρχεται τακτικά σε φεστιβάλ και αφιερώματα φέροντας 
πάντα μαζί του ένα στοιχείο έκπληξης ή αποκάλυψης. Γι’ αυτό 

τελικά οι «ελάσσονες», απαλλαγμένοι από ακαδημαϊκά περιτυ-
λίγματα, γίνονται συχνά και πιο αγαπητοί.
Ένας τέτοιος είναι ο Ζακ Τουρνέρ (1904-1977), Άγγλος, γεννημέ-

νος στο Παρίσι που γύρισε ταινίες κυρίως στις Η.Π.Α, των οποίων 
ένα σημαντικό μέρος θα μας προβάλλουν οι φετινές «Νύχτες 
Πρεμιέρας». Όπως αρκετοί στιλίστες της γενιάς του (Νίκολας 

Ρέι, Βινσέντε Μινέλι, Άντονι Μαν) που έδρασαν κυρίως από το Β’ 
Παγκόσμιο και μετά, έτσι και ο Τουρνέρ επιχείρησε να σκάψει λιγάκι 

κάτω από τα Χολιγουντιανά κλισέ διαφόρων ειδών φυτεύοντας δια-
κριτικές αισθήσεις αμφιβολίας και υπονοουμένων. ∆ούλεψε με πολ-
λά είδη, επιδιώκοντας σταθερά να αφήνει ένα κάποιο ίχνος. Έτσι, 

στο μελοδραματικό Experiment Perilous (1944) ξαφνικά συμβαίνει 
ένα καταιγιστικό πιστολίδι μέσα σ’ ένα ενυδρείο κι η οθόνη γεμίζει 

γυαλιά, νερά και ψάρια, ενώ το γουέστερν Σταυροφόροι του Βορρά 
(1946) δεν ασχολείται με κάποιο κλασικό θέμα του είδους (εκδίκηση, 
περιπλάνηση, παρανομία) αλλά περιεργάζεται τη συνοχή της κοινό-

τητας και τη μάχη ατομικού και κοινωνικού καλού, με τον Τουρνέρ να 
μην αποτυπώνει καμιά αίσθηση τυπικής πόλης του Φαρ-Ουέστ, παρά 
να κατακερματίζει τους χώρους του σε επιμέρους μικρο-τοπία. 

Ακόμα, Το Αμάρτημα του Παρελθόντος (1947) χρησιμοποιεί την κλασική 
σύμβαση του φιλμ νουάρ (φαμ φατάλ –Τζέιν Γκριρ / παγιδευμένος ντε-

τέκτιβ–Ρόμπερτ Μίτσαμ), ωστόσο αγνοεί τα νουάρ εξπρεσιονιστικά γκά-

τζετ (σκάλες, ρολόγια, καθρέφτες κ.λπ) και 
κοντράστ, τα έντονα άσπρα και μαύρα ή τις 
ψηλές και χαμηλές γωνίες, προτιμώντας μια 
γκάμα από ενδιάμεσες εκφάνσεις του γκρι και 
λήψεις στο ύψος του κεφαλιού, κάνοντας τα 
πάντα να φαίνονται πιο «κανονικά». Το Εξπρές 
του Βερολίνου (1948) είναι ένα κατασκοπικό 
θρίλερ του οποίου κανείς από τους πρωταγω-
νιστές δεν είναι κατάσκοπος. Όλοι τους είναι 
άδολοι άνθρωποι που η ζωή τους υφίσταται 
επίθεση από νεφελώδεις σπιούνους. Έως και 
οι, κατοπινές, τηλεοπτικές δουλειές του Τουρνέρ 
έχουν δικό τους χαρακτήρα, με αποκορύφωμα 
το επεισόδιο Night Call (1964) της φοβερής και 
τρομερής σειράς Twilight Zone, όπου μέσα στα 
25 λεπτά της ιστορίας μιας μοναχικής γιαγιάς που 
δέχεται ανώνυμα τηλεφωνήματα τη νύχτα ξετυλί-
γεται, με ευφυή χρήση του ήχου, η χαρακτηριστική 
του εμμονή σχετικά με τις ειρωνείες της ανθρώπι-
νης επικοινωνίας. Ο Τουρνέρ γύρισε και περιπέτειες 
με μεσαιωνικά (Σάρκα και Μαστίγιο, 1950) ή αρχαιο-
ελληνικά (Η Μάχη του Μαραθώνα, 1959) κοστούμια 
και classic πρωταγωνιστές (Μπαρτ Λάνκαστερ και 
Στιβ Ριβς αντίστοιχα), όμως τη μεγάλη του φήμη ως 
υποτιμημένος την απόκτησε χάρη σε πρωιμότερες 
δουλειές-αναθέσεις του Βαλ Λιούτον, αφεντικού του 
τότε νεοϊδρυθέντος «τμήματος τρόμου» της εταιρείας 
RKO. Τα  Άνθρωποι Γάτες (1942), Περπάτησα με ένα 
Ζόμπι (1943) και Ο Άνθρωπος Λεοπάρδαλη (1944) ήταν 
τρελές lowbudget-ιές (κανόνες του «τμήματος τρόμου» 
ήταν: κόστος κάτω από 150.000$ - διάρκεια μέχρι 75 
λεπτά), που καθιέρωσαν τα μοτίβα του σκηνοθέτη τους: 
διττοί πρωταγωνιστές, με αδιόρατο παρελθόν, αφήγη-
ση με κενά ως προς τα κίνητρα των πράξεων, ελάχιστα 
ξεσπάσματα στις ερμηνείες και κάμερα που υποτάσσει τους 
χαρακτήρες μέσα στο ντεκόρ. Εντέλει ο Τουρνέρ διαδόθηκε 
περισσότερο με τη διαδικασία τού στόμα-με-στόμα, συμμε-
τοχικά, από τους μυσταγωγημένους σινεφίλ, παρά από τους 
σινε-γραφείς, οι οποίοι τον ταύτισαν με τα «χαμηλότερα» 
είδη του φανταστικού και του τρόμου. Οι ύστερες δουλειές 
του που έκοψαν κάποια παραπάνω εισιτήρια (Άρχοντες της 
Νύχτας, 1956, Night of the Demon, 1957) απηχούσαν το 
ύφος της τριπλέτας της RKO, προσαρμοσμένες κατά ένα κλικ 
προς το πιο άμεσα τρομακτικό, υποτίθεται πιο «εμπορικό», 
πάντα όμως ειδυλλιακά παραγνωρισμένο… 

Για το πρόγραμμα των ταινιών επισκεφτείτε το www. aiff.gr
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tHe art of negatiVe tHinking  
Σκέψου αρνητικά! Αυτό φαίνεται να είναι το μότο του 33χρονου Geirr, που βρίσκεται κα-
θηλωμένος σε αναπηρική πολυθρόνα, ενώ η σύζυγός του φαίνεται να έχει άλλη γνώμη, 
καθώς επιμένει σώνει και καλά να τον εντάξει σε μια ομάδα «θετικής σκέψης» για άτομα 
με κινητικά προβλήματα. Η δική του μέθοδος βέβαια δεν περιλαμβάνει κουβεντούλα 
και ροζ γυαλιά, αλλά αλκοόλ, ναρκωτικά, ταινίες βίας και Johnny Cash. Έεεετσι. Στο 
περιβάλλον του «Think Pink», στον κόσμο που οι «όμοιοι» δείχνουν τους «διαφορε-
τικούς» με το ίδιο δάχτυλο, στη ζούγκλα της καθημερινότητας όπου ο ένας θέλει να 
κατασπαράξει τον άλλο, μια ομάδα ανθρώπων δείχνει πως ο καλύτερος τρόπος για να 
φτιάξει κανείς τις ανθρώπινες σχέσεις είναι το να τις καταστρέψει πρώτα ολοσχερώς.

Σκηνοθεσία:  Bard Breien
Παίζουν: Fridtjov Saheim, Kjersti holmen, henrik Mestad, Marian Saastad Ottesen, Kari Simonse
Διάρκεια: 9�’
Στις αίθουσες από 18 Σεπτεμβρίου

HUnger 
Το ντεμπούτο του βραβευμένου με Turner Βρετανού video-artist, διηγείται τις 6 τελευταί-
ες εβδομάδες της ζωής του Bobby Sands, μέλους του IRA, o οποίος το 1981 είχε συγκλο-
νίσει τον κόσμο με τον αγώνα του. Αρχικά, μαζί με τους συγκρατούμενούς του ξεκίνησαν 
απεργία προσωπικής καθημερινής υγιεινής κι όταν ο αγώνας αυτός εγκαταλείφθηκε, 
ξεκίνησαν απεργία πείνας, αυτός και άλλοι 75 φυλακισμένοι. Ο ίδιος ήταν ο πρώτος που 
πέθανε, μετά από 66 ημέρες... Οι βίντεο-ρίζες του McQueen είναι εμφανείς, ιδιαίτερα 
δε κατά το πρώτο μισό της ταινίας. Η κάμερα κινείται σαν ναρκωμένη από τη μια εικόνα 
στην επόμενη, μιλώντας, με τη χρήση ελάχιστου ή και καθόλου διαλόγου και με ανατρι-
χιαστική ακρίβεια, για την παράλογη, απάνθρωπη βία της κατάστασης. Το κέντρο βάρους 
μεταπίπτει εντέλει στον ίδιο τον Sands, καθώς η λιμοκτονία του διακόπτεται απο flash-
back πλάνα της παιδικής του ηλικίας κι έτσι ο σκηνοθέτης καταφέρνει να διαμορφώσει 
ένα πολιτικό υπόβαθρο και να περάσει μια κριτική ματιά που παραμένει παρόλα αυτά 
«λεπτή» και προσγειωμένη. Με το Hunger ο πρωτοεμφανιζόμενος Steve McQueen δεν 
περιγράφει απλά μια ιστορία, αλλά με την κάμερά του σχολιάζει, άλλοτε με ευαισθησία 
κι άλλοτε με σκληρότητα, την πορεία του ήρωα του προς το τέλος, δίνοντάς μας την 
προοπτική για εναλλακτικές αναγνώσεις της ιστορίας, από όλες τις πλευρές.

Σκηνοθεσία:  Steve McQueen
Παίζουν: Michael Fassbender, Stuart Graham, helena Bereen, Larry Cowan, Liam Cunningham
Διάρκεια: 9�’
Στις αίθουσες από 2 οκτωβρίου

in LoVe we trUSt 
Μία με απ’ όλα παρακαλώ: καρκίνο, παιδιά, χωρισμούς, (μετά-)συνέπειες εκτρώσεων και 
αποξένωση στις κινεζικές μεγαλουπόλεις. Στο In Love We Trust, ο Wang Xiaoshuai πε-
ριγράφει την ιστορία ενός πρώην ζεύγους που ξαναβρίσκεται μετά από καιρό με αφορμή 
ένα τραγικό γύρισμα της τύχης: ανακαλύπτει πως η πεντάχρονη κόρη τους πάσχει από 
καλπάζουσα λευχαιμία. Προκειμένου να σώσει το παιδί τους η γυναίκα αποφασίζει να 
προτείνει στον πρώην άντρα της να κάνουν τεχνητή γονιμοποίηση. Και οι δυο τους, όμως, 
έχουν συνεχίσει τη ζωή τους, έχουν βρει νέους συντρόφους και έχουν κάνει νέες οικογέ-
νειες... Η καλύτερη στιγμή του φιλμ; Όταν λίγο πριν το τέλος ο Xiaoshuai αιφνιδιάζει με 
μία εκ των πιο ωμών και ψυχοπλακωτικών ερωτικών στιγμών της πρόσφατης μνήμης.

Σκηνοθεσία: Xiaoshuai Wang 
Παίζουν: Taishen Cheng, Weiwei Liu, Jiayi Zhang, Nan Yu
Διάρκεια: 115’
Στις αίθουσες από 25 Σεπτεμβρίου



Το όνομα πιθανώς το έχεις ακούσει κάπου τελευταία. Κάποια 
συνέντευξη, κάποιο κείμενο. Τα έργα του μεταφράζονται έξω, ενώ 
τα βλέμματα στράφηκαν στο πρόσωπό του όταν προτάθηκε από το 
βρετανικό Arts Council για το Independent Foreign Fiction Prize 
με το «Οι Τέσσερις Τοίχοι». Πρώην ηθοποιός, νυν συγγραφέας, 
πρόσφατα καταπιάστηκε με τη θεατρική γραφή δίνοντάς μας τη 
«Λάσπη» και το «La Poup�e». Η «Λάσπη» άφησε τις καλύτερες 
εντυπώσεις στις «Αναγνώσεις» του Εθνικού ενώ το «La Poup�e», 
με την Άννα Κοκκίνου στο ρόλο ενός μικρομέγαλου πονεμένου 
πλάσματος, της Ρίκας, ανέβηκε για λίγο και ξεπούλησε εισιτήρια.
Ο Βαγγέλης Χατζηγιαννίδης από κοντά είναι ένας άνθρωπος χαμη-
λών τόνων που σου αποπνέει μια γλυκιά ηρεμία, μια εσωτερική 
δύναμη. Είναι συζητητής,πολύ καλός συζητητής. Από αυτούς που 
μπορεί να ξεκινήσεις μια κουβέντα στο άσχετο και να πας μακριά, 
εκεί που θα ξεχάσεις την αρχή. Κάποτε αγάπησε την υποκριτική, 
αλλά πια δεν μπορεί να φανταστεί τον εαυτό του χωρίς το γράψιμο. 
Το γράψιμο, μου λέει, είναι αληθινή ελευθερία. «… Ο ηθοποιός 
όσο δημιουργικός, όσο ευφάνταστος και αν είναι, δεν παύει να 
δουλεύει ένα κείμενο δοσμένο. Ο ρόλος του είναι να υπηρετεί μία 
σύλληψη που δεν είναι δική του». Συγκεκριμένες θεατρικές ανα-
φορές δεν έχει, αλλά θυμάται με συγκίνηση κάποιες παραστάσεις 
όπως «ο Γυάλινος Κόσμος» του Μαυρίκιου, το «Bella Venezia» του 
Βογιατζή και η «Νόρα» του Οστερμάγιερ που μας έφερε πριν τρία 
χρόνια το Φεστιβάλ Αθηνών. «… Ίσως έχω επηρεαστεί πολύ από 
θεατρικά έργα που έχω διαβάσει και έχω παίξει ο ίδιος. Είναι πολύ 
υποκειμενικό το τι μας τραβάει σε ένα έργο. Θέλει ψυχανάλυση 
ίσως, γιατί ένα έργο μπορεί να σε αφήνει αδιάφορο αλλά κάποι-
ον άλλον μία λέξη του προκαλεί ανατριχίλα». Στη «Λάσπη» δεν 
υπάρχει τίποτα περίτεχνο, τίποτα πλεονάζον και περιγραφικό, αλλά 
η σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα στους τρεις ήρωες είναι εκπλη-
κτικά συνεπής στο δέσιμό της,στην υπόγεια έντασή της. Σου δίνει 
εικόνες και αντιδράσεις που σε αφορούν μόνο προσωπικά. Ένα 
έργο που θα μπορούσε να γίνει μια καλή ταινία. Στην «Κούκλα» 
τα πράγματα παίζουν σόλο στο πρόσωπο μιας μάλλον γκροτέσκας 
ηρωίδας. «Οι κούκλες μένουν πάντα ρόδινες και ανυποψίαστες. Η 
Ρίκα είναι μια παχουλή ράφτρα κουκλίστικων ενδυμάτων. Σηκώνει 
τα μανίκια ψηλά, αντιστέκεται με όλη της τη δύναμη στη γλυκιά 
σαγήνη των φθονερών σκέψεων και της εκδικητικότητας». Σκέ-
φτομαι πως το να γράψεις ένα καλό θεατρικό έργο είναι δουλειά 
ντελικάτη, μετρημένη στις κινήσεις της, πονεμένη και εξαργυρωμέ-
νη από έναν πολύ ιδιαίτερο άνθρωπο...

Σημ: το «La poupée» αρχές οκτώβρη ανεβαίνει ξανά στο θέατρο «Σφενδόνη», 
ενώ η «λάσπη» ανεβαίνει το Δεκέμβριο στο «θέατρο οδού Κεφαλληνίας».

1� LeVer De riDeaU

Ποιος κρύβεται πίσω από την κούκλα;
ΒΑΓΓΕλΗΣ χΑΤΖΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ

της Νάντιας Δρακούλα
Photo: Άγγελος Καλτσής

Η στήλη θα έχει τους εξής βασικούς στόχους:
Να παρουσιάσει σε ένα ευρύτερο κοινό (1) Θέματα, πρόσωπα και 
τεκταινόμενα, από την εγχώρια και διεθνή «χορευτική σκηνή». 
(2) Να σκύψει πάνω στα όσα αφορούν στις παραστατικές τέχνες, 
εντάσσοντάς τα στο κοινωνικό-πολιτικό γίγνεσθαι, με αυθορμητισμό 
αλλά και κριτική διάθεση ...yeah.
Ξεκινάμε με λίγα highlights κάποιων παραστάσεων του Φεστιβάλ 
Αθηνών στις οποίες κατάφερα (παρά το υψηλόν-ναι-εισιτήριον) να 
παρευρεθώ…
Ο κύριος Alain Buffard με το (Not) a Love Song του, για τα κό-
τσια να φτιάξει μια παράσταση χορού στην οποία πρωταγωνιστούν η 
μουσική και οι εκπληκτικές τραγουδιστικές ερμηνείες των χορευτών 
του και να μας κάνει να αναρωτηθούμε για τη «σοβαρότητα» στη 
χορογραφία-δραματουργία.
Η κυρία Maguy Marin με την Turba της, γιατί μαζί με τον αέρα του 
θεάτρου ξεσήκωσε βαθιά συναισθήματα, έβαλε τους χορευτές της να 
μιλήσουν σε γλώσσες που δεν γνωρίζουν και μας έδειξε πόσο για να 
είσαι μεγάλος στη σκηνή πρέπει να είσαι απλός και ανεπιτήδευτος. 
Οι Κύριοι Josef Nadj & Miquel Barcelü με το Paso Doble, γιατί 
πάντρεψαν με ανεπανάληπτο τρόπο τον εικαστικό με τον «σκηνικό» 
κόσμο. Όσο για την ελληνική χορευτική εκπροσώπηση σε αυτό το 
Φεστιβάλ, συγχαρητήρια που δόθηκε η ευκαιρία σε νέους ανθρώ-
πους να παρουσιάσουν σε αυτό τη δουλειά τους... Οι περισσότεροι 
από τους συμμετέχοντες είχαν κάτι ειλικρινές να προτείνουν. 
Ειδική μνεία για τις παραστάσεις Sutra του Sidi Larbi Cherkaoui 
μαζί με τους Shaolin Monks, της Trisha Brown, του Τokyo Ballet, 
το Krum του Κου Warlikowski και τέλος το εύστοχο εγχείρημα του 
Ε.Φ., το Τροχόσπιτο.
Από γνώμες που μου μεταφέρθηκαν, ενδεικτικά αναφέρω επίσης τις 
εξής παραστάσεις: τoν Άµλετ του Thomas Ostermeier, το Mabou 
Mines DollHouse του Lee Breuer και την όπερα ορφέας και Ευ-
ρυδίκη της Pina Bausch. 

…Και μετά την καλοκαιρινή κραιπάλη και 
το overdose από φεστιβάλ και συναυλίες, 
ένα νέο πολυεπίπεδο Φεστιβάλ, το MIR 
(πίσω απ’ το οποίο κρύβονται οι υπεύθυ-
νοι του γνωστού VideoDance) προσγειώ-
νεται στην Αθήνα και μας προσφέρει ένα 
πρόγραμμα λαχταριστό, με εκδηλώσεις 
για όλα τα γούστα, από εκθέσεις multi-
media, συναυλίες, πολυσχιδείς παραστά-
σεις, προβολές πειραματικών ταινιών. 
Η ειδικότητά μου, μου επιτρέπει να 
παρουσιάσω εδώ τις ζωντανές παραστά-
σεις χορό-βίντεο-θεάτρου.

Στο επόμενο τεύχος θα υπάρξει σχολιασμός σχε-
τικά με τα Φεστιβάλ στην Ελλάδα, όπως επίσης
με το θεσμό των επιχορηγήσεων των ομάδων
σύγχρονου χορού. 

θέατρο Αλκμήνη

13 & 14/9, 21:00,  “poster”
του Cristian Chironi

14/9, 22:00, “Nothing”,
15/9, 21:00, “While walking”,
και τα δύο της Milena Urgen Koulas

15+1�/9, 21:00,
“οι Ηλικίες του Κόσμου: Exile 2008”,
της Jessica hénou, 

18/9, 21:00,
“DÉBUT - In Memory of Coming”,
της Mala Kline, 

19 & 20/9, 21:00,
“Η σιωπή του Παπαγάλου”,
των fingersix-Σοφία Μαυραγάνη

Πεζόδρομος οδού θεσ/κης - θησείο 

17/9, 20 :00, “[non]+”,
των eekuipoiz  & Motus Terrae, 

13/9, 19:30, man[o]euvre,
των pedestrian

Για πληροφορίες: www.mirfestival.gr

DecaDance 17

H Μάχη των Φεστιβάλ
Επιτέλους! Κατάφερα να πείσω τα αφεντικά ότι το «τι τραβάμε και μεις οι χορεύτριες» 
δεν είναι μια τυχαία έκφραση... Μου έδωσαν λοιπόν τη στήλη αυτή και μου είπαν:
so you think you can dance and write?!

της Nadiezda Stroutskova 
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Σκίτσα: David TV

Primavera Sound 2008 
ΨIχουλα ενOς εναλλακτικοY Ροκ ΦεςτιβAλ ςτη βαΡκελΩνη

•  Τα δύο πακέτα Nobel στο Las Guindas 
όπου ο Ευριπίδης παίζει σχεδόν 
αποκλειστικά sixties girl groups και 
ξαφνικά η πλειοψηφία των Ελλήνων 
είναι συντριπτική.

•  Το δροσερό πάχος μιας στολισμένης 
Νεγρέσσας Big Mama στο μετρό.

•  Η κατάσχεση των πωμάτων στην είσοδο 
του φεστιβάλ (δεν ξέρουν όμως ότι οι 
τσέπες μου είναι γεμάτες βερίκοκα).

•  Η βασανιστική αργοπορία στην κατά τα 
άλλα μικροσκοπική ουρά για τα πάσα 
κάτω από τον καυτό απογευματινό ήλιο.

•  Ο Marzipan Man, ένα ενδιαφέρον, 
ψηλόλιγνο κράμα folk ψυχεδέλειας με 
λεπτές μεταξωτές κουρτίνες αντί για 
μαλλιά. Το μοναδικό δείγμα της φωνής 
του που κατάφερα ν’ακούσω είναι ένα 
ευγενικό «Gracias», το οποίο προφέρει 
πριν αποχωρήσει από τη σκηνή.

•  Οι ώριμες, φορτωμένες μουριές ανάμε-
σα σε δύο από τις σκηνές του φεστι-
βάλ. Τις τίμησα δεόντως.

•  Οι MGMT, ένα καρουζέλ από πολύχρω-
μες μαδημένες κουρελούδες. Σοφιστικέ 
κιθαριστικό Αμερικάνικο ροκ με αντρικά 
φωνητικά. Η πλειοψηφία των συγκρο-
τημάτων φέτος φαίνεται να ταιριάζει 
λιγότερο ή περισσότερο σ’ αυτήν την 
περιγραφή.

•  Αδιάφορη, ετοιμόλογη folk, βαρετή 
ισπανική ροκ, εφηβικό heavy metal. 
Δεν άρχισε και πολύ καλά η μέρα...

•  Τουλάχιστον οι μεταλλάδες δεν παρί-
σταναν τίποτα...

•  Οι Tarantula, Βαρκελωνέζοι. Καλά 
φωνητικά. Καλές κιθάρες. Ροκαμπιλί-
ζουν. Και σαν ν’ ακούω έναν απόηχο 
από Morricone. 

•  Το Auditori, ήτοι ένα μεγάλο κλειστό 
αμφιθέατρο και ο μοναδικός κλειστός 
χώρος του φεστιβάλ. Ένα εντυπωσια-
κά μεγάλο ορθογώνιο του οποίου οι 

εξωτερικοί τοίχοι είναι γκοφρέ, χρώματος 
μπλε σκούρου. Κατά αραιά διαστήματα, 
διακόπτονται από σχισμές των οποίων η 
επιφάνεια είναι μια σειρά κάτοπτρων που 
ανεβαίνουν και ενώνονται με τον ουρανό.

•  Ο συνοδός της Holly Golightly and the 
Brokeoffs. Το παλικάρι ταυτόχρονα τρα-
γουδάει, παίζει κιθάρα και βαράει μπότα.

•  Η πολλή country σκοτώνει την country!
• Το ψαρό μαλλί του Nick Lowe.
•  Τα λιγδερά tapas στον πάγκο του απέ-

ναντι καφέ, ιδιοκτησία εξουθενωμένων 
αλλά ευγενέστατων Κινέζων.

•  Οι Man Man, φιλοπαίγμονες και φρε-
νήρεις αυτοσχεδιαστές που τολμούν 
να παίζουν πλήκτρα ακόμα και με τα 
οπίσθιά τους, μέσα στο μικροσκοπικό 
stand του myspace. 

•  Η «πόρτα» στους Portishead στο 
Auditori (“tickets only” γαρ).

• Η στάμινα των Sonics!
•  To ζευγάρι που χόρευε κεφάτα αλλά 

κομψά στους Devo.
•  Tα περασμένα μεγαλεία που αν και 

κρατάνε μία σπίθα, είναι αδύνατο να 
ξεπεράσουν την αφόρητη θλίψη του 
«πάει, πέρασε». 

•  Φαντασίωση κομμωτικών συμβουλών 
και συζητήσεων στο backstage ανάμεσα 
σε τρία αρκετά υπέροχα πλάσματα: 
Mary Weiss (μοναδικός συνδυασμός 
γιαπισμού και rock’n’roll στον οποίο 
δεν μπορείς παρά να υποκλιθείς), 
Cosey Fanny Tutti (πρώην επαναστατι-
κά βιομηχανικό και σαδιστικό pin-up, 
νυν αξιολάτρευτη θεία και δεινή χειρί-
στρια ακέφαλης κιθάρας) και Genesis 
P-Orridge (εδώ τα λόγια περιττεύουν, 
μόνο δύο tags: «οξυζεναρισμένη Louise 
Brooks» και τζιν μίνι φούστα). 

•  Το θέαμα των Throbbing Gristle, που σε 
αφήνει εκστατικά αποχαυνωμένο.

•  Είναι το μόνο συγκρότημα που δεν 
χρησιμοποιεί τον εκθαμβωτικά πολύ-
πλοκο φωτισμό της σκηνής αλλά τα 
δικά τους πορτατίφ που προσδίδουν 
μια ατμόσφαιρα γραφείου εφορίας (στο 
ανκόρ οι Ισπανοί επιχειρούν μάταια να 
τους στείλουν δέσμες τεχνητού καπνού 
αλλά η Cosey επεμβαίνει αμέσως για να 
σταματήσει αυτή τη μασκαράτα). 

•  Η επιβεβαίωση αυτού που γνώριζα από 
πριν: δεν είμαι φεστιβαλικός τύπος.
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Minks, οι λατρεμένοι Felt και φυσικά η 
νέα μπάντα του εταιρειάρχη, οι Biff Bang 
Pow! Το πρώτο single των Jesus “Upside 
Down” έσωσε ίσως την υπόληψη της 
βρετανικής pop και έφερε ρευστό στην 
επιχείρηση. Οι Jesus δεν ξαναηχογράφη-
σαν τίποτα άλλο στην Creation, η οποία 
γρήγορα εξελίχθηκε σε έναν underground 
θησαυρό. Είχε στο δυναμικό της Pastels 
(μεγάλη αγάπη), Momus (θυμάστε το 
complete history of sexual jealousy 
part 17-24;), Weather Prophets (ex-
Loft), House of Love, Times, My Bloody 
Valentine, Slowdive, Sugar, Teenage 
Fun Club, BMX Bandits, Felt. Οι Primal 
Scream με τη σειρά τους θα σώσουν την 
κατάσταση με το Screamadelica, καθώς το 
Loaded θα χαρίσει στον McGee το πρώτο 
Top 20 της ζωής του, αλλά θα σημάνει και 
την αρχή του τέλους με την πώληση του 
51% στη Sony. Aπό το πουθενά οι Oasis 
θα έρθουν για να αλλάξουν τη ζωή του, 
χρεοκοπημένου τότε, McGee φέρνοντας 
εκατομμύρια λίρες στον τραπεζικό του 
λογαριασμό και βάζοντας ταφόπλακα στα 
δικά μας όνειρα… Τίποτα πια δεν θα ήταν 
ίδιο. Η συμπεριφορά του McGee άλλαξε 
δραματικά, σε σημείο να μετανιώσει για 
ό,τι έκανε στη δεκαετία του 80 και να 
δηλώνει επίσημα ότι η μοναδική μπάντα 
που μπορεί να ακούσει από το roster 
της Creation είναι οι Oasis. Μην είμαστε 
αχάριστοι όμως –θα έχει απόλυτο respect 
έστω για κάτι που έχει ο ίδιος αφορίσει. 
Εξάλλου τα τελευταία χρονια έχει κάνει 
πολύ πετυχημένα μανατζαρίσματα σε 
μπάντες όπως οι Libertines, Dirty Pretty 
Things, The Pan I Am, κάνει συνεχώς dj 
sets με το όνομα Death Disco («ιστορική» 
βραδιά στο Gagarin με κοινό καμιά 15αριά 
άτομα) και γράφει για τον Guardian. Και 
να σκεφτείτε ότι αυτό το άρθρο γράφτηκε 
γιατί ήθελα πάση θυσία να γράψω κάτι για 
τη μεγαλύτερή μου αδυναμία της Creation 
(μαζί με τους Times), τους Razorcuts…

Όχι, μην ανησυχείτε, δεν πρόκειται για κάποιο αφιέρωμα στους 
Primal Scream –άλλωστε από εκείνη την πρώτη τους συναυλία το 
1989 μαζί με τους Revolving Paint Dream που περίμενα με τρε-
λή αγωνία μέχρι την τελευταία τους το 2004, όταν και έφυγα στο 
μισάωρο εκνευρισμένος (που είναι χειρότερο από το απογοητευ-
μένος) προτιμώντας να παίξω fifa, είχαν ήδη περάσει 15 χρόνια. 
Και μέσα σε αυτά τα χρόνια πολλά πράγματα, όπως ήταν φυσικό 
να αλλάξουν, άλλαξαν… Τι έγινε λοιπόν το 1976; Η οικογένεια 
Gillespie αποφάσισε να μετακομίσει στη Γλασκώβη. Στο σχολείο ο 
Bobby, αθώος έφηβος τότε, γνωρίστηκε με τον ρομαντικό -επίσης 
τότε- και ανήσυχο συμμαθητή του Alan McGee. Έφτιαξαν την πρώτη 
τους μπάντα, τους Drains, με κιθαρίστα τον δεκαπεντάχρονο -ξανά 
τότε- Αndrew Innes, μετέπειτα κιθαρίστα των Primal Scream. Ένα 
χρόνο νωρίτερα ο McGee έφτιαξε τους Laughing Apples και το 1983, 
σε ηλικία μόλις 22 χρονών, αποφάσισε να δημιουργήσει τη δική του 
δισκογραφική εταιρεία, Creation, «κλέβοντας» το όνομα από την 

ομώνυμη 60ς μπάντα. Κάπου εκεί άλλαξε και η ιστορία της επόμενης 
μουσικής δεκαετίας και όχι μόνο. Εργαζόμενος ακόμα στην British 
Rail ξεκίνησε να μανατζάρει την καινούργια μπάντα που έπαιζε 
drums o κολλητός του Bobby, τους αγαπημένους μας Jesus and 
Mary Chain. Είχαν ήδη υπογράψει στην Creation οι Loft, Jasmine 
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What would have happened if…
H οικογενεια του BOBBY GIllESpIE  
δεν μετακομιζε ςτη γλαςκΩβη το 1976 
και αλλες αςημαντες (?) λεπτομεΡειες…

του Δημήτρη Βόγλη

Aπο το πουθενA οι OAsis θα Eρθουν για να αλλAξουν 
τη ζωH του χρεοκοπημEνου τότε McGEE φEρνοντας 
εκατομμYρια λiρες ςτον τραπεζικO του λογαριαςμO 
και βAζοντας ταφOπλακα ςτα δικA μας Oνειρα… 

Tο Coca-Cola Soundwave Vol.2 είναι πραγματικότητα! Το πιο πρωτοποριακό 
μουσικό κύμα που σάρωσε την Ευρώπη, ξεκίνησε και φέτος δυναμικά με συμ-
μετοχές από 18 χώρες! Νέοι μουσικοί δημιουργοί από Αγγλία, Γαλλία, Ιταλία, 
Βέλγιο, Γερμανία και φυσικά από Ελλάδα, θα έχουν την ευκαιρία να ακουστούν 
μέσα από το internet και να παίξουν live σε συναυλίες στην Ευρώπη.
Η διαδικασία έχει ως εξής: Οι φιλόδοξοι μουσικοί καλούνται να ανεβάσουν τις 
συνθέσεις τους στο www.cokemusic.com. Η ελληνική επιτροπή που αποτελεί-
ται από τη Δήμητρα Γαλάνη (τραγουδοποιό), τον Γιώργο Καρκάνη (διευθυντή 
προγράμματος του Best Radio) και τον Φώτη Βαλλάτο (δημοσιογράφο), σε 
συνεργασία με την AWAL (ARTISTS WΙTHOUT A LABEL), θα φιλτράρει και θα προ-
ωθεί τα επιλεγμένα τραγούδια στο Music Player. Η τυχερή μπάντα που θα επιλε-
γεί, σε δεύτερη φάση από το Music Player, θα κερδίσει το δικό της management 
team, το COKE ICE, το oποίο δίνοντάς της χρήσιμες συμβουλές, θα βοηθήσει 
στην εξέλιξη της μουσικής της πορείας.
Όμως, ο δρόμος προς την κορυφή δεν είναι μονόδρομος, οι πιο δημοφιλείς 
στο κοινό μπάντες θα έχουν την ευκαιρία να παίξουν ζωντανά μαζί με γνωστά 
ελληνικά και ξένα συγκροτήματα, συμμετέχοντας στα live gigs του Coca-Cola 
Soundwave σε μεγάλες πόλεις της Ελλάδας (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Χα-
νιά), αλλά και στην Ευρώπη.
Ήδη μέσα από το www.cokemusic.com επιλέχθηκαν οι RainteaR, το 1ο συ-
γκρότημα του φετινού Soundwave που ταξίδεψε στην Γερμανία και έπαιξε live σε 
ένα από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ rock μουσικής στην Ευρώπη! Γεγονός καθόλου 
μικρό για ένα πρωτοεμφανιζόμενο συγκρότημα! Οι RainteaR, μαζί με 40 άλλα 
συγκροτήματα, μεταξύ των οποίων οι Apocalliptika, Bad Religion, Louis XIV, 
πραγματικά ξεσήκωσαν τα 15,000 άτομα που βρέθηκαν στο Area 4 στις 30 Αυ-
γούστου και παρακολούθησαν τα live στα πλαίσια του Area 4 festival! 
Η διαδικασία συνεχίζεται, όλο και περισσότερα συγκροτήματα ανεβάζουν τα κομμά-
τια τους στο www.cokemusic.com και τα επόμενα live έρχονται σε όλη την Ελλάδα! 

όλοι μαζί, όλοι μουσική. ξανά!

www.cokemusic.com

Μη χάσετε την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου το μεγάλο live του 
Coca-Cola Soundwave Vol.2, στον πολυχώρο BIOS στην 
οδό Πειραιώς 84, στις 21.00, με headliner τη Monika! 

όλοι μαζί, όλοι μουσική. ξανά!

RainteaR, 30/8, Area 4 festival, γερμανία
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lE pAGE  
κλαπ κλαπ κλαπ!

Μόλις σβήσανε το πρώτο τους κεράκι και 

είναι έτοιμοι για την πρώτη τους επίσημη 

δισκογραφική δουλειά.  Ένα ep με τίτλο 

“Teddy girls”, στο οποίο θα συμπερι-

λαμβάνεται και η διασκευή στο The gogo 

boots των Callas και θα κυκλοφορήσει 

από τη δική τους δισκογραφική Drunk 

squirrel records. Οι Le Page αποτελούν 

μέρος της νέας γενιάς της ελληνικής 

ανεξάρτητης σκηνής, έχουν φρέσκο 

και καθαρό indie pop ήχο, εξαιρετικό 

παρουσιαστικό και σίγουρα δεν χρειάζε-

ται να καταβάλλουν μεγάλη προσπάθεια 

προκειμένου να κερδίσουν τη συμπάθεια 

του κοινού. 
www.myspace.com/lepagemusic

THE CArrOTS 
Mετά κόπων και βασάνων

Όλα ξεκίνησαν το 2005 στο Austin του Texas από τη 

Veronica Ortuno, η οποία μέσω του Myspace ανα-

ζητούσε ενδιαφερόμενους προκειμένου να δημιουρ-

γήσει μια 60s girl band. Μετά κόπων και βασάνων η 

Veronica κατάφερε να συγκεντρώσει άλλα 7 άτομα 

και να δημιουργήσει τους The Carrots, των οποίων 

μέλη έχουν παίξει στους Finally Punk και Voxtrot (και τα δύο γκρουπ έχουν φιλοξενη-

θεί σε αυτή τη στήλη).
Το 2007 μπαίνουν στο studio για να ηχογραφήσουν 8 τραγούδια, τα οποία άρπαξε η 

Elefant Records και τα κυκλοφόρησε σε 2 υπέροχα 7”, το “Beverly” και το πιο πρόσφα-

το “Doing our part”, τα οποία έχουν κοπεί σε 1000 αντίτυπα έκαστο. 

www.myspace.com/thecarrots

lATE Of THE pIEr 
Pier to pier

Η τετραμελής μπάντα από το… Castle Donington, 

μπορεί να άργησε αρκετά χρόνια να μπει στο χορό 

της δισκογραφίας, αφού από το 2001 που ιδρύθηκαν 

κυκλοφόρησαν το πρώτο τους single το 2007, όμως 

φαίνεται πως τελικά τον τελευταίο καιρό πήρε για 

τα καλά φόρα, με αποκορύφωμα την κυκλοφορία 

του ντεμπούτου άλμπουμ, “Fantasy Black Channel”, το οποίο έχει τη ζωντάνια και τη 

φρεσκάδα της σύγχρονης βρετανικής indie σκηνής κλέβοντας πολλά στοιχεία από τους 

Klaxons, τους Crystal Castles και τους Shitdisco. Βέβαια για όλα αυτά ευθύνεται και ένας 

άλλος γνωστός στο χώρο, ο τουρκικής καταγωγής κορυφαίος παραγωγός Erol Alkan. 

www.myspace.com/lateofthepier 

JErEmY JAY
J for Jeremy

Ιδιαίτερα συμπαθητική φιγούρα αν και αρκετά ντεμοντέ 

τόσο στην εμφάνιση όσο και στη μουσική του, ο 

Αμερικάνος Jeremy Jay από την πόλη των Αγγέλων 

έρχεται να μας θυμίσει ή να μας γνωστοποιήσει ότι η 

K records ακόμη ζει! Μπορεί βέβαια η μουσική του να 

βρίσκεται κάπου στα τέλη των 50s και στις αρχές των 

70s, πολύ πίσω ακόμη και από τη χρυσή εποχή της K 

records, άλλα φυσικά δεν λείπουν τα χαρακτηριστικά 

και οι επιρροές παραδοσιακών συγκροτημάτων και 

προσωπικοτήτων που πέρασαν κατά το παρελθόν από την εταιρεία του σπουδαίου Calvin 

Johnson, ο οποίος έχει βάλει το χεράκι του στην πρώτη μεγάλης διάρκειας κυκλοφορία 

του Jeremy με τίτλο “A Place Where We Could Go”. Απλά Εξαιρετικό! 

www.myspace.com/jeremyjay

80s ποπ κιθάρες και καθαρός indie ήχος, είναι τα χαρακτηριστικά των Rotary Ten από το sheffield, οι 
όποιοι είναι κλάσης Good shoes και Eight Legs και πριν λίγο καιρό κυκλοφόρησαν το αξιολάτρευτο 
ντεμπούτο άλμπουμ τους “These Are Our Hands”.

rOTArY TEn
www.rotaryten.co.uk



Ποια είναι η πιο ενεργή μουσική σκηνή 
στον κόσμο αυτή τη στιγμή;
Έχουν συμβεί τόσα πολλά από τότε που η 
Ed Banger άνοιξε στο Παρίσι και όλοι στον 
κόσμο ήθελαν να γίνουν djs, μοντέλα και 
promoters. Η Μεγάλη Βρετανία ήταν ανέ-
καθεν μια πολύ ενεργή μουσική σκηνή, κα-
θώς υπάρχουν πάρα πολλοί ενδιαφέροντες 
άνθρωποι που δουλεύουν σε αυτή, έτσι δεν 
έχει σημασία ποιος οδηγεί την κούρσα.

Τι επιφυλάσσει το μέλλον για τους 
ΕatDisco;
Κάνουμε σταθερά βήματα. Έχουμε πολλές 
εμφανίσεις και σχέδια για το fashion 
project μας, έτσι μένουμε συγκεντρω-
μένοι στους στόχους μας. Είναι εύκολο 
να δεις ανθρώπους να χάνουν το δρόμο 
τους, αλλά είναι εύκολο από τη στιγμή 
που γυναίκες και λεφτά έρχονται και σου 
χτυπούν την πόρτα στις 3 τα ξημερώματα.

10 τραγούδια από τους EatDisco 
για χορό μέχρι τελικής πτώσης στα 
dancefloors του χειμώνα.
1. Power Glove - Nightforce
2.  Modeselektor - The White Flash 

(Trentemoller Remix)
3. Little Dragon - Twice
4. Jeff Mills - The Bells
5. Chaim - Smile For Me
6. Axer - 123
7. Black Devil Disco Club - On Just Foot
8.  Peaches - Shake Yer Dix (Paluka’s 808 

Love Theorem)
9. Acid Jacks - Brainss! 2
10.  Don Williams - Beyond the Means  

(14 Floor)

Πώς ξεκίνησε το project των EatDisco;
Και οι δύο κάναμε parties και dj sets στο Manchester. Ο Paul διεύ-
θυνε ένα club που λεγόταν Ghettoblast και ο Tom ήταν μέλος των 
of Wheels Instead Of Hooves. Δεν ζούσαμε μαζί για αρκετά χρόνια, 
έτσι όταν βρήκαμε τους εαυτούς μας ταυτόχρονα στην ίδια πόλη, 
στο Newcastle, συνειδητοποιήσαμε ότι πρέπει να κάνουμε κάτι νέο 
και έτσι αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε το project των EatDisco.

Ποια είναι η πραγματική σας σχέση με τη disco μουσική;
Η disco σημαίνει περισσότερα στους ανθρώπους από ένα είδος 
μουσικής. Για εμάς συνοψίζει την ιδεολογία του party, του να περ-
νάς καλά, να περνάς χρόνο με τους φίλους σου και να παίζεις την 
καλύτερη μουσική, δηλαδή όλα τα αγαπημένα μας πράγματα.

Πείτε μου ποια τραγούδια δεν θα τολμούσατε να αλλάξετε καθό-
λου γιατί είναι απλά τέλεια.
1. Modeselektor’s - Black Block 
2. 808 State’s - Cubik 
3. Οτιδήποτε από τον Kool Keith.

Περιγράψτε το πιο άγριο party που έχετε βρεθεί.
Ό,τι έχουμε κάνει εμείς καταλήγει να είναι πάντα άγριο.

Οι EatDisco έχουν επίσης ένα fashion project. Πείτε μου πώς 
αυτό αλληλεπιδρά με το μουσικό κομμάτι.
Όλα τα σχέδιά μας πηγαίνουν στο project European animal, που 
είναι το όνομα του κομματιού μας που ασχολείται με τη μόδα. 
Λειτούργησε πολύ καλά για εμάς μέχρι τώρα, γιατί, όπως είπαμε 
πριν, μουσική και μόδα είναι στενά συνδεμένες. Το καθένα βοηθά να 
τραβήξουμε ανθρώπους στο άλλο. Επίσης με τον τρόπο αυτό συνερ-
γαστήκαμε με τους Punks Jump Up στο label τους Stiff Couture και 
έχουμε έτοιμα σχέδια για το Kutters στο L.A.
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EatDisco
Ποιος θα μπορούσε να κάνει καλύτερα parties από δύο Mancunians; Οι EatDisco κατάγονται 
από την πόλη που πρωτοστάτησε στη μουσική σκηνή των 90s και ξέρουν τι χρειάζεται για 
να λιώσουν πολλά ζευγάρια σόλες στα dancefloors. Το Velvet τούς μίλησε λίγο πριν την 
εμφάνισή τους στην Αθήνα, στις 6 Σεπτεμβρίου στο Yoga Bala (προσκεκλημένοι του Disco 
Pogo) για τα parties, τη μόδα και τη disco μουσική. Το πρώτο μεγάλο event του φθινοπώ-
ρου είναι ο καλύτερος τρόπος για να ξεπεράσει κάποιος την κατάθλιψη της περιόδου μετά 
τις διακοπές. Ζήστε το! 

Συνέντευξη στον Γιάννη Τσιούλη B-SIDES 25τoυ Νίκου Λιάσκα

σκληροπυρηνικοί άντρακλες άρχισαν να χλευάζουν και να πετούν 
στη σκηνή πέτρες, μπουκάλια και ό,τι άλλο έβρισκαν, ενοχλημένοι 
από τη θηλυπρεπή εμφάνιση του B. George. Τα γνωστά αίσχη... Τα 
πρωτοσέλιδα της επόμενης ημέρας κατακλύστηκαν από τίτλους «Ρο-
κάδες έκαψαν την Αθήνα» και άλλα ευτράπελα. Κορυφαίες στιγμές!!!
Τη δεύτερη μέρα του φεστιβάλ άνοιξαν οι Βρετανοί Talk Talk, που 
είχαν την επιτυχία “it’s a shame”, για όσους έχουν καλή μνήμη, και 
ακολούθησαν οι Cure με ένα ανεπανάληπτο show και ένα στάδιο 
σε παραλήρημα. To group, με Lol Tolhurst και Simon Gallup στη 
σύνθεση, έπαιξε όλες τις μέχρι τότε επιτυχίες του, καθώς και κομμά-
τια από το άλμπουμ “Τhe head on the door” που θα ακολουθούσε. 
Έκλεισαν με το “Κilling an Arab” και μετά από λίγο στη σκηνή βγή-
κε η Nina Hagen και απ’ ό,τι θυμάμαι ήταν το απόλυτο ξενέρωμα. 
Μια space παράσταση με ιπτάμενους δίσκους στη σκηνή και άλλα 
καραγκιοζιλίκια. Από μια άποψη ήταν ευκαιρία να ξεκουραστεί λίγο 
ο κόσμος, γιατί ακολουθούσαν οι Clash στο λάιβ που έμελλε να 
είναι το τελευταίο της καριέρας τους. Χωρίς τον Mick Jones, με δύο 
πιτσιρικάδες στις κιθάρες, έπαιξαν για δύο ώρες, έκαναν τρία ανκόρ 
και έκλεισαν με το Brand New Cadillac, ενώ στο στάδιο γινόταν 
κόλαση. Μετά από εικοσιπέντε χρόνια σε συναυλίες πιστεύω ότι το 
λάιβ των Clash είναι στο top 5 όσων έχω παρακολουθήσει.
Από ελληνικά συγκροτήματα στο πρόγραμμα ήταν ο Τζίμης Πανού-
σης και οι Μουσικές Ταξιαρχίες, οι οποίοι τελικά δεν έπαιξαν. Φήμες 
λένε ότι ο Τζιμάκος αρνήθηκε να παίξει επειδή ήταν χορηγός η κόκα 
κόλα. Ήταν άλλωστε και η εποχή της επανάστασης με την τιράντα 
με τα σφυροδρέπανα. Σε γενικές γραμμές το Rock in Athens ήταν το 
μοναδικό φεστιβάλ που έγινε ποτέ στην Ελλάδα και τα συγκροτή-
ματα που συμμετείχαν ήταν στο φόρτε τους. Βέβαια η επιχορήγηση 
από το υπουργείο πολιτισμού εκμηδένιζε το ρίσκο οικονομικής 
καταστροφής που θα υπήρχε αν ο διοργανωτής ήταν ιδιώτηs.

Ας κάνουμε μια ιστορική αναδρομή στο 
πρώτο μουσικό φεστιβάλ που έγινε ποτέ 
στην Ελλάδα, το Rock In Athens, στο 
Καλλιμάρμαρο στις 26 και 27 Ιουλίου του 
1985. Το φεστιβάλ, που ήταν ένα γεγονός 
για τα δεδομένα της εποχής, παρακολού-
θησαν συνολικά 50.000 άτομα και ήταν 
και πόλος έλξης αρκετών από τις γύρω 
χώρες, μια και ήταν το καλύτερο φεστι-
βάλ της Ευρώπης τη χρονιά εκείνη.
Την πρώτη ημέρα άνοιξαν οι Telephone, 
το δημοφιλέστερο γαλλικό συγκρότημα 
των 80ς, που άφησαν καλές εντυπώσεις. 
Ακολούθησαν οι Stranglers, οι οποίοι 
όπως πάντα κέρδισαν το κοινό. Την ώρα 
που έπαιζε το συγκρότημα έξω από το 
στάδιο επικρατούσε πανδαιμόνιο, με πε-
τροπόλεμο τσαμπατζήδων και Μ.Α.Τ., με 
αρκετά καμμένα αυτοκίνητα και ανοιγμένα 
κεφάλια. Η στιγμή με τους Stranglers να 
παίζουν το Hangin’ around και έξω να 
γίνεται μακελειό είναι μία από τις ομορ-
φότερές μου αναμνήσεις από συναυλία.
Το επόμενο συγκρότημα ήταν η έκπλη-
ξη της βραδιάς, οι Depeche Mode. Το 
γκρουπ, στην καλύτερη κατά τη γνώμη 
μου στιγμή στην καριέρα του, ξετρέλανε 
και τους πιο δύσπιστους από το κοινό, 
με αποτέλεσμα ένα ολόκληρο στάδιο να 
χορεύει. Τρομερό λάιβ, κλάσεις μπροστά 
από τις επόμενες εμφανίσεις των D.M. 
στην Ελλάδα.
Headliners της πρώτης ημέρας ήταν 
το σούπερ γκρουπ της εποχής Culture 
Club, του Boy George. Η καφρίλα όμως 
ορισμένων από το κοινό δεν άφησε το 
συγκρότημα να δώσει τον καλύτερό του 
εαυτό, αν και ήταν αξιοπρεπέστατοι. Οι 

Ψάξτε στο: http://www.lostechoes.net/content/view/404/39/  
(πολύ γέλιο)

Rock In Athens Festival 1985
Σε μια περίοδο όπου η ελληνική indie pop punk rock post folk αγγλόφωνη σκηνή δείχνει να 
βρίσκεται σε αναβρασμό καλό είναι να θυμηθούμε από αυτήν εδώ τη στήλη κάποιες στιγμές 
«ορόσημο» από το παρελθόν. Αρχή, τι άλλο, από το ιστορικό Rock in Athens…
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υγΡη νοςταλγια
Έτσι ήταν πάντα. όσο απομακρυνόμαστε 
από μια περίοδο, από μια φάση, τόσο τα 
πράγματα ξεκαθαρίζουν, επαναπροσδιο-
ρίζονται και επανεκτιμώνται, αλλιώς η 
«μπανάνα» των Velvet Underground θα 
ήταν πάντα απλώς ένα άλμπουμ που πέ-
ρασε απαρατήρητο και πούλησε ελάχιστα 
αντίτυπα όταν πρωτοκυκλοφόρησε, παίρ-
νοντας κακές κριτικές και οι sex Pistols 
κάποιοι βρώμικοι και σιχαμένοι αλητά-
μπουρες που δεν ήξεραν καν μουσική.
ο χρόνος βάζει τα πράγματα στη θέση 
τους και μας λέει ξεκάθαρα ποιοι αξίζουν 
να τους θυμόμαστε. πάρε για παράδειγμα 
τους Liquid Liquid. μονάχα 3-4 χρόνια 
ζωής (στις αρχές της δεκαετίας του ‘80) 
και μερικά EPs (που τότε πέρασαν –σχε-
δόν– απαρατήρητα αλλά τώρα αξίζουν 
μια περιουσία). δεν μιλάμε δηλαδή ούτε 
καν για στοιχειώδη καριέρα, ούτε για ένα 
άλμπουμ.
κι όμως αυτή η ελάχιστη παρακαταθήκη 
των νεοϋορκέζων ήταν αρκετή για να 
ανοίξει πόρτες αλλά και για να τους 
θυμόμαστε, διαπιστώνοντας πως αυτά 
που κάνουν τώρα οι LcD soundsystem 
και οι «ομοϊδεάτες» τους γίνονταν και 
πριν από 25 (!) χρόνια και τότε, ναι, ήταν 
πρωτοπορία.
η Domino κυκλοφόρησε πρόσφατα 
τη συλλογή “slip in And Out Of The 
Phenomenon” που περιλαμβάνει το υλικό 
από τα 3 ερs, ακυκλοφόρητα κομμάτια, 
ζωντανές ηχογραφήσεις, ένα παζλ με 23 
τραγούδια συνολικά, όλος ο κόσμος των 
Liquid Liquid, ένα άλμπουμ που αξίζει να 
έχεις όχι γιατί «διδάσκει» ιστορία, αλλά γι-
ατί είναι τόσο τώρα, σαν να γράφτηκε χτες. 
ο Richard McGuire, ένας απ’ τους 4 
της παρέας που είναι τώρα γραφίστας, 
σχεδίασε το post-punk εξώφυλλο κι 
εμείς μπορούμε να νοσταλγούμε άφοβα. 
ο κανόνας επιβεβαιώνεται: για να γίνει 
το underground mainstream, χρειάζεται 
μια 20αετία. 

οι mOGWAI 
πετανε Ψηλα
Σε λίγες μέρες το “The Hawk Is Howling” 
θα κυκλοφορήσει, η αναμονή τελειώνει 
στο τέλος του μήνα, καθώς η παρέα απ’ 
τη Γλασκώβη βάζει μπροστά και πάλι μια 
γεννήτρια θορύβου και καλά κρυμμένα συ-
ναισθήματα, τσακισμένες μελωδίες σκορπί-
ζουν στο πάτωμα. Τι να πρωτομαζέψεις;
Η Σκωτία είναι στο μουσικό χάρτη τα 
τελευταία χρόνια και οι Mogwai έχουν 
ευθύνη γι’ αυτό και μάλιστα μεγάλη (και 
δημιουργική). Χωρίς αυτούς θα ακούγαμε 
ποτέ για τους Glasvegas (ας πούμε);
Αντί άλλων πληροφοριών για το επερχό-
μενο άλμπουμ, μερικά αποσπάσματα από 
ένα κείμενο του συμπατριώτη τους συγ-
γραφέα Ian Rankin. Καθώς ο ήρωάς του, 
John Rebus, περιδιαβαίνει τη σύγχρονη 
Σκωτία εξιχνιάζοντας εγκλήματα, ο ίδιος 
ακούει τον καινούργιο τους δίσκο: 
«Δεν θα έπρεπε να το διαβάζετε αυτό. 
Είναι παντελώς περιττό. Δεν υπάρχουν 
στίχοι σε αυτό το album, κι έτσι όλη η δυ-
ναμική, η υφή και οι διαθέσεις πηγάζουν 
μόνο από τα όργανα. Οι Mogwai ζωγραφί-
ζουν εικόνες σε ήχο. Δε χρειάζονται λόγια.
Αυτό σημαίνει ότι είναι εφιαλτικά δύσκολο 
να γράψεις για αυτούς. Τα πάντα βρίσκο-
νται στο αυτί του ακροατή: εγώ μπορεί 

SOUnDWAVE VOl. 2
Έχει ήδη αρχίσει! και αν κρίνουμε από το πρώτο sound-
wave και τα γκρουπ που συμμετείχαν και βοηθήθηκαν από 
αυτό (cyanna, Wanna Be James?, Demerit, come Home, 
chritabel Etheriel, An Orange End, Polaroid, Goya’s Dream, 
Five star Hotel, Monsieur Minimal, serafim Tsotsonis, 
Katrin The Thrill, A Dog Named Rodriguez, The Fuzzy Nerds, 
Gad, The Liarbirds και πολλά ακόμη), τότε όλα δείχνουν 
ότι κι ο «δεύτερος γύρος» θα κρύβει εκπλήξεις. μια ομάδα 
από έμπειρους επαγγελματίες της μουσικής (παραγωγούς, 
τεχνικούς στούντιο, μουσικούς, DJs, κλπ) είναι έτοιμοι να 
βοηθήσουν τους νικητές του coca-cola soundwave Vol.2 σε 
πρακτικά θέματα της μουσικής βιομηχανίας. το www.cokemusic.
com θα σας δώσει απαντήσεις και πληροφορίες για συμμετοχή, 
ενώ συνεχίζει να αναζητά καινούργια γκρουπ, τα οποία πέρα από 
τις «συμβουλές» που θα κερδίσουν από τους ειδικούς, θα έχουν 
και την ευκαιρία να δείξουν τις δυνάμεις τους σε σημαντικά live!

να ακούω θλίψη ενώ εσύ μπορεί να ακούς γέλιο. Αν το να 
γράφεις για μουσική πραγματικά είναι παρόμοιο με το να 
χορεύεις με την αρχιτεκτονική, πώς μπορεί κανείς να γράψει 
για τους Mogwai;
Γράφω εκατοντάδες χιλιάδες λέξεων κάθε χρόνο και μερικές 
φορές νιώθω ότι συνεισφέρω σε ένα διαρκές πρόβλημα. Οι 
λέξεις όμως μπορεί να λένε ψέματα και, γαμώτο, ακόμα και 
οι καλύτερες από αυτές, χάνουν σε ακρίβεια. Θα χρειάζονταν 
κατεβατά για να αρχίσεις να ξετυλίγεις κάθε κομμάτι αυτού 
του album –ένα κομμάτι σαν το εναρκτήριο “I’m Jim Morrison, 
I’m Dead”. Παρά τον ανίερο τίτλο του (οι Mogwai αγαπούν 
τους προκλητικούς τίτλους, ειδικά αυτούς που μπερδεύουν 
τους ακροατές), πρόκειται για ένα δυνατό τραγούδι, είναι όμως 
η ηρεμία πριν την καταιγίδα του “Batcat”, ένα οργισμένο και 
συγκινητικό thrash που παραπέμπει σε albums των πρώιμων 
‘gonzo’ Mogwai όπως τα “Ten Rapid” και “Young Team”.
Η Γλασκώβη παραμένει το πεδίο δράσης της μπάντας, παρέχο-
ντάς τους μια πηγή συνεχούς έμπνευσης με τους ήχους της αστι-
κής πνιγηρότητας, των απεγνωσμένων νυχτών, των τσακωμών 
και των ερωτικών υποθέσεων υψηλής κλάσης. Το ρομάντσο είναι 
σύντομο αλλά χειροπιαστό σε ένα κομμάτι με τον τίτλο “Local 
Authority” (καταλάβατε τι εννοώ με τους περίεργους τίτλους των 
Mogwai;) ενώ το “Scotland’s Shame” μου φαίνεται ως ένα από τα 
πιο προσωπικά τους τραγούδια.
Το “Sun Smells Too Loud” ακούγεται σαν το είδος της φράσης 
εκείνης που θα εκστόμιζε κάποιος φίλος μετά από πολύ μεγάλη 
κατανάλωση καλοκαιρινού κρασιού. Θα μπορούσε όμως κάλλιστα 
να είναι και ένα νεύμα προς τη μεριά της συναισθησίας, κάτι που 
θα ήταν πολύ ταιριαστό με τους Mogwai καθώς η μουσική τους 
αναδίδει χρώματα, συναισθήματα και εικόνες. Αυτό είναι ένα από 
τα πιο ανεβασμένα κομμάτια σε ένα κυρίως χαλαρό album –στριφτά 
και φτηνό πιοτό στο πάρκο και κόσμοι εκεί έξω που περιμένουν να 
κατακτηθούν αύριο. Τo “King’s Meadow” συνεχίζει την ατμόσφαιρα, 
πηγαίνοντάς μας στο πάρκο, στο δρόμο για το σπίτι: μουσική για το 
τέλος της μέρας. Το “I Love You, I’m Going To Blow Up Your School” 
(με την αναφορά στην cult ταινία “Heathers”) προσθέτει μια υποβό-
σκουσα αλλά διαρκή οργή η οποία τελικά ξεσπάει μετά από έξι λεπτά, 
με την κορύφωση του δράματος ακόμα εντονότερη μετά από το «χτίσι-
μο» του τραγουδιού. Το “Thank You, Space Expert”, εντωμεταξύ, είναι 
αυτό που πλησιάζει περισσότερο σε ένα θρήνο του εικοστού πρώτου 
αιώνα. Ίσως φταίει και το φτηνό κρασί, αλλά αυτή η μελωδία μού κάνει 
ότι προσφέρεται για μαζικές γκάιντες –αυτό δεν είναι κάτι για διαλογι-
σμό; Ίσως πάλι, όμως να ‘ναι ιδέα μου.
Κι έτσι φτάνουμε στο τελευταίο τραγούδι αυτού του κομψού και ελεγεια-
κού ωριαίου set… που είναι ένας τελάλης, ένας κυκεώνας από σκληρές 
κιθάρες που οδηγεί τον ακροατή βήμα με βήμα, στον γκρεμό του τίτλου 
του. Όταν δρασκελίσουμε όμως καταλήγουμε στον τάφο ή εκτινασσόμαστε 
ψηλά και αλυχτάμε σαν το γεράκι; Αυτό είναι κάτι που πρέπει να αποφα-
σίσετε εσείς. Αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι έντεκα χρόνια τώρα, οι Mogwai 
συνεχίζουν να ακούγονται σαν το μέλλον, με τον πενταμελή πυρήνα τους 
να παραμένει η πιο cool συμμορία της πόλης».



κυκλοΦοΡουν ακομη CD;
The Liarbirds - second Quartet EP 
(myspace.com/liarbirds)

Το κουιντέτο απ’ την Αθήνα προχωράει σταθερά μπροστά, το κοντέρ των 
μουσικών της μπάντας γράφει χιλιόμετρα εμπειρίας από την εμπλοκή 
τους στην pop/rock σκηνή της πόλης, οι XTC μπερδεύονται με τους 
Teenage Fanclub, οι Liarbirds μας υπόσχονται κι άλλο ΕΡ κι ένα άλ-
μπουμ. Έχουμε λόγους να τα περιμένουμε.

Transistor - Things You Miss When You Blink 
(shift)

Με τη μία μπαίνουν στην ελληνική indie σκηνή και κατακτούν μια 
ευδιάκριτη θέση, αφού τα υλικά τους είναι πρώτης ποιότητας: γυναικεία 
φωνητικά, groovy πλήκτρα, ονειρική ατμόσφαιρα, «αγγλικές» κιθάρες. Ο 
Graig Walker (ex-Archive) συμμετέχει σ’ ένα τραγούδι και ο Παπασπυρό-
πουλος κάνει την παραγωγή. Όλα μιά χαρά φαίνονται...

Lost Bodies - The End Of Time 
(www.lostbodies.gr)

Φαίνεται πως ο χρόνος που περνάει τους ανανεώνει αντί να τους 
κουράζει κι έτσι βγάζουν και άλμπουμ «εκτός σειράς». Κάποτε θα τους 
μνημονεύουμε στο μέλλον, όταν αναφερόμαστε στην ελληνική σκηνή, με 
τον ίδιο τρόπο που περιγράφω παραπάνω για τους Liquid Liquid.
Το “The End Of The Time” κυκλοφόρησε σε 126 αντίτυπα (έχω το 52) και 
διατίθεται από το site του συγκροτήματος. Αν ζεις σ’ αυτή την πόλη, είναι 
από τα γκρουπ που πρέπει να ‘χεις ακούσει και να ‘χεις δει ζωντανά πριν 
«τα παρατήσεις».

Astyplaz - bi 
(EMi)

Αν μπορεί η «εμπορική» ποπ στην Ελλάδα να μας δίνει τέτοια άλμπουμ, 
τύφλα να ‘χει η «διεθνής» εκδοχή της. Η φωνή της Διώνης είναι όλα τα 
λεφτά, το γκρουπ είναι συνεπές, οι συνθέσεις μέσα στο απαραίτητο κλίμα 
κυλάνε ευχάριστα, η διασκευή της «Ζαΐρας» δίνει στον Τσιτσάνη το pop 
attitude που δεν είχε ποτέ φανταστεί, ο Άκης Μπογιατζής (Sigmatropic), 
ο Σεραφείμ Τσοτσώνης και οι Carbonated Lemonade συμμετέχουν. Αν στην 
ΕΡΤ δεν κοιμόντουσαν τον ύπνο του δικαίου κι αν στις επιτροπές για τη 
Eurovision δεν ήταν οι υπερήλικες Κατσαρός, Πλέσσας και οι όμοιοί τους, 
τότε οι Astyplaz θα ήταν η καλύτερη λύση μας για να πάνε στο θεσμό. Με 
τον Ρουβά και την Τάμτα το μόνο που κάνουμε είναι να δείχνουμε πόσο 
«βλάχοι» είμαστε. 

Pridon - apnea eina 
(Low impedance)

Ο Πέτρος Βουδούρης που κρύβεται πίσω απ’ το όνομα Pridon (και που 
το 2005 είχε κυκλοφορήσει το πολύ ενδιαφέρον “Health Food Scroll” 
στην αγγλική Vibrant) επιστρέφει με ένα άλμπουμ που αποκαλύπτει όλες 
τις επιρροές αλλά και τις γνώσεις του, κυρίως όμως την ικανότητά του 
να δημιουργεί ατμόσφαιρες και τοπία. Ηλεκτρονικοί ήχοι, γεύσεις Warp, 
«αναμνήσεις» από τη δεκαετία του ‘90, λυρική διάθεση, dub και techno σε 
διακριτική χρήση κι όλα μαζί μας κάνουν ένα σύνολο που δεν μπορείς να 
αγνοήσεις και κυρίως να υποτιμήσεις.
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χειροποίητο πλεκτό τοπ, The callas
Vintage φόρεμα πουκαμίσα, Yesterday’s Bread
Jeans, Freesoul - Prime timers

back to 
vElvEt pt.1 



εύη & αποστόλης: second hand ρούχα και αξεσουάρ, Yesterday’s Bread 
Jeans, προσωπική συλλογή



Εύη: Πουκάμισο, Yesterday’s Bread 
Γιλέκο, jeans και αξεσουάρ, προσωπική συλλογή

Αποστόλης: πουκάμισο, Yesterday’s Bread
Αθλητικά, Gazelle – Adidas
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Trap
She thought he was even more attractive 
with his incomprehensibility.
But in fact, his incomprehensibility 
was the only attraction to her.

Το σχέδιο είναι βασισμένο σε ρούχα του Jean Charles de Castelbajac



επαναπροσδιορισμού της. Την τελευταία ειδικά δεκαετία, οι ανα-
φορές σε γραμμές και στυλ περασμένων δεκαετιών κυριάρχησαν 
όσο τίποτε άλλο. Ανεξαρτήτως του πόσο και πώς αυτό θα συνεχίσει 
να λειτουργεί, τη δεδομένη στιγμή η παγκόσμια μόδα καλείται να 
πορευτεί προς μια αισθητική που βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με 
την πρακτικότητα, αλλά ταυτόχρονα και τη μοναδικότητα. 
Το sportswear χρόνο με το χρόνο καθιερώνεται ολοένα και περισσό-
τερο και διαποτίζει το ντύσιμο για όλες τις ώρες της μέρας. Καθόλου 
τυχαίο, αν σκεφτεί κανείς ότι το αγοραστικό κοινό στην πλειοψηφία 
του έχει πλέον σαν πρωταρχικό ενδιαφέρον την απόλυτη άνεση στο 
ρούχο κι όχι το design καθεαυτό, το οποίο απαξιώνει. Brands που 
το αντιλήφθηκαν αυτό νωρίς, προέβησαν σε λανσάρισμα προϊόντων 
ανθεκτικών και άνετων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα ρούχα 
Swims, μιας εταιρείας που βασισμένη στο υλικό που κατασκευάζο-
νται οι γαλότσες φτιάχνει rubber overshoes, τα οποία πρωτοεμφανί-
στηκαν στη Γαλλία και την Αγγλία το 1800. Τα παπούτσια αυτά προο-
ρίζονται για όλα τα στυλ ντυσίματος και όλες τις ώρες της μέρας.
Η Sandra Backlund είναι μια δημιουργός που προσεγγίζει τη μόδα 
«περίεργα». Αντιλαμβάνεται τον εαυτό της σαν γλύπτρια αρχικά 
και μετά σαν σχεδιάστρια. Αφετηρία της είναι το ανθρώπινο σώμα. 
Πάνω σε αυτό εμπνέεται και παράγει νέα υφάσματα στο χέρι. 
Ακολουθεί μια κατά κάποιο τρόπο παραδοσιακή μέθοδο tailoring, 
η οποία όμως την οδηγεί στο να παράγει νέα δεδομένα είτε με τα 
υφάσματα που καταλήγει να πρωτοχρησιμοποιεί είτε με εναλλακτι-
κές χρήσεις αυτών. Γενικά η αντιμετώπιση του ρούχου σαν ένα προ-
ϊόν με στοιχεία μοναδικότητας, είναι μια τακτική που συναντάται τις 
τελευταίες σεζόν από ολοένα και περισσότερους δημιουργούς. Είτε 
πρόκειται για μια νέα λαμπρή στιγμή είτε απλά για ένα εμπορικό 
τρικ, κατευθύνει τη fashion πραγματικότητα προς τα εκεί που μόνο 
τής έχει μείνει να κατευθυνθεί, τη μοναδικότητα.

Αν γενικά παρακολουθήσει κανείς το πώς εξελίσσονται οι τάσεις 
στη μόδα, θα δει ότι βασικός στόχος πλέον είναι από την ίδια τη 
μόδα να μπορεί ο καθένας να εκφράζεται, αφομοιώνοντας και υιο-
θετώντας τις τάσεις εκείνες που τον αντιπροσωπεύουν και ουσιαστι-
κά έτσι να παράγει ο ίδιος μόδα. Τα ρούχα πρέπει να είναι ευέλικτα. 
Οι γραμμές κάθε σεζόν είναι ολοένα και πιο χαλαρές και ευθείες, 
χωρίς να δεσμεύουν στυλιστικά τις επιλογές αυτού που τα επιλέγει. 
Κάτι παρόμοιο, αν το σκεφτεί κανείς, συμβαίνει με όλα τα συστατικά 
ενός πολιτισμού. Τι γίνεται όμως όταν οι τάσεις της μόδας αλλά-
ζουν με πολύ πιο γρήγορους ρυθμούς από ό,τι ο ίδιος ο πολιτισμός 
στον οποίο είναι ενταγμένη;

εισρέουν κάθε χρόνο τόσα πολλά νέα 
ονόματα στη βιομηχανία ρούχου και 
ολοένα και περισσότερες πόλεις ανά τον 
κόσμο οργανώνουν εβδομάδες μόδας, τα 
πράγματα είναι εντέλως διαφορετικά. 
Στα νέα δεδομένα συμβάλλει σημαντικά 
και ένας άλλος παράγοντας. Ελάχιστοι 
είναι οι σχεδιαστές που δρουν ανεξάρ-
τητα, είτε σε επίπεδο δημιουργικό είτε 
σε επιχειρηματικό. Οι περισσότεροι 
βρίσκονται υπό την κηδεμονία ή ακόμα 
και τις υποδείξεις κάποιου επιχειρηματι-
κού κολοσσού (βλ. LVMΗ, Gucci Group), 
ο οποίος τοποθετεί σε δεύτερη -αν όχι 
τρίτη- μοίρα το κομμάτι της δημιουργι-
κής συνέχειας στο βωμό των εισπράξεων 
κάθε σεζόν. Ενδεικτικό αυτού είναι η 
απομάκρυνση ένα χρόνο πριν του Hedi 
Slimane από την ηγεσία του οίκου Dior, 
τη στιγμή ακριβώς που ο εν λόγω οίκος 
είχε μέσω του σχεδιαστή καθιερώσει την 
εικόνα του προς μια συγκεκριμένη κατεύ-
θυνση, η οποία μάλιστα απέφερε πολύ 
μεγάλα κέρδη. Η άρνηση του Slimane να 
συμμορφωθεί με τις εμπορικού περιεχο-
μένου υποδείξεις των εργοδοτών του τον 
οδήγησε στην πόρτα της εξόδου από τον 
Dior. Ο Kris Van Assche που τον διαδέ-
χτηκε παρουσίασε μια πρώτη συλλογή, η 
οποία είχε διαφορετικό ύφος από αυτές 
του Slimane. Άπας ο fashion Τύπος τότε 
δυσαρεστήθηκε και ο Van Ascche στη 
συλλογή του για το χειμώνα 2008-09 
φρόντισε να συμμορφωθεί και να παρου-
σιάσει ρούχα σε ύφος πανομοιότυπο με 
αυτό που σχεδίαζε ο προκάτοχός του. 
Την περίοδο φθινόπωρο – χειμώνας 
2007 οι σχεδιαστές έφεραν στο pr�t-�-
porter το streetwear. Καθόλου τυχαία ή 
αμελητέα κίνηση, δεδομένου του ότι τα 
τελευταία χρόνια το streetwear αποτελεί 
τον απόλυτο εκπρόσωπο της fashion 
έκφρασης. Στη μόδα του δρόμου επιτρέ-
πονται τα πάντα. Ανάμειξη ετερόκλητων 
υφασμάτων, υφών και χρωμάτων. Η 
μόδα του δρόμου τάραξε ουσιαστικά 
τον ρου ολόκληρης της βιομηχανίας της 
μόδας. Πλέον το να είσαι στη μόδα, κοι-
νώς trendy, έχει με ένα περίεργο τρόπο 
καταντήσει αρνητικό. 
Είναι ένας από τους λόγους που και 
τα έντυπα μόδας έχουν προ πολλού 
σταματήσει να κάνουν θέματα με τις τρεις 
ή τέσσερις ισχυρότερες τάσεις της κάθε 
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σεζόν, γιατί αυτές απλά δεν υφίστανται. 
Τα έντυπα που σέβονται περισσότερο τον 
εαυτό τους και τους αναγνώστες κάνουν 
αναφορά πλέον στις καλύτερες συλλο-
γές της σεζόν, απλά σαν πρόταση του 
εκάστοτε δημιουργού. 
«Προχωρημένοι» στυλιστικά είναι αυτοί 
που ουσιαστικά βρίσκονται ένα βήμα 
μπροστά όντας μισό βήμα πίσω από τις 
ισχυρές τάσεις της μόδας. Αυτοί που 
ξέρουν και μπορούν να προσαρμόζουν 
έξυπνα διάφορα στυλ και να επανε-
φεύρουν τρόπους ώστε μια θεωρητικά 
ξεχασμένη τάση να γίνεται άποψη. 
Προκειμένου αυτό να επιτευχθεί όμως, 
προφανώς απαιτείται πέρα από ένστικτο 
και κάποια σχετική γνώση πάνω στο πώς 
εξελίσσονται και λειτουργούν τα πράγμα-
τα στην υψηλή μόδα. Φαινόμενα fashion 
τρομοκρατίας στους δρόμους με την 
έννοια των στυλιστικών κατακρεουργήσε-
ων συναντώνται πολύ συχνότερα πλέον 
στο streetwear, γιατί δεν είναι εκ των 
πραγμάτων δυνατόν ο καθένας να μπορεί 
να ανταποκριθεί επιτυχώς στα παραπάνω. 
Έτσι, χωρίς να γίνεται συνειδητά η απε-
λευθέρωση των τάσεων, αυτή καθεαυτή 
οδηγεί μοιραία σε μια κατά κάποιο τρόπο 
αντίπερα όχθη, αυτή της σύγχυσης, 
ακόμα και της οπισθοδρόμησης.
Η μόδα βρίσκεται σε μια διαδικασία 

ΓΕνιΚA η ΑνΤιΜΕΤΩΠιΣη Του ροYΧου 
ΣΑν EνΑ ΠροιOν ΜΕ ΣΤοιΧΕιΑ 
ΜονΑδιΚOΤηΤΑΣ, ΕίνΑι ΜιΑ ΤΑΚΤιΚη 
Που ΣυνΑνΤAΤΑι ΤιΣ ΤΕλΕυΤΑIΕΣ 
ΣEζον ΑΠο ολοΕνΑ ΚΑι ΠΕριΣΣOΤΕρουΣ 
δηΜιουρΓουΣ. 

Το Δεκέμβριο του 2005 ο Tom Ford δήλωσε ερωτηθείς ότι πλέον 
οι τάσεις της μόδας αλλάζουν με τόσο γρήγορους ρυθμούς που οι 
καταναλωτές δεν έχουν τη δυνατότητα να τις προλαβαίνουν και κατά 
κάποιο τρόπο «παραιτούνται», στρέφοντας το ενδιαφέρον τους σε 
επιλογές casual ρούχων... Ο ίδιος βέβαια συμμετείχε στο Fashion 
Fringe στο Ηνωμένο Βασίλειο, μια πρωτοβουλία που έχει σαν 
σκοπό το να δίνεται βήμα σε νέους δημιουργούς προκειμένου να 
αναδείξουν το ταλέντο τους, ενισχύοντας έτσι κατά κάποιο τρόπο τη 
βιομηχανία της μόδας με ακόμα περισσότερες νέες προτάσεις.
Η παραπάνω άποψη του Ford σπάνια αναγνωρίζεται δημόσια από 
άλλους δημιουργούς μόδας παρότι είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό 
αφημένοι μέσα στα πλαίσια της καθεαυτό δουλειάς τους στη ραγδαία 
εναλλαγή τάσεων. Παλαιότερα οι οίκοι μόδας είχαν πάνω-κάτω μια 
συγκεκριμένη γραμμή γύρω από την οποία χτιζόταν η εικόνα τους 
και η κάθε συλλογή που παρουσίαζαν. Πλέον, δεδομένου του ότι 



To παραπάνω mail ήταν η απάντηση του μαρκήσιου 
Jean Charles de Castelbajac στην προσπάθειά μου 
να του αποσπάσω απαντήσεις διά αλληλογραφίας 
στη διάρκεια του Αυγούστου και ενώ ήταν σε κάποιο 
ελληνικό νησί. Τη βρήκα τόσο παλαιομοδίτικα 
ευγενική και ταυτόχρονα παράξενα ποιητική, που 
παραθέτω αυτή αντί των όσων τελικά του απέσπασα. 
Τα «γάντια από αλάτι» είναι σαφώς αντάξια έκφρα-
ση του ανθρώπου ο οποίος, στο πρώτο d�fil� του 
(1969) θα παρουσιάσει ένα μαντό κομμένο πάνω στην 
κουβέρτα που είχε στο οικοτροφείο όπου μεγάλωσε, 
αλλά και ρούχα από σφουγγαρόπανα, σφουγγάρια, 
κουρτίνες μπάνιου, ύφασμα καμουφλάζ. Τρία χρόνια 
αργότερα τον αποκαλούν ήδη Courr�ges των 70ς για τις 
φουτουριστικές, πολιτικά προσανατολισμένες, αλλόκο-
τες παρουσιάσεις του και ξεκινάει μια καριέρα γεμάτη 
ιδιοσυγκρασιακές επιλογές, ένα παθιασμένο ανακάτεμα 
του Υψηλού με το Χαμηλό, της pop με την παράδοση, της 
εννοιολογικής προσέγγισης στη φόρμα με την αποθέωση 
της κουλτούρας της εικόνας. Υπερήρωες και μυστικιστές, 
αρχέγονα σύμβολα όπως ο σταυρός και σύγχρονοι κώδικες 
όπως τα χρώματα των gay pride parades, σουρρεαλισμός 
και μουσική, σύγχρονη τέχνη και φωτογραφία, ιστορίες 
των σαμουράι και υλικά του 21ου αιώνα, η δυναμική της 
στολής και η extravaganza των μοναδικών robes tableaux – 
ζωγραφισμένων από τη Messager και τον Barcelo, εκρηκτικά 
projects και αφοσίωση στην έννοια του “d�mod�” –της 
μόδας δηλαδή που δεν απαξιώνεται ποτέ: το σύμπαν του 
JCDC (όπως υπογράφει) δεν είναι ούτε συνηθισμένο, ούτε 
περιοριστικό. Καλεσμένος της 8ης Ελληνικής Εβδομάδας 
Μόδας - Athens Collections (6-12/10, Τεχνόπολις), σχεδιά-
ζει «μια performance χτισμένη γύρω από μια ακολουθία από 

40 SIZE FASHION WEEK

Jean Charles
de Castelbajac
«…Εδώ η κατάστασή μου από πλευράς internet
είναι μάλλον πρωτόγονη και τα χέρια μου με γάντια 
από αλάτι... 

Χαιρετισμούς
Υ.Γ. αγαπώ τη χώρα σου
j-c»

της Νάντιας Αργυροπούλου

ατυχήματα, οπτικές αναταράξεις, ανατρε-
πτικά συναισθήματα». Την έχει ονομάσει 
The Athenik Bomb και θα περιλαμβάνει 
ανάμεσα σε άλλα κάποιον που θα παίζει 
μπουζούκι στον ρυθμό του (video game) 
Super Mario, ενώ θα εξαφανίζεται κάτω 
από τόνους κόκκινων γαρύφαλλων. 
«Όταν σχεδιάζω, κατασκευάζω όπως 
κάποιος που χτίζει», ισχυρίζεται ο Jean 
Charles de Castelbajac και είναι ενδιαφέ-
ρον να θυμηθεί κανείς ότι, εκεί που όλοι 
οι θεωρητικοί της μόδας επιμένουν στην 
έννοια του «νέου», ο αρχιτέκτονας Adolf 
Loos θεωρούσε πραγματικά μοντέρνο μόνο 
αυτό που είχε διάρκεια και άξια του όρου 
«της μόδας» μόνο τα αντικείμενα που 
αντέχουν στον χρόνο. 

www.jc-de-castelbajac.com 



λίνα: Φούτερ με prints, Insight
Mάρι: Φόρεμα, Insight
Cartoon Dandy: ρούχα προσωπικής συλλογής 

back to 
velvet pt.2



λίνα: Αντιανεμικό τζάκετ, Moka – Melcore
ριγέ εσώρουχο, Melcore 
Κάλτσες, Wesc - Prime Timers
Αθλητικά, Asics
 
Μάρι: Φούτερ μπολερό, Ragwear - Prime Timers
Εσώρουχο, προσωπική συλλογή
Αθλητικά, Asics
 
Ακουστικά, Wesc - Prime Timers St
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this bloody something…
Η τέχνη των τελευταίων δεκαετιών του 20ου αιώνα, η τέχνη της αλλαγής της χιλιετίας, 
ήταν πολύ συχνά σκοτεινή (Nitsch, Lewandowsky, Chapmans, Sherman, Gober, Witkin…), 
ανορθόδοξα ερασιθάνατη (Kippenberger, Koons, Cattelan, Araki, McCarthy, Bock, 
Schneider…), στις καλύτερες στιγμές της ένα “total theatre” όπου το φιλολογικό και το 
οπτικό συνδυάστηκαν σε μια ενότητα με εσωτερική συνοχή, αισθησιασμό, πνευματικότητα 
αλλά και μακάβριο χιούμορ, παγανιστική ελευθεριότητα, δαιμονική υπεροψία.

της Νάντιας Αργυροπούλου ART HOTEL PARADIES 47

με τον Barthes, το κίνημα του αισθητι-
σμού, ο Λαπαθιώτης, ο Χρηστομάνος και 
ο Wilde, o Nίτσε και ο Καζαντζάκης, η 
στήριξη του Παλαμά, οι κατηγορίες για 
λογοκλοπή, η ταύτιση τέχνης και ζωής, 
ο θάνατος του Ροδοκανάκη στα 36 από 
φυματίωση. 
Από όλους όσους ψάχνουν και δεν βρί-
σκουν τη σχέση της σύγχρονης ελληνικής 
τέχνης με την παράδοση και την ιστορία, 
δεν θα σας πω πόσοι είδαν την παράσταση. 
Παραθέτω αντ’ αυτού, μαζί με τον θαυμα-
σμό μου για τους συντελεστές (ανάμεσά 
τους και ο εικαστικός Γιάννης Σκουρλέτης), 
απόσπασμα από την εφημερίδα Νουμάς 
που υπογράφει ο Κωστής Παλαμάς στις 15 
Φεβρουαρίου 1909 και υπάρχει στο οπισθό-
φυλλο του προγράμματος:

«“Δύο πράγματα ωραία έχει ο κόσμος: 
τον έρωτα και τον θάνατο”, λέει στον 
‘Κονσάλβο’ του ο Λεοπάρδης.
Τα δίδυμα τούτα, μέσα στην ιστορία
δύο νέων ανθρώπων που
αγαπήθηκαν και που πεθαίνουν από
την αγάπη τους, παλιές ιστορίες,
πάντα νέες, ο κ. Ροδοκανάκης
θέλησε όχι τόσο να ζωγραφίση, όσο
να τραγουδήση, όχι τόσο να 
τραγουδήση, όσο να συμβολίση.
Γύρω στο βυσσινί τούτο 
τριαντάφυλλο, σαν πιο πολύ μιας 
τέχνης παρά της φύσης βλαστάρια,
ζούνε και μιλούνε, αισθάνονται και
πάσχουν, άνθρωποι της σύγχρονης
ζωής που ούτε πετούν στα σύγνεφα
ούτε στη γη πατούνε στέρεα.
Θυμίζουνε κάποιο περπάτημα, που
ονειρευόμαστε συχνά στον ύπνο
μας τόσο αλαφρό, που άξαφνα
γίνεται αεροπέταγμα».

Ωστόσο, η σαρωτική διάχυση της πληροφορίας/εικόνας έκανε τον 
Έρωτα και τον Θάνατο τους δύο πόλους της κύριας banalit� της πα-
ρούσας χιλιετίας και ο υβριδισμός έγινε η τέλεια δικαιολογία ώστε 
η τέχνη να μην ολοκληρώνει ποτέ, να μην εκτρέπεται έστω (παρά σε 
σεναριακά πλαίσια). «Και επική και αντισηπτική», όπως έχει γραφτεί 
για τα στυλιζαρισμένα video/performances του Matthew Barney. 
Από την άλλη, αν κοιτάξει κανείς ένα έργο όπως το “Τhe Eagle, the 
Vulture, the Black Vulture, the Red Kite, any kind of Black Kite, 
any Kind of Raven, the Homed Owl, the Screech Owl, the Gull, 
any Kind of Hawk, the Little Owl, the Cormorant, the Great Owl, 
the White Owl, the Desert Owl, the Osprey, the Stork, any kind 
of Heron, the Hoopoe and the Bat” (2004), τα «ακάθαρτα και μη 
βρώσιμα πτηνά» του Paul Chan, έργο εμπνευσμένο από το Λεβιτικόν 
(και ειδικότερα την αιρετική/φεμινιστική αναφορά της Helene Cixous 
στη Βίβλο), αντιλαμβάνεται την ανάγκη των καλλιτεχνών να αίρουν 
τους χαρακτηρισμούς και τους αποκλεισμούς που τους συνοδεύουν. 
Να «επικαλεστούν» εκ νέου τα πράγματα, να τα ονομάσουν ελευθε-
ρώνοντάς τα (από το φυλετικό, κοινωνικό έρμα των λέξεων που τα 
έχουν χαρακτηρίσει), να στοχαστούν με νέους όρους πάνω στο θείο 
και το απόλυτο τώρα που και τα δύο είναι φτηνότερα από ποτέ. 
Το αποτέλεσμα έχει συχνά μια γεύση cool meets new age meets occult 
αποστασιοποίησης ή την αίσθηση παράδοξου μιας ράθυμης ανάνηψης. 
Έχει ενδιαφέρον όμως να παρακολουθήσει κανείς σε ποιες περιπτώσεις 
αυτή η στροφή στον Εσωτερισμό και τις μυστικιστικές προσεγγίσεις είναι 
κάτι παραπάνω από eco-ritual. Έχει έρευνα και γνώση, αν όχι την πλήρη 
εγκατάλειψη στη δύναμη των συμβόλων ή το βίωμα του «αισθητικού». 
H εμπειρία μου από δύο σχετικές περιπτώσεις τροφοδότησε τα 
παραπάνω σποραδικά: 
H performance/έκθεση I am the Sun in his Rising του Πάνου Τσα-
γκάρη στην γκαλερί Kalfayan (19/6-25/7/07) και η παράσταση Το 
Βυσσινί Τριαντάφυλλο -Rodokanakis Rediscovered της ομάδας 
«Όχι παίζουμε» στο Bios (22/7).
Τόσο στην έκθεση αυτή (όσο και στην performance που έκανε στα 
πλαίσια της Art Athina 2008 με τίτλο Chasing the Sun Forever), 
αλλά και σε σχετικές συζητήσεις, o Τσαγκάρης φαίνεται εξαιρετι-
κά εξοικειωμένος με το ευρύ πεδίο αναφοράς των μυστικιστικών 
σπουδών, της αλχημείας και της λευκής μαγείας, χρησιμοποιώντας με 
άνεση το οπτικό υλικό και το λεξιλόγιο που συναντάται στον Πλω-

Πάνος Τσαγκάρης, The Gate of Tears, 2008
Mε την ευγενική παραχώρηση των Kalfayan Galleries, 
Αθήνα-Θεσσαλονίκη

Πάνος Τσαγκάρης
The Kiss (No.2), 2008
Mε την ευγενική 
παραχώρηση των 
Kalfayan Galleries,
Αθήνα-Θεσσαλονίκη

τίνο, τον Ερμή Τρισμέγιστο, τον Παράκελσο, τον Robert Fludd, τον 
Jacob Bohme, τον Swedenborg αλλά και τον Goethe, τον Balzac, 
τον Hugo, αλλά και τον Baudelaire. Ο τρόπος που οι ιδέες αυτές 
διαπότισαν τον μοντερνισμό και επανέρχονται σήμερα μέσα από τη 
διάχυσή τους στη λαϊκή κουλτούρα (κινηματογράφος, κόμικς, sci-fi 
λογοτεχνία, μόδα κ.λπ) γοητεύει τον νεαρό καλλιτέχνη/μύστη και 
εκφράζεται με ένα στοχευμένο και καθαρό τρόπο, λειτουργικής ακρί-
βειας και επιτηδευμένου τελετουργικού. «Η ζωή είναι τελετή. Με τη 
δουλειά μου προσπαθώ να φέρω τον εαυτό μου και τους θεατές σε 
ένα στάδιο κάθαρσης, μια στιγμή εξαγνισμού. Κάθε έργο μου είναι 
μια προσφορά, μια μικρή προσωπική θυσία» γράφει ο ίδιος.
Αλχημικά διαγράμματα, τεμνόμενοι κύκλοι, λευκές ρόμπες (με 
αναφορά περισσότερο τον Πόλεμο των Άστρων παρά θρησκευτικές 
σέκτες), αργές επικλήσεις και χοές, ενεργειακά ανοίγματα, πορεία 
προς την ατομική ολοκλήρωση και τη συλλογική ευαισθητοποίηση: 
όπως σημείωσε και η Susan Hiller- παλαιότερη και γνωστότερη 
για ανάλογες πρακτικές στον χώρο της τέχνης: « Ίσως όλα αυτά 
εκφράζουν την βαθιά συλλογική επιθυμία για μια νέα εκδοχή της 
ύπαρξης: πιο ποιητική, ευφάνταστη και πνευματική».
Το βέβαιο είναι ότι ένα τέτοιο έργο προϋποθέτει την προετοιμασία και 
δέσμευση, το αίτημα του θεατή περισσότερο από ποτέ ακόμα κι αν 
δεν εξασφαλίζει τη συναισθηματική ταύτιση. Δεν είμαι σίγουρη πόσοι 
επισκέπτες είτε της γκαλερί είτε του art fair διέθεταν οτιδήποτε από τα 
παραπάνω, με εξαίρεση την περιέργεια για το ελαφρώς αλλόκοτο. Έχω 
ιδία άποψη του πόσοι δεν κατάλαβαν ότι τα έργα με τα μεγάλα γράμ-
ματα, τους χρησμούς και τα διαγράμματα του Τσαγκάρη, έγιναν με πο-
σοστό από το αίμα του ιδίου του καλλιτέχνη και τρέφω, δυστυχώς, την 
υποψία ότι, χωρίς το παραπάνω «αίτημα» ακόμη και αυτή η προσφορά 
-παράξενα απογυμνωμένη από βία, σαρκασμό ή μύθο- δεν πέτυχε να 
δείξει την «εγγενή δυνατότητα του ανθρώπου για το μαγικό». 
Ωστόσο η έρευνα του Τσαγκάρη αποτελεί ένα ασυνήθιστο μεν, αλλά 
συνεπές και ενδιαφέρον ιδίωμα που αξίζει να παρακολουθήσει κανείς 
όπως και την ιδεολογική νεκρανάσταση και ιστορική αποκατάσταση 
του νεωτεριστή, ρομαντικού Χιώτη συγγραφέα Πλάτωνα Ροδοκανάκη 
(1883-1919). Η θεατρική ομάδα «Όχι Παίζουμε» δεν τσιγκουνεύτηκε 
gadgets (cd, μπλουζάκια, αφίσες, stickers) και εκδηλώσεις (προλο-
γιστικά αφιερώματα από συγγραφείς και φιλολόγους σε κάθε παρου-
σίαση του έργου) προκειμένου να παρουσιάσει τον εστέτ συγγραφέα 
(και ιδρυτή της εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών ανάμεσα σε άλλα) με 
όρους λαϊκού ειδώλου. Έρως-Θάνατος και η ελληνική αστική τάξη 
των αρχών του 20ου αιώνα, ο διάλογος με τον Goethe και η σχέση 
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TAkEhITo 
kogAnEZAwA
Qbox
Για δεύτερo συνεχόμενο καλοκαίρι η 
γκαλερί Qbox διοργάνωσε στη Τζιά το 
πρόγραμμα residency, όπου προσκαλεί 
νέους και ανερχόμενους διεθνείς καλλιτέ-
χνες και θεωρητικούς από το εξωτερικό. 
Φιλοξενούμενος αυτή τη φορά ήταν ο Ιά-
πωνας εικαστικός Takehito Koganezawa, 
που παρέμεινε στο νησί για ενάμιση μήνα 
με σκοπό να δημιουργήσει μια σειρά από 
σχέδια και video με θέμα την απόσταση, 
το χώρο και τη σχέση του με τα αντικείμε-
να. Το πλήρες αποτέλεσμα της παραμονής 
του παρουσιάζεται στην ατομική του 
έκθεση στη γκαλερί.

23 Σεπτεμβρίου – 22 νοεμβρίου
Αρμοδίου 10, Βαρβάκειος Αγορά
T: 211 1199991, F: 211 1199992
S: www.qbox.gr, E: info@qbox.gr
Τρ.-Παρ. 15:00-21:00, Σάβ. 12:00-17:00

ΣαββαΣ 
ΧριΣτοδουλιδηΣ
Αδ 
Στην τέταρτη ατομική του έκθεση ο 
Σάββας Χριστοδουλίδης δημιουργεί 

γλυπτά με σουρεαλιστικούς υπαινιγμούς 
από «ανακτημένα αντικείμενα» (objets 
r�cuper�s). Χρησιμοποιώντας πορσελάνι-
να διακοσμητικά, τα οποία αντανακλούν 
την αγωνία των χαμηλότερων στρωμάτων 
να ενταχθούν στο περιβάλλον και τον 
τρόπο ζωής των ανώτερων τάξεων, ο 
καλλιτέχνης θέτει ερωτήματα σχετικά με 
την πραγματική αξία της εξουσίας και κα-
τασκευάζει έναν κόσμο που εμπνέεται από 
την αναζήτηση της λογικής και συναισθη-
ματικής ανατροπής.

17 Σεπτεμβρίου – 8 νοεμβρίου
Παλλάδος 3, Ψυρρή, T: 210 3228785
S: www.adgallery.gr, E: info@adgallery.gr
Τρ.-Παρ. 12:00-21:00, Σάβ. 12:00-16:00

CElEbRATE 
ThE nEw DARk AgE
AMP
Ο Αμερικανός καλλιτέχνης Ben Jones, στη 
δεύτερη ατομική του έκθεση, παρουσιάζει 
μια πνευματική αναζήτηση πλατωνικών 
ιδεών σε καιρό κοινωνικού αναβρασμού, 
έχοντας ως θέμα του τις μεταπτώσεις της 
καθημερινότητας και τα τοτέμ που δημι-
ουργούν οι άνθρωποι για να τις αντιμε-
τωπίσουν. Χρησιμοποιώντας ζωγραφική, 
γλυπτική και video, ο Jones κατασκευάζει 
ένα εικαστικό λεξιλόγιο από πολύχρωμα 
γεωμετρικά σχήματα, στο οποίο συνδυάζει 
την αφαίρεση με σύγχρονα παραστατικά 
στοιχεία. Μετά την Αθήνα, η έκθεση θα 

παρουσιαστεί και σε μια σειρά άλλων 
χώρων, ενώ η μορφή της θα εξελίσσεται 
κατά τη διάρκεια της περιοδείας. 

18 Σεπτεμβρίου – 16 οκτωβρίου
Επικούρου 26 & Κορύνης 4, T: 210 3251881
S: www.a-m-p.gr
δευ.-Παρ. 12:00-19:00

DAnIEl SInSEl
The Breeder
Η γκαλερί The Breeder μεταφέρθηκε 
σε νέο χώρο στο Μεταξουργείο και τον 
εγκαινιάζει με την πρώτη ατομική έκθεση 
του Daniel Sinsel στην Ελλάδα. Τα έργα 
του Sinsel, φτιαγμένα από εύθραυστα 
υλικά όπως χαρτόνι, αποκόμματα περιο-
δικών και τυχαία ευρήματα, μεταμορφώ-
νονται σε πολιτιστικά αντικείμενα μέσω 
των οποίων ο καλλιτέχνης διερευνά τις 
έννοιες του φυσικού και του χρηστικού. 
Τα γλυπτά και τα έργα σε μουσαμά που 
παρουσιάζονται απεικονίζουν πορτρέτα, 
ανθρωπόμορφα αντικείμενα και μέλη του 
ανθρώπινου σώματος, ισορροπώντας με-
ταξύ βέβηλου χιούμορ και μυσταγωγίας.

25 Σεπτεμβρίου – 25 οκτωβρίου
ιάσωνος 45, Μεταξουργείο, Τ / F: 210 3317527
S: www.thebreedersystem.com 
E: gallery@thebreedersystem.com 
Τρ. & Σάβ. 12:00-18:00, Τετ.-Παρ. 12:00-20:00

Κυθηρα
Πλατειά Άμμος, Αύγουστος 2008

Η Γιαννούλα Διακοπούλου έχει εξαντλήσει την περίμετρο του χαμηλού μαντρότοιχου του σπιτιού της με την 
κατασκευή που ξεκίνησε χρόνια πριν. Το φλιτζάνι και το μπρίκι του καφέ του συντρόφου της κολλήθηκαν 
πρώτα, όταν έμεινε μόνη. Ακολούθησε αυτή η παράξενη λιτανεία αντικειμένων, λίγο στρεβλών ή σπασμένων. 
Δωρεές και τυχαία ευρήματα, χωρίς ιεράρχηση και στόχο, αλλά με θέση, ειδικό χρόνο και μύθο. Κάτι σαν 
μια σειρά από σαρκωμένα ξόρκια και πονηρά τοτέμ, έξω από το Palais Ideal του Ferdinand Cheval ή το Watts 
Tower του Simon Rodia. Η ίδια, οξυτάτη υπερογδοηκοντούτης, μας γυρίζει επιδέξια προς τη βάρκα απένα-
ντι και μας εξηγεί πως πρέπει να στεγαστεί από τον Δήμο, καθώς είναι η περίφημη «Μυρτιδιώτισσα» με την 
οποία ο πατέρας της μετέφερε συμμάχους από την Νεάπολη για να σωθούν φυγαδευόμενοι στην Κρήτη. Και 
πολιτική και οραματική. Και κυρίως κάτι που καιρό είχα να δω σε εγκατάσταση: αβίαστη.  
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της Νάντιας Αργυροπούλου, φωτογραφία: Τάσσος Βρεττός

Μερικά πράματα που διαπίστωσα, έμαθα, βίωσα, και θα μου μείνουν 
αξέχαστα στο φετινό Πεδίο Δράσης ΚΟΔΡΑ: Οι Κυπριακοί λουκουμά-
δες είναι οι καλύτεροι λουκουμάδες του κόσμου (είναι πιο τραγανοί, 
πιο κούφιοι, όχι ιδιαίτερα λιγωτικοί, σε σχέση με όλους τους υπό-
λοιπους). Η Βασιλεία Στυλιανίδου είναι μία από τις πιό γαμάτες και 
ολοκληρωμένες καλλιτέχνιδες... στον κόσμο! Ο Φάνος Κυριακού θα 
γίνει υπερκαλλιτέχνης. Η Ζωή Γιαμπουλντάκη το ίδιο. Η Ruth Noack 
λικνίζει το κορμί της με την ίδια σπιρτάδα που λικνίστηκε στα πλαί-
σια του πολυαναμενόμενου φετινού Residency που επιμελήθηκε μαζί 
με τη Θάλεια Στεφανίδου. Το project-σε-εξέλιξη Α4 της Άρτεμης Πο-
ταμιάνου ήταν φέτος στην καλύτερή του σύσταση. Eύστοχη η επιλογή 
των Claire Fontaine, Bik van der Pol και Χριστόδουλου Παναγιώτου 
από την νεο-αφιχθείσα-εν-Ελλάδι επιμελήτρια Stephanie Bertrand 
και την wonder-girl Λυδία Χατζηιακώβου. Περιμένουμε να δούμε κι-
νήσεις της Ευαγγελίας Σπηλιοπούλου φέτος. Για μία ακόμη χρονιά το 
Πεδίο Δράσης ΚΟΔΡΑ απέδειξε ότι είναι συνολικά ένας από τους πιο 
πετυχημένους θεσμούς στον τομέα του στην Ελλάδα. Κατά τη γνώμη 

Πεδίο δράσης Κοδρα

μου, ίσως ό,τι καλύτερο παίζει στα 
εγχώρια εικαστικά, κυρίως λόγω 
του ανοιχτού χαρακτήρα του και της 
αίσθησης πειραματικής πλατφόρμας 
που φαίνεται να διακατέχει όλους 
τους τομείς του: από το περισσότερο 
established Residency, το emerging 
proTaseis, μέχρι και τα Rooms to 
Let και τα guest projects. Πάντα 
αξίζει ένα ταξιδάκι στην πανέμορφη 
συμπρωτεύουσα για catch up με το 
τι παίζει τώρα και το τι πρόκειται να 
παίξει τα επόμενα χρόνια στην Ελλη-
νική (και όχι μόνο) τέχνη. Αν και οι 
μόνοι μη ντόπιοι «παράγοντες» που 
πήρε το μάτι μας βρισκόντουσαν εκεί 
επειδή έπαιρναν μέρος στην έκθεση.  



Πρόσφατα βρέθηκα στο Πεκίνο, το οποίο λόγω των -τότε- επικείμε-
νων Ολυμπιακών αγώνων, αλλά και της επερχόμενης Κινεζοποίησης 
του πλανήτη, είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Φτάνοντας στο 
Πεκίνο, το οποίο αν κατάλαβα καλά έχει μετονομαστεί από Peking σε 
Beijing, είδα ότι εκτός από όνομα αλλάξανε και ολόκληρη την πόλη. 
Βέβαια δεν είχα ξαναπάει, αλλά αυτό που είδα είναι όλο καινούργιο, 
όλο από την αρχή, σχεδόν όλο απαίσιο, αλλά και συγκλονιστικό, μια 
πόλη σαν τεράστιο Mall, με την αισθητική της μέσης Αμερικής, δηλαδή 
της Μέσης Γης, μια πόλη που μοιάζει σαν το τέλος του κόσμου, δηλαδή 
κάπως έτσι θα καταλήξει ο πλανήτης: γυάλινα ψηλά κτίρια, γρανιτοπέ-
τρινοι τοίχοι με σχεδόν χαριτωμένες ζαρντινιέρες και ασορτί πεζο-
δρόμια, σομόν-γκρι κτιριάκια που πουλάνε άχρηστα πραγματάκια και 
συσκευούλες με οθονούλες και ούτω καθεξής. Έχει και λίγο φολκλόρ 
βέβαια όπως κάθε πόλη, αλλά και αυτό μοιάζει καινούργιο, άψογα συ-
ντηρημένο, δεντροφυτεμένο, μακιγιαρισμένο, και σαφώς υλοποιημένο. 
Κάπως έτσι φαίνεται το Πεκίνο (Μπεϊζίνο; Μπεϊζίνγκ;), όλο καινούργιο 
αλλά συντηρητικά καινούργιο, μοιάζει και λίγο με το Dubai, αλλά στο 
πιο απλό, και στο πιο copy-paste. Οι Κινέζοι, γνωστοί για τις αντιγρα-
φές τους, άμα δουν ότι ένα κτίριο είναι οκ, το επαναλαμβάνουν καμιά 
20αριά φορές μέχρι να γεμίσει το οικόπεδο, δηλαδή μέχρι να ξεπου-
λήσουν τα δεκάδες, ίσως εκατοντάδες ή και χιλιάδες διαμερίσματα, τα 
οποία περιέχουν οι 25 πανομοιότυποι λευκοί 50όροφοι ουρανοξύστες, 
που βρίσκονται δίπλα στους 15 μπλε-γκρι 45όροφους, δίπλα σε άλλους 
20 σομόν πύργους 55 ορόφων και πάει λέγοντας. Καθώς γυρνάς με το 
φτηνό ταξί, η πόλη με τους πολλαπλούς ουρανοξύστες μετατρέπεται 
σε μια αρχιτεκτονική παραίσθηση, σε ένα μελλοντικό deja-vu όπου τα 
ψηλά πολλαπλά κτίρια μπλέκονται με τις εκατοντάδες κλαίουσες, μαζί 
με πύλες από ουράνια τόξα και πολλή μόλυνση και σκόνη και φωνές 
και αγωνία για την καλύτερη πάπια Πεκίνου και μέσα στην αιθαλομίχλη 
ξεπροβάλλει το μεγαλειώδες CCTV του Rem Koolhaas, το καινούργιο 
κτίριο για τον τηλεοπτικό σταθμό της Κίνας που σχεδίασε ο Ολλανδός 
αρχιτέκτονας με τους συνεργάτες του εμπνευσμένος από ένα άλλο τέλος 
του κόσμου, την πτώση των Διδύμων Πύργων στη Νέα Υόρκη το 2001. 
Το CCTV διαγράφεται στο μουντό φόντο του Πεκίνου σαν μια παύση, 
ένα αρχαίο λάθος, κάτι που ήθελε να είναι μικρό σαν μακέτα κτιρίου 
και ξαφνικά ένας θεός ρομπότ πάτησε ένα κουμπί και το κτίριο έγινε 
γίγαντας, χωρίς να χάνει την κλίμακα της μακέτας, αλλά ούτε και του 

ουρανοξύστη. Ένα τεράστιο μηδενικό, ένα 
στραβό γεωμετρικό ντόνατ, ένας πύργος 
που νομίζεις ότι θα πέσει, ένα κτίριο που 
δεν καταλαβαίνεις πώς χτίστηκε, όσο και 
αν διαβάζεις τις περιγραφές του Cecil 
Balmont, του ιδιοφυούς στατικού μηχα-
νικού που ευθύνεται για τα πιο ενδιαφέ-
ροντα κτίρια του πλανήτη. Όσες φορές και 
αν πέρασα δίπλα από το CCTV το έβγαζα 
φωτογραφία, τόσο που οι υπόλοιποι της 
παρέας γέλαγαν, αλλά δεν έχω ξαναδεί 
ένα τόσο μαγνητικό κτίριο, τόσο υπερ-
βολικά υπερβολικό, αλλά και βαρετό για 
να μοιάζει και με τους βαρετούς γείτονες, 
αλλά και καθόλου, ένα κτίριο που σαφώς 
προέρχεται από την Generic City και το 
Junkspace που έχει περιγράψει παλιότερα 
ο Koolhaas. Γυρνώντας γύρω από το CCTV, 
ψάχνοντας για πάπια Πεκίνου, ακούω μόνο 
πάπια πάπια πάπια πάπια πάπια πάπια και 
σκέφτομαι το ”learning from las vegas” 
που ανέφερα πρόσφατα και που ο Robert 
Venturi στα 70s ξεχώρισε τα κτίρια σε πά-
πιες και σε διακοσμημένες καλύβες. Πάπιες 
ήταν τα κτίρια του ύστέρου μοντερνισμού 
που προσπαθούσαν να μας πείσουν ότι 
αντιπροσωπεύουν τη «σωστή αρχιτεκτο-
νική», σαν ένα πολύ μεγάλο μέρος της 
ελληνικής παραγωγής που θα μπορού-
σαμε να περιγράψουμε σαν ευγενικό και 
κάπως ντροπαλό μοντέρνο και σύγχρονο 
και μάλλον προέρχεται από το Μετσόβειο 
και είναι από βαριά μπετόν στοιχεία με 
καθαρές γραμμές κλπ. κλπ. Σε αντίθεση με 
αυτές τις πάπιες, ο Venturi αντιπροτείνει 

50 ARCHITECTURE

Beijing Duck
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τα decorated sheds, δηλαδή τα διακοσμη-
μένα καλυβοαποθηκάκια, τα οποία είναι 
φτηνά, βαρετά, συμβατικής τεχνολογίας, 
αλλά όμορφα από μπροστά και γενικά 
κτίρια που σου κλείνουν και λίγο το μάτι. 
Στο Πεκίνο όμως τα πράγματα είναι πολύ 
πιο δύσκολα και δεν μπορείς εύκολα να 
ξεχωρίσεις τις πάπιες από τις διακοσμοκα-
λύβες, όλα είναι κάπως ανακατεμένα γιατί 
η πόλη αποτελείται από κοπάδια κτιριο-
παπίων (πάπιας; Παπαπάπιας;), τα οποία 
όμως είναι και διακοσμοκαλύβες, είναι 
κατά λάθος πάπιες που θέλανε να είναι 
κάτι άλλο, και γενικά μια κατάσταση ξε-
ριζώματος, ολικής επαναφοράς και tabula 
rasa και οτιδήποτε άλλο, σαν κάτι που το 
φαντάστηκε ο Le Corbusier όταν ήθελε 
να γκρεμίσει το Παρίσι και να το γεμίσει 
πύργους αλλά ήρθε και ο Venturi, και 
τελικά ο Rem, ο οποίος ξέρει ότι οι Κινέ-
ζοι περικυκλώνουν τις φτωχογειτονιές με 
πέτρινα τοιχαλάκια και ζαρντινιέρες, ξέρει 

ότι όλοι αυτοί οι πύργοι είναι σάπιοι, 
ξέρει να κάνει copy-paste καλυτέρα από 
τους Κινέζους, και κατάφερε να φτιάξει 
μέσα από όλο αυτό το χάος ένα καταπλη-
κτικά δυσοίωνο και συγχρόνως ευοίωνο 
τερατούργημα, ένα κτίριο που λειτουργεί 
σαν συγκλονιστικός καθρέπτης της εποχής 
του, γιατί όπως λέει και ο Bob Venturi 
“Learning from the existing Landscape 
is a way of being revolutionary for an 
architect” (Το να μαθαίνεις από το υπάρ-
χον τοπίο είναι ένας τρόπος για να είσαι 
επαναστατικός σαν αρχιτέκτονας). 

www.oma.nl

αυτO που εIδα στο πεκIνο 
εIναι Oλο καινοYργιο, Oλο απO 
την αρχH, σχεδOν Oλο απαIσιο, 
αλλA και συγκλονιστικO, μια 
πOλη σαν τερAστιο MAll, μια 
πOλη που μοιAζει σαν το 
τEλοσ του κOσμου.



Αν και τα φεστιβάλ φαίνεται να περνάνε 
μια δύσκολη οικονομικά περίοδο στην 
Ελλάδα, ο κόσμος ανταποκρίνεται με 
ενδιαφέρον στις προσπάθειες που γίνο-
νται. Εσύ, τι θα ήθελες να πετύχει το Mir 
για την πόλη και το κοινό της Αθήνας;
Οι καιροί είναι δύσκολοι για τον πο-
λιτισμό γενικά σε όλη την Ευρώπη. Η 
οικονομική κρίση δε βοηθάει και πολύ, 
αλλά δε μπορούμε να τα ρίχνουμε και 
όλα στην οικονομική κρίση όταν δεν 
υπάρχει κρατική πολιτιστική πολιτική για 
τη σύγχρονη τέχνη. Το αθηναϊκό κοινό 
στηρίζει όλες τις προσπάθειες ανεξαι-
ρέτως μέσα σ’ ένα πνεύμα φιλομάθειας 
αλλά και εξωστρέφειας και κοινωνικότη-
τας. Θα ήθελα το MIR να είναι ένας χώρος 
όπου οι καλλιτέχνες μοιράζονται οράματα 
του κόσμου και της πραγματικότητας με 
θεατές πρόθυμους να μετακινηθούν, να 
βάλουν ερωτηματικά, να εκτοξευθούν σε 
νέους ορίζοντες και να δουν νέες πραγ-
ματικότητες να ανατέλλουν. Με θεατές 
που σιγά-σιγά θα αποκτήσουν όρεξη και 
κριτήριο για το πείραμα στην τέχνη, που 
σιγά-σιγά θα μπορούν να πάρουν θέση 
απέναντι σ’ αυτό που τους σερβίρεται 
κάθε φορά ως πολιτιστικό αγαθό. Ουτοπι-
κό; Όσο και το να κάνεις φεστιβάλ στην 
Ελλάδα ως ιδιώτης…

Ένα χρόνο μετά το τελευταίο VideoDance, ένα πετυχημένο φεστι-
βάλ για το οποίο επίσης είχες την πρωτοβουλία, καλωσορίζουμε 
το MIR. Συνδέονται κάπως οι δύο αυτές διοργανώσεις; 
Και τις δύο φορές ξεκίνησα με καύσιμο αυτό που μου έλειπε και 
που πίστευα ότι έλειπε και από την πόλη μου. Ένα φεστιβάλ για 
το πείραμα, όπου η ενδογενής δίψα ανταλλάσσεται με τον διεθνή 
δημιουργικό πυρετό και όπου τα δύο συντονίζονται επί ίσοις όροις. 
Στην αρχή ήξερα ότι θα δυσκολευόμουν να βρω χρηματοδότηση, 
κι έτσι είπα ας αρχίσουμε με βίντεο. Με τον καιρό το VideoDance 
ανοίχτηκε σε πολύ περισσότερα απ’ όσα έλεγε το όνομά του και 
πήρε την κατεύθυνση προς το ζωντανό πείραμα. Αλλά το MIR είναι 
ένα άλλο φεστιβάλ, εντελώς διαφορετικό. Eίναι ένα φεστιβάλ για 
την performance, την εικόνα και την τεχνολογία ανάμεσα στα δύο. 
Ή ένα φεστιβάλ- διαστημικός σταθμός. Ή μια ουτοπική γιορτή όπου 
περίεργοι Αθηναίοι δέχονται να μπουν σε περιπέτειες με τη σκηνή 
και την εικόνα. 

Υπάρχουν κάποιες ιδέες ή ζητήματα που θίγονται ιδιαίτερα μέσα 
από τα έργα του φετινού φεστιβάλ; Μπορείς να μας αναφέρεις 
ως παραδείγματα κάποια από τα projects που θα παρουσιαστούν; 
Το πιο εικαστικό κομμάτι του φεστιβάλ, η έκθεση με τις εγκαταστά-
σεις βίντεο (στο παλαιό Πιλοποιείο Πουλόπουλου), έχει ως θέμα 
τις προσωπικές και συλλογικές ουτοπίες, αλλά κυρίως τους τρόπους 
με τους οποίους παγιδευόμαστε μέσα σ’ αυτές. Από τις performances 
(θέατρο Αλκμήνη), κάποιες συνδέονται με αυτό το θέμα και κάποιες 
όχι. O Ιταλός Cristian Chironi θίγει το θέμα της σχέσης μας με την 
ιστορία, με χιούμορ και «ποδοσφαιρική» ευαισθησία. Η Σλοβένα 
Mala Kline αναφέρεται στη νοσταλγία αυτών που δεν έχουμε ακόμα 
ζήσει και κινείται ανάμεσα στην Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων, τις 
μεσοπολεμικές ντίβες και τις ταινίες του David Lynch. 
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MIRfestival
Αυτό το Σεπτέμβριο ένα νέο φεστιβάλ για την performance, την εικόνα και την τεχνολογία 
ξεκινά στην Αθήνα. Ρωτήσαμε την καλλιτεχνική του διευθύντρια, Χριστιάνα Γαλανοπούλου, 
να μας πει λίγα λόγια για αυτό.

της Δάφνης Δραγώνα

www.mirfestival.gr
12 – 20 σεπτεμβρίου  
@ Θέατρο Άκης δαβής (αλκμήνη)

«Κλόουν την Τετάρτη, την Κυριακή Νεκρός»*

BOOK 53της Βασιλικής Πέτσα

Στα μαθήματα επαγγελματικού προσανατολισμού, καμία απάντηση, 
προσωπική προτίμηση ή κλίση δεν σε οδηγεί στο επάγγελμα του κλό-
ουν. Ένα ζήτημα, εξάλλου, που λαμβάνεται τόσο σοβαρά, όπως η κα-
ριέρα, δεν σηκώνει αστεία ή θεατρινισμούς. Ούτε βέβαια θα περίμενε 
κανείς από μια κοινωνία που θεοποιεί το χρήμα να προωθεί τον αυ-
τοσαρκασμό της. Μέτρο, τάξη και ασφάλεια, λιτότητα και στωικότητα: 
αυτές είναι οι αρχές, σύμφωνα με τους θεματοφύλακες της πολιτικής  
που κινούν τις «επιτυχημένες» (ήτοι κερδοφόρες) κοινωνίες προς ένα 
λαμπρό μέλλον αειφόρου ανάπτυξης. Και κανένας κλόουν, που τους 
βγάζει επιδεικτικά τη γλώσσα και τους μιμείται με άγαρμπες και γκρο-
τέσκες κινήσεις δεν θα μπει εμπόδιο στον δρόμο τους. Δεν χρειάζεται 
καν η παρέμβαση της αστυνομίας για να καταστείλει το «ταραχοποιό» 
στοιχείο. Ακόμα και ο κλόουν, κάποτε θα πάψει μόνος να γελά και 
αυτή είναι η τελεολογία της νεοφιλελεύθερης πολιτικής σκέψης.
Ένας δυστυχισμένος κλόουν, λοιπόν. Γιατί όχι, σκέφτηκε ο Χάινριχ 
Μπελ, ένας κλόουν που έχει χάσει για πάντα την αγάπη του, όχι από 
την ακατανίκητη γοητεία κάποιου αντίζηλου, αλλά από την ψυχική 
εξάρτηση που προξενεί ένας άλλος τρόπος ζωής, που είναι λιγότερο 
αστείος, λιγότερο μποέμ, λιγότερο «ζωή». Ο καθολικισμός αποδει-
κνύεται άτρωτος στις επιδέξιες τούμπες του και το γέλιο δεν αρκεί για 
να ξορκίσει τη «σημασία τού να είναι κανείς σοβαρός». Κάτω από το 
παχύ στρώμα μπογιάς, μέσα από τα φαρδιά και χρωματιστά ρούχα, 
έξω από ρόλους και σκηνές, ο κλόουν ζει το προσωπικό του δράμα. 
Ένας κλόουν ρομαντικός και περιθωριακός, ασυμβίβαστος και ταλα-
ντούχος, ένας κλόουν που δεν χαρίζεται σε κανέναν, μόνο ξοδεύεται 
αργά και σταθερά στη λιγότερο αστεία «σκηνή» που προετοίμασε και 
μας παρουσιάζει, όχι περήφανα, την ίδια του τη ζωή. Αν η επιτυχία 
και η φήμη καθαγιάζουν κάθε ενασχόληση, η προσωπική αποτυ-
χία δεν λαμβάνει ούτε το τελευταίο χειροκρότημα. Και όμως, είναι 
τουλάχιστον κωμικοτραγικό, τα μέλη μιας άκρως θρησκόληπτης 
κοινωνίας των ανθρωπιστικών αξιών και της φιλανθρωπίας,  να αρ-
νούνται τη χρηματική βοήθεια στον διπλανό τους. Οι μανδύες, όταν 
ήτανε μόνο δύο, μοιράζονταν, όχι όμως και οι πολύτιμες τουαλέτες 
μιας σικ (chic!) γκαρνταρόμπας.  
Το βιβλίο μοιάζει με το προσωπικό μανιφέστο ενός κλόουν που μό-
λις σβήσουν τα φώτα δίνει την παράσταση της ζωής του και παρα-
ληρεί χωρίς τη μεταφορικότητα της μίμησης. Αν με την υποκριτική 
του στηλίτευε την πραγματικότητα, τώρα πια με την αμεσότητα της 
εξομολόγησης στηλιτεύει την υποκρισία ενώ οι ενοχλημένοι θεατές 
τρέχουν προς την έξοδο κινδύνου. Ένας άθεος που πρεσβεύει τη 
μονογαμία, που μόνο η αληθινή αγάπη μπορεί να θεσμοθετήσει, 
ένας bon viveur της απλότητας και της ευτυχίας που κοιτάζει το 
πρησμένο του γόνατο καθώς πίνει και την τελευταία γουλιά αλκοόλ 
που του έχει απομείνει, ένας Χριστός που (ξανα)σταυρώνεται γιατί 
ενοχλεί τους σύγχρονους αξιωματούχους.
Ή ένας από τους δύο ληστές, που κρέμονται στο σταυρό τους δίπλα 
στο Χριστό, ίσως ο Τίτο, όπως τον οραματίστηκε ο ποιητής – τρα-

γουδιστής Fabrizio De Andre γράφοντας 
τη διαθήκη του (Il Testamento di Tito). 
Στην απολυτότητα των Δέκα Εντολών ο 
ληστής προτάσσει τις δικές του εμπειρίες 
ζωής που θεμελιώνουν την ανθρώπινη 
συνθήκη της αδυναμίας και καταρρίπτουν 
κάθε παραπέτασμα μεταξύ σωστού και 
λάθους, μιας βιωμένης συνθήκης που 
αποσαθρώνει τα θεμέλια των νόμων και 
των ακλόνητων πεποιθήσεων, αποδομώ-
ντας τα. Σαν τους σύγχρονους αθηναϊκούς 
ληστές των συνοικιακών σούπερ μάρκετ, 
τους Ρομπέν των Λαχανικών, που κλέβουν 
υπερτιμημένα προϊόντα και τα μοιράζουν 
στις λαϊκές αγορές, μια κίνηση που προξε-
νεί –τουλάχιστον στους απλούς καταναλω-
τές- περισσότερο θυμηδία, παρά ανησυχία 
για την αύξηση της εγκληματικότητας. Οι 
νόμοι είναι για αυτοκατανάλωση του Θεού 
και όχι για ανθρώπους που αναπνέουν, 
κινούνται, αισθάνονται και περιφέρονται 
από τα λάθη και τα πάθη τους. Ο μόνος 
δυνατός ανθρώπινος νόμος είναι η αγάπη 
της «αφοσίωσης που δεν μετακυλίει στη 
μνησικακία», μια αλήθεια που μαθαίνει ο 
Τίτο τις τελευταίες του ώρες στο σταυρό 
αντικρίζοντας το Χριστό, μια αλήθεια 
που οι συγγενείς του κλόουν βιαστικά 
προσπερνούν.
«Δεν υπάρχει τίποτε το αστείο σε έναν 
κλόουν στο φεγγαρόφωτο» (Lon Chaney), 
ή αλλιώς, έξω από τη σκηνή του τσίρκου 
ή του παιδικού πάρτυ, ένας κλόουν δεν εί-
ναι παρά μια παράταιρη φιγούρα που καλά 
θα κάνει να βγάλει αυτά τα γελοία ρούχα 
και να πλύνει τα μούτρα του. Ο κλόουν 
του Χάινριχ Μπελ αρνείται να ξεβαφτεί 
και να φορέσει κοστούμι, προσπαθώντας 
μάταια να εξηγήσει το αυτονόητο, ότι ένας 
κλόουν είναι ένας κλόουν, να υποδείξει 
σε μια κοινωνία της υποκρισίας και των 
«τύπων» την προσωπική του, ξέχωρη 
αλήθεια. Ένας κλόουν που ληστεύει τις 
αυταπάτες, ένας ληστής που καταφέρνει να 
γελοιοποιήσει τα θέσφατα. Αμήν.
*διάφανα κρίνα, «Έγινε η απώλεια συνήθειά 
μας», 1996
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Black Hole – Charles Burns
Σε ένα προάστιο του Seattle, στα μέσα της δεκαετίας του ‘70, μια πρωτοφανής νόσος 
(η οποία μεταφέρεται με τη σεξουαλική πράξη) μαστίζει τους έφηβους της περιοχής.

του Τάσου Παπαϊωάννου

Γύρω από αυτόν το μύθο ο Charles Burns (γνωστός για την εικα-

στική επιμέλεια των εξώφυλλων του “The Believer”, αλλά και για 

το εξώφυλλο του album “brick by brick” του Iggy Pop) χτίζει επί 

μία δεκαετία (στα 12 τεύχη που κυκλοφόρησαν από το 1995 έως 

το 2005) ένα ψυχολογικό θρίλερ που όμοιό του δεν υπάρχει στον 

χώρο των comics. Με επιρροές από David Lynch (πιο κατανοητό 

ωστόσο), μέχρι pulp λογοτεχνία (teenage angst σε όλο του το 

μεγαλείο και σκηνές αλλόκοτου πορνό –θυμηθήτε με στη σκηνή με 

το πρωκτικό σεξ και την ουρά!), το Black Hole είναι σίγουρο πως 

θα σας σοκάρει ευχάριστα και (μετά την πρώτη ανάγνωση) θα σας 

αναγκάσει να το κουβαλήσετε μέσα σας με το ίδιο βάρος που οι 

ήρωές του κουβαλάνε τις παράξενες αρρώστιές τους. 

Η έκδοση που συλλέγει όλα τα τεύχη κυκλοφορεί από την Pantheon 

books. Πριν λίγους μήνες το Variety ανακοίνωσε πως το Black Hole 

θα γυριστεί σε ταινία από τον David Fincher. Αναμένουμε ανυπόμονα! 

Bio: http://lambiek.net/artists/b/burns.htm

Just in! news:
•  Την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές δεν είναι ακόμα 100% 

σίγουρο αν θα γίνει φέτος το 13ο (γρουσούζικος αριθμός) 

Φεστιβάλ Comics της Βαβέλ. Αν γίνει πάντως, ραντεβού από τις 

18 έως τις 21 Σεπτεμβρίου, κλασικά στην Τεχνόπολη, στο Γκάζι. 

Είσοδος Δωρεάν. 

•  Σπουδαία νέα! Το “5” (velvet #26) κέρδισε το βραβείο Eisner 

(σημ: τα πιο σημαντικά βραβεία της βιομηχανίας) «καλύτερης 

ανθολογίας comics». Ένας από τους 5 δημιουργούς του “5” 

είναι ο Βασίλης Λώλος!

•  Η επιδρομή του Ηλία Κυριαζή στον χώρο των Αμερικάνικων 

comics συνεχίζεται (velvet #31). Σε λίγο καιρό κυκλοφορεί από 

την IDW το sequel της ταινίας “Galaxy Quest”, σε μια μίνι σειρά 

5 τευχών, σε σκίτσο δικό του και σενάριο Scott Lobdell. Επίσης 

ο Ηλίας, κέρδισε το 1ο βραβείο στον on-line διαγωνισμό της 

Zuda (DC Comics), με αποτέλεσμα να εκδίδει εκεί την ιστορία 

του “Melody” κάθε Πέμπτη, για έναν ολόκληρο χρόνο.

διαβάστε δωρεάν εδώ: http://zudacomics.com/melody 

•  Τέλος, συνεχίζοντας με νέα του εξωτερικού, ο Γιώργος Γούσης 

θα έχει ένα μίνι comic στην cowboy-related ανθολογία της 

Image Comics “Outlaw Territory” και ο Μιχάλης Διαλυνάς ένα 

μίνι comic στην ανθολογία “Pop Gun” #3, της ίδιας εταιρείας. 

Και οι δύο δημιουργοί συμμετείχαν στο “Lynch” των εκδόσεων 

ΚΨΜ (velvet #32). Μπράβο σε όλους!

ή από κοντά παρατηρώντας κάποια 
«αδιόρατη» λεπτομέρεια (π.χ. ότι η 
λεκάνη που πλάθουν τα κεφτεδάκια 
είναι μια κλασική ροζ γιαγιαδίστικη 
λεκάνη φθαρμένη μέχρι αηδίας), 
είτε να παραπλανηθείς οικτρά (κάτι 
δηλαδή σαν πλαστικό κόκαλο) από 
μια καλοφτιαγμένη ταμπέλα που γρά-
φει «παραδοσιακές γεύσεις, λαχανικά 
από τον κήπο μας». Τελικά το καλό 
εστιατόριο δεν φαίνεται από την πρώτη 
ματιά, αλλά από κάτι λεπτομέρειες που 
μόνο αν έχεις σπουδάσει σημειολογία 
δίπλα στον Ουμπέρτο Έκο μπορείς να τις 
πιάσεις. Το αυτό ισχύει και για την «Κα-
τερίνα» στην Πλατεία Καρύτση. Μερικές 
αδιάφορες ομπρέλες με την επωνυμία 
«Katerina Caf�» στην («ύποπτη») 
πλατεία πίσω από την εκκλησία δεν 
προσέλκυσαν ποτέ κανέναν gourmet να 
διανοηθεί ακόμα και να πιει μια μπύρα-
μεζέ έστω για τη δοκιμή. Και όμως, πίσω 
από τα πιο un-trendy concepts βρίσκο-
νται τα καλύτερα κρυμμένα μυστικά, 
γιατί όταν αδιαφορείς για το περιτύλιγμα 
μπορεί να ενδιαφέρεσαι για το περιεχό-
μενο. Φέτα, ντομάτες, αγγούρια και λοιπά 
ζαρζαβατικά από το χωριό του ιδιοκτήτη (ο 
οποίος είναι και δεινός μπουζουκίστας και 
το αποδεικνύει στα αυτοσχέδια μεσημερια-
νά σαββατιάτικα παρεΐστικα live που στήνει 
στην πλατεία), ένα τηγάνι και ένα φουρνάκι 
που βγάζει θεϊκό μπεκρή μεζέ και πατάτες 
με κολοκυθάκια φούρνου (σου φαίνεται 
απλό αλλά δεν είναι), βλήτα λουκούμι, κα-
νένα λαδερό άμα τους καπνίσει και τηγανητό 
συκώτι με πατάτες (εννοείται «αληθινές») 
που σου σηκώνεται η τρίχα. Κάπως σαν 
ξεχασμένο καφενείο χωριού κάπου στην Ικα-
ρία, όπου το ράθυμο σέρβις έρχεται δεύτερο 
μπροστά στη σπιτική ποιότητα ή κάπως σαν 
καρτ-ποστάλ από μια άλλη Ελλάδα όπως οι 
νοσταλγικές φωτογραφίες του (εκπληκτι-
κού) αρχείου του Μεγαλοκονόμου που είναι 
μεσοτοιχία με το μαγαζί. Είμαι σίγουρος ότι ο 
Γιούρι Γκαγκάριν θα ερχόταν εδώ μετά από τη 
θρυλική επίσκεψή του στην Ακρόπολη, για να 
ρεφάρει τη χαμένη γεύση από τα «διαστημικά» 
χάπια που τον είχαν μπουκώσει οι υπεύθυνοι 
της RKA (δηλ. της σοβιετικής NASA).

Οι Los Campesinos αρέσκονται κάνουν parties και να κράζουν αυτούς 
που πετούν μαχαίρια. Εμείς δεν τα πετάμε, αλλά τα χρησιμοποιούμε 
για να κόψουμε το μπαγιάτικο ψωμί. Ή και το φρέσκο. Και τα δύο 
είναι εξίσου ικανά να γίνουν μία μπρουσκέτα, πάνω από την οποία 
πολλοί θα χύσουν σάλια μέχρι να γευτούν. Το εθνικό ορεκτικό της 
Ιταλίας χρειάζεται ελάχιστα λεπτά για να παρασκευαστεί και σίγουρα 
είναι πιο απολαυστικό από ένα πακέτο chips. Ίσως όχι για λάτρεις 
του junk food, αλλά το Velvet σερβίρει μπρουσκέτα για πρώτο πι-
άτο και όχι chips. Αφού χοντροκόψουμε το ψωμί, το καψαλίζουμε. 
Κάθε τρόπος ενδείκνυται, από ψήσιμο στο φούρνο και τα κάρβουνα 
μέχρι στην τοστιέρα ή το τηγάνι. Όπως το κρατάμε αχνιστό, τρί-
βουμε πάνω στην επιφάνειά του το σκόρδο. Μετά περιχύνουμε το 
λάδι και προσθέτουμε λίγο αλάτι. Στο τέλος καλύπτουμε το ψωμί 
με τα κυβάκια ντομάτας και το βασιλικό, στα οποία βάζουμε πάλι 
λάδι, αλάτι και πιπέρι. Εναλλακτικά, αν οι ντομάτες δεν ικανο-
ποιούν τον ουρανίσκο, δοκιμάστε να καλύψετε τη μπρουσκέτα 
με βραστά φασόλια και ξύδι μπαλσάμικο, ή κατσικίσιο τυρί και 
αγκινάρα, ή μοτσαρέλα και μύδια. Η μέντα στη θέση του βασι-
λικού είναι επίσης μια γνωστή παραλλαγή του ορεκτικού.
Αν κάποιος, όμως, δεν είναι ικανός ούτε να καψαλίσει λίγο ψωμί 
δεν υπάρχει λόγος να νιώθει ενοχές, ας δοκιμάσει να φάει έξω.
Βέβαια η αναζήτηση του σωστού εστιατόριου (σε τόπο άγνω-
στο εννοείται, που δεν έχεις μπούσουλα ή κάποιον να σου 
ψιθυρίσει το μυστικό) είναι κάπως σαν την έμφυτη αυξημένη 
όσφρηση των σκυλιών. Μπορείς να τα μυριστείς από μακριά 
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Bruschetta
Νηστικό αρκούδι δεν χορεύει… και όχι μόνο δεν χορευει, 
αλλά ούτε παιζει ούτε δουλεύει ούτε χαίρεται ούτε τίποτα.
Οπότε από εδώ θα σας προσφέρουμε απλές DIY συνταγές 
για να απαλύνετε τον πόνο σας και προτάσεις για υψηλή-
χαμηλή-whatever γαστρονομία. Καλές μάσες…

των Γιάννη Τσιούλη & Φώτη Βαλλάτου

μεζεδοπωλείο κατερίνα 
(πλατεία καρύτση 3, τηλ, 2103214354) 

Βασικά υλικά :
4 χοντροκομμένες φέτες ψωμιού (χωριάτικο ή μπαγκέτα)
1 σκελίδα σκόρδο ξεφλουδισμένη
Αγνό παρθένο ελαιόλαδο
4 ντομάτες κομμένες σε κυβάκια
Φύλλα βασιλικού
Αλάτι
Πιπέρι 

το playlist της συνταγής
Los Campesinos – We Throw Parties, You Throw Knives
Stereolab – Emperor Tomato Ketchup
King Khan and the Shrines – Welfare Bread
Mugison – Salt
The Magnetic Fields – The Tiny Goat
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Στάμφορντ Μπριτζ τον περασμένο Μάρτιο. 
Σ’ εκείνη την τόσο σκληροπυρηνική έδρα 
των 70s-80s φαινόταν σαν το κοινό της 
Τσέλσι να έχει υποστεί λοβοτομή, με τους 
3 χιλιάδες Ολυμπιακούς να ακούγονται 
σχεδόν σαν να ήταν δεκαπλάσιοι από 
τους 40 και βάλε χιλιάδες Λονδρέζους. 
Και η αιτία δεν ήταν ότι το ‘χαν σίγουρο 
το ματσάκι, που το κέρδισαν και 3-0...
Οι Έλληνες και οι Τούρκοι φαν θεωρού-
νται πια οι τελευταίοι, οχλοβοώντες ή 
συγχρονισμένοι, αοιδοί των γηπέδων, 
όμως η τάση για καταλάγιασμα μέσω των 
μεγαφώνων κάνει σιγά-σιγά την εμφάνισή 
της όλο εντονότερη και προς τα εδώ. Κι αν 
κάποια δειλά ξεκινήματα πρόσφεραν γέλιο 
(χαρακτηριστικό το «μονόλιρα πεντόλιρα 
τσε πούντα/ο μπεζεβέγκης που τα ‘σει στην 
μπούνγκα» με τη φωνή του Μιχάλη Βιολά-
ρη κάθε φορά που σκόραρε στην Τούμπα 
κάποιος από τους Γιαννάκη Οκκά, Γιασε-
μάκη Γιασουμή ή Γιώτη Εγκωμίτη), πιο 
πρόσφατα ακούστηκαν οι πρώτες φωνές 
διαμαρτυρίας, έστω κι αν στο ζοφερό κλίμα 
της περυσινής Λεωφόρου οι τελευταίοι 
που είχαν δόλιους σκοπούς ήταν οι djs-κα-
θόλα άξιοι μουσικοί παραγωγοί που είχαν 
αναλάβει, εις μάτην, να δώσουν ένα εορ-
ταστικό, ένεκα εκατονταετίας, τόνο. Ίσως 
πάντως να μην είναι τυχαίο που έχει καιρό 
να ακουστεί κάποιο πραγματικά αξιόλογο 
σύνθημα στα ελληνικά γήπεδα (ακόμα και 
τα βρωμόλογα μοιάζουν προβλέψιμα πια) 
και κατά κανόνα αναμασώνται «ιστορικές» 
ρίμες προηγούμενων δεκαετιών. 
Πριν από περίπου μια δεκαετία οι οπαδοί 
της γλασκωβέζικης Σέλτικ γιουχάιζαν 
κάθε τραγούδι που έπαιζε από τα μεγάφω-
να του Χάμπντεν Παρκ πριν από τα ματς 
και τελικά πέτυχαν να στείλουν τον dj στο 
πυρ το εξώτερον. Λογικό ήταν να πρωτο-
πορήσουν εκείνοι σε μια τέτοια ενέρ-
γεια αντίδρασης, μια και διεκδικούν τα 
πρωτεία στο εν χορώ γηπεδικό τραγούδι 
από τους Liverpoodlians. Κανείς δεν ξέρει 
σε ποιο από τα δύο Kops, του Χάμπντεν 
Παρκ ή του Άνφιλντ ακούστηκε για πρώτη 
φορά το You’ll Never Walk Alone, γύρω 
στα 1963. Σήμερα βέβαια οι καθολικοί 
Σκωτσέζοι μοιάζουν πια να έχουν ξεφύγει: 
τραγουδούν Ooh-Aah-Samaras στους ρυθ-
μούς του ιστορικού Ooh-Aah Cantona!

Κακή μπάλα, άδεια γήπεδα. Το στάνταρ 
δίπτυχο που συνοδεύει το ελληνικό 
πρωτάθλημα εδώ και μία δεκαπενταετία 
τουλάχιστον, αυτή τη φορά κινδυνεύει να 
κλονιστεί. Με τις ομάδες τις Σουπερλίγκα 
να έχουν προπωλήσει συνολικά παραπά-
νω από μια κατοστάρα χιλιάδες εισιτήρια 
διαρκείας, αν μη τι άλλο το επιμύθιο της 
φετινής σεζόν προς το Μάιο θα περι-
οριστεί από τους πάντα απαιτητικούς 
επαΐοντες στο «δεν είδαμε και τίποτα 
σπουδαίο». Επιπλέον, ο νέος γηπεδικός 
πληθυσμός με την αυξημένη πυκνότητά 
του εκ των πραγμάτων εξουδετερώνει και 
υπο-κλισέ του τύπου «μόνο οι τρελοί 
και οι άρρωστοι πάνε», «διώξανε τις 
οικογένειες», «πώς να πάρει ο γονιός το 
παιδί του στο γήπεδo» κ.λπ. Η κυριακά-
τικη μπάλα λοιπόν δείχνει να αντιεπιτί-
θεται, ενώ το προϊόν της θέλει να μοιάζει 
περισσότερο ελκυστικό από πριν, αλλά 
αυτό είναι πολύ συζητήσιμο: από τη 
μια το κλασικό κόλλημα πολλών με «τα 
παλιά τα καλά», τους παιχταράδες που 
όταν έπαιζαν άκουγαν ακριβώς τα ίδια με 
τα σύγχρονα «ταγάρια». Από την άλλη το 
σύγχρονο κόλλημα με τις μεταγραφές-
μεταγραφές-μεταγραφές! Πέντε μήνες 

γεμάτους, από Απρίλη μέχρι Σεπτέμβρη δεν άκουγες τίποτ’ 
άλλο από μεταγραφές και τώρα ήδη έχει αρχίσει η κουβέντα 
για τη σοδειά του Γενάρη. Εφημερίδες, ραδιόφωνα, τηλεμε-
ταδόσεις της πλάκας, μανατζαραίοι, προέδροι που τα χώνουν 
(sic), λογική Championship manager, ένα παζάρι επαρχιώτι-
κο, αποκιοκρατικό. Κάθε χρόνο δεκαπέντε φεύγουν κι άλλοι 
τόσοι έρχονται, κάνοντας αδιανόητη πια την αποστήθιση και 
απαγγελία της αγαπημένης εντεκάδας. 
Ο νέος κόσμος που πάει στο γήπεδο μοιάζει μεν να κρατάει 
το συναίσθημα που τον έχει παιδιόθεν δεμένο με την ομάδα 
και τα σύμβολά της, από την άλλη όμως αποτελεί μέρος μιας 
διαδικασίας που φαίνεται να συμβαίνει, πλέον, και στην ελλη-
νική εκδοχή της γηπεδικής ψυχαγωγίας. Όπως έχει υπαγορευ-
τεί, ο σύγχρονος θαμώνας πρέπει να πηγαίνει στο γήπεδο με 
αυξημένες απαιτήσεις: πέρα από την αναπαυτική (λέμε τώρα) 
«δική του» θέση, θέλει να πιει τον εσπρέσο του, ενίοτε και να 
σαβουρώσει κάτι που –νομίζει ότι- δεν είναι βρώμικο, να κατου-
ρήσει σε καθαρές τουαλέτες, να κάνει τα ψώνια του στη μπουτίκ, 
γενικά να ξοδευτεί και να το φχαριστηθεί. Να είναι δηλαδή κάτι 
μεταξύ θαμώνα και τουρίστα, ο οποίος περισσότερο από το να 
πηγαίνει στο γήπεδο, επισκέπτεται το γήπεδο. Εκείνο που λείπει 
ακόμα βέβαια είναι ένα επιπλέον λούστρο, καθώς προς το παρόν 
μόνο το Καραϊσκάκη και εν μέρει το Ο.Α.Κ.Α. προσφέρουν αυτό το 
«πακέτο», ενώ στα υπόλοιπα γήπεδα έχουν γίνει κυρίως μερεμέ-
τια, μικρά ή μεγάλα. Αν και εφόσον ευοδωθούν τα σχέδια που οι 
μισές τουλάχιστον  –και πιο δημοφιλείς- ομάδες του πρωταθλή-
ματος (λένε ότι) έχουν στα σκαριά για καινούργια γήπεδα, τότε 
αναμένονται μεγαλύτερες χλιδές στο εγγύς μέλλον. 
Ουσιαστικά πρόκειται για μια εξέλιξη που είχε σαν αφετηρία της 
τις καταστροφές στα αγγλικά γήπεδα του Μπράντφορντ και του Χίλ-
σμπορο προς τα τέλη των 80s, οι οποίες μάλιστα δεν είχαν σχέση με 
τον χουλιγκανισμό, αλλά με την παλαιότητα των εν λόγω γηπέδων. 
Στο ένα (Μπράντφορντ) 56 άνθρωποι κάηκαν από πυρκαγιά στις 
ξύλινες κερκίδες, στο άλλο 96 ποδοπατήθηκαν μέσα σε μια ασφυκτι-
κά γεμάτη κερκίδα. Η λογική τού να δομηθεί το νέο εκσυγχρονιστικό 
πλάνο γύρω από το μοντέλο του φιλάθλου-τουρίστα βόλευε, εύλογα, 
από όλες τις απόψεις. Λιγότερη «αναρχία», περισσότερα έσοδα. Είναι 
πάντως εντυπωσιακό ότι ο καταλαγιασμός των παθών και η μεταβολή 
του προφίλ των θαμώνων στα αγγλικά –και κατ’ επέκταση στα ευρωπα-
ϊκά- γήπεδα στηρίχτηκε πάρα πολύ στο ρίξιμο των ντεσιμπέλ από τα a 
capella τραγούδια και συνθήματα των οπαδών. Τα νέα ηχητικά συστή-
ματα εξόπλισαν τα στάδια για ένα ιδιότυπο σπάσιμο του τσαμπουκά των 
οπαδών, με γλυκανάλατο μάλιστα τρόπο (πόσες φορές και σε πόσα γή-
πεδα δεν έχουν παιχτεί, σε υψηλότατους τόνους, τα “We Will Rock You”, 
“We Are the Champions” και “Simply the Best” οι πιο χαρακτηριστικοί 
από τους σύγχρονους κούφιους γηπεδικούς ύμνους;). Έτσι, σταδιακά το 
κοινό άρχισε να συνειδητοποιεί ότι και να τραγουδούσε είτε πριν, είτε 
μετά το 90λεπτο, δεν θα το άκουγε κανείς, όποτε το καλύτερο που είχε 
να κάνει ήταν να πιει μια σόδα στο μπαρ και να μπει κανά 5λεπτο πριν 
αρχίσει το ματς για να απολαύσει την «παράσταση». 
Το αποτέλεσμα όλης αυτής της διαδικασίας είναι έως και συνταρακτικό, 
αρκεί να θυμηθεί κανείς τον αγώνα της Τσέλσι με τον Ολυμπιακό στο 

Sing Along
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www.mirfestival.gr
12 – 20 Σεπτεμβρίου  
@ Πολιτιστικό Κέντρο Μελίνα Δήμου 
Αθηναίων & Θέατρο Αλκμήνη

JEssIE EVANs @K44  
η Jessie Evans, τραγουδίστρια και 
δεινή παίκτρια σαξοφώνου, μαζί με 
τον φαινομενικό παρτενέρ της στα 
ντραμς Toby Dammit, πραγματοποιούν 
το ντεμπούτο τους σε αθηναϊκή σκηνή 
την πέμπτη 25 σεπτεμβρίου στο κ44. η 
Jessie και ο Toby παίζουν ένα φρέσκο 
και εξαιρετικά χορευτικό μείγμα ποπ, 
electro και afrobeat. Ένα ντουέτο 
Voodoo και καμπαρέ αποχρώσεων με 
παρακμιακά κομψό sex appeal τύπου 
Fassbinder ή Genet, θυμίζουν έντονα 
τη Siouxsie περιόδου “Boomerang”, 
αλλά διαθέτουν ταυτόχρονα το νεύρο 
και την παράνοια της σύγχρονης 
electropop σκηνής του Βερολίνου. επί 
σκηνής, φλερτάρουν με μια τρομερά 
«ξεσηκωτική» ενέργεια! τη συναυλία 
ανοίγουν οι Berlin Brides, για τις 
οποίες δεν χρειάζονται συστάσεις! 
μετά τη συναυλία θα ακολουθήσει 
πάρτυ με DJs legal Tender και The 
Fabulous Stains: ένα εξωφρενικό 
κράμα από post-punk και chanson 
française.

κ44, κωνσταντινουπόλεως 44, γκάζι
πέμπτη 25 σεπτεμβρίου
είσοδος: 12€

ΑΥΡΑ HERBAl 
το Φυσικό μεταλλικό νερό αυρα πρωτοπορεί 
δημιουργώντας τη νέα σειρά προϊόντων 
αυρα Herbal. το αυρα Herbal συνδυάζει την 
πολύτιμη ενυδάτωση που προσφέρει το νερό 
με τις ευεργετικές ιδιότητες των βοτάνων που 
μας παρέχει απλόχερα η ελληνική φύση. τρία 
ξεχωριστά και μοναδικά προϊόντα συνδυάζουν 
τα πολύτιμα στοιχεία του Φυσικού μεταλλικού 

νερού αυρα με τη λεπτή γεύση και το διακριτικό άρωμα τριών γνωστών βοτάνων 
της φύσης: τη λουΐζα, το Φασκόμηλο και τη μέντα. τα προϊόντα της νέας σειράς 
αυρα Herbal μας βοηθούν να καλύψουμε εύγευστα και υγιεινά την ημερήσια 
ανάγκη του οργανισμού μας για πρόσληψη υγρών, προσφέροντας παράλληλα μια 
δροσιστική συνταγή αρμονίας στην καθημερινότητά μας.

RIdE THE WAVE: 
ROCK MUsIC, ROCK ATTITUdE 
& CUERVO ON THE ROCKs! 

Το κύμα γεύσης της Νο1 τεκίλας στον 
κόσμο, της Jose Cuervo, συμπορεύτηκε για 
ακόμη μια χρονιά με το πιο ροκ μουσικό 
γεγονός του καλοκαιριού! Τρεις ημέρες, 
ένα εκρηκτικό line up με 28 ονόματα σε 
2 stages, ξεσήκωσαν πλήθος κόσμου 
στο 12ο Rockwave Festival, παρέα με το 
πιο rock ποτό της εποχής μας, τη Jose 
Cuervo!, στο πολυανανεωμένο Terra Vibe. 

Την έκπληξη στο Terra Stage έκαναν οι Gossip, η καταπληκτική soul punk μπάντα με 
τη θεά τραγουδίστρια Beth Dido που κατέβηκε από τη σκηνή και τραγούδησε ξιπόλη-
τη μαζί με τον κόσμο που την αποθέωνε! Η τελευταία μέρα του φεστιβάλ, Πέμπτη 10 
Ιουλίου, μας επιφύλασσε ένα τεράστιο, μαζικό πάρτι με τις υπογραφές του Manu Chao 
και της Patti Smith.
Ροκάροντας στο ρυθμό των live απολαύσαμε τις αγαπημένες μας μουσικές παρέα με μια 
Jose Cuervo! Ανεπιφύλακτα, the wave was back με fun διάθεση και πολύ κέφι! 

lITTlE BOOTs dJ sET
Η Victoria Hesketh είναι πίσω από το 
project των Little Boots. Το πρώην μέλος 
των Dead Disco πήρε για παραγωγό τον 
Joe Goddard των Hot Chip και αποφάσισε 
να κυκλοφορήσει τα δικά της τραγούδια. Η 
απήχησή τους μέχρι τη στιγμή αυτή είναι 
τόσο μεγάλη, ώστε όλες οι φυλλάδες του 
εξωτερικού την αποκαλούν συνέχεια ως το 
σπουδαιότερο νέο όνομα στην ηλεκτρονική 

σκηνή. Με φανερές electropop επιρροές, αλλά και italo disco στοιχεία, οι μουσικές 
της είναι απλά εθιστικές. Στις 11 Οκτωβρίου θα εμφανιστεί στην Αθήνα για ένα dj set 
στο Yoga Bala στο πλαίσιο των parties της Sonic Playground, Disco Pogo. Μαζί της θα 
βάλουν τις μουσικές τους οι Flying Lilis Brothers.
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AΝΝΑ ΜΑΝΕΤΑ
“TERRArism” 
H Άννα Μανέτα ανοίγει τη νέα εικαστική 
περίοδο την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 
στη γκαλερί a.antonopoulou.art, με την 
καινούργια της δουλειά που έχει τίτλο 
“TERRArism”. Ο όρος “TERRArism” –από 
τις λέξεις terra (Γη) και terrorism (τρομο-
κρατία)– αναφέρεται στην αίσθηση φόβου 
και ανασφάλειας που προκαλείται από 
την αλλαγή των μέχρι τώρα δεδομένων 
κλιματολογικών συνθηκών και τις επερ-
χόμενες συνέπειές τους.
Η Άννα Μανέτα, ευαισθητοποιημένη και 
σε παλαιότερες εκθέσεις της σε θέματα 
τρομοκρατίας ή περιβάλλοντος, θέλει να 
μεταδώσει στον επισκέπτη την ακόμα με-
γαλύτερη ανησυχία και προβληματική της 
γύρω από τις τρομερές κλιματολογικές 
αλλαγές του πλανήτη και τις συνέπειές 
τους στον άνθρωπο.

διάρκεια έκθεσης μέχρι 25 οκτωβρίου 2008.
Ώρες λειτουργίας: τρ. -παρ. 2-9, σάβ. 12-4. 
κυριακή 19 οκτωβρίου ανοιχτά 12-4
@a.antonopoulou.art 
αριστοφάνους 20, Ψυρρή

ExPOsEd By OBsERVERs lIVE 
@ KINKy KONg

Το Kinky Kong φιλοξενεί στις 4 Οκτωβρίου το 
live των Exposed by Observers για την κυκλο-
φορία του EP τους. Το electro punk ντουέτο 
είναι το πιο πολυσυζητημένο νέο όνομα στην 
Αθηναϊκή σκηνή εξαιτίας της δύναμης του 
ήχου τους που έχει στοιχεία από τις επιρ-
ροές τους, ανάμεσα στις οποίες μπορείς να 
βρεις τους Crystal Castles, τους Klaxons και 
τους Strokes. Αφού οι EbO τα σπάσουν στη 
σκηνή, σειρά θα πάρουν στα decks οι Cunted 

Daughter για το after party. To ντουέτο με electro trash pop μουσικές ξεκινά και φέτος 
parties για να λιώσουν παπούτσια στο dancefloor. Αυτή τη φορά δεν θα είναι μόνοι 
τους. DJ sets θα ακολουθήσουν από τις Meg and Natascha και τους Rebetalism. All star 
party για κάθε party animal που σέβεται τον εαυτό του.

lOgITECH dRIVINg FORCE WIRElEss 
FOR PlAysTATION 3 
Τώρα –για πρώτη φορά– μπορείτε να χαρείτε την εμπειρία της αγωνιστικής οδήγησης 
στο σαλόνι σας... χωρίς να το αναστατώσετε! Η Logitech, η κορυφαία εταιρεία στον κό-
σμο σε τεχνολογίες δυναμικής ανάδρασης για περιφερειακά βιντεοπαιχνιδιών παρουσί-
ασε την τιμονιέρα Logitech® Driving Force Wireless™ για την κονσόλα PLAYSTATION®3. 
Η τιμονιέρα είναι μια μονοκόμματη κατασκευή και έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι πολύ 
εύκολη η αποθήκευση, αλλά και το στήσιμό της. Περιλαμβάνει μια επιφάνεια για τη 
στήριξη των χεριών που προεκτείνεται, οπότε μπορείτε να κρατήσετε την τιμονιέρα 
όπου κι αν κάθεστε, π.χ. σε μια πολυθρόνα, στον καναπέ, ή ακόμη και στο πάτωμα, 
χωρίς να χρειάζεται εξτρά στήριξή της σε ένα γραφείο ή τραπέζι. 

www.logitech.com

COCA-COlA sOUNdWAVE VOl.2
πέρυσι έφτασε στη κορυφή της 
ευρώπης, αφού σε χρόνο ρεκόρ 4 
μηνών δέχτηκε συμμετοχές από 400 
συγκροτήματα, ενώ πάνω από 2500 
άτομα απόλαυσαν μοναδικές μουσικές 
στιγμές στα live gigs. Tο Coca-Cola 
Soundwave Vol.2 έχει ξεκινήσει 
και φέτος δυνατά. το ευρωπαϊκό 
team του Coca-Cola Soundwave 

αναζητά διαρκώς το καλύτερο νέο συγκρότημα. μέσω του πρωτοποριακού 
προγράμματος COKE ICE, η τυχερή μπάντα που θα επιλεγεί θα κερδίσει το 
δικό της management team, που θα βοηθήσει με συμβουλές στην εξέλιξη 
της μουσικής της πορείας. ενώ οι πιο δημοφιλείς στο κοινό μπάντες θα 
έχουν την ευκαιρία να παίξουν ζωντανά μαζί με γνωστά ελληνικά και ξένα 
συγκροτήματα, συμμετέχοντας στα live gigs του Coca-Cola Soundwave σε 
μεγάλες πόλεις της ελλάδας, αλλά και στην ευρώπη.

www.cokemusic.com
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JIMI TENOR @ TIKI  
O Jimi Tenor είναι ένας σπουδαίος 
Φιλανδός μουσικός που θα χαρίσει μια 
βραδιά μαγείας σε όσους αγαπούν τους 
ήχους του. Στις 21 Σεπτεμβρίου θα εμφα-
νιστεί στο Tiki για να ερμηνεύσει τραγού-
δια από τον τελευταίο δίσκο “Joystone”, 
αλλά και άλλα από την πολυετή πορεία 
του στη μουσική. Οι nu jazz ήχοι του 
ανακατεύονται με afrobeat, αλλά και 
στοιχεία rock για να δημιουργήσουν ένα 
αποτέλεσμα άκρως εθιστικό και πειρα-
ματικό. Το ταλέντο του Tenor έχει κάνει 
μεγάλες φυλλάδες να γράφουν διθυράμ-
βους για τις εμφανίσεις του. Η παρουσία 
του στην Αθήνα θα σας πείσει ότι τίποτα 
από αυτά δεν υπερβολικό.

ΤΟ MTV VJ CAsTINg ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΜΕ 
1567 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ!  
οι συμμετοχές στο MTV Search ολοκληρώθηκαν με μια επιτυχημένη περιοδεία 
που ξεκίνησε από την αθήνα, συνεχίστηκε σε χαλκιδική, ρόδο και πάρο και 
ολοκληρώθηκε στα χανιά. την ίδια στιγμή εκατοντάδες video υποψηφιότητες 
υποβάλλονταν ηλεκτρονικά. μετά την ολοκλήρωση της αναζήτησης η επιλογή των 
επικρατέστερων θα γίνει από μια επιτροπή που θα απαρτίζεται από υψηλόβαθμα 
στελέχη του MTV ελλάδας και του MTV Network. στα μέσα σεπτεμβρίου θα 
πραγματοποιηθεί η επιλογή των 50 semi-finalists. οι 10 επικρατέστεροι θα 
παρουσιαστούν στο ελληνικό κοινό την τελευταία εβδομάδα του σεπτεμβρίου!  το 
MTV Search ήταν για την ελλάδα ένα μεγάλο επιτυχημένο γεγονός, καθώς η 
συμμετοχή των fans του MTV ήταν μεγαλύτερη από κάθε άλλη χώρα. 

REEBOK FAsHION
Η σειρά Freestyle της Reebok γιορτάζει 
τα +25 χρόνια της και παρουσιάζει τα πιο 
διάσημα πάλαι ποτέ fitness γυναικεία 
μποτάκια μεταμορφωμένα σε state-of-the-
art, κομψά και trendy, mix & match με 
ό,τι μπορείς να φανταστείς. Θηλυκότητα, 
παιχνιδιάρικη διάθεση, ζωηρά χρώματα και 

σχέδια, καθώς και εμπνεύσεις από τα πιο hot θέματα είναι στοιχεία έντονα αποτυπωμέ-
να σε κάθε μοναδικό Freestyle παπούτσι!

PARTy TIME [AT] TROVA
Το Trova μάς έχει καλομάθει με τα parties του και απ’ ό,τι 
φαίνεται το ίδιο θα συνεχίσει να κάνει και τη σεζόν που έρ-
χεται. Για του λόγου το αληθές: 19/9 Funky party με 2 guest 
DJs από Πάτρα, 21/9 Maraveyas Ilegal live στο πλαίσιο του 
14ου φεστιβάλ κινηματογράφου Αθηνών, 26/9 Ο Κορμοράνος 
ξαναχτυπά, 10/10 Yes it Does! Sure it Does! party με guest 
DJs έκπληξη από το εξωτερικό. Resident DJs κάθε Δευτέρα η 
Ελένη με ethnic, jazz και beats, κάθε Τετάρτη Indieanapolis 
από τον DJ Giannis και κάθε Κυριακή η Ηλέκτρα με ρυθμούς 
από τα Βαλκάνια μέχρι τη Λατινική Αμερική!

Μ83 @ gAgARIN 205  
το γαλλικό σχήμα των M83 είναι το 
project του Anthony Gonzalez.  Έχουν 
πάρει το όνομά τους από τον ομώνυμο 
γαλαξία και δημιουργούν ηλεκτρονική 
μουσική με στοιχεία shoegaze.  Έχουν 
κυκλοφορήσει 5 albums και έχουν 
κάνει remixes για πολλά ονόματα, 
μεταξύ των οποίων οι Bloc Party, οι 
Maps, οι Midnight Juggernauts και η 
Goldfrapp. στις 4 οκτωβρίου ξεκινούν 
την ευρωπαϊκή τους περιοδεία από την 
αθήνα, όπου θα εμφανιστούν στη σκηνή 
του Gagarin. 

ΓιΑ 2η ΧΡΟΝιA Η COsMOTE ΣΤΗΡIζΕι ΤΟ 
«ΦΕΣΤιΒAΛ ΠΗΝΕιΟy»

Με τη στήριξη της COSMOTE πραγματοποιήθηκε και 
φέτος για 2η συνεχή χρονιά στις όχθες του Πηνειού το 
ομώνυμο φεστιβάλ, που αποτελεί πλέον έναν από τους 
σημαντικότερους πολιτιστικούς θεσμούς της ελληνικής 

περιφέρειας. Περισσότεροι από 200.000 επισκέπτες απόλαυσαν μια μοναδική εμπει-
ρία με μουσική, θέατρο, τέχνη, ψυχαγωγία, αλλά και οικολογία, που πρόσφεραν, σε 
συνεργασία με το Δήμο Λάρισας, πάνω από 100 διαφορετικοί φορείς από την περιοχή 
της Θεσσαλίας. 
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ΠΡIζΑ

Ψάχνετε για ηλεκτρισμένα βράδια μετά τη χαλάρωση των διακοπών; 
Μια βόλτα στην Πλατεία Καρύτση και σίγουρα θα μπείτε στην Πρίζα. 
Minimal αισθητική και μεγάλη μπάρα για να απολαύσετε το ποτό 
σας παρέα με video προβολές και freestyle μουσικές. Από αργά το 
απόγευμα για ποτό στα τραπεζάκια με θέα την πλατεία μέχρι αργά το 
βράδυ για χορό ή κουβέντα ανάμεσα σε χιλιάδες volt που περιμέ-
νουν να περάσουν από μέσα σου. Η νέα σεζόν ξεκινάει και στην Πρί-
ζα μας περιμένουν, όπως και πέρσι, μικρές και μεγάλες εκπλήξεις.

χρήστου λαδά 1, πλ. καρύτση, τ: 210 32 44 101

CAsA dE lA TROVA 
Σε ένα πανέμορφο μεσοπολεμικό κτίριο στην καρδιά της αγοράς 
βρίσκεται το πιο φρέσκο εναλλακτικό στέκι μας. Αισθητική και 
φιλοσοφία ζωής και όχι μόδα. Ελευθερία καλλιτεχνικής έκφρασης 
και κίνησης που ξεφεύγει από τα καθιερωμένα. Η Λατινική Αμερική 
μέσα από τα μάτια του ταξιδιώτη και όχι του τουρίστα. Πρόκειται για 
την Casa de la Trova της Αθήνας, το σπίτι των τροβαδούρων. Ένα 
σπίτι που είναι ανοιχτό για όλες τις μουσικές και όλους τους καλ-
λιτέχνες. DJ sets και live εμφανίσεις σε ρυθμούς Jazz, Funk, Pop, 
Disco και όπου αλλού μας βγάλει το βράδυ. Αν αυτό σημαίνει χορός 
βρισκόμαστε στο πιο cozy dance hall της πόλης. 

αθηνάς & Βλαχάβα 9, μοναστηράκι, τ: 210 32 24 896
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τήσει το “Happy Together” στο Μπουένος 
Άιρες και στην Τάιπεϊ, η εικόνα της πόλης 
θα μοιάζει με μια διανοητική ανακατασκευή 
του Χονγκ-Κονγκ και η ταινία με μια αλλη-
γορία για την ατομική ελευθερία μέσα στο 
πολυφυλετικό, ταχύρρυθμο πλήθος.
Aκόμη και στην εικονοποιία της επιστημο-
νικής φαντασίας, οι πόλεις μοιάζουν: είναι 
πληθυσμιακά και κλιματικά ασταθείς (“Blade 
Runner”), υπερτροφικές, είτε κατακόρυφα, 
(«Tο πέμπτο στοιχείο»), είτε οριζόντια, 
εκτεταμένες σε πλανητικό επίπεδο (όπως η 
«οικουμενόπολη» του πλανήτη Τράντορ στη 
σειρά “Foundation” του Isaac Asimov: «η 
ασφαλτοστρωμένη γη»), άλλοτε σκοτεινές 
δυστοπίες που επαληθεύουν τη φαντασίωση 
της ταξικής δικτατορίας στο “Metropolis” 
του Fritz Lang, ή εκτυφλωτικές δυστοπίες 
που υπογραμμίζουν το οικιστικό πρότυ-
πο “Sunnydunes”: λιακάδα, πισίνες και 
πρασινάδες (όπως αναφέρεται στο “Zabriskie 

Point” του Antonioni)· πρότυπο που έχει υλοποιηθεί στις 
gated communities των ΗΠΑ, καθώς και σε σειρά Νέων Πό-
λεων σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο κινηματογράφος, όπως και η 
αστική ρητορική, εμφορούνται από urbaphobia: η εξέλιξη των 
μεγαλουπόλεων τροφοδοτεί τη λαϊκή φαντασία, δημιουργεί τον 
μύθο της απο-ανθρωποποίησης στον οποίον ο Wong-Kar-wai 
αντιστέκεται· εξίσου, αντιστέκεται στην αποικιακότητα, στον 
εξωτισμό, στον αυτο-εξωτισμό: «όλες οι πόλεις είναι ίδιες»· στα 
ράφια των σούπερ-μάρκετ υπάρχουν τα ίδια εμπορεύματα· οι 
άνθρωποι ακούνε τα ίδια ποπ κομμάτια· εκδηλώνουν παρόμοια 
νοσταλγία· μοιράζονται ανάμεσα στο ξεφτισμένο παρελθόν και 
στη «φουτουριστική» προοπτική, ένα μέλλον που στην global 
city έχει ήδη φτάσει. Στο Χονγκ-Κονγκ που αναπαριστά το 
“Chungking Express” όλα είναι δυνατά: κυρίως, είναι δυνατή η 
«ανθρωποποίηση» (ακόμα και τα αντικείμενα θεωρούνται έμβια: 
ένα διαμέρισμα όπου μια βρύση έχει μείνει ανοιχτή χαρακτηρίζε-
ται «δακρυσμένο», ο ανανάς στην κονσέρβα θεωρείται αιχμα-
λωτισμένος, μια βρεγμένη πετσέτα «μιμείται» τον κλαμένο της 
ιδιοκτήτη)· ο έρωτας υλοποιείται, το Καλό πλανάται παντού· η 
τάξη, η σταθερότητα, η διαύγεια δεν έχουν θέση στην παγκόσμια 
πόλη· ανήκουν στο αποικιακό όραμα. 
Το “Chungking Express” είναι η συνέχεια του κινηματογράφου της 
μεγαλούπολης στην εποχή της παγκοσμιοποίησης· ο Wang-Kar-
wai εμφανίζεται ως ο συνεχιστής του Κινηματογράφου-Μάτι (το 
τυχαίο: η εταιρεία διανομής της ταινίας στη Βρετανία ονομάζεται 
“Artificial Eye”), ο οποίος οργανώνει τη χορογραφία και τη μουσι-
κή της συμφωνία, όπως οι Sheeler και Strand (“Manhatta”, 1921), 
o Τσίγκα Βέρτοφ, ο Walter Rutmann. Το “Chungking Express” 
μοιάζει να ξέρει περισσότερα για τον κινηματογράφο παρά για τη 
ζωή: είναι έκδηλες οι αναφορές στον Godard, στο “Gun Crazy” 
του Joseph Lewis, στο “Gloria” του John Cassavetes· το γύρισμα 
παραπέμπει στον Cassavetes (αυτοσχεδιαστικό, «φρενήρες») και 
στο “Koyaanisqatsi” του Godfrey Reggio (1982), το μετα-ντοκυμα-
ντέρ σε αργή κίνηση και με φωτογραφία time-lapse που συνθέτει 
την εικόνα ενός κλυδωνιζόμενου κόσμου. Koyaanisqatsi σημαίνει, 
στη γλώσσα των Hopi, «τυρβώδης ζωή, αποσύνθεση, ανισορρο-
πία»: στο “Chungking Express” αυτή η τύρβη εκλαμβάνεται ως 
μια μορφή ελευθερίας· αντίθετα από ό,τι στο “Black Rain” ή στο 
“Dark City” (όπου το άστυ καταστρέφει τη μνήμη), η διαμετακόμι-
ση (free circulation=free copulation), η φωταγωγημένη νύχτα, τα 
one-night stands, η απειλή του εγκλήματος δεν παρουσιάζονται ως 
απόηχος ενός χονδροειδούς ανθρώπινου σφάλματος· οι ήρωες του 
Wong-Kar-wai είναι αθώοι, όπως και οι πρόγονοί τους, και την ίδια 
στιγμή εχέφρονες· ο κινηματογράφος κάνει ό,τι μπορεί: επινοεί την 
πραγματικότητα, ξαναγράφοντάς την από την αρχή.
Μπορεί κανείς να διαβάσει το “Chungking Express” ως genre (ως 
ρομαντική κομεντί, ως neo-noir) αλλά κυρίως ως μια μητροπολι-
τική ταινία γύρω από το “rubbing shoulders” -από το τυχαίο της 
ύπαρξης και της συνύπαρξης στη μεγαλούπολη- ως ένα παγκο-
σμιοποιημένο προϊόν όπου τα αγγλικά (σε τρεις διαφορετικές 
διαλέκτους) συνυπάρχουν με τα μανδαρινικά και τα καντονέζικα, 
το ροκ εντ ρολ με την τοπική ποπ και όπου τα πρόσωπα δεν 
έχουν βάθος· εμφανίζονται σαν ελεύθερα ηλεκτρόνια· ό,τι κάνουν 

Στην ταινία “Chungking Express” ο Wong-Kar-wai (1994) 
συνθέτει μια εικόνα της νεοτερικής, μετα-αποικιακής πόλης, 
μιας εκδοχής της global city όπου δεν τίθεται ζήτημα «εντοπι-
ότητας» αλλά μάλλον «εντοπιοποίησης» (indigenization): το 
Χονγκ-Κονγκ είναι μια μεταφορά, μια κατάσταση του μυαλού, 
μια απεικόνιση του μητροπολιτικού τρόπου ζωής και σκέψης. 
Η κινηματογράφηση του αστικού τοπίου (οι «λοξές» γωνίες 
λήψης, η αδιάκοπη κίνηση της κινηματογραφικής μηχανής, ο  
ρυθμός -άλλοτε «αργός», άλλοτε «γρήγορος»- το χρώμα, το 
μοντάζ) υποδηλώνει την ταχύτητα της διαδρομής στην πόλη και 
την τεχνολογία των επικοινωνιών στο περιβάλλον της συσσώ-
ρευσης του κεφαλαίου, σ’ αυτή την «ελεύθερη ζώνη» δυνατοτή-
των που συνιστά η global city: το Χονγκ-Κονγκ, ως παγκόσμια 
πόλη (και ως πόλη κινηματογραφημένη), μοιάζει με το Τόκυο, 
με την Οσάκα, με μια Mega City χωρίς όνομα· παρόμοιο σκηνι-
κό μ’ εκείνο στο “Lost in Translation” της Sophia Copolla, στο 
“Black Rain” του Ridley Scott, στο “Matrix” των Larry και Andy 
Wachowski (όπου η Mega City βασίζεται στο Σίντνεϋ). Όπως 
συμπεραίνει, απογοητευμένος, ο Phil Winter στο «Η Αλίκη στις 
πόλεις» (Wim Wenders, 1974): «Όλες οι πόλεις είναι ίδιες». Έτσι, 
όταν, μετά το “Chungking Express”, o Wong-Kar-wai θα τοποθε-

(ο αστυνομικός 223 βλέπει παλιές ταινίες 
στην τηλεόραση αργά τη νύχτα τρώγοντας 
πρόχειρο φαγητό: σαλάτα του σεφ από 
το τοπικό φασφουντάδικο), ή ό,τι δεν 
κάνουν, αποτελεί έκφραση του αστικού 
χώρου και χρόνου.
Η νεοτερικότητα ταυτίζεται με την visuality 
και την visibility: η φωτογραφία του 
Christopher Doyle υπογραμμίζει το μητρο-
πολιτικό αίνιγμα, το γαλάζιο μυστήριο· 
οι εικόνες δεν αφηγούνται μια ιστορία· 
τρέχουν· η μια διαδέχεται την άλλη και 
συγχωνεύεται με την επόμενη· οι ανθρώ-
πινοι χαρακτήρες είναι μια παράταξη από 
οπτικά στοιχεία στο φόντο της οπτικής 
«αστικότητας», του αστικού θεάματος. 
(Αντίθετα, στο “Mood for Love”, έξι χρόνια 
αργότερα, ο ρυθμός ορίζεται από διακε-
κομμένα βλέμματα, ελλειπτικές κινήσεις 
και συναισθηματικά φορτισμένες διασταυ-
ρώσεις των δύο πρωταγωνιστών σ’ ένα 
σύμπαν με κλειστοφοβικές υποδηλώσεις: η 
πόλη βρίσκεται «αλλού».)   
Ο κινεζικός τίτλος της ταινίας μεταφρά-
ζεται ως «Ζούγκλα του Chungking» και 
στην πλοκή συνυφαίνονται δυο ιστορίες 
με κεντρικούς ήρωες δύο αστυνομικούς. 
Η πρώτη τοποθετείται στην περιοχή Τσιμ 
Σα Τσούι, στο νότιο Kowloon (ημερήσιο 
γύρισμα), η δεύτερη στη περιοχή Central 
του Λάι Κουάι Φονγκ (νυχτερινό γύρι-
σμα), μέσα και κοντά στο φασφουντάδικο 
“Midnight Express” (που θυμίζει το σκηνι-
κό του “Blueberry Nights”), μια συνοικία 
όπου συχνάζουν στελέχη επιχειρήσεων. Η 
περιοχή Τσιμ Σα Τσούι είναι ένα θρυλικό 
μέρος υψηλής τάσης όπου διασταυρώνο-
νται φτωχοτουρίστες, μετανάστες και λα-
θρέμποροι όπλων και ναρκωτικών. Tο οι-
κιστικό συγκρότημα Chungking Mansions, 
που αποτελεί ντεκόρ της πρώτης ιστορίας, 
είναι ένα έμβλημα της παγκοσμιοποίησης· 
εκτός από την λειτουργική του ποικιλία 
-κατοικία, εμπορικό κέντρο, συγκρότημα 
γραφείων- συγκεντρώνει 4.000 ανθρώ-
πους από διαφορετικές φυλές, ηλικίες και 
κοινωνικά στρώματα· η ατμόσφαιρα μοιάζει 
να εμπνέει τον Olivier Assayas στην ταινία 
“Boarding Gate” (2006), ένα noir η δράση 
του οποίου εκτυλίσσεται από το Λονδίνο 
ως το Χονγκ-Κονγκ: στο “Boarding Gate”, 
η πόλη-λαβύρινθος συνιστά το ζοφερό 
πλαίσιο του εγκλήματος, αλλά και της δια-
φυγής, της σωτηρίας, της εξόδου στο φως. 

Μια αΝAγΝωση Του 
«chungking express»:
ειΚοΝεσ Τησ παγΚοσΜιασ πολησ
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Τερψιχόρη των Le Page
Σπεσιαλιτέ της τα γλυκά σοκολάτας, τρέλα της το σινεμά, παιδική χαρά μεγάλο τμήμα 
της μουσικής τους (συν-) δημιουργίας. Αφορμή για την κουβέντα μια αισθησιακή, πολύ 
όμορφη διασκευή στο The Go Go Boots των Callas, μια συνεργασία με τον Barry Louis 
Polisar και, κυρίως, ένα επικείμενο EP με τίτλο “Teddy Girls”: 

Μαθαίνω πως σαρώνετε την πόλη αναζητώντας τα καλύτερα εστι-
ατόρια, για πες μου λοιπόν, ποιο είναι το πιο ωραίο μέρος στην 
Αθήνα για να φας πραγματικά καλό και ιδιαίτερο φαγητό;

Το καλοκαίρι πήγα σε ένα πολύ ωραίο εστιατόριο για θαλασσινά, 
το «Θάλαττα». Είναι στο Μεταξουργείο και η ατμόσφαιρα είναι σαν 
να ‘σαι σε νησί. Έχουν μια υπέροχη λευκή ταραμοσαλάτα. Ένα άλλο 
κλασικό μέρος είναι και το «Βαρούλκο», το οποίο έχει ένα περίερ-
γο πιάτο, νομίζω καβούρι με μπέικον. Ακούγεται χάλια, αλλά ήταν 
πολύ νόστιμο. 

Αλήθεια, τι κουζίνα προτιμάς;
Χμ... Η μεσογειακή είναι πάντα η καλύτερη! Και η πιο υγιεινή, μην 
ξεχνιόμαστε. Αλλά σπεσιαλιτέ μου μπορώ να πω ότι είναι τα γλυκά. 
Διάφορα με σοκολάτα. Σουφλέ!

Τι είναι για σένα η ομορφιά;
Η χαρά. Για μένα η ομορφιά είναι αυτή η εικόνα που προκαλεί την 

ηρεμία, ή ακόμη κι αυτό το συναίσθημα το 
τόσο σπάνιο, όταν δεν έχεις να κάνεις τίπο-
τα αλλά περιέργως δεν βαριέσαι και απλά 
απολαμβάνεις την απραξία σου παρατηρώ-
ντας τους γύρω.

Πώς είναι να συνεργάζεσαι μουσικά με 
τον Τόνυ;
Έχει πλάκα, είναι πολύ ωραία η διαδικά-
σία δημιουργίας ενός τραγουδιού. Είναι 
σαν παιχνίδι, ποιος π.χ. θα προλάβει να 
βρει πρώτος έναν στίχο που να πάει (στη 
μελωδία).

Τι σε ελκύει σε έναν άντρα;
Φυσικά και η εμφάνιση παίζει κάποιον 
ρόλο, αλλά όχι όσον αφορά στα χαρα-
κτηριστικά αυτά καθ’ αυτά, παρά το πώς 
προδίδουν την προσωπικότητα. Πολύ 
σημαντικό είναι να έχει παιδικότητα. Ίσως 
ακούγεται κάπως περίεργο αυτό, αλλά 
ποτέ δεν θα μου άρεσε ένας άντρας brutal.

Σου αρέσει να διαβάζεις;
Βέβαια, υποχρεώνω και τον Αντώνη να 
διαβάζει. Αυτές τις μέρες διαβάζω την 
Πανούκλα του Camus. Πέρυσι κάποια 
εποχή, καθόμουν σπίτι, έπινα όλη μέρα 
τσάι και διάβαζα Κafka. Μετά από αυτό 
παντού έβλεπα συνομωσίες. Ταυτίστηκα 
τόσο πολύ που όταν πήγα να διαβάσω 
άλλο βιβλίο του το σκέφτηκα πολύ αν 
ήθελα να ξαναπεράσω τα ίδια. Βασικά 
είναι πολύ κρίμα που υπάρχουν άνθρω-
ποι οι οποίοι πιστεύουν ότι δεν υπάρχει 
ανάγκη να διαβάζεις βιβλία.

Πες μου για το Ντουμπάι, αν δεν κάνω 
λάθος πήγες πέρυσι...
Ωραία ήταν, αλλά δεν στο προτείνω αν 
θες να πας κάπου και να δεις γραφικά 
μέρη. Ενδείκνυται για να δεις πόσο μπο-
ρεί να εξελιχτεί μια χώρα σε 10 χρόνια, 
από έρημος σε πόλη του διαστήματος.

  http://www.myspace.com/lepagemusic  




