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DO	THE	VELVET!	
ΣΤΑ	ΠΑΡΑΚΑΤΩ	ΣΗΜΕΙΑ
καφέ - bar - εστιατόρια ΚΕντρο: Bliss, Ρόμβης 24Α | Booze, Κολοκοτρώνη 57 | Capu, 
Λέκκα 14 | Key, Πραξιτέλους 37 | 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 | Μαγκαζέ, Αιόλου 33 | Φίλεμα, Ρόμβης 16, ΕξΑρχΕιΑ: After Dark, Διδότου 
31 | Barbara’s Food Company, Εμ. Μπενάκη 63-65 | Cafeina, Κιάφας 6 | 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, Βαλ-
τετσίου 49 | Ρακουμέλ, Εμ. Μπενάκη 71 | Resin, Εμ. Μπενάκη 53, | Underground, Μεταξά 21, | 
Vox, Αραχώβης 61, | ΑΒ, Εμ. Μπενάκη 53, | Γιάντες, Βαλτετσίου 44 | Καφεκούτι, Σόλωνος 123 | 
Μικρό Καφέ, Αραχώβης 38 | Ποδήλατο, Θεμιστοκλέους 48Α | Πωλείται, Κωλέττη 9 | Τραλαλά, 
Ασκληπιού 45 | Χάρτες, Βαλτετσίου 35, νΕΑπολη: Τραμ, Μαυρομιχάλη 168, AMπΕλοΚηποι: 
Επί της Πανόρμου, Πανόρμου 115 | Fridays, Λ. Κηφισίας & Λ. Αλεξάνδρας | Μarabou, Πανόρ-
μου 113 | Santa Botella, Πανόρμου 115Α | Sutsu, Δ. Σούτσου 7, Πλ. Μαβίλη, ΚολωνΑΚι: To 
Τσάι, Λυκαβηττού & Αλ. Σούτσου 19 | Fridays, Νεοφύτου Βάμβα 2 | Tribecca, Σκουφά 44 | Εν 
Δελφοίς, Δελφών 5 | Σκουφάκι, Σκουφά 47 - 49, KOYKAKI: Tiki, Φαλήρου 15, Μακρυγιάννη | 
Μικρό Μουσικό Θέατρο, Βεΐκου 33, ΜΕτΣ: Cafe Odeon, Μάρκου Μουσούρη 19, 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. Αβυσσηνίας 3 | Καφενείο Θησείο, Ακάμαντος 2 | Μορφή, Ηρακλειδών 36, πΕιρΑιωΣ: Bios, 
Πειραιώς 84, Ψυρρη: Αλχημιστής, Χριστοκοπίδου 3 & Καραϊσκάκη | Άσπρο καφέ, Αριστοφά-
νους 4  | Άστρον, Τάκη 3 | Godzilla, Ρήγα Παλαμήδου 5 | Guru Bar, Πλ. Θεάτρου 10 | Loop, 
Πλ. Αγ. Ασωμάτων 3 | One Happy Cloud, Αριστοφάνους 12 | Soul, Ευριπίδου 65 | 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 | Νηπιαγωγείο, Κλεάνθους 8 | π, Ευπατριδών 7 | Tapas, 
Τριπτολέμου 44, KEρΑΜΕιΚοΣ: Nixon, Αγησιλάου, 61β, ιλιΣιΑ: Gush, Ίωνος Δραγούμη 58, 
ΚΑιΣΑριΑνη: Μέλι, Εθνικής Αντιστάσεως 4, πΑΓΚρΑτι: Μπρίκι, Φρύνης 18 | Fridays, Υμηττού 
110, Εμπ. Κέντρο Millennium, πΕιρΑιΑΣ: Lemon, Ακτή Θεμιστοκλέους 154 | Un mundo, Υψη-
λάντου 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 καταστήµατα ΚΕντρο: Prime Timers, Ερμού 
99 | Σόλωνος Records, Καπλανών 14 | Wave, Ερμού & Νίκης 3 | WESC Exclusive Store, Attica, 
Πανεπιστημίου 9, ΕξΑρχΕιΑ: Buy or Die, Θεμιστοκλέους 68 | Clipart, Μπόταση 6 | Guest List, 
Θεμιστοκλέους 48 | Spindle, Διδότου 49 | Υesterday’s Bread, Καλλιδρομίου 67-69 | Vinyl 
microstore, Διδότου 34, ΚυΨΕλη: Μουσικόπολις, Κυψέλης 83, ΚολωνΑΚι: Antonios Markos, 
Σκουφά 21 | Cake, Ηροδότου 13 | Energie, Σκουφά 29 | .Lak, Σκουφά 10 | Lillypute, Μαραζλή 37 
| Nine Below, Τσακάλωφ 16 | Rere Papa Σκουφά 62 | Ropa Lavada, Σόλωνος 42 | Underground, 
Σκουφά 35, ΜονΑΣτηρΑΚι: Carnaby Street, Ερμού 99 & Νορμανού | Melcore, Ηφαίστου 21 | 
Mr. Vinylios, Ηφαίστου 24 | Prime Timers, Ηφαίστου 12, Ψυρρη: Central Hair Company, Ρήγα 
Παλαμήδου 3 | Clipart, Ερμού 100 | Oh! My Ark, Αγίας Θέκλας 16 | Formika, Παλλάδος 9, 
πΑΓΚρΑτι: Prime Timers, Φρύνης & Δαμάρεως, νΕΑ ΣΜυρνη: Prime Timers, Ελ. Βενιζέλου 34 
| Record House, Ομήρου 46, πΕιρΑιΑΣ: Sneaker Store, Σωτήρος Διός 23 | Prime Timers, Αν-
δρούτσου 174Α, ΚορυδΑλλοΣ: Prime Timers, Ταξιαρχών 67, πΕριΣτΕρι: Prime Timers, Σαρα-
νταπόρου 43 | Prime Timers Street, Σαρανταπόρου 56, ΓλυΦΑδΑ: .Lak, Α. Μεταξά 24-26 | Prime 
Timers, Αρτέμιδος 1, Πλ. Εσπερίδων | Prime Timers, Δούσμανη 26, XAλΑνδρι: Prime Timers, 
Αγίας Παρασκευής 3-7, ΜΑρουΣι: Prime Timers, Β. Σοφίας 41 | Prime Timers, The Mall Athens, 
Ανδρέα Παπανδρέου 35 (Θέση Ψαλίδι) | Virgin Mega Store, The Mall Athens, Ανδρέα Παπαν-
δρέου 35 (Θέση Ψαλίδι), ΚηΦιΣιΑ: Melcore, Κηφισίας 282 | Switch, Κυριαζή 6-8, ΚΑλλιΘΕΑ: 
Prime Timers, Θησέως 135-137, ΑιΓΑλΕω: Prime Timers, Ιερά Οδός 278, ν. ιωνιΑ: Prime 
Timers, Ελ. Βενιζέλου 28 βιβλιοπωλεία ΚΕντρο: Εν Αθήναις, Μαυροκορδάτου 9 | Πολιτεία, 
Ασκληπιού 3 | International Press & Books, Πανεπιστημίου 73, ΕξΑρχΕιΑ: Πρωτοπορία, Γραβι-
άς 3 - 5, ΚολωνΑΚι: Κoan-Τaschen, Σκουφά 64, ΘηΣΕιο: Λεμόνι, Ηρακλειδών 22, ζωΓρΑΦου: 
Βιβλιόσημο, Γεωργ. Ζωγράφου 8, πΕιρΑιΑΣ: Underground, Kαραολή & Δημητρίου 56, ΜΑρου-
Σι: Fnac, Εμπορικό Κέντρο The Mall, Α. Παπανδρέου 35 σινεµά ΚΕντρο: Άστυ, Κοραή 4, Φιξ: 
Μικρόκοσμος, Λεωφ. Συγγρού 106, 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. Δέλτα, Ρεθύμνου 3, Ψυρρη: Akto, Κραναού 3 | Ι.I.E.K. MOKUME, Αγ. Δημητρίου 11, ζω-
ΓρΑΦου: Focus, Παπάγου 112, πΕιρΑιωΣ: ΑΣΚΤ, Πειραιώς 256 | Dance Cultural Centre, Πειραι-
ώς 76, υΜηττοΣ: Leica, Υμηττού 243 χώροι τέχνης ΚΕντρο: AMP, Επικούρου 26 & Κορίνης 
4 | ΕξΑρχΕιΑ: Cheap Art, Θεμιστοκλέους & Α. Μεταξά 25 | Manifactura, Ζωοδόχου Πηγής 29, 
νΕΑπολη: Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Ιλεάνα Τούντα, Αρματολών & Κλεφτών 48, ΚολωνΑΚι: 
Καλφαγιάν, Καψάλη 6, ΘηΣΕιο: Bernier / Eliades, Επταχάλκου 11 | Ελένη Κορωναίου, Μη-
τσαίων 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 | Xippas Gallery, 
Σοφοκλέους 53Δ | Α.Δ., Παλλάδος 3 | Μικρό Πολυτεχνείο, πλ. Ασωμάτων 7 | E31, Ευριπίδου 
31, ΚΕρΑΜΕιΚοΣ: The Breeder, Ιάσονος 45, ΚολωνοΣ: Επί Κολωνώ, Ναυπλίου 12, πΕτρου-
πολη: Πνευματικό Κέντρο Δήμου Πετρούπολης, Μπουμπουλίνας 59 & Αθανάσιου Διάκου, νΕΑ 
ιωνιΑ: Ίδρυμα ΔΕΣΤΕ, Ε. Παππά & Φιλελλήνων, Θέατρα ΚυΨΕλη: Τόπος Αλλού, Κυκλάδων & 
Κεφαλληνίας, Χώρα, Αμοργού 20

ΘΕΣΣΑλονιΚη καταστήµατα: Joint, Αγίας Σοφίας 1 | Prime Timers, Κούσκουρα 5, χώροι 
τέχνης: TinT, Χρυσ. Σμύρνης 13 ηρΑΚλΕιο ΚρητηΣ καφέ - bar - εστιατόρια: La Brasserie, 
πλ. Κοραή 15
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διευθυντής: Άρης Ιωνάς 
διευθυντής σύνταξης: Λάκης Ιωνάς
Αρχισυντάκτης: Αντρέας Κίκηρας                           
Σχεδιασµός: Άντα Θεοδωρακάκη, Ειρήνη Ζωγράφου
δηµιουργικό: Διονυσία Μποσμή, Θάλεια Παρασκευά
υπεύθυνος επικοινωνίας: Γιάννης Τσιούλης
διεύθυνση διαφήµισης: The Studio (art projects)
υπεύθυνη διαφήµισης: Χριστίνα Ροδοπούλου
Direct market: Άγγελος Καλτσής, Άντζι Ζουγανέλη

Συντάκτες
VELVET	MORNINGS Λάκης & Άρης Ιωνάς
CARTE	BLANCHE Νατάσα Χτενά
CAMERA Άκης Καπράνος, Αντρέας Κίκηρας, Κίκα Κυριακάκου
LEVER	DE	RIDEAu	Νάντια Δρακούλα
DECADANCE	Nadiezda Stroutskova
B-SIDES Δημήτρης Βόγλης, Γιάγκος Κολιοπάνος, Νίκος Λιάσκας, 
Μάκης Μηλάτος, Οδυσσέας Νικητιανός, Γιάννης Τσιούλης
DIGITAL	CuLTS Δάφνη Δραγώνα
SIZE Photoharrie, Asako Masunouchi, Μηνάς Μηνατσής
ART Νάντια Αργυροπούλου, Θεοδώρα Μαλάμου
ARCHITECTuRE Ανδρέας Αγγελιδάκης
COMICS Τάσος Παπαϊωάννου
BOOKS Άννα Μαρτίνου
FORKS	AND	KNIVES	Γιάννης Τσιούλης, Φώτης Βαλλάτος
FOOTBALL	IS	LIFE Αντρέας Κίκηρας
ZEPPELIN Σώτη Τριανταφύλλου

Συνεργάτες
Paul Bennett, Κωνσταντίνος Δαγριτζίκος, Ξένια Καλπακτσόγλου, 
Χριστόφορος Μαρίνος, Μάριος Μπουμπής, Ηλίας Παπαζαχαρίας, 
Dr. Faux

διόρθωση Κειµένων: Ελευθερία Ρεΐζη

Styling: Άννυ Χασομέρη

Βοηθός Styling: Άντζελα Δεμεντή

Φωτογράφοι: Άγγελος Καλτσής, Photoharrie

Γραµµατοσειρά τίτλων (BPscript)
backpacker.gr (Γιώργος Τριανταφυλλάκος)

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.



4	VELVET	YEARS

Είναι τρελό το πώς εξελίχθηκε το όλο πράγμα… πώς ξεκίνησε, πού 
πήγε σιγά-σιγά, πόσο το γουστάραμε και πόσο μας πωρώνει ακόμα…και 
φτάνουμε στα τέσσερα χρόνια μας… και κλασικά θα το γιορτάσουμε… 
με το μεγάλο Φεστιβάλ μας… με μουσικές και εικαστικά και ταινίες….

Λοιπόν, 19 με 21 Μαρτίου στο Bios θα μαζευτούμε με κάποια από 
τα καλύτερα νέα ελληνικά συγκροτήματα, ομάδες Dj… μια ομαδική 
έκθεση-performance σε επιμέλεια του Κωνσταντίνου Δαγριτζίκου, 
πολλέςπολλές φρέσκιες ταινίες που έχει διαλέξει ο Αντρέας Κίκηρας… 
και τα βάζουμε όλα μαζί γιατί από την αρχή μας πιστεύαμε στο ότι μόνο 
με το πάντρεμα και το ζευγάρωμα των τεχνών μπορεί να δημιουργηθεί 
κάτι νέο και ζωντανό και το βασικότερο… να έχει διάρκεια και να 
εξελίσσεται συνεχώς… γιατί ως γνωστό… ό,τι δεν προχωράει πέφτει! 

Και για φέτος τα νέα μας έχουν να κάνουν με το πρώτο βραβείο που θα 
δώσουμε σε δύο από τις καλύτερες μουσικές κυκλοφορίες… κοινό και 
Velvet ψήφισαν και την πρώτη δεκάδα την στείλαμε στο Λονδίνο στο 
Artocker magazine… και βέβαια δεν ψάχνουμε εδώ τα «καλύτερα» και 
τα «χειρότερα»… ένας διάλογος επιδιώκουμε να γίνει… και να δώσουμε 
ένα επιπλέον κίνητρο στα νέα συγκροτήματα και ν’ ανοίξουμε μια πόρτα 
στο εξωτερικό… ήδη ο Paul Artrocker έχει αρχίσει και παίζει ελληνικά 
συγκροτήματα στον πολύ σημαντικό ραδιοφωνικό σταθμό Resonance…

ρε λες…;

A bientot  
x

19 - 21 ΜΑΡΤIΟΥ

Πέµπτη 19 Μαρτίου
CINEMA
6.30 VELVET Bus, 2008, 100', Γκρατσιέλλα Κανέλλου
8.15 Ραντεβού, 2008, 3' - Μετακόµιση, 2009, 4',  Ζίνα Παπαδοπούλου & Πέτρος Παπαδόπουλος         Ferryman, 2008, 20', Δηµήτρης Κοτσέλης 
8.45 Ιστορία 52, 2007, 98', Αλέξης Αλεξίου 
9.30 GIGS 
 Ottomo 
 Larry Gus 
 Etten 
 My Wet Calvin 
DJ SET by Cunted Daughter

Παρασκευή 20 Μαρτίου
CINEMA
6.30 Valse Sentimentale, 2007, 109', Κωνσταντίνα Βούλγαρη 8.15 Οδοµαχία, 2007, 13', Χρήστος Κανάκης        Brainstorm, 2006, 7', Φώτης Σκουρλέτης 
8.45 Διόρθωση, 2007, 87', Θάνος Αναστόπουλος
9.30 GIGS 
 Le Page 
 Felizol  
 The Boy
 Mary’s Flower Superhead 
DJ SET by Armani Had a Softer Touch

Σάββατο 21 Μαρτίου - VELVET prize
CINEMA
7.00 Ακρόπολη, 2001, 30', Εύα Στεφανή 
7.30 Οδηγίες Χρήσεως, 2008, 29', Κώστας Γιαλλουρίδης           Can I Live Through You, 2006, 5' -  This is What I Want, 2007, 5', Νίνα Φούφα        Death & The City, 2007, 9', Γιάννης Φάγκρας  
8.30 Ecce Momo!, 2008, 116', Ανέστης Χαραλαµπίδης 
9.30 GIGS 
 Phoenix Catscratch 
 Exposed by Observers
 Fingers Crossed

VELVET
PRIZE

SPECIAL GUESTS Mathew Sawyer and the Ghosts (London, UK | Stolen Recordings)

Ανακοίνωση νικητών VELVET PRIZE
DJ SET by Paul Artrocker (Artrocker magazine) & The VELVET squad 

19, 20 & 21 Μαρτίου

ART
Μπερές από τη Μονµάρτη
Οµαδική έκθεση. Eπιµέλεια: Κωνσταντίνος Δαγριτζίκος

Συµµετέχουν: Νίκος Γουλής, Dreyk The Pirate, 
Ειρήνη Καραγιαννοπούλου, Χρύσα Λαµπρακοπούλου, 
Μαργαρίτα Μποφιλίου, Βασίλης Μπότουλας, 
Γιώργος Μπελεβεσλής (wake), Τάσος Παπαϊωάννου

Καθηµερινά 21:00 – 00:00

Απολαύστε υπεύθυνα

BIOS, Πειραιώς 84
Είσοδος ελεύθερη
www.velvetmagazine.com
www.myspace.com/velvetmagazine
info@velvetmagazine.gr

SPONSORED BY DEWAR’S
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Velvet Mornings



19 - 21 ΜΑΡΤIΟΥ

Τι	εIναι	ΤΩρα	αυΤΟ;	ΠαρΤι	ή	θεσμΟσ;

Αυτό	είναι	το	καλό	με	το	Velvet,	ό,τι	και	να	γίνει	όλα	καταλήγουν	

σ’	ένα	πάρτι.	

Ας	το	κάνουμε	λοιπόν,	γιατί	και	γενέθλια	έχουμε	και	το	Velvet	Prize	

έφτασε	στη	στιγμή	των	«βραβείων»	και	το	Velvet	Bus	είναι	έτοιμο	να	

ξεκινήσει	μια	καινούργια	περιπέτεια	στην	«άγονη	γραμμή»	(που	είναι	

όλη	η	υπόλοιπη	Ελλάδα	εκτός	της	νεόπλουτης	Αττικής),	άσε	δε	που	

κάμποσες	μπάντες	(My	Wet	Calvin,	Zebra	Tracks,	The	Boy,	The	Callas,	

Victory	Collapse	κ.ά.)	έχουν	σχεδόν	έτοιμα	καινούργια	άλμπουμ.

Κανονικό	πανηγύρι	δηλαδή...

Πρόκειται	για	ένα	πάρτι	που	έχει	πάντα	και	άλλα	επίπεδα	πέραν	

του	προφανούς	–το	λέω	αυτό	για	να	μην	κατηγορηθούμε	για	κά-

ποια	ρηχότητα	επειδή	λέμε	να	διασκεδάσουμε	2-3	βράδια	εν	μέσω	

δυσκολιών	και	ζοφερού	κλίματος,	σαν	κάτι	νεόπλουτους	που	δεν	

βάζουνε	 μυαλό	 και	 δεν	 λένε	 ακόμη	 να	 ταπεινωθούν	 (για	 πόσο	

όμως	ακόμα;	Μέχρι	να	τελειώσουν	τα	«μαύρα»	λεφτά;).	

Θα	προβληθούν	ταινίες	νέων	σκηνοθετών	και	θα	υπάρχει	και	μια	

έκθεση	με	έργα	νέων	εικαστικών,	γιατί	το	μάτι	είναι	αχόρταγο	και	

γιατί	 υπάρχουν	 ένα	 σωρό	 σπουδαία	 έργα	 που	 θέλουμε	 να	 είναι	

εκεί,	στη	γιορτή	μας.	

Σαν	κερασάκι,	το	Velvet	Prize	 -	sponsored	by	Dewar’s	θα	απονε-

μηθεί	από	το	λονδρέζικο	περιοδικό	Artrocker	σε	δύο	από	τις	δέκα	

μπάντες	ή	μουσικούς	που	πλασαρίστηκαν	στις	πρώτες	θέσεις	της	

ψηφοφορίας	που	διοργάνωσε	το	Velvet	για	τις	πρόσφατες	αγγλό-

φωνες	κυκλοφορίες.	

Οι	δέκα	υποψήφιοι	για	το	Velvet	Prize,	με	αλφαβητική	σειρά:

Berlin	Brides,	Coti	K,	Delightful,	Flakes,	Le	Page,	Mary	&	The	Boy/

Felizol,	Modrec,	Monika,	Victory	Collapse,	Your	Hand	In	Mine.

Να	δούμε	λοιπόν	ποιοι	θα	ταξιδέψουν	στο	Λονδίνο	για	να	παίξουν	

live	σε	κάποιες	από	τις	super	Artrocker	βραδιές,	με	την	υποστήριξη	

του	Dewar’s.	Όχι	για	να	αναδειχτούν	οι	«νικητές»	ή	οι	«καλύτεροι»,	

αλλά	για	ν’	ανοίξει	μια	πόρτα,	να	δοθεί	ένα	επιπλέον	κίνητρο	στα	

παιδιά	να	συνεχίσουν	τη	δουλειά	τους	και	να	μπορέσουν	να	τη	δεί-

ξουν	και	παραέξω...	

Μάκης Μηλάτος

Πέμπτη,	19	Μαρτίου

Ottomo  

Larry Gus

Etten

My Wet Calvin

Παρασκευή,	20	Μαρτίου

Le Page

Felizol 

The Boy

Mary’s Flower Superhead

GIGS
Τα	γκρουπ	που	πρέπει	να	δεις	τώρα,	όλα	μαζεμένα	σε	ένα	τριήμερο,	για	να	ξέρεις	το	νέο	
κύμα	που	έρχεται	τι	ήχο	έχει:

Την	τελευταία	μέρα	θα	εμφανιστούν	
και	οι	Λονδρέζοι	Mathew	Sawyer	&	the	
Ghosts,	οι	οποίοι	έρχονται	μαζί	με	τον	
Paul	Cox	του	Artrocker	που	φέρνει	μαζί	
του	και	τον	φάκελο	με	τα	αποτελέσματα	
του	Velvet	Prize,	για	να	δώσουμε	τα	
«βραβεία»	και	να	μάθουμε	ποιοι	θα	πάνε	
να	παίξουν	στο	Λονδίνο.
Δικαιούμαι	λοιπόν	να	γράψω	ότι	
η	άνοιξη	έρχεται	με	το	Velvet	ή	θα	
θεωρηθώ	υπερβολικός;	
M.M

Σάββατο,	21	Μαρτίου

Phoenix Catscratch

Exposed by Observers

Fingers Crossed

VELVET
PRIZE

SPONSORED	BY	DEwAR’S

Mathew Sawyer & the Ghosts



Πέμπτη,	19	Μαρτίου

6.30  Velvet Bus, 2008, 100’,  
Γκρατσιέλλα Κανέλλου

8.15  ραντεβού, 2008, 3’ - Μετακόµιση, 
2009, 4’, Ζίνα Παπαδοπούλου &  
Πέτρος Παπαδόπουλος  

Ferryman, 2008, 20’,  
Δημήτρης Κοτσέλης 

8.45  ιστορία 52, 2007, 98’,  
Αλέξης Αλεξίου 

Παρασκευή,	20	Μαρτίου

6.30  Valse Sentimentale, 2007, 109’,  
Κωνσταντίνα Βούλγαρη 

8.15  οδοµαχία, 2007, 13’,  
Χρήστος Κανάκης 

Brainstorm, 2006, 7’,  
Φώτης Σκουρλέτης 

8.45  διόρθωση, 2007, 87’,  
Θάνος Αναστόπουλος 

Σάββατο,	21	Μαρτίου

7.00 Ακρόπολη, 2001, 30’, Εύα Στεφανή 

7.30  οδηγίες χρήσεως, 2008, 29’,  
Κώστας Γιαλλουρίδης   

Can I Live Through You, 2006, 5’ -  
This Is What I Want, 2007, 5’,  
Νίνα Φούφα 

Death & The City, 2007, 9’,  
Γιάννης Φάγκρας  

8.30  Ecce Momo!, 2008, 116’,  
Ανέστης Χαραλαμπίδης, 

CINEMA
Επιμέλεια:	Αντρέας	Κίκηρας

Μεγάλες,	μικρές	ή	μεσαίες	σε	διάρκεια,	οι	
ταινίες	του	4ου	Velvet	Festival	καλύπτουν	
μεγάλη	γκάμα	υφών,	τεχνικών	και	
θεμάτων:	rock	&	roll	περιηγήσεις	ανά	
την	επαρχία	(“Velvet	Bus”),	χρωματιστά	
animation	clips	με	υπόκρουση	Λένα	
Πλάτωνος	(«Ραντεβού»,	«Μετακόμιση»),	
a	film	about	“twenty	minutes	long”	(“Fer-
ryman”),	αναταράξεις	ενός	αλλόκοτου	
μυαλού	(«Ιστορία	52»),	ερωτικά	ακόρντα	
σε	οικείες	γειτονιές	(“Valse	Sentimen-
tale”),	τσακισμένα	roadtrips	νεογιάπηδων	
(«Οδομαχία»),	υποσυνείδητες	διαδρομές	
μετά	από	φόνο	(“Brainstorm”),	κομμένες	
ανάσες	στη	σκληρή	Αθήνα	(«Διόρθωση»),	
η	φωνή	ενός	βράχου	(«Ακρόπολη»),	
κομψές	γραμμές	επικοινωνίας	μεταξύ	
προκάτ	και	χειροποίητου	(«Οδηγίες	
Χρήσεως»),	ευαίσθητα	video-art	στολίδια	
(“Can	I	Live	Through	You”,	“This	Is	What	I	
Want”),	τα	φώτα	της	Τσάινα	Τάουν	και	το		
παιχνίδι	με	τα	«Κινέζικα	Κουτιά»	(“Death	
&	the	City”),	ένα	υποβλητικό	βιντεο-
ημερολόγιο	στα	σύνορα	ζωής-θανάτου	
(“Ecce	Momo!”).	Όλα	τους	διαφορετικά,	
όλα	τους	όμορφα,	όλα	τους	επίκαιρα,	
όλα	τους	αξιόλογα,	είτε	λιγότερο	είτε	
περισσότερο	αναγνωρισμένα...						

Μπερές	από	τη	Μονμάρτη
Αχ,	η	Μονμάρτη...	Η	πανέμορφη	αυτή	
συνοικία,	ο	μοναδικός	αυτός	λόφος	
βόρεια	της	γαλλικής	πρωτεύουσας...		
Η	Place	du	Tertre,	το	παντοτινό	σπίτι		
του	πραγματικού	καλλιτέχνη...		
Του	ζωγράφου,	του	πορτραιτίστα,	
του	καρικα-τουρίστα...	Η	Μέκκα	του	
σύγχρονου	ανήσυχου	πινέλου...		
Ένα	μέρος	στο	οποίο	πάντα	κάθε	αρτίστας	
θα	νιώθει	σα	στο	σπίτι	του,	και	κάθε	σπίτι	
θα	νιώθει	σαν	τον	αρτίστα	του...

Κωνσταντίνος Δαγριτζίκος
17-2-09 (04:05μ.μ.)

ART
Επιμέλεια:	Κωνσταντίνος	Δαγριτζίκος

Συµµετέχουν:
Νίκος Γουλής
Dreyk The Pirate 
Ειρήνη Καραγιαννοπούλου
Χρύσα Λαμπρακοπούλου 
Μαργαρίτα Μποφιλίου
Βασίλης Μπότουλας
Γιώργος Μπελεβεσλής (wake)
Τάσος Παπαϊωάννου 

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, το Velvet Festival περιλαμβάνει τρεις έντονες 
βραδιές διασκέδασης+πληροφόρησης, στις οποίες κάνουν showcase νέες μπάντες, 
DJs, πρόγραμμα προβολών και εικαστικά. Γίνεται γλέντι γενικά. Συνολικά στο 
τριήμερο περνάνε συνήθως πάνω από 5.000 άτομα και επικρατεί ένα πολύ ωραίο 
και μεθυστικό κλίμα (διονυσιακά όργια στην ταράτσα κτλ), γεγονός που καθιστά 
ιδιαίτερα demanding και προκλητικό (από επιμελητικής άποψης στην αρχή, από 
πλευράς έργων και παρουσίασης στην ουσία) το κομμάτι των εικαστικών, για 
απλούς και άμεσα κατανοητούς λόγους: υψηλή κατανάλωση αλκοόλ + πολλά όμορ-
φα κορίτσα + πολλά όμορφα αγόρια + μερικά αδέσποτα σκυλιά + δυνατή μουσική 
στον χώρο = έμφαση του κοινού κατά 92% στα live και τις μουσικές, κατά 3% στα 
κινηματογραφικά, κατά 4% σε ένα «βαρετό δωμάτιο γεμάτο με κάτι αντικείμενα 
και ένα κείμενο έξω από την πόρτα+κάτι σοβαρούς τύπους να μιλάνε σιγά-σιγά 
κρατώντας λίγο κρασί στο χέρι τους αφουγκραζόμενοι τα αντικείμενα» και κατά 1% 
στο αδέσποτο σκυλί που μασουλάει την τσάντα σου που έχεις ξεχάσει στο πάτωμα 
δίπλα από το πορτοκαλί τραπεζάκι με το που μπαίνεις, αριστερά.
Αυτό δεν θα το αφήσουμε να περάσει έτσι. Φέτος θα πολεμήσουμε. Θα πάρουμε 
τα όπλα μας: τα πινέλα μας, τα λάδια μας, τα ακρυλικά, τα μολύβια, τις σκόνες, 
τα καβαλέτα, τις παλέτες μας, τα σκαμπώ μας, και φυσικά τον... μπερέ μας. Γιατί, 
φέτος, βγαίνουμε έξω από το δωμάτιο της εικαστικής απομόνωσης και διεκδικούμε 
μια θέση στον ήλιο. Μια θέση στο 92% «τηλεθέασης» δηλαδή. Εφέτο, όλοι θα 
παραμιλούν για αυτούς τους τρελιάρηδες καλλιτέχνες και όχι για τους τεντυμπόηδες 
ΡοκΣτάρς. Η αλλαγή έφτασε (πρώτα στην Ελλάδα... και μετά πέρα από τον ωκεανό).
Θα στήσουμε έναν γραφικά καλλιτεχνικό μικρόκοσμο, μια γειτονιά, μέσα στον χώρο 
του Bar, ακριβώς δίπλα από το booth του DJ, έναν μικρόκοσμο που θα είναι μια 
ανώριμη προσομοίωση της Place du Tertre της Μονμάρτης. Δηλαδή θα είναι ασφυ-
κτικά γεμάτος με «ζωγράφους», οι οποίοι θα κάνουν τα πορτραίτα των παρευρισκό-
μενων επί αμοιβής. Όλα by the book: 1 καβαλέτο ο καθένας, ένα σκαμπώ μπροστά 
από το καβαλέτο, ένα μικρό ντεπώ (5-7 τεμάχια) με παλαιότερα έργα και κάποια site 
specific έργα που θα έχουμε φιλοτεχνήσει επί τόπου (εικόνες της τριγύρω περιο-
χής, λεπτομέρειες του χώρου του BIOS, πορτραίτο κάποιου περαστικού, καρικατούρα 
της Cameron Diaz κτλ). Αυτό θα γίνει και στα 3 βράδια, για 3 ώρες στο καθένα. 

Long live Monmarte. 

Αθήνα, 27-2-09 
Οι συμμετέχοντες
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Ερεθισμένα Γλωσσίδια
Πρέπει	τα	πάντα	να	έχουν	ένα	όριο;	Ο	Γιώργος	Νανούρης	επέλεξε	την	ηθοποιία	στην	ηλικία	
των	τεσσάρων,	όταν	και	ανακοίνωσε	την	απόφαση	στους	γονείς	του.	Έκτοτε	γοήτευσε	πολλούς	
με	τις	ερμηνείες	του,	τόσο	στο	θέατρο	όσο	και	στον	κινηματογράφο,	ενώ	σκηνοθέτησε	την	
επιτυχημένη	παράσταση	«ΕΔΩ»	(Κ44,	Φεστιβάλ	Αθηνών).	Μια	πρόσφατη	νύχτα,	λοιπόν,	έπιασε	
κουβέντα	με	το	Velvet:

1:31am	Yorgos

Άγνοια έχουμε, δεν είμαστε τόσο πολύ!
1:31am	Natascha

Δεν έχω ιδέα, ειλικρινά, αλλά ενώ δεν παρακολουθώ θέατρο συχνά, με έκανε 
να θέλω να επιμείνω. Άγνοια υπό την ευρύτερη, φιλοσοφική έννοια, ναι.
1:32am	Yorgos

Ωραία, χαίρομαι γι’ αυτό, ο στόχος επετεύχθη!
1:40am	Natascha

Διάβασα μια παλιά σου συνέντευξη, όπου ανέφερες πως τα πάντα πρέπει να 
έχουν ένα όριο. Τα πάντα λοιπόν;
1:40am	Yorgos

Ναι... Ναι, νομίζω....
1:41am	Natascha

Και η κατανόηση; Και η αγάπη;
1:44	Yorgos

Και αυτά, αλλιώς αν δεν έχουν όριο. Δεν θα είναι κατανόηση και αγάπη, αλλά 
κάτι άλλο.
1:44am	Natascha

Όπως;
1:45am	Yorgos

Κάτι μη υγιές. Δεν μπορείς να πέσεις να πνιγείς από αγάπη, αυτό δεν είναι αγάπη. 
Δεν μπορείς από κατανόηση να γίνεις έρμαιο οποιουδήποτε, αυτό δεν είναι κατα-
νόηση. Πρέπει να υπάρχουν όρια, αλλιώς χάνεται το πραγματικό αίσθημα και η 
αξία του νομίζω... πάλι...

1:15am	Yorgos

Ναι, φυσικά.
1:15am	Natascha

Με ποιον τρόπο; Τι θεωρείς έμπνευση;
1:17am	Yorgos

Η έμπνευση -σε μένα τουλάχιστον- αρχικά έρχε-
ται εντελώς απ’ το πουθενά και ξαφνικά και μετά 
εξελίσσεται δουλεύοντας. Νομίζω ότι η αρχική 
έμπνευση θέλει δουλειά μετά.
1:20am	Natascha

Γιατί πιστεύεις πήγε τόσο καλά το «Εδώ»;
1:28am	Yorgos

Δεν θα μάθω ποτέ μάλλον!!!!!! Νομίζω γιατί 
μιλάει για πράγματα που συμβαίνουν δίπλα 
μας και δεν τα γνωρίζουμε και γιατί όλο αυτό 
έγινε με πραγματικά αληθινή διάθεση για 
επικοινωνία.
1:29am	Natascha

Εγώ είχα ανατριχιάσει θυμάμαι, αλλά μετά αναρω-
τήθηκα αν ήταν τύψεις, τις οποίες έθρεψε μέσα μου.
1:29am	Yorgos

Εσύ γιατι πιστεύεις ότι πάει τόσο καλά;
1:30am	Natascha

Είμαστε φριχτά ρατσιστές, νομίζω.

12:33am	Natascha

Ασχολείσαι με το θέατρο απο το 2000. Σου πέρασε ποτέ από το μυαλό να ασχο-
ληθείς με κάτι άλλο;
12:33am	Yorgos

Όχι ουσιαστικά, ξέρεις κάποιες φορές αναρωτιόμαστε αν έχουμε επιλέξει το σωστό.
12:36am	Natascha

Το αναρωτήθηκες συχνά;
12:36am	Yorgos

Όχι, μια ζωή αυτό ήθελα να κάνω.
12:36am	Natascha

Σε ικανοποιεί σήμερα; Οι άνθρωποι που συναναστρέφεσαι, η ποιότητα των ανθρώπων;
12:38am	Yorgos

Προσπαθώ πλέον να συναναστρέφομαι ανθρώπους που με αφορούν να κάνω 
αυτά που θέλω ώστε να είμαι και ικανοποιημένος. Ο στόχος είναι αυτός και 
ελπίζω να τα καταφέρνω, τουλάχιστον τις περισσότερες φορές η ποιότητα είναι 
πολύ σχετική έννοια στις μέρες μας πια.
12:39am	Natascha

Σαφώς είναι. Απλώς ο χώρος του θεάματος θεωρείται από πολλούς και πολύ 
«βρόμικος». Όσο άσχημο κι αν ακούγεται, αισθάνεσαι λοιπόν πως είναι «ο 
κόσμος σου» αυτό ή ότι προχωράς μόνος με το κεφάλι μπροστά;
12:54am	Yorgos

Συμβαίνουν και τα δυο ανά περιόδους.
12:55am	Natascha

Θεωρείς την Αθήνα γόνιμη ως πόλη για το θέατρο;
12:56amYorgos

Μόνο την προηγούμενη σεζόν «ανέβηκαν» 420 παραστάσεις! Αν αυτό δεν είναι 
γόνιμο τι είναι;!!!!
12:56am	Natascha

Η ποιότητα όμως;
12:57amYorgos

Για γονιμότητα με ρώτησες!!! Αυτό είναι κάτι εντελώς διαφορετικό.
12:58am	Natascha

Ένα έδαφος γόνιμο δεν πρέπει λογικά να επιφέρει υγιείς, λαχταριστούς καρ-
πούς; Διαφορετικά δεν είναι άρρωστο έδαφος, σε περίπτωση που το αποτέλεσμα 
δεν είναι τέτοιο;
1:00am	Yorgos

Ένα γόνιμο ζευγάρι δεν κάνει απαραίτητα υγιή παιδιά...
1:01am	Natascha

Σ’ αυτό έχεις δίκιο, μιλάω για έδαφος όμως. Σπέρνεις πολλούς καρπούς σε ένα 
χωράφι, αν το χώμα είναι καλό και το νερό άφθονο, άντε να σου βγούνε 5 σκάρτοι.
Είμαι από επαρχία, ξέρω από χωράφια (γελάει).
1:01am	Yorgos

Εγώ γεννήθηκα στην Αθήνα, μη με ρωτάς για τα χωράφια!!!

1:02am	Natascha

Αλήθεια; Σου αρέσει η Αθήνα;
1:02amYorgos

Ναι μου αρέσει, την αγαπώ την ταλαιπωρημένη 
πόλη μας.
1:02am	Natascha

Ταλαιπωρημένη από ποιον;
1:04am	Yorgos

Από τους κατοίκους της, νομίζω ότι αφού δεν 
μπορούμε να την κάνουμε καλύτερη ας την αγα-
πήσουμε όπως είναι και ας σταματήσουμε να γκρι-
νιάζουμε, ίσως έτσι αρχίζει να μοιάζει καλύτερη.
1:06am	Natascha

Αυτό είναι ρομαντισμός, δεν είναι; Αλλαγές 
επί της ουσίας γιατί να μη μπορούν να λάβουν 
χώρα; Φταίει η νοοτροπία; 
Ποιος μπορεί να είναι ο λόγος που ενώ είμαστε 
τίγκα στα θέατρα, ακούς άτομα του χώρου, άτο-
μα που αγαπούν το θέατρο, να δηλώνουν «ναι, 
δεν ανεβαίνουν και πολλές καλές παραστάσεις, 
είναι αλήθεια...»;
1:09am	Yorgos

Το καλό και το κακό είναι πολύ υποκειμενικά 
θεωρώ... καθένας έχει δικαίωμα να δοκιμάζει 
αυτό που του αρέσει και η ζωή θα δείξει ποιος 
πρέπει να συνεχίσει και ποιος όχι... πάντως κα-
λύτερα να υπάρχουν πολλές παραστάσεις, παρά 
πολλά σούπερ μάρκετ, τηλεοπτικά κανάλια, 
πολυκαταστήματα κ.λπ...
Ο υπερκορεσμός είναι φαινόμενο της εποχής μας 
και πια υπάρχει σε όλους τους τομείς σχεδόν.
1:12am	Natascha

Μιλάς με αρκετά «ρομαντικό» τρόπο για τα πράγ-
ματα, είσαι ρομαντικός ή είναι τρόπος άμυνας;
1:14am	Yorgos

Αυτό είναι μια δική σου διαπίστωση, δεν ξέρω 
ούτε αν είμαι ρομαντικός ούτε αν αμύνομαι, εγώ 
νομίζω όμως ότι απλώς είμαι λογικός! Αλλά το 
πώς μας βλέπουν οι άλλοι και πώς εμείς τον 
εαυτό μας είναι μια άλλη ιστορία!
1:14am	Natascha

Συνήθως 2 πολύ διαφορετικές ιστορίες, είναι η 
αλήθεια... Λογικός...; Πιστεύεις στην έμπνευση;
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και η έρευνα γύρω από τη ζωή του;
Ο Τέρρυ είναι περιέργως ένας πολύ 
χαρισματικός και γοητευτικός χαρακτήρας. 
Μέσα από την ιστορία του Τέρρυ, που 
μπορεί να θεωρηθεί ένας συνηθισμένος 
τοπικός ροκ μύθος, η ταινία μιλάει για 
όμοιούς του καλλιτέχνες που μπορούμε 
να βρούμε σε κάθε γωνιά της Ευρώπης 
και έτσι η ιστορία του γίνεται σημαντική 
και αποκτά κοινωνιολογικές και πολιτικές 
προεκτάσεις. Η αφήγησή του ήταν αβίαστη 
και με δόσεις χιούμορ, αλλά αποκαλύπτει 
και μια σειρά τραυματικών εμπειριών όπως 
πολλαπλές μεταναστεύσεις, κακοποίηση 
από τον πατέρα και τους δασκάλους του, 
οικονομική ανέχεια, κοινωνικό ρατσισμό. 
Ο πατέρας του είχε διωχτεί ως αριστερός 
και συνήθιζε να αναπαράγει τη βία που 
υπέστη ο ίδιος στα παιδιά του. Η Ελλάδα 
μετά τον εμφύλιο έχει αρκετά τέτοια καλά 
κρυμμένα μυστικά. Αυτή η κακοποίηση 
καθόρισε την εξέλιξη του Τέρρυ και ίσως 
τον οδήγησε στο υπαρξιακό αδιέξοδο που 
βιώνει σήμερα. Η κάμερα, ως ψυχογρά-
φος, καταγράφει τον διάλογό του με την 
αποτυχία, ενώ παράλληλα προσπαθεί 
να φωτίσει την αντίφαση ανάμεσα στο 
ελπιδοφόρο ξεκίνημά του και το απογοη-
τευτικό παρόν του.

Στην ταινία επαναλαµβάνεται από 
τον παπαντίνα µια φράση του Lee 
Strasberg, πως κανείς δεν τον γνωρίζει 
πραγµατικά, απλά όλοι νοµίζουν πως 
τον ξέρουν. πόσα έχουν µάθει γι’ αυτόν 
οι θεατές στο τέλος της ταινίας; 
Η ταινία είναι ενμέρει η αφήγηση του 
κοινωνικά περιθωριοποιημένου Παπαντίνα 
για τη ζωή του και τα αίτια της αυτοκατα-
στροφής του. Διανθίζεται από συνεντεύξεις 
με φίλους και συνεργάτες, ώστε να ανα-
πλάσουμε μια ιστορία ζωής που βιώθηκε 
στη δίνη των πολιτικών και πολιτισμικών 
αλλαγών των τελευταίων 60 χρόνων. Πι-
στεύω η μουσική για τον Τέρρυ λειτουργεί 
ως εξιλέωση, φωτίζει την ύπαρξή του και 
τη νοηματοδοτεί. Η μουσική του παρου-
σιάζεται για πρώτη φορά σε ένα ευρύτερο 
κοινό, που θα είναι ο τελικός κριτής.

Από τη φωτογραφία αποφάσισες να ασχοληθήσεις µε ένα ιδιαίτερο κινηµατογρα-
φικό είδος, το ντοκιµαντέρ. ποιος ήταν ο λόγος, και γιατί διάλεξες να κάνεις ένα 
ντοκιµαντέρ αφιερωµένο στον τέρρυ παπαντίνα;
Έχω ασχοληθεί επαγγελματικά με τη φωτογραφία αλλά ερασιτεχνικά με το θέατρο και 
τη μουσική. Ο λόγος που επέλεξα να κινηματογραφήσω τον Παπαντίνα είναι επειδή 
αισθάνθηκα πως είναι μια ιστορία που πρέπει να ειπωθεί. Σε αντίθεση με τις βιογραφίες 
των «επιτυχημένων» rock stars, η ταινία είναι η αφήγηση της ζωής ενός “manqu�”, παρ’ 
ολίγον κατά τους Γάλλους, αποτυχημένου και άγνωστου εκπροσώπου της γενιάς του ροκ 
στην Ελλάδα. Ως προϊόν και φορέας της ροκ υποκουλτούρας, ο Τέρρυ ξεκίνησε ελπιδοφό-
ρα την καριέρα του ως εκπρόσωπος ενός αυθεντικού ροκ στιλ «αμερικάνικης» προέλευσης 
και αναγνωρίστηκε στους μουσικούς κύκλους ως ένας πολύ ξεχωριστός κιθαρίστας. Τον 
βλέπουμε σήμερα στα όρια της οικονομικής ανέχειας να ζει μόνος και στο περιθώριο στη 
Θεσσαλονίκη και επιχειρώ να καταγράψω μέσα από την έρευνα και την αφήγηση την ιστο-
ρία του από την περίοδο της ακμής του μέχρι σήμερα.

Στο T 4 Trouble γίνεται µια αναδροµή στην ελληνική ροκ σκηνή και παρελαύνουν 
γνωστοί καλλιτέχνες, αναφερόµενοι µε θαυµασµό και εκτίµηση στον παπαντίνα. 
ο ίδιος πάλι, σε κρίσεις αυτολύπησης, αναφέρει πως είναι απλά ένας looser, ένα 
misfit που όλοι γούσταραν να κάνουν παρέα. τι πιστεύεις πως τον κάνει και τόσο 
ξεχωριστό και πόσο εύκολη ή δύσκολη ήταν η καταγραφή της καθηµερινότητάς του 

Ο Δημήτρης Αθυρίδης μιλά για το “T 4 Trouble”, το ντοκιμα-
ντέρ-αφιέρωμα στον Τέρρυ Παπαντίνα, ίνδαλμα και φορέα 
της ροκ υποκουλτούρας των 70s στην Ελλάδα. Μια αφήγηση 
ζωής, αλλά και μια μουσική αναδρομή στην ελληνική ροκ 
σκηνή, μια μνεία στη self admiration society που συχνά συγ-
χέει την επανάσταση και την αντίδραση μέσα από τη μουσική 
με την αυτοκαταστροφή. Ένα ηχητικό ταξίδι με τα τραγούδια 
ενός άγνωστου στο ευρύ κοινό, αλλά χαρισματικού καλλιτέ-
χνη, που θα προβληθεί δημόσια για πρώτη φορά μέσ’ από το 
11ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης (13-22 Μαρτίου).
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Κατά πολλούς, η πρωτοτυπία στον αμερικανικό κινηματογράφο πέθανε την 
πρώτη μέρα της κυκλοφορίας του “Jaws” του Στίβεν Σπίλμπεργκ, το 1975. Ως 
άποψη, στέκει: την περίοδο που σκηνοθέτες σαν τους Μάρτιν Σκορσέζε, Τζον 
Κασσαβέτης, Μάικλ Τσιμίνο και πολλούς άλλους προσπαθούσαν να επανε-
φεύρουν την κινηματογραφική γλώσσα, ο Σπίλμπεργκ πήρε τη φόρμουλα των 
b-movies (που τότε ήταν αυτο-εξορισμένα στα drive-in και στις συνοικιακές 
κακόφημες αίθουσες) και την ενδυνάμωσε με έναν παχυλό προϋπολογισμό 
και μια αδιαμφισβήτητη φιλμογραφική επιδεξιότητα. Η εμπορική επιτυχία της 
ταινίας ήταν τέτοια, που τα στούντιο έπαψαν, σταδιακά, να αναζητούν τις νέες 
φωνές που θα μπορούσαν να γεμίσουν τις αίθουσες, κάνοντας αυτό που ξέρουν 
καλύτερα: να επενδύουν στις δοκιμασμένες συνταγές που εξασφαλίζουν πολύ 
και –το κυριότερο– γρήγορο χρήμα. 
Remake όμως θα πει «ξαναφτιάχνω». Όχι επιδιορθώνω ή ενισχύω, αλλά αναδημι-
ουργώ κάτι με στόχο να φτάσω στο ίδιο αποτέλεσμα και, φυσικά, να το «ξεπερά-
σω», ό,τι κι αν σημαίνει αυτό. Επίσης, δεν είναι κάτι που μας προέκυψε πρόσφατα 
–αποτελεί παμπάλαια τακτική στον κινηματογράφο. Το «Για Μια Χούφτα Δολάρια» 
για παράδειγμα, αποτελεί remake του «Γιοζίμπο», του Ακίρα Κουροσάβα! Μόνο 
που ο πατέρας του σπαγγέτι γουέστερν, Σέρτζιο Λεόνε, ήταν αρκετά μάγκας ώστε 
να κρατήσει τα απολύτως απαραίτητα στοιχεία του πρώτου φιλμ και να τα επανα-
προσδιορίσει, μεταφέροντας το στόρι απο τη Φεουδαρχική Ιαπωνία στις αχανείς 
εκτάσεις της Άγριας Δύσης, δημιουργώντας ένα –επιπλέον– αριστούργημα. Άλλο 
όμως τα remakes των δημιουργών, κι άλλο αυτά των στούντιο. Αυτά, τα τελευ-
ταία, είναι εξευγενισμένα. Ομογενοποιημένα και χωρίς βαριά υλικά για τα στομα-
χάκια των αμερικανών, που χωνεύουν ανετότατα τη βία, όχι όμως το σεξ και την 
προσβολή των ηθών τους, με τα αγκαθάκια τους κομμένα και τα χρώματά τους 
φωτεινά και ανανεωμένα. Το ότι πολλά από τα πρωτότυπα φιλμ έγιναν επιτυχίες 
χάρη στην αντισυμβατικότητά τους δεν έχει καμία απολύτως σημασία –σημασία 
έχει μόνο να μπει ο θεατής στην αίθουσα! Οι εξαιρέσεις ελάχιστες –μετριούνται 
στα δάχτυλα του ενός χεριού (κι αν σας λείπουν μερικά, πάλι μέσα είσαστε).

Μια μικρή δόση:

Βιασμός	Στο	Τελευταίο	Σπίτι	
Αριστερά
τότε: Έτος 1972. Οι φονιάδες δυο κοριτσιών βρί-
σκουν καταφύγιο στο σπίτι της οικογένειας του 
ενός. Οι γονείς, παρότι φιλήσυχοι και θεοσεβού-
μενοι, τους σκοτώνουν... δημιουργικά (ευνου-
χισμός με τα δόντια, ξεντέριασμα με αλυσοπρί-
ονο!). Προσέξτε: Πρόκειται για... remake της 
Πηγής Των Παρθένων του Ίνγκμαρ Μπέργκμαν!
τώρα: Ο δικός μας Ντένης Ηλιάδης μετακομίζει 
από την Αθήνα στο Χόλιγουντ, ενώ το φιλμ 
γυρίζεται στη Νότιο Αφρική. Επειδή ο άνθρω-
πος και ταλέντο έχει και μεγάλο άλμα επιχειρεί, 
ελπίζουμε σε εμπορική επιτυχία. Παραγωγός, ο 
σκηνοθέτης του πρωτότυπου, Γουές Κρέιβεν.

Εφιάλτης	Στο	Δρόμο	Με	Τις	Λεύκες
τότε: Έτος 1984. Ο Ρόμπερτ Ίνγκλαντ ενσάρκω-
νε τον Φρέντι Κρούγκερ, σφαγέα παιδιών που 
οδηγήθηκε στην πυρά απο τους ορκισμένους 
για εκδίκηση γονείς –μόνο που αντί να πάει 
στο Διάολο, επανήλθε ως εφιαλτική μορφή στα 
όνειρα των εφήβων της ίδιας γειτονιάς, σκοτώ-
νοντάς τους στον ύπνο τους. Κάνει κιμά τον Τζόνι 
Ντεπ για παράδειγμα (σε έναν απο τους πρώτους 
ρόλους του).
τώρα: Τον ρόλο του τώρα αναλαμβάνει ο... Μπίλι 
Μπομπ Θόρτον. Λέγεται ότι το φιλμ θα διαθέτει 

RE-makE my day!

του Άκη Καπράνου
(akiskapranos@yahoo.gr)

τρόμο λιγότερο «γραφικό» και περισσότερο «ψυχολογικό». Α, και η ημερομηνία 
εξόδου του θα συμπέσει με την 25η επέτειο της πρώτης ταινίας. 

Footloose
τότε: Έτος 1984. Ο Κέβιν Μπέικον γινόταν σταρ σε μια νύχτα (ή έτσι νομίζαμε 
τότε), ενσαρκώνοντας νεαρό που το ρίχνει στο χορό φέρνοντας τα πάνω-κάτω σε 
συντηρητική επαρχιακή πόλη.
τώρα: Κανείς στο Hollywood δεν έχει πάρει μυρωδιά ότι τα 80s ΔΕΝ είναι πλέον 
στη μόδα. Στο remake που γυρίζεται, πρωταγωνιστεί ο Ζακ Έφρον, πολύ συμπα-
θής στην αμερικανική πιτσιρικαρία. Το τραγουδάκι το θυμόσαστε;

Οι	Ζωές	Των	Άλλων
τότε: Έτος 2007. Ο σπουδαίος Αυστριακός ηθοποιός Ούλριχ Μιούε δίνει την 
τελευταία ερμηνεία της ζωής του ως πράκτορας της Στάζι με χρυσή καρδιά και το 
Χόλιγουντ υποκλίνεται με Όσκαρ Καλύτερης Ξένης Ταινίας.
τώρα: Η εταιρεία των αδελφών Γουάινσταϊν αγόρασε τα δικαιώματα, αλλά ο 
σκηνοθέτης Σίντνεϊ Πόλακ, που επρόκειτο να το σκηνοθετήσει, απεβίωσε προ-
σφάτως και τώρα το στούντιο αναζητά κινηματογραφιστή με δυνατή υπογραφή.

Ο	Λυκάνθρωπος
τότε: Έτος 1941. Ο μέγας μάστορας των μεταμφιέσεων Λον Τσάνεϊ ενσαρκώνει 
ένα μυθικό τέρας σε μια ταινία της Universal, που τότε τα είχε πάρει εργολαβία 
(δικοί της οι δύο Φρανκενστάιν και ο Δράκουλας εκείνης της εποχής).
τώρα: Τον ρόλο του πλάσματος αναλαμβάνει ο Μπενίτσιο Ντελ Τόρο (ίσως για 
οικονομία στο make-up), ενώ δίπλα του δίνει το παρών ο Άντονι Χόπκινς, ειδι-
κευμένος και αυτός, έχοντας πρωταγωνιστήσει στον Δράκουλα του Κόπολα!

Μετά	Τα	Μεσάνυχτα
τότε: Έτος 1973. Ο Ντόναλντ Σάδερλαντ και η Τζούλι Κρίστι αναζητούν το φά-
ντασμα του νεκρού παιδιού τους σε μια σκιαχτική Βενετία, αλλά η εξέλιξη της 
πλοκής είναι πέρα απο κάθε φαντασία σε αυτό το κλασικό αριστούργημα του 
Νίκολας Ρεγκ.
τώρα: Πρωταγωνιστές δεν έχουν βρεθεί ακόμη, αλλά το σενάριο φέρει την υπο-
γραφή τής Αντρέα Μπέρλοφ που έγραψε τους... Δίδυμους Πύργους του Όλιβερ 
Στόουν! Βύσμα; Ο σεναριογράφος του πρωτότυπου φιλμ δήλωσε: «Αν οι νέες 
γενιές χρειάζονται τις δικές τους εκδοχές κλασικών αριστουργημάτων, γιατί δεν 
ξαναζωγραφίζουμε τη Μόνα Λίζα κάθε χρόνο;». Πρόεδρε, τα ρέστα μου.

Παρασκευή	και	13
τότε: Έτος 1980. Ο σκηνοθέτης Σον Κάνινχαμ κοπιάρει –σχεδόν πλάνο με 
πλάνο– μια παλιά ιταλική ταινία τρόμου (ονόματι «Σφαγή Στο Ακρογιάλι Της 
Ηδονής», του Μάριο Μπάβα) και πετυχαίνει τζάκποτ! Η μητέρα τού Τζέισον Βόρ-
χις (ο οποίος θα πρωταγωνιστήσει στις επερχόμενες 10 συνέχειες) διασκεδάζει 
ξεπαστρέβοντας έφηβους που επιδίδονται σε προγαμιαίο σεξ, μέχρι που μία εξ 
αυτών τής παίρνει το κεφάλι. 
τώρα: Η νέα ταινία επιχειρεί να «ρίξει φως» στην καταγωγή του Τζέισον Βόρχις. 
Ξέρετε τώρα, τα δύσκολα παιδικά του χρόνια κ.ο.κ. Σκηνοθετεί ο Μάρκους 
Νίσπελ. Έσκισε στις ΗΠΑ.

Τα	Πουλιά
τότε: Έτος 1963. Ο Άλφρεντ Χίτσκοκ κατατρόμαζε κοινό, κριτικούς και την Τίπι 
Χέντρεν, μετουσιώνοντας σε φιλμ την πραγματικά άναρχη φύση του Κακού 
σκηνοθετώντας την πιο «οργανικά» φρικώδη ταινία του. Τα πουλιά επιτίθενται 
σε επαρχιακή πόλη αφήνοντας πίσω τους το χάος. Εκατομμύρια λέξεις έχουν 
γραφτεί για το «γιατί», αλλά δεν έχει και τόση σημασία.
τώρα: Η Ναόμι Γουάτς κρατά τον πρώτο ρόλο, ο Μάρτιν Κάμπελ (του Καζίνο 
Ρουαγιάλ) σκηνοθετεί και οι τεχνικοί των ψηφιακών εφέ θα γλιτώσουν τους 
παραγωγούς απο το άγχος των εκπαιδευμένων πουλιών, δημιουργώντας τα 
φτερωτά όντα σε υπολογιστή... P
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Ο Dr. Faux ψάχνει στη 
συλλογή του και προτείνει 
τη βιντεοκασέτα του μήνα:

IN	ExTREMIS
Ο Μπο και ο Κάλε Μπιζάρ, τα τρομερά 
παιδιά της νέας γερμανικής σχολής του 
Ντάρμσταντ, είναι έτοιμα να ταρακου-
νήσουν και πάλι μερικές κοιμώμενες 
συνειδησούλες. Όχι, δεν είναι όλα κα-
λώς καμωμένα στο σύγχρονο γερμανικό 
θαύμα, όχι, δεν είναι όλα καλυμμένα 
μ’ ένα fake λούστρο σαν του Βερολί-
νου: αν βγεις λίγο παραέξω θα δεις τη 
βρωμιά, τη σαπίλα και το βούρκο να 
στοιχειώνουν σα λαίλαπα την καθη-
μερινή περιπέτεια, και τη σκόνη να 
κατακάθεται βαθιά μέσα στα αυλακωμέ-
να πρόσωπα. Τα σοκ διαδέχονται το ένα 
το άλλο, θα δεις ό,τι πιο αγκίτ-γκινιόλ 
έχει γίνει από την εποχή των Σοβιετι-
κών, αλλά αυτή τη φορά η αγκιτάτσια 
δεν υπόσχεται τίποτα, παρά μόνο μια 
σειρά από λάμπες στον υπόνομο. 

Σενάριο-Σκηνοθεσία:	Μπο	&	Κάλε	Μπιζάρ
Παίζουν:	Ντομίνικα	Μαλού,	Μιλφ	Χάντερς,	
Μέρσι	Ορσέι

Το	Hollywood	προς	αναζήτηση	ιδεών.
Είναι	το	μέγα	ερώτημα	των	κινηματογραφόφιλων	σήμερα:	υπάρχουν	ακόμη	ιδέες	που	έχουν	
μείνει	αναξιοποίητες;	Γιατί	η	επικρατέστερη	άποψη	είναι	πως,	δεκαετίες	τώρα,	παρακολουθούμε	
παραλλαγές	πάνω	στα	ίδια	θέματα.	«Κανόνας»	που	μπορεί	να	εφαρμοστεί	ακόμη	και	σε	ταινίες	
που	ξεχώρισαν	για	την	πρωτοτυπία	τους:	Το	“Truman	Show”	του	Πίτερ	Γουίερ,	για	παράδειγμα,	
άνετα	θα	μπορούσε	να	θεωρηθεί	συγγενές	της...	27	χρόνια	μεγαλύτερης	«Μεγάλης	Ληστείας	της	
Νέας	Υόρκης»	του	Σίντνεϊ	Λιούμετ	–	και	πάει	λέγοντας.

Σουσπίρια
τότε: Έτος 1977. Μια μικρή χορεύτρια 
ανακαλύπτει σέκτα μαγισσών και την ηγέτιδά 
τους, σε σχολή χορού στη Γερμανία και ο 
Ντάριο Αρτζέντο σκηνοθετεί ένα οργιαστικό 
παραλήρημα χρωμάτων, δυνατής μουσικής 
και σουρεαλιστικής βίας. 
τώρα: Η Νάταλι Πόρτμαν αναλαμβάνει τον 
πρώτο ρόλο, ενώ σκηνοθετεί ο φαινομενικά 
άσχετος με το είδος Ντέιβιντ Γκόρντον Γκριν. 
Ποιός ξέρει;



Σε δυσκολεύει λοιπόν η θεατρική 
µετάβαση;
Πολύ. Επίσης στον κινηματογράφο έχω 
συνηθίσει να σκηνοθετώ δικό μου έργο, 
ενώ εδώ καταπιάνομαι με κείμενο άλλου. 
Αλλά και η ίδια η διαδικασία του θεάτρου 
είναι δύσκολη. Το να περνάς δύο, τρεις 
μήνες με ανθρώπους που αποκτάς έντονη 
οικειότητα δημιουργεί εντάσεις και συ-
γκρούσεις προσωπικοτήτων, κάτι που μπο-
ρεί να έχει αρνητική επίδραση στο έργο.

Σε αντιπαραβολή του «εµπορικού» 
θεάτρου, τι θα όριζες εναλλακτικό ή 
πιο underground θέατρο;
Underground σίγουρα δεν είναι εδώ, 
ούτε η Schaub�hne και ο Μάγιενμπουργκ. 
Αυτό είναι κατεστημένο, σύγχρονο 
ευρωπαϊκό θέατρο. Εναλλακτικό είναι 
κάτι άλλο. Τα παιδιά που τώρα αρχίζουν 
τις καριέρες τους και πειραματίζονται 
ίσως. Όνειρό μου είναι να κάνω μια μίξη 
κίνησης, χορού και υποκριτικής. Θα 
ήθελα ας πούμε να χρησιμοποιήσω άτομα 
από τσίρκο, ακροβάτες, άτομα που έχουν 
απίστευτη ευλυγισία, κίνηση αλλά και 
υποκριτικές ικανότητες.

Έχεις πει ότι το αίσθηµα προηγείται της 
ιδέας, αλλά σε απωθεί ο φτηνός συναι-
σθηµατισµός. Είναι κάτι που το βλέπεις 
συχνά σε ελληνικές παραγωγές;
Πάρα πολύ, υπάρχει μια ισχυρότατη τάση 
στον ελληνικό κινηματογράφο και στο 
θέατρο από την εποχή της Finos Films 
στην απόλυτη ευκολία τού να συγκινήσεις. 
Η απόλυτη μαγκιά για μένα είναι να μένεις 
αφοσιωμένος στα συναισθήματα των 
πρωταγωνιστών και στα συναισθήματα που 
πρέπει να προκαλέσεις στο θεατή, χωρίς 
να πέφτεις σε φτηνές φόρμουλες και τρό-
πους για να αποσπάς το συναίσθημα.

Έχεις µια συγκεκριµένη µατιά για να 
προσεγγίζεις τα έργα σου;
Όχι, μου αρέσουν όμως τα έργα που εντάσ-
σονται σε ένα σύγχρονο κοινωνικό σύνολο, 
π.χ. οικογένεια και κοινωνία, χωρίς να 
αρκεί αυτό από μόνο του όμως γιατί τότε 
θα ήταν στείρος διδακτισμός. Χρειάζεται και 
η προσωπική και η σωματική διάσταση.

Στα κοινωνικά θέµατα, εκεί που µπου-
κώνουµε από την υπερπληροφόρηση 
και τις φωνές, πώς βλέπουµε αντικει-
µενικά τα πράγµατα;
Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε διά-
λογο. Πάντοτε είναι μονόλογοι που δεν 
συμπίπτουν σαν παράλληλες γραμμές. 

Δεν ακούμε τι λέει ο άλλος. Ας πούμε για τα Δεκεμβριανά δεν έχω 
ξεκάθαρη γνώμη. Όταν συνέβαιναν αισθανόμουν την ανάγκη να είμαι 
εκεί, να συλλάβω κάποιες προκαταλήψεις μου. Στην αρχή σκέφτηκα η 
Αθήνα καίγεται για άλλη μια φορά. Μετά κατάλαβα ότι κάπου αλλού 
πάει το πράγμα. Συνάμα δεν μπορώ να ασπαστώ την άποψη ότι για 
όλα φταίνε οι μπάτσοι. Αυτή η άποψη είναι ένα πρωτόγονο υποπο-
λιτικό πράγμα. Μπάζει από παντού ένα τέτοιο απλουστευμένο μίσος 
στον κατασταλτικό μηχανισμό. Αυτό είναι ευκολία και χρεοκοπία.

Καταφέρνεις και βλέπεις το πράγµα και από τις δύο πλευρές;
Αν δεις όλους τους μεγάλους συγγραφείς έτσι είναι πάντα. Διαφο-
ρετικά κάνεις προπαγάνδα, σοβιετικό ρεαλισμό, πες το όπως θες. 
Το δράμα είναι η σύγκρουση, η ανάφλεξη, οι χαρακτήρες πρέπει 
να είναι ζωντανοί, τρισδιάστατοι και πιστευτοί, αλλιώς μιλάμε για 
καρικατούρες και θέατρο σκιών.

η Αθήνα ως άλλο Ελ ντοράντο κάηκε για να έρθουν να τη 
λεηλατήσουν;
Δεν ξέρω πού θα μας οδηγήσει αυτή η κατάσταση. Προσπάθησαν 
να την εκμεταλλευτούν πολιτικά, αλλά δεν το πέτυχαν. Άνοιξε μια 
πληγή όμως, για πρώτη φορά εμφανίστηκε στην Ελλάδα ένα τέτοιο 
χαώδες κίνημα χωρίς προοπτική και ιδιαίτερο πολιτικό στόχο πέρα 
από το θυμό, που είναι κατανοητός.

υπάρχει κάποιο κέρδος;
Είναι χρέος μας να είμαστε αισιόδοξοι, άσχετα με το ότι εγκεφαλικά 
πάσχουμε από μια ακατάσχετη απαισιοδοξία. Πρέπει όμως τουλάχι-
στον στη βούληση να είμαστε αισιόδοξοι, διαφορετικά να πάμε να 
κλειστούμε σπίτια μας. Θα ήθελα να δω βέβαια σε λίγα χρόνια αυτά 
τα δεκαπεντάχρονα που είδα εκεί πώς θα φέρουν τη ρήξη και πώς 
θα διαμορφώσουν κοινωνική συνείδηση.

Είναι εφικτό αυτό;
Συλλογικά και έξω από τα κόμματα και το ρουσφέτι βρίσκεται η 
πραγματική εγρήγορση των πολιτών. Ποιος μαζεύει τα σκουπίδια, 
ποιοι εκλέγονται στις δημοτικές αρχές… να απογαλακτιστούμε από το 
κράτος και την έννοια του κόμματος. Ο πολιτικοποιημένος άνθρωπος 
πρέπει να σέβεται το περιβάλλον, τον αστικό ιστό της Αθήνας που 
είναι αβίωτος. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα; Χρειάζεται φαντασία.

Θεωρείς τον εαυτό σου επαναστάτη;
Θέλω να πιστεύω όχι χωρίς αιτία. Θα ήθελα μια πιο δίκαιη κοινω-
νία. Είμαι όμως και συντηρητικός. Αναγνωρίζω τα όρια της αλλαγής 
που έχουν να κάνουν με τη φύση του ανθρώπου...

Σημ:	Το	EL	DORADO	ανεβαίνει	στο	θέατρο	Χώρα	σε	σκηνοθεσία	Κ.	Γιάνναρη
	και	μετάφραση	Γ.	Δεπάστα.	Παίζουν	οι	Θ.	Σαμαράς,	Γ.	Φέστα,	Δ.	Κουρτάκη,
Λ.	Καλφαγιάννης,	Γ.	Τάσιου,	Κ.	Τριανταφυλλόπουλος.
Σκηνικά	–	κοστούμια:	Σ.	Σωκράτους.	Αμοργού	20	Κυψέλη,	τηλ.	210	8673945

ο Άντον είναι θύτης και θύµα όπως ο πρωταγωνιστής σου 
στον «Όµηρο».
Για μένα είναι το πιο φυσιολογικό πράγμα. Είμαστε θεός και διά-
ολος, χάλια και εξαίσιοι. Ο Άντον είναι ο ανθρωπάκος μέσα μας, 
που θέλει από τη μια την ασφάλεια και την οικογένεια, αλλά από 
την άλλη δεν θα διστάσει να κάνει την πουστιά, να πλαστογρα-
φήσει το αφεντικό του, είναι ο απατεωνίσκος που αποτυγχάνει. 
Ένας ολόλευκος χαρακτήρας θα ήταν εξωπραγματικός.

Αποδοµείται το αρσενικό στερεότυπο;
Όλοι οι άντρες αποδομούνται στο έργο. Βρίσκω ότι έχει μια οξυ-
δέρκεια σε ένα μεταφεμινιστικό τοπίο, όπου οι γυναίκες καριέρας 
είναι μεγάλες ευνουχίστριες. Επίσης το σύμβολο του αστακού, 
νομίζω ότι παραπέμπει σε γυναικείο αιδοίο…

η αισθητική της παράστασης µε τη δουλειά του Σωκράτη 
Σωκράτους είναι καταρχήν µινιµαλιστική και προσεγµένη στα 
σηµεία. το σκεφτήκατε έτσι;
Ναι, ο Σωκράτης ήταν από πριν φίλος μου και αποφασίσαμε να 
συνεργαστούμε εδώ. Ήθελα να κάνω κάτι έξω από τη μπούκα, θα 
ήταν θανάσιμο να το παίξουμε με τρόπο ρεαλιστικό. Από την άλλη 
θέλαμε να δείξουμε ένα μεγαλοαστικό περιβάλλον. Στο μυαλό μου 
είχα κάτι ανάμεσα σε σικ γραφείο τελετών, πασαρέλα fashion TV 
και λιμουζίνες με φιμέ τζάμια. Θέλαμε να δώσουμε με ένα διττό 
τρόπο την αίσθηση της μεγαλοπρέπειας, αλλά και της συναι-
σθηματικής αποξένωσης. Η πασαρέλα λοιπόν υποδηλώνει την 
απόσταση αυτή, αλλά έχει και κάτι κινηματογραφικό. Μου αρέσει 
αυτή η αίσθηση ότι ο θεατής στρέφει το βλέμμα αριστερά-δεξιά και 
φαντάζεται τα δωμάτια. Επίσης οι ηθοποιοί απελευθερώνονται και 

πειραματίζονται με τα κενά που υπάρ-
χουν και λειτουργούν πολύ συμβολικά. 
Αυτό που θα ήθελα βέβαια αν είχαμε 
τη δυνατότητα θα ήταν το ενυδρείο. Ο 
αστακός σαν πανοπλία είναι σημαντικό 
σύμβολο στο έργο, ένα πρωτόγονο, 
πρωτόλειο πράγμα.

η δεύτερη θεατρική δουλειά υποδη-
λώνει µια στροφή σου;
Ήθελα να κάνω κάτι άλλο. Είμαι τα 
τελευταία δύο με τρία χρόνια σε απομό-
νωση λόγω και του σεναρίου που γρά-
φω για την επόμενη ταινία μου, αλλά 
και εξαιτίας του ότι συνέπεσε με μια όχι 
τόσο ευχάριστη περίοδο στη ζωή μου. 
Για μένα ήταν μια ευκαιρία να επανα-
προσεγγίσω αυτό το ζωντανό υλικό που 
λέγεται ηθοποιοί, να επανενταχθώ στο 
χώρο της συνεργασίας.

παρόλο που, όπως έχεις πει, απεχθά-
νεσαι τη «θεατρίλα»;
Ναι, η αλήθεια είναι ότι μου έρχεται κά-
πως βαρύ όλο αυτό, έχοντας συνηθίσει 
στην κινηματογραφική φυσικότητα. Εκεί 
ένα πλάνο σε πρόσωπο που ψιθυρίζει 
μπορεί να γίνει απόλυτα κατανοητό σε 
εκατομμύρια κόσμο, στο θέατρο όμως όχι.

Τι	σχέση	έχει	ο	κινηματογραφιστής	Γιάνναρης,	το	θέατρο	Χώρα	και	μια	
μυθική	πόλη	χρυσού;	Πείθομαι	ότι	τα	γεγονότα	δεν	συμβαίνουν	συγκυριακά,	
αλλά	γιατί	πρέπει	να	συμβούν.	Το	Ελ	Ντοράντο	του	Γερμανού	Μάριους	Φον	
Μάγιενμπουργκ,	σκηνοθετημένο	από	τον	Κωνσταντίνο	Γιάνναρη,	κλέβει	
τις	εντυπώσεις	αβίαστα	με	καλαίσθητη	ματιά.	Με	πολύ	καθαρό	βλέμμα	και	
σταθερό	τόνο	ο	σημαντικός	Έλληνας	σκηνοθέτης	μιλάει	για	την	παράσταση,	
μετατρέποντας	μια	εξ	αρχής	θεατρική	κουβέντα	σε	πολιτικό	λόγο	για	
σύγχρονους	κονκισταδόρες	σε	ενυδρεία	με	αστακούς.
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της Νάντιας Δρακούλα (nadjaestella@hotmail.com)



φλας μπακ
Το απόγευμα του Σαββάτου (7/2) ξεκίνησε πορεία από την Εθνική Λυρική Σκηνή προς το πάρκο Πατησίων και 
Κύπρου, σηματοδοτώντας τον τερματισμό της κατάληψης του γνωστού κτιρίου στην οδό Ακαδημίας. Επικρατούσε το 
σύνθημα «πάμε γι’ άλλα», όπως επίσης και η υπόσχεση ότι τίποτα δεν τελείωσε, απλά έκλεισε ο πρώτος κύκλος.
«Η τέχνη του μέλλοντος θα είναι ή ανατροπή καταστάσεων ή τίποτα», Guy Debord.
Ίσως το όλο εγχείρημα περί καταλήψεως ξεκίνησε σαν μια ιδέα ουτοπική, μια ανέφικτη πρόταση ανάμεσα σε μια 
παρέα. Όμως, ένα από τα χαρακτηριστικά του Δεκέμβρη είναι η ανάγκη των ανθρώπων να έρθουν κοντά, να επικοι-
νωνήσουν ουσιαστικά, να συμπορευτούν, γιατί ο αγώνας συνεχίζεται, δεν ήταν ένα πυροτέχνημα μικρής διάρκειας. 
Έτσι αυτή η συλλογικότητα, αποτελούμενη από καλλιτέχνες και μη, ήρθε σε επαφή με μια άλλη και το εγχείρημα 
εκπληρώθηκε. Οικειοποιήθηκαν το συμβολικό αυτό κτίριο πολιτισμού γράφοντας κείμενα όπως το ακόλουθο: 
«Ενάντια σε μια τέχνη-θέαμα που καταναλώνεται από παθητικούς θεατές. Εναντιωνόμαστε στον πολιτισμό που κα-
ταστρέφει πάρκα και δημόσιους χώρους στο όνομα του κέρδους. Επιδιώκουμε μια τέχνη αδιαμεσολάβητη, ανοιχτή 
σε όλους, που ο καθένας μπορεί να δημιουργεί. Για μας η τέχνη είναι ένα πεδίο σύγκρουσης».
Για 9 ημέρες στη Λυρική πραγματοποιήθηκαν ανοιχτά μαθήματα πολεμικών τεχνών, σύγχρονου χορού, ζογκλε-
ρικών, ιστορίας της τέχνης, αλλά και διάφορα πειραματικά εργαστήρια. Έγιναν διαλέξεις για τη σχέση τέχνης-φι-
λοσοφίας-επανάστασης, όπως επίσης ενημερώσεις και συγκεντρώσεις χρημάτων για την Κωνσταντίνα Κούνεβα, 
τους συλληφθέντες και τους τραυματίες της εξέγερσης. Για πρώτη φορά η «φωνή» της γραμματέα του Σωματείου 
Καθαριστριών ακούστηκε στη σκηνή της Λυρικής!
Οι ανοιχτές γενικές συνελεύσεις της κατάληψης μονοπωλούσαν τα βράδια με το ετερόκλητο κοινό της να τοποθε-
τείται, να προβληματίζεται και ν’ αποφασίζει από κοινού για το μέλλον του εγχειρήματος. Οι πόρτες του θεάτρου 
ήταν ανοιχτές προς όλους, συμπεριλαμβανομένων και των εργαζομένων οι οποίοι ενώ καλέστηκαν, στη πλειοψη-
φία τους προτίμησαν να μην παρευρεθούν και να συνταχτούν τελικά με το μέρος της διοίκησης...
Μια άλλη επιθυμία της κατάληψης, η ένωση της σκηνής με το δρόμο, επιτεύχθηκε σε ένα βαθμό και όχι μόνο, από 
τα «εξεγερμένα μπαλέτα» και τις αυθόρμητες χορευτικές δράσεις τους (από τα «αγαπημένα» της κατάληψης). Υπό 
τους ήχους λοιπόν κλασικής μουσικής (συνήθως το Bolero του Ravel), νέοι και νέες ξεδίπλωναν τα χέρια και τα 
πόδια τους στην άσφαλτο με τόλμη, χάρη και απλότητα, φορώντας ρούχα καθημερινά και έχοντας ως κοινό εμένα κι 
εσένα που έτυχε να περνάμε εκείνη τη στιγμή από εκεί... (σκέψου, εσύ κοντοστάθηκες ή προσπέρασες βιαστικά;).
Το διάστημα που έμεινε η πόρτα της Λυρικής ανοιχτή έγιναν προσπάθειες να εκφραστεί η κάθε στιγμή, με ανεκτι-
κότητα στο διαφορετικό, χωρίς λογοκρισία, με συζητήσεις, μη αυτό-αναφορικά, αυτοσχεδιαστικά.
Ο κύκλος που έκλεισε μίλησε για καλλιτέχνες της ζωής ενάντια σε μια καθημερινότητα καταστολής, περιβαλλοντι-
κής υποβάθμισης και ενός τηλεοπτικού-καθεστωτικού πολιτισμού. Επανέφερε αξίες όπως η αυτονομία, η αυτό-ορ-
γάνωση και η αλληλεγγύη.
Με ένα μότο-σύνθημα που διαχέεται στη πόλη... «Θέατρό μας ο δρόμος-τέχνη μας η εξέγερση».
Η σπίθα δεν έχει σβήσει κι επειδή η τέχνη για ορισμένους είναι ορίζοντας, φωνάζουμε να μεγαλώσει η φωτιά...
Υπό τους ήχους του Art School των «the Jam». 

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς, 

Νadiezda

Πηγές και εικόνες: http://apeleftheromenilyriki.blogspot.com/
Βίντεο ντοκουμέντο από τα εξεγερμένα μπαλέτα: http://www.youtube.com/watch?v=pet8N98ql_8
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Εξεγερμένη Λαϊκή Σκηνή
της Nadiezda Stroutskova



IGNATZ + NIKOΣ BEΛIΩTHΣ

Tο Booze Cooperativa σε συνεργασία με την ομάδα Silence 
Fiction Society, παρουσιάζουν για πρώτη φορά στη Eλ-
λάδα το Bέλγο αυτοσχεδιαστή κιθαρίστα Ignatz, σε ένα 
μοναδικό double bill με τον τσελίστα Nίκο Bελιώτη.

IGNATZ
Χρησιμοποιώντας μόνο μια κιθάρα, ένα σάμπλερ και τη φωνή του, που απηχεί 
μπλουζ ήρωες σαν τον Skip James και τον Robert Johnson, o Ignatz οικειοποιείται 
και επανασυνθέτει τα μπλουζ με το δικό του μοναδικό τρόπο, συνδυάζοντας δη-
μιουργικά τη γιαπωνέζικη ψυχεδέλεια, το Krautrock και το Industrial φτιάχνοντας 
ένα εκρηκτικό μίγμα ρέτρο-φουτουριστικής blues-folk και bluegrass. Ο αυτοσχεδια-
στικός αυθορμητισμός είναι η βάση στη μουσική του. 
Oταν ένα κομμάτι ηχογραφείται τελειώνει και το μουσικό του ταξίδι. Oτιδήποτε ηχογρα-
φεί έχει παιχτεί μία και μοναδική φορά, χωρίς επαναλήψεις, έτσι ώστε να μη χαθεί η 
μαγεία της στιγμής. Mε τρία Lp και μερικά ep στο βιογραφικό του-τα οποία έχουν εκδοθεί 
στο εκλεκτικό βέλγικο label KRA-AK-, ο Ignatz θα εστιάσει στον τελευταίο του δίσκο, 
Ignatz III (2008), που έτυχε διθυραμβικών κριτικών από έγκυρα διεθνή μουσικά έντυπα.

NIKOΣ BEΛIΩTHΣ
O τσελίστας και μουσικός αυτοσχεδιαστής Nίκος Bελιώτης ακολουθεί μια καριέρα 
που χρόνια τώρα ξεπερνά τα σύνορα της χώρας. Ασχολείται με την πειραματική μου-
σική και εικόνα από τα τέλη της δεκαετίας του ‘90 με βασικό όργανο το βιολοντσέλο. 
Τα βίντεο έργα του βασίζονται σε στατικές στρώσεις ψηφιακών «σκουπιδιών» που 
βρίσκει στο ίντερνετ, συνδυασμένα με ήχο ή σιωπή. Συγχρόνως, έχει μία σταθερή 
σχέση με την ποπ–ροκ, ενώ τα τελευταία χρόνια η συνεργασία του με τον Γιάννη 
Αγγελάκα τον έχει συστήσει σε ένα ευρύτερο κοινό στην Eλλάδα. 
Στη συγκεκριμένη εμφάνισή του στην Aθήνα, ο Nίκος Bελιώτης θα χρησιμοποιήσει 
το NEO του τσέλο σε ένα σετ ενισχυμένων -και μη- βόμβων, αφού το προηγούμε-
νο θα έχει κονιορτοποιηθεί μπροστά στο κοινό της Γλασκώβης, στη διάρκεια της 
performance Cello Powder στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αυτοσχεδιασμού INSTAL.

Mετά τη συναυλία θα ακολουθήσει dj set στο booze upstairs του Booze Cooperativa.

BOOZE COOPERATIVA ΣΚΗΝΗ, Kολοκοτρώνη 57, Aθήνα
Tρίτη 31 Mαρτίου
21:30
Τιμή εισόδου: 10 euro
Περισσότερες Πληροφορίες: Τηλ. 2114000863 | Email boozecooperativa@gmail.com

www.myspace.com/ignatz
www.ignatz.be
http://www.myspace.com/nikosveliotis
http://www.nikosveliotis.com
http://www.cellopowder.com
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Και όσοι πιστεύουν πως το παγανιστικό 
ποίημα που έγραψε για το VELVET o Pan 
είναι άσχετο με τη μουσική, πλανώνται 
πλάνην οικτράν. Βάκχοι και φαύνοι. 
Φλογέρες και μεταμεσονύκτιοι χοροί στα 
δάση. Λουλουδένια στεφάνια και κέρατα 
τράγων. Όλα φαίνονται να είναι έμπνευση 
πολλών καλλιτεχνών σήμερα. Τα σκήπτρα 
στην pagan indie μουσική κρατά η Bat 
For Lashes. Η Natasha Khan μάς θυμίζει 
πως οι μελωδίες μπορούν να μυρίζουν 
όπως ο φλεγόμενος κέδρος και το ανοι-
ξιάτικο ξύπνημα. Το ντεμπούτο της, “Fur 
and Gold”, μπορεί να ήταν υποψήφιο για 
Mercury Prize Award, αλλά σίγουρα αυτή 
δεν ήταν η μεγαλύτερη χαρά που έδωσε 
στη Natasha. To στιλ της έγινε trademark 
και τα φτερά παγωνιού αντικατέστησαν τα 
headbands. Στις 6 Απριλίου επιστρέφει 
με το δεύτερο δίσκο της, “Two Suns”, 
που φήμες θέλουν να είναι επικός. Τα 
πρώτα tracks στο myspace το επιβεβαι-
ώνουν, καθώς το single ”Daniel” είναι ο 
ύμνος που θα ζήλευε ακόμα και η Bjork, 
επειδή δεν ήταν στο tracklist του album 
της “Pagan Poetry”. Αλλά οι θεότητες 
των δασών δεν εμπνέουν μόνο τη Bat 
for Lashes. Οι Late of the Pier έδειξαν 
ξεκάθαρα μία από τις αισθητικές τους 
αναφορές στο single τους, “The Bears 
Are Coming”. Το video είναι απομυθοποί-
ηση της αιρετικής, κέλτικης καταβολής 
τους, παρόλα αυτά δεν στερείται ίχνους 
παγανιστικής διάθεσης. Για να αναδείξουν 
την ιδιαιτερότητα του κομματιού στα live 

Pagan Poetry
“Ο Pan ονειρεύεται την Άνοιξη”
Φοράω της κουκουβάγιας τα φτερά
Τις σκέψεις του λύκου ντύνομαι
Ανασαίνω τον πιο αρχαίο βρυχηθμό.
Μέχρι τα μάτια σου να λούσει η αυγή, 
Θα ‘μαι σοφότερος, πιο δυνατός, αέναος.
Το δάσος μέσα μου ξυπνάει γιατί κρυώνει
Μέσα στις φλέβες μου κυλά κρύο νερό που λιώνει
Τρία μπουμπούκια Άνοιξης κι ένα τριφύλλι
Τρία κορίτσια απέθαντα κι ένα κοχύλι
Μέχρι οι σημασίες να παντρευτούν με λέξεις
Θα ‘μαι εδώ πάντα ακίνητος και πάντα εν κινήσει
Μέχρι το πορτοκάλι να βρει τροχιά και την Άνοιξη φιλήσει. 

Pan…

χρησιμοποιούν αποκλειστικά ένα είδος 
τεράστιου ξύλινου κρουστού. Ανάλογη 
αισθητική έχουν και οι Νεοϋορκέζες 
Telepathe. Πρόσφατα κυκλοφόρησαν το 
ντεμπούτο τους, “Dance Mother”, και στο 
single “So Fine” μπορεί εύκολα να ανα-
γνωρίζει κάποιος τον πρωτόγονο ρυθμό 
πάνω στον οποίο βασίζεται η μουσική 
τους και εκτιμάται καλύτερα από μερικούς 
με ένα e, ένα i-pod και γυμνό χορό στα 
δάση. Στη λίστα των καλλιτεχνών που 
εμπνέονται από τις παγανιστικές παραδό-
σεις σαφώς ανήκει σύσσωμη η κοινότητα 
της freak folk. Από τον Devendra Banhart 
και τις σαμανιστικές του εμφανίσεις, 
μέχρι τη Joanna Newsom και τις μελω-
δίες της –ταξίδια στα Απαλάχια όρη–, 
όλη η κουλτούρα του εν λόγω είδους 
περιστρέφεται γύρω από τη μυστικιστική 
δύναμη των φύλλων και των ποταμών, 
που μπορεί να γίνει σπουδαία μουσική. 
Οι Mahjongg δημιουργούν επιβλητικές 
μελωδίες που θα μπορούσαν να είναι 
δοξασίες σε μια τελετή αποχωρισμού τής 
ζωής και οι Planningtorock βρίσκονται σε 
παράλληλη πορεία με τη συναρπαστική 
μουσική τους, που δεν άφησαν ούτε τη 
DFA ασυγκίνητη. Τέλος, ακόμα και το 
“Tombstone” των Midnight Juggernauts 
θα μπορούσε να ήταν το τραγούδι για 
το party κατασκευής του Stonehenge, 
δείχνοντας πως η ηλεκτρονική μουσική 
δεν εμπνέεται μόνο από τα αστικά τοπία, 
αλλά ακόμα και από τις υπερβατικές 
ερμηνείες των αστεριών.

PHOTO: Δημήτρης Λάλας
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KNIGHT SCHOOl
Dan + Oprah = Love

Τον τελευταίο καιρό στη Νέα Υόρκη έχει 

εμφανιστεί μια σέκτα από καινούργια 

γκρουπάκια που εμπνέονται κυρίως 

από τη mid-80s Βρετανία, εποχή που 

πρωτοεμφανίστηκαν οι όροι Indie και 

C86, όπως και εταιρείες σαν την Creation, 

τη 53rd and 3rd, τη Subway, ή ακόμη 

και την Pink. Από τα πιο χαρακτηριστικά 

γκρουπ αυτής της φάσης, τα οποία έχου-

με δει κατά καιρούς σ’ αυτήν τη σελίδα, 

είναι οι Crystal Stilts, The Pains of Being 

Pure at Heart, Vivian Girls, Cause Co-

motion etc. Αυτόν το μήνα την τιμητική 

τους έχουν οι Knight School από το 

Brooklyn, οι οποίοι μόλις κυκλοφόρησαν 

το άλμπουμ The Poor & Needy Need To 

Party, φυσικά με ήχο 80s indie pop και 

εξώφυλλο που παραπέμπει στην κάποτε 

απόλυτη C86 δισκογραφική εταιρεία, 

Subway Organization. Ρίξτε μια ματιά στη 

σελίδα τους στο Myspace για να δείτε 

και τους δύο και μοναδικούς top friends 

τους: Daniel Treacy και Oprah Winfrey!! 

www.thepainsofbeingpureatheart.com

HOT lAvA
Από τους Hot Panda στους Hot Lava

Οι Hot Lava από το Richmond της Virginia ξεκί-

νησαν το γκρουπ όντας συμφοιτητές σε art school 

(σπουδές σε γραφικές τέχνες και κινηματογράφο). Το 

μεγάλο τους παράπονο είναι πως τον πρώτο καιρό 

έπαιζαν κυρίως σε galleries και underground parties 

σε αποθήκες, διότι στην τοπική μουσική σκηνή και 

στα κλαμπάκια του Richmond δεν υπήρχε κοινό και συγκροτήματα που να κολλούσαν 

στη φάση τους. Βέβαια, με τη βοήθεια του Internet έχουν πλέον κάνει τις φιλίες τους, 

βρήκαν κι άλλο κόσμο κι άλλα γκροuπ να είναι στη φάση τους, τους έμαθαν και τα media 

στην Αμερική, έκαναν και τις συναυλίες τους σε όλη τη χώρα και τελικά έφτασε και η 

ώρα του ντεμπούτου άλμπουμ τους. Από το πανέμορφο και ολοζώντανο εξώφυλλό του 

το Lavalogy δείχνει τις διαθέσεις του, οι οποίες ερμηνεύονται μέσα από 10 indie pop 

τραγούδια πολύ χαρούμενα και γεμάτα, 60s, 90s επιρροές και γυναικεία φωνητικά. 

www.hotlavaownsyou.com

THE INDIE SIDE Of MuSIC (COMpIlATION)
Μουσική από  blog!

Υπάρχουν κάποιες αξίες που μέσα στη γενική κοινωνική παρακμή της εποχής μας φαί-

νεται να ξεχωρίζουν και να αντιστέκονται. Τα blogs, ειδικά στον τομέα της ενημέρωσης, 

τον τελευταίο καιρό είναι το πλέον χαρακτηριστικό δείγμα και μέρα με τη μέρα κερδί-

ζουν ολοένα και περισσότερους αναγνώστες, σε όλο τον κόσμο. Το Giusurum είναι ένα 

πολύ ενδιαφέρον και αξιόλογο blog που ασχολείται κυρίως με τη μουσική, δίνοντας 

μεγάλη βαρύτητα στη σύγχρονη ελληνική αγγλόφωνη σκηνή που επίσης τα τελευταία 

χρόνια αντιστέκεται στη μιζέρια κάνοντας όλο και περισσότερα βήματα μπροστά.

Έτσι λοιπόν η πρωτοβουλία του Giusurum είναι η κυκλοφορία μιας συλλογής με μερικά 

αντιπροσωπευτικά γκρουπ της ελληνικής σκηνής, στην οποία εκτός του περιεχομένου 

της αξίζει αναφοράς και το εντυπωσιακό artwork, αλλά και το γεγονός ότι εκτός του CD 

διανέμεται δωρεάν μέσω του Internet. Στο εξώφυλλο της συλλογής υπάρχει και ένα κει-

μενάκι στο οποίο απλά και λιτά εξηγείται ο λόγος για τον οποίο έγινε η συλλογή αυτή.

giusurum.blogspot.com

WAvvES
Ανορθόγραφος ο μικρός!

Πίσω από το όνομα Wavves κρύβεται ο William Nathan, 

ένας 22χρονος skateboarder από το San Diego της 

Καλιφόρνια. Όλο το κακό ξεκίνησε ακριβώς ένα χρόνο 

πριν, όταν ο William κλεινόταν στο δωμάτιό του παίζο-

ντας με τις ώρες την κιθάρα του, με την παραμόρφωση 

μόνιμα στο φουλ, αναμειγνύοντας τις εμπνεύσεις του 

με επιρροές που προέρχονται από τους αγαπημένους 

του Beatles, Ramones, Nirvana, The Vaselines και The 

Wipers. Το αποτέλεσμα έχει ήδη ηχογραφηθεί και βρίσκεται στο ομώνυμό του άλμπουμ 

που κυκλοφορεί αυτόν το μήνα από την ανεξάρτητη Woodsist Records (η εταιρεία των 

Vivian Girls και των Crystal Stilts), ενώ ήδη βρίσκεται σε περιοδεία στην Ευρώπη.

www.myspace.com/wavves 

GIrlS
www.myspace.com/girlssanfran

Ντουέτο αρσενικού γένους από το San Francisco, οι Girls γενικά παίζουν κιθαριστική ποπ αν και συχνά-πυκνά 
χρησιμοποιούν lo-fi βρόμικες κιθάρες που θυμίζουν αρκετά τους Boo Radleys (στους πρώτους τους δίσκους). 
Σύντομα αναμένεται και το πρώτο τους άλμπουμ.

Κοιτάμε πίσω, στη μπάντα που 
έγραψε το electronica με ελληνικούς 

χαρακτήρες

O Moz μιλάει για τη δισκογραφική 
επιστροφή του

Η χρήση του rock στο “ξήλωμα” 
συνειδήσεων και σωμάτων

#45

δωρο συλλεκτικο 7" βινυλιο
στερεο νοβα!!!

μην χασετε στο sonik 
που κυκλοφορει

προλάβετε 
πριν 

εξάντληθει!

adSONIK45.indd   1 2/24/09   4:52:02 PM



1990 στο Ρόδον, support στους Green On 
Red –αν δεν κάνω λάθος.
Επόμενη κυκλοφορία ήταν ένα επτάιντσο 
που κυκλοφόρησε με το φανζίν «Σκιές 
του Β23» με δύο κομμάτια, «Αντιλαλούν 
οι Φυλακές» (διασκευή του κομματιού 
του Μ. Βαμβακάρη) και «Είχα Έρωτες», με 
έντονες τις επιρροές από την παραδοσια-
κή μουσική.
Το δωδεκάιντσο που ηχογραφήθηκε, 
και θα ήταν η επόμενη κυκλοφορία του 
γκρουπ, ήταν ένα E.P. με πέντε κομμάτια, 
τέσσερα παλαιότερα σε νέο ρεμίξ και 
ένα νέο με τίτλο «Κέρδισες Χρόνο». Δεν 
κυκλοφόρησε ποτέ. Βγήκαν μόνο καμιά 
δεκαριά δοκιμαστικά αντίτυπα, που μοι-
ράστηκε το γκρουπ και κάποιοι φίλοι.
Οι τελευταίες κυκλοφορίες των Εν Πλω 
ήταν ένα ακόμη σινγκλ με τρία παλιά 
demos, που κυκλοφόρησε με το φανζίν 
«Χωρίς Κανόνα» και η συμμετοχή στη 
συλλογή «Act-Up Εν Τούτω Νίκα», με το 
κομμάτι «421».
Μετά την οριστική διάλυση των Εν Πλω 
ακολούθησαν δύο προσωπικά άλμπουμ 
του Ντίνου Σαδίκη με τίτλους «Μολυ- 
βένιες Ιστορίες» και «Το Γέλιο των Πολ-
λών», ενώ σήμερα παίζει στο συγκρότημα 
του Γιάννη Αγγελάκα. Το έτερο μέλος, 
Δήμος Ζαμάνος, ασχολήθηκε με την 
παραδοσιακή ελληνική μουσική έως πριν 
μερικά χρόνια που έφυγε από τη ζωή 
αφού αυτοκτόνησε.

Ο στίχος είναι παρμένος από το κομμάτι «Όνειρο» του συγκροτήμα-
τος Εν Πλω, υπεύθυνο για έναν από τους σημαντικότερους ελληνό-
φωνους δίσκους της τελευταίας εικοσαετίας.
Το συγκρότημα σχηματίστηκε στην Αθήνα το 1985, όταν ο Ντίνος 
Σαδίκης (κιθάρα-φωνή) γνωρίζει τον Δήμο Ζαμάνο (κιθάρα), οπότε 
φτάνουμε στο 1987 που ηχογραφείται το πρώτο demo σε τετρακά-
ναλο, με υπόλοιπα μέλη τους Μίμη Καφούσια (μπάσο) και Χρήστο 
Πολίτη (τύμπανα).
Ένα πολιτικό γεγονός, η δολοφονία του Μιχάλη Πρέκα από την 
αστυνομία στη συμπλοκή της Καλογρέζας την 1η Οκτωβρίου του 
‘87, σηματοδοτεί τη μετέπειτα πορεία του συγκροτήματος. Λόγω της 
φιλίας Σαδίκη-Πρέκα, άρχισαν τα προβλήματα με την αστυνομία. 
Υπήρξε καταδίκη του πρώτου σε τριετή φυλάκιση με αναστολή για 
«υπόθαλψη εγκληματία» και το συγκρότημα οδηγείται στη διάλυση 
για ευνόητους λόγους.
Το δίδυμο Σαδίκης-Ζαμάνος συνεχίζουν να προβάρουν απτόητοι, οπότε 
το Νοέμβριο του ‘88, με τη βοήθεια του Ανδρέα Χριστοφύλλη της 
Penguin records μπαίνουν στο στούντιο για την ηχογράφηση του πρώ-
του ομώνυμου δίσκου των Εν Πλω. Το τελικό αποτέλεσμα δεν ήταν το 
αναμενόμενο, γι’ αυτό και ξεκινούν ηχογραφήσεις από την αρχή, με 
νέα ενορχήστρωση στα κομμάτια, και στα τέλη του επόμενου χρόνου ο 
δίσκος κυκλοφορεί σε περιορισμένα αντίτυπα, χίλια τον αριθμό.
Ο δίσκος είναι αριστουργηματικός από κάθε άποψη. Μουσικά είναι 
ένα πάντρεμα του σκοτεινού κιθαριστικού ήχου του ‘80 με την ελλη-
νική παραδοσιακή μουσική, με έναν τρόπο χαρισματικό που κάνει το 
άλμπουμ μοναδικό ακόμη και σήμερα, είκοσι ολόκληρα χρόνια από 
την κυκλοφορία του. Το εξώφυλλο είναι ένα λιτό χασαπόχαρτο με το 
λογότυπο του γκρουπ, ενώ στο εσωτερικό υπάρχει μια κάρτα σχεδια-
σμένη από το ζωγράφο Γιώργο Μακρή και ένθετο με τους στίχους.
Καμία πληροφορία δεν υπάρχει για τους συντελεστές του έργου, 
πράγμα που φανερώνει και τη γενική άποψη των Εν Πλω σε ό,τι 
αφορά τη δημοσιότητα. Για την ακρίβεια υπήρξαν ένα συγκρότημα-
φάντασμα που έδωσε μόνο δύο συναυλίες, η μία εκ των οποίων το 

Εν Πλω 
«Δεν μου είχες πει τόσα χρόνια αν με έχεις νιώσει, όταν σου μίλαγα για εκείνα τα κλουβιά, 
δεν μου έχεις πει την καρδιά σου πού την έχεις δώσει, όταν κάποιο χαμόγελο σβήνει  
γελώντας στον ήχο μιας πιστολιάς...»
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γιση, καθότι πολύ συχνά σε eco-fashion 
πρωτοβουλίες, όχι θεσμικά στηριγμένες, 
βρίσκει κανείς τον κάθε λογής ράφτη που 
ευκαιριακά και χωρίς καμία κατάρτιση πάνω 
στη μόδα ποντάρει στο να πείσει οικολο-
γικά ευαισθητοποιημένους καταναλωτές 
να αγοράσουν προϊόντα που φωνάζουν 
ερασιτεχνισμό. 
Αλλά ακόμα και σε περιπτώσεις όπου 
υπάρχει κάποια θεσμική συγκρότηση, 
αναπόφευκτα παρατηρούνται άλλου είδους 
ενοχλητικές πρωτοβουλίες. Στην προηγού-
μενη εβδομάδα μόδας της Νέας Υόρκης για 
παράδειγμα, η διοργάνωση άνοιξε με ένα 
show τιτλοφορούμενο BeEcoChic, όπου 
celebrities όπως η Paris Hilton, η Tamara 
Feldman και η Dominique Swain βρήκαν 
μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να στήσουν 
ένα ακόμα show-business πανηγύρι.
Την ίδια ώρα όμως, η συμμετοχή κορυφαί-
ων οίκων μόδας όπως Versace, Givenchy, 
Maison Martin Margiela, Calvin Klein κ.ά. 
σε eco-fashion shows με δημιουργίες 
υψηλής ραπτικής που απαιτούν πολύ χρόνο 
και μελέτη για την κατασκευή τους και κατ’ 
επέκταση έχουν πολύ υψηλές τιμές, δείχνει 
αν μη τι άλλο ότι οι μεγάλοι σχεδιαστές 
έχουν αρχίσει να αποκτούν συνείδηση 
της πραγματικότητας στον πλανήτη που 
ονομάζεται οικολογική καταστροφή. Κι αν 
δεν είναι ακόμα ουσιαστικά και υπεύθυνα 
τοποθετημένοι απέναντι σε αυτό, τουλά-
χιστον δίνουν το δικό τους παρών κι είναι 
ανοιχτοί σε μελλοντικές κινήσεις της βιο-
μηχανίας της μόδας, σημαντική παράμετρο 
της οποίας αποτελούν οι πρώτες ύλες. 
Σημαντικοί σχολιαστές μόδας ανά τον κό-
σμο άλλωστε προβλέπουν ότι, δεδομένης 
της πορείας της μόδας προς μια φιλοσοφία 
που η έννοια του μοναδικού αποτελεί το 
βασικό ζητούμενο, πολύ σύντομα μεγαλύ-
τερη αξία θα έχει η πρώτη ύλη κατασκευής 
ενός προϊόντος παρά καθεαυτό το προϊόν.
Η βιομηχανία των cosmetics λειτουργεί 
ήδη χρόνια τώρα με οικολογική συνείδηση, 
ενώ και η βιομηχανία της μόδας σταθερά 
προσανατολίζεται «πράσινα». Ενδεικτικά, οι 

οίκοι Oscar de la Renta, Proenza Schouler, αλλά και η Eviana Hartman, 
ένα από τα πλέον ανερχόμενα ονόματα στην αμερικανική μόδα, παρου-
σίασαν στην εβδομάδα μόδας της Νέας Υόρκης ρούχα κατασκευασμένα 
εξ ολοκλήρου από οικολογικά υλικά. H Donatella Versace χρησιμοποί-
ησε εκτενέστατα για τη φετινή καλοκαιρινή συλλογή της το eco friendly 
υλικό “lgeo”, ενώ η Stella McCartney έχει ήδη λανσάρει μια ξεχωριστή 
σειρά προϊόντων ονομαζόμενη “Care”, με απόλυτα οικολογικό προσα-
νατολισμό. Ο πρώην επικεφαλής του κολοσσού Topshop συνεργάζεται 

πλέον με την εταιρεία People Tree, η οποία λανσάρει οικολογικά ρούχα 
κι αξεσουάρ σημειώνοντας πολύ μεγάλες πωλήσεις. Επίσης, ακριβο-
πληρωμένα και prestigious μοντέλα όπως η Lilly Cole, κάνουν catwalks 
για ecofashion οίκους. 
Στην Αθήνα η ομάδα Oxygen, ανάμεσά τους και η πάρα πολύ εμπνευ-
σμένη D’arcy Foxx, κατά κόσμον Δανάη Κωνσταντίνου, ανέλαβε φέτος 
να διοργανώσει το πρώτο ελληνικό Eco Fashion Show. Στις 12 Απριλίου 
λοιπόν, στο Ζάππειο Μέγαρο, θα πραγματοποιηθούν τρεις ξεχωριστές 
παρουσιάσεις: 
Η πρώτη, με θεματική “Fairy tale”, θα περιλαμβάνει δημιουργίες ήδη 
καταξιωμένων Ελλήνων σχεδιαστών, όπως ο Βρεττός Βρεττάκος, η Λου-
κία, η Ορσαλία Παρθένη κ.ά., οι οποίοι πειραματίζονται με ανακυκλω-
μένα, ανακυκλώσιμα και οικολογικά υλικά σε ένα catwalk στρωμένο με 
βότσαλα και πέταλα λουλουδιών. 
Οι νέοι Έλληνες δημιουργοί μόδας θα έχουν όμως και αυτοί το δικό 
τους βήμα για να παρουσιάσουν τις προτάσεις και εμπνεύσεις τους. Εδώ 
το θέμα της παρουσίασης θα είναι “Tropical forest”. Video Art, καθώς 
και live music performances θα πλαισιώνουν το show δημιουργών 
όπως οι Ζωή Ξεμαντήλωτου, Akira Mushi (πρώην Blanketlo), Theia, 
Σωτήρης Γεωργίου κ.ά. 
Τέλος, το Eco Fashion Show της Αθήνας θα κλείσει με το show επί-
σημου προσκεκλημένου σχεδιαστή από το εξωτερικό, το όνομα του 
οποίου δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί.
Η όλη διοργάνωση δείχνει να στήνεται προσεκτικά και οργανωμένα. 
Με την ελληνική εβδομάδα μόδας να συνεχίζει να προσπαθεί και -παρά 
τις πολλές δυσκολίες που παρουσιάζονται- να συγκεντρώνει ακόμα το 
ενδιαφέρον και τη στήριξη των περισσότερων Ελλήνων δημιουργών, 
το Eco Fashion Show μπορεί να την πλαισιώσει αξιοπρεπώς και να 
ενισχύσει έτσι την ακόμα περιορισμένη ελληνική fashion παρουσία και 
προβολή σε διεθνές επίπεδο.
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ΣΗΜΑΝΤιΚΟι ΣχΟΛιΑΣΤΕΣ ΜΟΔΑΣ ΑΝΑ ΤΟΝ 
ΚΟΣΜΟ ΠρΟΒΛΕΠΟυΝ ΟΤι ΠΟΛυ ΣυΝΤΟΜΑ 
ΜΕγΑΛυΤΕρΗ ΑξιΑ ΘΑ ΕχΕι Η ΠρΩΤΗ 
υΛΗ ΚΑΤΑΣΚΕυΗΣ ΕΝΟΣ ΠρΟϊΟΝΤΟΣ ΠΑρΑ 
ΚΑΘΕΑυΤΟ ΤΟ ΠρΟϊΟΝ.

It’s not easy beIng green

Γνωρίζατε ότι τα ποσοστά εκδήλωσης 
καρκίνου σε σημεία ανά τον κόσμο όπου 
χρησιμοποιούνται χημικές μέθοδοι για την 
παρασκευή βαμβακιού είναι πολύ υψηλά; 
Σημαντικές είναι επίσης οι καταστροφές 
που υφίσταται τόσο η χλωρίδα όσο και η 
πανίδα από τη μαζική παραγωγή πρώτων 
υλών που χρησιμοποιούνται για υφάσματα, 
υλικά κατασκευής διαφόρων ειδών ένδυσης 
αλλά και διακόσμησης. 
Η μόδα δεν ήταν δυνατόν να παραμένει για 
πολύ αδιάφορη απέναντι σ’ αυτό. Το Green 
Event ξεκίνησε το Φεβρουάριο του 2005 
στη Νέα Υόρκη με τίτλο Future Fashion, 
από τον οργανισμό Earth Pledge και τη 
χορηγία των πανίσχυρων Barneys. Ακολού-
θησε το “Catwalk on the Wild Side” στο 
San Francisco τον Ιούνιο της ίδιας χρονιάς 
και το Σεπτέμβρη ένα ακόμη eco show, στη 
Los Angeles Mercedes Benz Fashion Week. 
Έκτοτε, αυτή η διοργάνωση καθιερώθηκε 
κυρίως στη Νέα Υόρκη, αλλά και σε άλλες 
πόλεις των Η.Π.Α. που πραγματοποιούν 
εβδομάδες μόδας. Αμέτοχα δεν μπορούσαν 
φυσικά να είναι τόσο το Λονδίνο, που διορ-
γανώνει σταθερά πλέον το Estethica Event 
σε κάθε εβδομάδα μόδας του, αλλά και το 
Παρίσι. Και στις δύο πόλεις, τα events απέ-
χουν δυστυχώς πολύ από οτιδήποτε έχει να 
κάνει με υψηλή δημιουργία μόδας... 
Νέα ονόματα, όπως αυτό της Ηoda Mallone 
της οποίας οι οικολογικές δημιουργίες 
έχουν φορεθεί από σύσσωμο το Hollywood 
star system, ήταν αναμενόμενο να εμ-
φανιστούν. Η συγκεκριμένη δημιουργός 
σε καμία περίπτωση δεν συνεισφέρει 
δημιουργικά στον κόσμο της μόδας. Έχει 
όμως αφουγκραστεί έξυπνα τον παλμό της 
εποχής και ουσιαστικά πουλάει street κομ-
μάτια, ενώ τα όσα λέει στις συνεντεύξεις 
που δίνει κάθε άλλο παρά «εξηγούν» την 
εμπορική της επιτυχία.
Οι καχύποπτοι λοιπόν, πληροφορούμε-
νοι αυτές τις πρωτοβουλίες μπορεί να τις 
θεωρήσουν ένα ακόμα εμπορικό τρικ που 
στηρίζεται σε μία τάση που «πουλάει». 
Ίσως να μην είναι τελείως λάθος προσέγ-



ghost zoo
Fashion Editor / Φωτογράφος: Photoharrie, Styling: Άννυ χασομέρη, Βοηθός Styling: Δεμεντή Άντζελα, Mοντέλα: Σοφία, Σοφιάνα
Ευχαριστούμε το Κέντρο Τεχνών Πλάκα για τη φιλοξενία (Πατησίων 65).

Σοφία: γκρι μακό φόρεμα, OSKLEN collection - Master
Σοφιάνα: Μαύρο μακό φόρεμα, OSKLEN collection - Master
Περιβραχιόνια, Nike
Πολύχρωμες κάλτσες και πέδιλα- προσωπική συλλογή



Σοφία: Ολόσωμο μαγιό, Nike
Μπλούζα, Red issue – Master
Κολάν- προσωπική συλλογή
Αθλητικά, Nike

Σοφιάνα: Σιφόν φόρεμα, Cheap monday- Shop 
Μπουφάν, Defrigiwear – Energie shop
Κολάν – προσωπική συλλογή
Αθλητικά, Nike



Σοφιάνα: Λευκό φόρεμα, Anunciacao – Master 
γιλέκο, Twenty8Twelve – Shop 
Αθλητικά – προσωπική συλλογή

Σοφία: Αμάνικο φόρεμα, Anunciacao – Master 
Στράπλες μπλούζα, Religion – Shop 
Κάλτσες και πέδιλα – προσωπική συλλογή
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Confession
Frustratingly, I just have to admit that I cannot help 

thinking of him all the time.

Σκούφος, Timberland. Μακό, Religion - Shop & Trade. Γάντια, Nike. Jeans σε στενή γραμμή, Cycle - Shop & Trade. Παπούτσια, Red by Marc Ecko - Top Trends. 
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Το ΤσΑϊ
Λυκαβηττού & Αλεξάνδρου Σούτσου 19, Κολωνάκι, τηλ. 210 3388 941

Στο Τσάι η ανατολίτικη κουλτούρα του τσαγιού συναντάει τη 
Δύση. Μοναδικές ποικιλίες τσαγιού, σερβιρισμένες με τον 
παραδοσιακό τρόπο. Πράσινο, μαύρο, κόκκινο και λευκό 
τσάι, σκέτο ή αρωματικό, αλλά και tea smoothies, tea shakes 
(milkshake τσαγιού), ice teas… δοκιμάστε το μοναδικό matcha 
κέικ από πράσινο γιαπωνέζικο τσάι!
Σε έναν χώρο με γήινα χρώματα, χαλαρή μουσική και ήρεμη 
ατμόσφαιρα, θα δοκιμάσετε τσάι απ’ όλο τον κόσμο, σερβιρισμένο 
κατάλληλα για να σας ταξιδέψει στις χώρες της Ανατολής. Γλυκά 
και αλμυρά πιάτα, επιλεγμένα για να συνοδεύσουν ιδανικά μια 
κούπα τσαγιού... ξεχωριστές ποικιλίες κρασιών και ποτών 
τονίζουν τη μοναδικότητα των επιλογών σας.

Καθημερινά 10:00 π.μ. - 12:00 μ.μ. 

ΜινιΑΤούρΑ 
Ρόμβης 21, Σύνταγμα, τηλ. 210 3233 459 

Ή αλλιώς πώς τα πιο γευστικά φαγητά είναι στα μικρότερα μέρη: 
μια βόλτα στην πόλη μπορεί να μείνει αξέχαστη μόνο αν 
συνοδεύεται από καλό φαγητό. H Μινιατούρα είναι σίγουρα ένα 
μέρος για να απολαύσεις καλομαγειρεμένα εδέσματα στο κέντρο 
της πόλης, που ούτε η μαμά δεν θα έκανε τόσο καλά. Το εστιατόριο 
θυμίζει μικρό bistrot, ελληνικής όμως κουζίνας και βρίσκεται 
σε έναν από τους πιο όμορφους πεζόδρομους της Αθήνας. Ο 
κατάλογός του με μαγειρευτά αλλάζει κάθε μέρα, έτσι ποτέ δεν 
μπορεί κάποιος να βαρεθεί τις εξαίσιες δημιουργίες της Κας 
Δικαίας. Η chef και ιδιοκτήτρια της Μινιατούρας είναι το συστατικό 
της επιτυχίας, καθώς βλέπεις την αγάπη της για τη μαγειρική να 
μετατρέπεται σε γαστρονομικά αριστουργήματα στο πιάτο σου. 

Δευτέρα με Σάββατο, από το μεσημέρι μέχρι αργά το βράδυ. 
Κυριακές κλειστά.
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Έξι πόδια κάτω από το χώμα

Δεν ξέρω πόσοι έχετε δει το Six Feet 
Under, τη σειρά του HBO από τον βραβευ-
μένο με Όσκαρ (για την ταινία American 
Beauty) σεναριογράφο Allan Ball. Η αρι-
στοτεχνικά μακάβρια και πολυβραβευμένη 
αυτή τηλεοπτική σειρά, περιγράφει τη ζωή 
της οικογένειας Φίσερ, ιδιοκτήτριας του 
Γραφείου Κηδειών Φίσερ (Funeral Home, 
για την ακρίβεια –ένα είδος διαφορετικό 
από αυτό του τυπικού γραφείου κηδειών). 
«Όταν δουλειά σου είναι ο θάνατος, πώς 
είναι η ζωή σου;» διερωτάται, για διαφη-
μιστικούς λόγους, το trailer της σειράς. 
Η ανάπτυξή της, επεισόδιο με επεισόδιο, 
ασχολείται με τον θάνατο με έναν τρόπο 
που υπερβαίνει κατά πολύ τις περιπέτειες 
των μελών της ιδιόμορφης οικογένειας 
νεκροθαφτών (ή funeral directors) Φίσερ. 
Ο μετωπικός, σε πρώτο επίπεδο αφελής 
σχεδόν αλλά αποστομωτικός, ωστόσο, 
τρόπος που η νέα και προοδευτική αμε-
ρικάνικη κουλτούρα αφομοιώνει και πα-
ρουσιάζει θέματα όπως η σεξουαλικότητα, 
τα ναρκωτικά, η πολιτική, η οικογένεια, ο 
θάνατος, έχει κάτι το –ενοχικά- απολαυστι-
κό. Είναι ένα είδος λαϊκής λογοτεχνίας, το 
οποίο η Ευρωπαϊκή διανόηση δεν μπορεί 
να απολαύσει παρά αφού το περάσει από 
40 κύματα και το μετρήσει βασανιστικά 
δίπλα σε μύριες αναφορές της ιστορίας και 
λογοτεχνίας της. 
Αυτό που είναι λίγο πιο απλό και γι’ αυτό 
και πολύ πιο δύσχρηστο στην περίπτωση 
αυτή, είναι το κουκούτσι της όλης ιστορί-
ας: o Θάνατος. Το πιο πολυπαιγμένο και το 
πιο άγνωστο στοιχείο του ατομικού και του 
συλλογικού φαντασιακού. 
Η σειρά, καταχωρημένη στις δραματικές 
-κακώς κατά τη γνώμη μου, ίσως επειδή 
δεν υπάρχει επίσημη κατηγορία «μαύρου 
χιούμορ»–, στηρίζει όλη την εξαιρετική 
ισορροπία της σε ένα εύρημα ενός λεπτού. 
Κάθε επεισόδιο ξεκινά με τη συνοπτικότα-
τη παρουσίαση ενός θανατικού: κάποιος 

τρώει γρήγορα πρωινό γκρινιάζοντας για 
τα ραντεβού του, βγαίνει από το σπίτι του 
και του πέφτει στο κεφάλι κομμάτι μιας 
οικοδομής, μια γυναίκα νομίζει ότι βλέπει 
αγγέλους στα μπαλόνια που ξεφεύγουν 
από ένα φορτηγό, βγαίνει στο δρόμο και 
τη χτυπάει αυτοκίνητο, ένας γιάπι πνίγεται 
κατά λάθος ενώ προσπαθεί να ικανοποι-
ηθεί σεξουαλικά με αυτοασφυξία, ένας 
γέροντας απλώς αποφασίζει ότι ήρθε η 
στιγμή να κοιμηθεί για πάντα κ.ο.κ. Τα 
γεγονότα είναι πολύ σύντομα, καθόλου 
δραματικά (matter of fact παρουσίασης) 
και τελειώνουν σε μια λευκή οθόνη με 
την ημερομηνία γέννησης και θανάτου του 

πρωταγωνιστή τους, μετά από την οποία 
αρχίζει πραγματικά το κάθε επεισόδιο της 
σειράς. ‘Ο,τι ακολουθεί, σε κάτι παραπάνω 
από ένα μισάωρο, έχει καθαρθεί τρόπον 
τινά από αυτή την εξαίσια απλή και εξόχως 
συντριπτική παράθεση γεγονότων. Ό,τι 
ακολουθεί είναι το μισάωρο που πιθανώς 
χρειαζόμαστε για να διαχειριστούμε την 
ανομολόγητη επιθυμία μας για το σκοτάδι. 
Ο μηχανισμός της τηλεόρασης, του λαϊκού 
θεάματος γενικότερα, κάνει τα πράγματα 
ευάλωτα στην περιφρόνηση –μπορεί κανείς 
να τα ξεχάσει με λιγότερους ενδεχομένως 
ενδοιασμούς απ’ ό,τι μια διατριβή, ένα ποί-
ημα, ένα διήγημα, ένα έργο τέχνης. Πεποί-
θησή μου είναι ότι στο λαϊκό θέαμα είναι 
που τα στοιχειώδη εδραιώνονται καλύτερα 
και λειτουργούν πιο μακροπρόθεσμα. 
«Το ύστατο σκίρτημα μιας γνώσης τρομε-
ρής μα σταθερής», όπως έχει ονομάσει 

τον θάνατο ένας από τους γνωστότερους ομολογητές του, ο Antonin 
Artaud (L’ Art et La Mort, Robert Denoel, Paris, 1929), είναι μια θύρα 
πολλάκις παραβιασμένη.
Δεν ξέρω ας πούμε πόσο καιρό θα ερευνά ο Gregor Schneider το κου-
φάρι, μεταφέροντας ανά τον κόσμο κομμάτια από το σπίτι του, εικόνες 
από τον δικό του θάνατο, γλυπτά όπως η Hannelore Reuen και αιτήματα 
για εθελοντές που θα συμμετάσχουν στο πιο τελεσίδικο re-enactment -
τον θάνατο μέσα σε μια γκαλερί. Δεν ξέρω αν αυτό με κάποιο παράδοξο 
τρόπο «θα αποκαταστήσει τη χαμένη χάρη του θανάτου», όπως έχει 
ισχυριστεί ο ίδιος. Νομίζω ότι μοιάζει περισσότερο με μια άχαρη προ-
σπάθεια να δείξει κανείς στον θάνατο «ποιος κάνει κουμάντο», ποιος 
είναι το αφεντικό. Νομίζω ότι αυτού του είδους τη διαπραγμάτευση, 
με ανοιχτά όλα τα φώτα, ξεδιάντροπη και αστόχαστη, σπαρακτική και 
πανηγυρική μαζί, μπορεί να την κάνει μόνο η λαϊκή τέχνη, στις διάφο-
ρες εκφάνσεις της. Όλοι οι άλλοι είναι πιο αποτελεσματικοί (για να το 

πω ευγενικά), όταν πλαγιοκοπούν το θέμα. Δεν είναι θέμα taboo. Ούτε 
ευαισθησίας. Είναι θέμα ευφυΐας. Storytelling. Να επιτρέπεις την παρα-
δοξότητα στο γνωστό. Γι’ αυτό το χειρίζεται καλύτερα ο Πεντζίκης στο 
«Ο Πεθαμένος και η Ανάσταση» με τη σεπτή περιγραφή της σαπισμένης 
σάρκας, ο Χαλεπάς στις ανήσυχες Αναπαυόμενες, ο Tadeusz Kantor στο 
ανυπέρβλητο θεατρικό Dead Class (1975), το «Γράμμα στη Μάντισσα» 
του Αρτώ, ο Μelville όταν περιγράφει το πώς ο Πολυνήσιος Queequeg 
μεταφέρει τα τατού του σώματός του στο φέρετρό του (το ίδιο φέρετρο 
που θα γίνει σχεδία για τον Ισμαήλ), ο Facteur Cheval στο παραλογο-
παλάτι του, ο Piranesi στα περίφημα Carceri d’ Invenzione, τα χαρακτικά 
με τις χθόνιες φαντασιώσεις του, ο Μιγιαζάκι στα animations του, η 
International Necronautical Society, πιο πρόσφατα, στα παλαιομοδί-
τικα μανιφέστα της, o Michael Taussig στη διήγηση με τίτλο “Walter 
Benjamin’s Grave, a profane illumination” (The University of Chicago 
Press, 2006), που αρχίζει έτσι:
«Όταν ήρθε, ψάχνοντας για τον τάφο του Ουώλτερ Μπένγιαμιν, λίγους 
μήνες μετά τον θάνατό του, στο Hotel de Francia στο Port Bou, στο 
σύνορο ανάμεσα στην Ισπανία και τη Γαλλία, η Hannah Arendt δεν 
βρήκε τίποτα. Τίποτα, δηλαδή, εκτός από ένα από τα ωραιότερα μέρη 
που είχε δει ποτέ...».

Ο ΜηχΑνιΣΜOΣ τηΣ τηΛεOΡΑΣηΣ, τΟυ ΛΑϊΚΟY θεAΜΑτΟΣ 
ΓενιΚότεΡΑ, ΚAνει τΑ ΠΡAΓΜΑτΑ ευAΛωτΑ Στην ΠεΡιφΡOνηΣη 
–ΜΠΟΡεί ΚΑνεIΣ νΑ τΑ ξεχAΣει Με ΛιΓOτεΡΟυΣ ενδεχΟΜEνωΣ 
ενδΟιΑΣΜΟYΣ ΑΠ’ Ο,τι ΜιΑ διΑτΡιβH, ενΑ ΠΟIηΜΑ, ενΑ 
διHΓηΜΑ, ενΑ EΡΓΟ τEχνηΣ.

U
lla

 v
on

 B
ra

nd
en

bu
rg

 
5 

Fo
ld

ed
 C

ur
ta

in
s,

 2
00

8 
– 

in
 5

0 
M

oo
ns

 o
f 

Sa
tu

rn
, T

2 
To

ri
no

 T
ri

en
na

le
 

ti
nt

ed
 c

ot
to

n,
 w

oo
d 

/ 
5 

el
em

en
ts

, v
ar

ia
bl

e 
di

m
en

si
on

s 
Co

ur
te

sy
 t

he
 a

rt
is

t,
 A

rt
:C

on
ce

pt
, P

ar
is

 a
nd

 P
ro

du
ze

nt
en

ga
le

ri
e,

 H
am

bu
rg

 
P

ho
to

 A
ge

nz
ia

 F
ot

og
io

rn
al

is
ti

ca
 R

ep
or

te
rs

, T
ur

in
 



PERMUTATIONS
My living room
Στην ομαδική έκθεση που παρουσιάζεται 
στον χώρο του My living room και σε 
επιμέλεια του Χριστόφορου Μαρίνου, οι 
καλλιτέχνες αναζητούν την ισορροπία 
ανάμεσα στην αίσθηση και τη νόηση, 
μέσω της αρχειοθέτησης, της καταγραφής 
και της παρατήρησης. Η ομάδα ΟΜΙΟ, 
στο φιλμ «Σ.Ε.Κ. 13», επανατοποθετεί 
το αρχειακό υλικό ενός εγκαταλειμμέ-
νου επαρχιακού σταθμού, ο Αλέξανδρος 
Παπαθανασίου, στην εγκατάσταση “Honey 
is flowing in one direction”, αναφέρεται 
στις πρακτικές πρωτοποριακών κινημάτων 
της δεκαετίας του ’60, ενώ στο γλυπτό 
«Στάχτες στο πλάι σου» ο Κώστας Σαχ-
πάζης αφαιρεί τα περιττά συναισθήματα 
μέσω της παρατήρησης.

26 φεβρουαρίου - 14 Μαρτίου
Σατωβριάνδου 47, Μεταξουργείο
S: www.mylivingroomathens.blogspot.com
Πέμ.-Σάβ. 17:00-21:00 

WOMEN WITHOUT 
MEN
εθνικό Μουσείο Σύγχρονης 
τέχνης
Το νέο μνημειακό έργο της διάσημης 
Ιρανής καλλιτέχνιδας Shirin Neshat πα-
ρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα 
από το ΕΜΣΤ, σε επιμέλεια της Άννας 
Καφέτση. Με τίτλο “Women Without 
Men”, το έργο είναι εμπνευσμένο από 

το απαγορευμένο στη χώρα της καλλιτέ-
χνιδας βιβλίο της Σαρνούς Παρσιπούρ. 
Πρόκειται για πέντε βίντεο-εγκαταστάσεις 
που προβάλλουν παράλληλες ιστορίες 
γυναικών από διαφορετικά κοινωνικά 
στρώματα, όπου κοινό συνδετικό στοιχείο 
αποτελεί ο αγώνας τους για επιβίωση και 
ελευθερία μέσα σε ένα περιβάλλον απα-
γορεύσεων, κανόνων και ενοχών γύρω 
από τη γυναικεία ταυτότητα.

18 Μαρτίου - 31 Μαΐου 
βασ. Γεωργίου β’ 17 - 19 & Ρηγίλλης
T: 210 9242111, F: 210 9245200
S: www.emst.gr, E: protocol@emst.gr 
τρ.-Κυρ. 11:00-19:00, Πέμ. 11:00-22:00 

OBSTRUCTIONS
Qbox
Ο γνωστός Τούρκος καλλιτέχνης Ali 
Kazma παρουσιάζει την πρώτη ατομική 
του έκθεση στην Ελλάδα, στη γκαλερί 
Qbox. Μια σειρά από οχτώ βίντεο, που 
μπορούν να παρουσιαστούν με διαφο-
ρετικούς συνδυασμούς, καταγράφουν τη 
σχέση μεταξύ του καλλιτέχνη – τεχνίτη 
– βιοτεχνίας και του προϊόντος που παρά-
γουν, μέσα από δραστηριότητες σχετικές 
με τη συντήρηση, τη διόρθωση και τη 
δημιουργία. Ο Kazma λειτουργεί περισ-
σότερο σαν ερευνητής, ακολουθώντας 
μια πορεία προσεκτικής παρατήρησης 
του αντικειμένου, με στόχο την απόλυτα 
αυθεντική καταγραφή της δημιουργικής 
διαδικασίας.

18 φεβρουαρίου - 18 Απριλίου
Αρμοδίου 10, βαρβάκειος Αγορά
T: 211 1199991, F: 211 1199992
S: www.qbox.gr, E: info@qbox.gr
τρ.-Παρ. 14:00-20:00, Σάβ. 12:00-16:00

SILVER MAKE-UP
The Breeder 
Η πρώτη έκθεση του Καναδού καλλιτέχνη 
Scott Treleaven παρουσιάζεται στη γκα-
λερί The Breeder. Μέσω μιας πληθώρας 
τεχνικών μεθόδων και χρησιμοποιώντας 
το κολάζ, τα έργα του Treleaven είναι μια 
άσκηση ανακατασκευής του νατουραλι-
στικού, ενώ το ύφος τους χαρακτηρίζεται 
από μια πένθιμη, γκόθικ μελαγχολία και 
υποβόσκοντα ερωτισμό. Στο υπόγειο του 
χώρου προβάλλεται το φιλμ με τίτλο 
“Last 7 Words”, με το αργά περιστρεφό-
μενο πορτρέτο του εκκεντρικού μοντέλου 
Genesis P-Orridge.

19 φεβρουαρίου - 21 Μαρτίου
ιάσωνος 45, Μεταξουργείο
T-F: 210 3317527
S: www.thebreedersystem.com
E: gallery@thebreedersystem.com
τρ.-Παρ. 12:00-20:00, Σάβ. 12:00-17:00
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Μια ρομαντική ιστορία κατασκοπείας εκτυλίσσεται στην ινφο-σφαίρα 
τους τελευταίους μήνες. Η ιστορία ξετυλίγεται από τέσσερις χαρακτή-
ρες και τους βίντεο-διαλόγους τους στο YouTube, τα κείμενά τους σε 
blogs και τις καταχωρίσεις στα προφίλ τους στο Facebook. Ένας κα-
τάσκοπος, μια δημοσιογράφος, ένας πιλότος και ένας ψυχολόγος, με 
αφορμή τη διαμόρφωση ενός νέου πολιτικού κινήματος εμπλέκονται 
μεταξύ τους. Ξεσπούν εντάσεις, ακραίες αντιδράσεις και αντιφατικά 
συναισθήματα. Το Big Plot είναι το πρόσφατο έργο του media-καλ-
λιτέχνη Paolo Cirio, ο οποίος επέλεξε τα ίδια τα κοινωνικά μέσα για 
να προσκαλέσει το κοινό να συμμετάσχει σε μια φανταστική ιστορία, 
αλλά και σε μία συζήτηση γύρω από τι ουσιαστικά σημαίνει εισβολή 
στην ιδιωτικότητα και πολιτική χρήση και εκμετάλλευση αυτής. 
Ρωτήσαμε τον ίδιο να μας πει περισσότερα για το έργο του. 

Τι κρύβεται πίσω από τον τίτλο “The Big Plot” και πώς σχετίζεται με 
τα κοινωνικά μέσα;
Προσδίδω δύο σημασίες στη λέξη υπόθεση/”plot”. Η μία έχει 
να κάνει με την αφήγηση, την πλοκή και η άλλη με την πολιτική 
συνωμοσία. Και οι δύο έχουν τη σημασία τους για το έργο, καθώς 
επέλεξα μια ιστορία αγάπης που προκύπτει από την παρακολούθη-
ση της ζωής ενός αληθινού κατασκόπου για να τη συνδέσω με την 
ιστορία ενός φανταστικού πολιτικού κινήματος. 
Τα κοινωνικά μέσα καταγράφουν τις εμπειρίες μας, τα συναισθήματά 
μας, τις συσχετίσεις μας. Πολλές ιστορίες καταγράφονται σε αυτά 
και γι’ αυτό οι άνθρωποι παρακολουθούν τις ζωές των φίλων τους ή 
ακόμα και αγνώστων. Συχνά όμως οι ζωές των ανθρώπων δυστυχώς 
είναι βαρετές! ‘Eτσι αποφάσισα να βάλω ηθοποιούς να υποδυθούν 
ρόλους και ταυτότητες.
Την προσέγγιση αυτήν τη χαρακτηρίζω ως «επανασυνδεόμενη 
μυθιστοριογραφία»/“recombinant fiction”, θέλοντας να αποδώσω 
ένα νέο τρόπο αφήγησης που βασίζεται σε διαφορετικά μέσα, θολώ-
νει τα όρια φανταστικού και πραγματικού και ταυτόχρονα δεν ανήκει 
στους γνωστούς χώρους της διαφήμισης ή των παιχνιδιών. 

Το “The Big Plot”, όπως και άλλα παλαιότερα έργα σου, ουσιαστικά 
ασκούν κριτική στα δημοφιλή κοινωνικά δίκτυα που όλοι χρησιμο-
ποιούμε. Ποια είναι τα στοιχεία στα οποία στέκεσαι περισσότερο;
Υπάρχουν τόσα θέματα γύρω από το φαινόμενο του κοινωνικού 
διαδικτύου. Κοινωνιολογικά μιλώντας, με ενδιαφέρει ο έντονα 
ναρκισσιστικός και εγωκεντρικός χαρακτήρας που έχει αποκτήσει η 
χρήση τους. Σημασιολογικά, τα πολλαπλά ζητήματα ιδιωτικότητας 

που εμφανίζονται σε χώρους όπως το 
Facebook, όπου δηλώνοντας τα πάντα για 
τους εαυτούς μας γινόμαστε τελικά εύκο-
λα θύματα μιας στοχευμένης διαφήμισης. 
Πολιτικά, ο μετασχηματισμός των δικτύων 
σε πολύτιμες βάσεις δεδομένων που 
μπορούν να παράσχουν πληροφορίες για 
πεποιθήσεις χρηστών και κινητοποιήσεις.
Σε κάθε περίπτωση πάντως τα κοινωνικά 
δίκτυα αποτελούν ιδανικούς χώρους 
για την ανταλλαγή πληροφοριών και τη 
συγκέντρωση απόψεων και μαρτυριών. 
Πιστεύω ότι είναι πιθανό στο μέλλον να 
τα δούμε να αντικαθιστούν τα πολιτικά 
δίκτυα, διαμορφώνοντας μια πιο άμεση 
συμμετοχική δημοκρατία, ειδικά αν στη-
ριχτούν φυσικά σε τεχνολογίες P2P.

Πώς αντιλαμβάνεται ο κόσμος έργα 
όπως το Big Plot;
Μέχρι τώρα πάρα πολλά άτομα από όλο 
τον κόσμο έχουν συμμετάσχει, διαδρώ-
ντας με τους χαρακτήρες. Η ιστορία είναι 
ακόμα υπό εξέλιξη. Οι περισσότεροι 
πάντως δεν φαίνεται να έχουν κάποιο 
ειδικό ενδιαφέρον για την πολιτική ή 
τα δίκτυα. Πολλοί είναι gamers ή απλά 
άτομα που χρησιμοποιούν τα κοινωνικά 
μέσα. Και αυτό είναι καλό, γιατί ακριβώς 
αυτό ήθελα: να λειτουργήσει το project 
σαν αόρατο θέατρο, που τελικά να κάνει 
τους συμμετέχοντες να σκεφτούν για τις 
αντιλήψεις και τις συμπεριφορές τους. 

Paolo Cirio
The Big Plot 

www.thebigplot.net το “The Big Plot” θα 
παρουσιαστεί μεταξύ άλλων στην online 
έκθεση “Tag Ties & Affective Spies”, 
που θα φιλοξενήσει το εθνικό Μουσείο 
Σύγχρονης τέχνης από τις 18 Μαρτίου 
έως τις 31 Αυγούστου 2009.

www.emst.gr



40 ARCHITECTURE του Ανδρέα Αγγελιδάκη

κτονικής πραγματικότητας αν με κάποιο 
μαγικό τρόπο όλες αυτές οι ιδέες του 
Ζενέτου είχαν πιάσει τόπο, και κάπως ο 
τόπος είχε επηρεαστεί από αυτές. Και για 
παράδειγμα, οι δεκάδες υπουργοί που 
έχουν περάσει και έχουν εγκρίνει άπειρα 
απαίσια σoμόν-μπεζ κουτιά υπαλλήλων 
για γραφεία των υπουργείων τους, αν όλοι 
αυτοί είχαν έστω και το ελάχιστο όραμα, 
πως θα μπορούσε να υπάρχει έστω και ένα 
συγκλονιστικό κτήριο στην Ελλάδα και 
να μην αναγκάζομαι για πολλοστή φορά 
να καταφεύγω στο φάντασμα του Ζενέτου 
ή τα λιγοστά εναπομείναντα κτήρια των 
Κωνσταντινίδη, Κραντονέλλη, Βαλσαμάκη, 
Δεσποτόπουλου, Δεκαβάλλα και όλων των 
υπολοίπων μοντερνιστών, σαν παραδείγ-
ματα ενός οράματος που εξατμίστηκε και 
στη θέση του ήρθε η ατελείωτη μετριότητα.

Όποτε δεν ξέρω τι να γράψω γι’ αυτήν τη στήλη, κοιτώ να δω τι είχα βάλει 
στο blog μπας και ταιριάζει κάτι… και αυτή τη φορά αυτό το κάτι είναι 
το παμπάλαιο βιβλίο για τον Τάκη Ζενέτο, «1926-1977». Άραγε ταιριάζει 
να γράψουμε μία ακόμα φορά για το Ζενέτο; Και τόσα που έχουν γραφτεί 
κατά καιρούς, βγήκε τίποτα; Και γιατί δεν υπάρχει μια σωστή μονογραφία 
αφιερωμένη στα έργα του Ζενέτου; Και είναι τυχαίο ότι ο πιο ενδιαφέρων 
Έλληνας αρχιτέκτονας του 20ου αιώνα αυτοκτόνησε, απ’ ό,τι λέγεται λόγω 
των μεγάλων οικονομικών εκκρεμοτήτων του γραφείου του;P
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Τόσα πολλά ερωτήματα και πώς να τα απαντήσει μια ταπεινή στήλη; 
Και αν προσθέσουμε και το τεράστιο ερώτημα για την κατάσταση της 
ελληνικής αρχιτεκτονικής σήμερα, εδώ είναι μάλλον που η στήλη 
σηκώνει τα χέρια ψηλά.
Το βιβλίο του Ζενέτου, εκδόσεις Αρχιτεκτονικά Θέματα 1978, νόμιζα 
για πολλά χρόνια ότι το είχα χάσει, και φυσικά δεν υπάρχει πια στο 
εμπόριο. Το ανακάλυψα όμως τυχαία κρυμμένο πίσω από κάτι άσχετα 
βιβλία, μάλλον τρομαγμένο από τις άπειρες μετακομίσεις. Μαζί με 
την έκδοση «Ψηφιακά Οράματα και Αρχιτεκτονική», εκδόσεις Libro 
-επ. E. Καλαφάτη & Δ. Παπαλεξόπουλου, αποτελούν τα δυο μόνα 
σχετικά βιβλία.  Μερικοί από τους λόγους που θα έπρεπε να υπάρ-
χουν άπειρες εκδόσεις για το Ζενέτο είναι:

το 1952 μελέτησε την πιθανότητα μιας «ηλεκτρονικής 
Πολεοδομίας» μιας πόλης όπου οι κάτοικοι δεν εξαρτώνται 
από τα δίκτυα μετακίνησης, όπως δρόμοι κ.λπ, αλλά 
εργάζονται από το σπίτι και μεταφέρουν την εργασία τους 
μέσω ηλεκτρονικών δικτύων. Σας θυμίζει κάτι μήπως; 

όταν σχεδίαζε το Γυμνάσιο στον Άγιο δημήτριο, γνωστό και 
ως «στρογγυλό», αφιέρωσε 2 χρόνια (ίσως) όπου ταξιδέψε 
και μελέτησε διάφορα εκπαιδευτικά συστήματα. Στη 
συνέχεια σχεδίασε ένα σχολείο, το οποίο λειτουργούσε με 
ένα κεντρικό σύστημα πληροφοριών, ο κάθε μαθητής είχε 
τον προσωπικό του υπολογιστή και το μάθημα μεταδιδόταν 
στο δίκτυο του σχολείου κι έπειτα αποθηκευόταν σε μια 
κεντρική database, από όπου ήταν προσβάσιμο από όλους. 
Σας θυμίζει κάτι; ίντερνετ; Blog; Myspace; βέβαια ο Ζενέτος 
τα σκέφτηκε αυτά το 1969, που δεν υπήρχε ούτε καν η ιδέα 
του προσωπικού υπολογιστή…

το 1966, σχεδιάζοντας ένα ρυθμιστικό σχέδιο για τον 
Πλακιά της Κρήτης, πρότεινε μια ξενοδοχειακή μονάδα 
που λειτουργούσε σαν αντιανεμικό χωροδικτύωμα από 
ανεμογεννήτριες, το οποίο προστάτευε το φαράγγι του 
Κότσυφα από τους δυνατούς ανέμους ενώ παράλληλα 
παρήγαγε και την ενέργεια που κατανάλωνε. Σας θυμίζει 
κάτι; Οικολογία και αρχιτεκτονική, ένα από τα τρέχοντα 
ζητήματα της εποχής μας κ.λπ. κ.λπ.

το 1961 κατασκεύασε μονοκατοικία στη Γλυφάδα, σαν μια 
αναδιπλουμένη επιφάνεια που με μια κίνηση μετατρέπεται 
από πάτωμα σε ταβάνι και στηρίζεται ανάλαφρα πάνω σε 
κολόνες-ογκόλιθους που ο Ζενέτος αποκαλούσε ντολμέν. 
Ένα πρωτόγονο διαστημικό σπίτι, την εποχή που οι 
περισσότεροι της γενιάς του προσπαθούν να αναπαράγουν 
κομψότητες του μοντερνισμού.

Τα παραδείγματα για το Ζενέτο είναι άπειρα, και φυσικά υπάρχουν 
πολλοί  που είναι πολύ καλυτέρα ενημερωμένοι πάνω στο θέμα από 
μένα. Αλλά σκέφτομαι ποια θα ήταν η εξέλιξη της ελληνικής αρχιτε-
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άλλη. Τα δίδυμα είναι ψηλά και κοκαλι-
άρικα, με μαύρα κολλημένα μαλλιά και 
λιγδιάρικες ριγέ πιτζάμες με κουμπιά στα 
οπίσθια για να ξεμπερδεύουν γρήγορα με 
τα κακά τους. Κάθε τους κίνηση είναι κα-
ταστροφική και μελετημένη με την ύψιστη 
σοβαρότητα. Τα «Σπάνια Ζώα» ήταν το τε-
λευταίο αριστούργημα που διάβασα όπου 
τα παιδιά του Βελζεβούλ κάνουν εμπόριο 
εξωτικών ζώων. Έχουν απαγάγει όλα 
τα κατοικίδια της πόλης τους, τα έχουν 
στολίσει με χρυσόσκονες και γιρλάντες 
και τα πουλάνε ως εξωτικά.
Μεγαλειώδης ανακάλυψη ήταν για μένα 
μια γαλλική σειρά των εκδόσεων diantre! 
(www.diantre.fr), με αμέτρητους κανιβα-
λικούς χαρακτήρες. Εγώ δάκρυσα με την 
ιστορία του «Κοριτσιού με τα έξι χέρια» 
(La fille � six bras). Ένα κορίτσι με έξι 
χέρια μένει σε ένα στοιχειωμένο δάσος 
και κάνει παρέα με τέρατα και φαντάσμα-
τα, αλλά καθόλου ευχαριστημένη δεν 
είναι με αυτό. Όπως επίσης, δεν είναι 
καθόλου ευχαριστημένη με τα μαλλιά της 
που αλλάζουν συνεχώς σχήμα και μέσα 
τους μπαινοβγαίνουν αράχνες και πουλιά. 
Και με το δέρμα της που κάθε δυο μέρες 
γίνεται διάφανο και οι άνθρωποι την 
περνάνε για σκελετό και φεύγουν. Το κο-
ρίτσι αποφασίζει ότι το μόνο που μπορεί 
να κάνει για να γίνει κανονική είναι να 
κόψει ό,τι χέρι τής περισσεύει. Στο τέλος, 
από κεκτημένη ταχύτητα κοψίματος μένει 
με ένα χέρι. Αλλά είναι πασίχαρη γιατί 
καταλαβαίνει ότι πάντα, τελικά, θα είναι 
ιδιαίτερη και μοναδική.
Για τους πιο mainstream του είδους υπάρ-
χει και η commercial star, «Emily, the 
strange», που παρά τα χιλιάδες μπλοκά-
κια, T-shirts και αξεσουάρ που κυκλοφο-
ρούν με την conceptual minimal φιγούρα 
της παραμένει συμπαθής και black και ένα 
αντιcool εφηβικό είδωλο, το οποίο έχει 
εμπνεύσει τους Marc Jacobs, Valentino 
και Jean Paul Gaultier, but “she doesn’t 
really care”, ενώ στο τελευταίο της κόμικ 
συμμετέχει και ο τραγουδιστής των My 
Chemical Romance, Gerard Way.

Δεν ξέρω αν πρόκειται για ένα αμιγώς λογοτεχνικό είδος με πρόδρο-
μους, επιρροές, κλασικούς αντιπροσώπους κτλ, αλλά ξέρω σίγουρα 
ότι υπάρχουν κάποια υποχθόνια βιβλιαράκια με σκιτσαρισμένες ιστο-
ρίες –μεταξύ κόμικ και διηγήματος- μετεφηβικού παραληρήματος και 
εμμονών που τις ενσαρκώνουν έξοχα μικρά spooky φρικιά. Με το που 
φτάνεις στο τέλος θέλεις άλλο λίγο και αρχίζεις να φυλλομετράς μη 
σου τελειώσουν οι σελίδες και χαθεί το νέο σου παιχνίδι. Ξυπνά μέσα 
σου η παιδική καφρίλα και είσαι έτοιμος να κανιβαλίσεις τη μπουγάδα 
τής απέναντι, να σοδομίσεις επί της αδερφής σου και να τσουρομαδί-
σεις με σφεντόνα όποιο έρμο περιστέρι βγει στο διάβα σου.
Πρώτος στη λίστα της freak-literature έρχεται ο mastermind του 
είδους Τim Burton, με «Τον Μελαγχολικό Θάνατο του Στρειδάκη» 
(εκδ. Οξύ). Μια ρομαντική ελεγεία βρώμικης ποίησης με τους πιο 
cool κατατρεγμένους πρωταγωνιστές: Ρούλης, ο τοξικούλης (Το πιο 
καλό παιχνίδι του / μια λακ για τα μαλλιά / όλη τη μέρα ψέκαζε 
/ δεν έβγαζε μιλιά), Η Πολυματούσα, Το Μουμιάκι (Δεν ήταν ροζ 
και απαλό / κανονικό παιδάκι / Ήτανε κούφιο και ξερό / κανονι-
κό μουμιάκι), η Λόλα (Για να μη μας μηνύσουν / θα την πούμε 
απλώς Λόλα / ή εκείνο το κορίτσι / που σνιφάρει τόνους κόλλα), 
ο Απανθρακάκης κι αλλοι φοβεροί. Κάθε ποιηματάκι συνοδεύεται 
από το αντίστοιχο σκίτσο του και καθιστούν το βιβλίο φετίχ για τους 
κολλημένους λάτρεις μικρών, ανούσιων πραγμάτων που απλά το 
θες έτσι για να το ‘χεις κάπου στο δωμάτιο.
Δεύτερη σε εθισμό έρχεται η σειρά «Έντγκαρ & Έλεν» του Τσαρλς 
Όγκντεν (εκδ. Ελληνικά Γράμματα). Οι περιπέτειες των δίδυμων 
κωλόπαιδων είναι απλά η μία πιο φριχτή και ιδιοφυής από την 

Το Φεστιβάλ Comics που παλαιότερα 
λεγόταν «Φεστιβάλ της Βαβέλ», κατάφε-
ρε να γίνει τελικά και φέτος από τις 22 
έως τις 25 Ιανουαρίου. Παρά τον μεγάλο 
προϋπολογισμό του (150.000 ευρώ) 
ήταν αρκετά φτωχό, τόσο σε μεγάλους 
καλεσμένους (μόνο ο νεαρός Μεξικάνος 
σχεδιαστής Betteo ήρθε, και αυτός ήταν 
καλεσμένος σε συνεργασία με τη Μεξικά-
νικη Πρεσβεία), όσο και σε θέμα διορ-
γάνωσης: καθόλου μετάφραση στα ξένα 
comics που εκτίθονταν, έλλειψη πρωτό-
τυπων έργων σε αρκετά τμήματα (πολλά 
τυπώματα έργων σε καμβά, παρμένα από 
το internet, το pixel της χαμηλής ανά-
λυσης έβγαζε μάτι), ελάχιστες συναυλίες 
από ονόματα που δεν τα ήξεραν ούτε και 
οι πιο ψαγμένοι μουσικόφιλοι κ.λπ.
Εντυπωσιακά τα έργα των Ρώσων και Ου-
κρανών, μεγάλη απογοήτευση η έκθεση 
του Λέανδρου, ενδιαφέροντα τα Λιβανέζι-
κα comics και αυτά της Zeina Abirached, 

όπως και τα comics και οι εικονογραφήσεις του Betteo. Για ακόμα 
μια φορά το δυνατό χαρτί του φεστιβάλ ήταν οι (δωρεάν) συμμε-
τοχές των Ελλήνων δημιουργών (33 στο σύνολο) στην κεντρική 
έκθεση του χώρου, με θέμα τον αριθμό «13». 
Φυσικά και οι νέες εκδόσεις από comic-albums και fanzines ήταν 
εδώ. Μερικές από αυτές είναι και οι ακόλουθες: «Με Μεγάλωσαν 
Σκυλιά» του Λέανδρου (εκδ. babelart –όχι εκδόσεις Βαβέλ, άλλη 
εταιρεία είναι αυτή), «manifesto #2» του Ηλία Κυριαζή (εκδ. Τεγό-
πουλος, εκτενής αναφορά σε επόμενο Velvet), «Εκτός Θέματος» του 
Helm (αυτοέκδοση, πολύ δυνατό comic-συλλογή μικρών του ιστο-
ριών), «Common Comics #4» του Παναγιώτη Πανταζή (εκδ. giganto 
books, κατεβάστε το soundtrack του comic από το επίσημο site 
του Παναγιώτη www.postnoise.com), «Krak Komiks #3» του Τάσου 
Μαραγκού (εκδ. giganto), «Πισχαζόν» (fanzine), «Μ.Α.Σ.Α.Σ.#1» 
του Τζίμη (fanzine) και τέλος 2 ποιητικές συλλογές-ανέκδοτα που 
επιμελήθηκε ο Τάσος –«Σπιφ και Σπαφ»- Ζαφειριάδης. 

Μία μέρα πριν την επίσημη έναρξη του φεστιβάλ, ο Γιώργος Σιούνας (συν-εκδότης της Βαβέλ με τη Νίκη Τζούδα, 
σχεδόν όλα τα χρόνια της ιστορίας του περιοδικού και του φεστιβάλ) έγραψε στο indymedia ένα κείμενο «κατηγο-
ρώ» για τη διοργάνωση του Διεθνούς Φεστιβάλ Comics, που έσκασε σαν βόμβα στον χώρο των ελληνικών comics 
(και όχι μόνο). Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο εμείς (ούτε γνωρίζουμε τι από όλα αυτά που αναφέρονται είναι 
ψέματα ή αλήθεια), πέρα από το ότι αξίζει να διαβάσετε το εν λόγω κείμενο και τη συνέχεια της όλης ιστορίας (μια 
και αυτή εξελίσσεται καθημερινά στο Διαδίκτυο).

Περισσότερα στο > http://festivalbabel.blogspot.com/ (ή κάντε Google-search τις λέξεις: Γιώργος Σιούνας, indymedia, κείμενο, 
βαβέλ-και κάπου θα το πετύχετε).

13O ΔιεθνEσ ΦεσΤιβAλ COMICS: ΤΑ πΑρΑλειπOΜενΑ!

42 BOOK της Άννας Μαρτίνου

Little freaky heroes 13O ΔιεθνEσ ΦεσΤιβAλ COMICS
ήμασταν και εμείς εκεί!

COMICS 43του Τάσου Παπαϊωάννου



44 FORKS AND KNIVES FOOD

HealtHy “take away” 
or Fancy “sandwich day”?

των Γιάννη Τσιούλη & Φώτη Βαλλάτου

Chivito de Leo
• Faux Fillet
• Ζαμπόν
• τυρί Fondue
• Αυγό μάτι
• Πιπεριά
• ελιές
• Μαρούλι
• Ρίγανη

Playlist της συνταγής:
• Inspector Tapehead - A Fillet Of Bozo
• Curry and Coco – Smoke
• Deadmau5 vs Jelo - The Reward is Cheese
• Dandi Wind – Cocoon
• A.R. Rahman – Dreams on Fire

Κάποτε τα delivery στην Ελλάδα περιορίζονταν στον μαγικό συνδυασμό πίτσα-
σουβλάκι-μακαρονάδα. Μετά άνοιξαν δειλά τα πρώτα κινέζικα, που άλλαξαν λίγο 
τις διατροφικές συνήθειες της ελληνικής οικογένειας και έμαθαν και στις θείες 
τι θα πει won-ton, για να ακολουθήσουν κάποια caf�s και εστιατόρια που πήραν 
μηχανάκια και διένειμαν μεσογειακή κουζίνα και λίγο πιο «ψαγμένα» ιταλικά 
πιάτα. Για μένα τα delivery ήταν πάντα εκνευριστικά. Κατ’ αρχήν μού φαίνεται 
αδιανόητο να φας από ένα μαγαζί που δεν το έχεις δει (ακόμα και στο στρατό 
ξέρεις το μάγειρα), κατά δεύτερον το μενού τους είναι άλλοτε μικρό και προβλέ-
ψιμο και άλλοτε τεράστιο και πολυσυλλεκτικό (ποιος μπορεί να φτιάχνει το ίδιο 
καλά κοντοσούβλι και ρολά μάκι;) και κατά τρίτον δεν έχουν σχεδόν ποτέ στα-
θερότητα στην ποιότητά τους. Βέβαια για εμάς (τους τυχερούς) που δουλεύουμε 
στο κέντρο υπήρχαν πάντα (καλές) εναλλακτικές, αλλά ποτέ μια τόσο εξαιρετική, 
όσο είναι ένα σχετικά καινούργιο μαγαζί που βρίσκεται χωμένο σε μια στοά στην 
Ξενοφώντος (Σύνταγμα area) και πήρε το όνομά του από ένα θεραπευτικό βότανο 
της ελληνικής φύσης, τον «μελίλωτο». Ένα εξαιρετικό εστιατόριο ελληνικής σπι-
τικής κουζίνας, που με βάση έναν κατάλογο που αποτελείται (μεταξύ άλλων) από 
θεϊκές πίτες (π.χ. ρυζόπιτα Μακεδονίας), «πατάτες της γιαγιάς» (τηγανισμένες με 
τη φλούδα και περιλουσμένες με θυμάρι), τυροσαλάτα με κοπανιστή Αμοργού, 
εκπληκτικές σαλάτες (δοκιμάστε αυτή με τις φακές), «χτίζει» το μενού του με 
μαγειρευτά που αλλάζουν κάθε μέρα. Στα highlights οι σούπες (top αυτή με την 
κολοκύθα, τζίντζερ, πατάτα και γάλα καρύδας), το χοιρινό σνίτσελ με σπιτική 
μαγιονέζα, ο κόκορας στιφάδο, τα μπουτάκια κοτόπουλο με μουστάρδα και μαύρη 
μπύρα, τα σμυρνέικα σουτζουκάκια και η πανσέτα σχάρας με γλάσο μελιού, κίτρο 
και αρωματικά πιπέρια. Κι άμα λάχει, φτιάχνει και ένα κορυφαίο κοκορέτσι.
Και όπως ο Μελίλωτος δημιουργεί το τέλειο delivery φαγητό, μπορείτε κι εσείς 
να φτιάξετε σπίτι το τέλειο sandwich που θα τρώγατε έξω. Το όνομα αυτού: 
chivito de leo. Παίρνετε μια χοντρή μπαγκέτα και την κόβετε στα δύο. Ψήνετε 
στην τοστιέρα σας το ζαμπόν, το αυγό μάτι και το faux fillet. Όλα ελαφρά μέχρι 
να ροδίσουν και να αναδειχτεί η μυρωδιά τους. Ανοίγετε τη μπαγκέτα και προ-
σθέτετε όλα όσα έχετε ψήσει. Μετά προσθέτετε τις πιπεριές, τις ελιές, το μαρούλι 
και τη ρίγανη. Το μυστικό του chivito είναι στο τυρί fondue. Αν δεν έχετε τα 
σύνεργα για να κάνετε κανονικό fondue, δοκιμάστε να ζεστάνετε μαζί λίγο γραβι-
έρα και emmental, μαζί με λίγο γάλα, σκόρδο, αλεύρι και κρασί, για να δημιορ-
γήσετε το λεγόμενο Fondue Neuch�teloise. Το τυρί πρέπει να είναι το κυρίαρχο 
συστατικό. Περιχύστε το στο chivito και σερβίρετέ το με πατάτες τηγανητές. Αυτές 
μπορεί να είναι και προτηγανισμένες, για να έχει το πιάτο σας ακόμα την αίσθηση 
του ανθυγιεινού. Πιείτε λίγο σαγκρία και καλή όρεξη.

Μελίλωτος. ξενοφώντος 15α , Σύνταγμα. τηλ: 210 3222458
Ώρες διανομής: 12:00-19:00 (δευτέρα-Παρασκευή)

Η Χαρα του Λαου, ο Μαραντονα 
των ΚαρπαθΙων, το ΚτΗνος Κ.ο.Κ.

του Αντρέα Κίκηρα FOOTBALL IS LIFE 45

Στο προηγούμενο Velvet αναφερθήκαμε στον καλλιτέχνη της μπάλας 
Αλεσάντρο Ντελ Πιέρο-«Πιντουρίκιο», και ίσως αξίζει να σταθούμε 
λιγάκι στην ιστορία με τα παρατσούκλια των παικτών, μια συνήθεια 
που ακολουθεί την τελετουργική φύση όχι μόνο του ποδοσφαίρου, 
αλλά και του αθλητισμού και οποιασδήποτε «κοινότητας» γενι-
κότερα. Πέρα από διακριτικό σήμα, το υποκοριστικό για καθέναν 
που το αποκτά σημαίνει επιβεβαίωση, συναισθηματικό βάθος και 
ενισχυμένους δεσμούς μέσα σ’ ένα δεδομένο σύνολο, μια αναγκαία 
συλλογική διαδικασία αυτο-προσδιορισμού, προκειμένου και το ίδιο 
το γκρουπ των μυστών να συντηρεί την ταυτότητά του. 
Η ιδέα για τον «Πιντουρίκιο» Ντελ Πιέρο ανήκε στον ιστορικό καβα-
λιέρε της Φίατ και της Γιουβέντους Τζιάνι Ανιέλι, ο οποίος παραλλή-
λισε δύο Αναγεννησιακούς ζωγράφους, τον Περουτζίνο και το μαθητή 
του Πιντουρίκιο, αντίστοιχα με τον –τότε- οδεύοντα προς το Θιβέτ 
Ρομπέρτο Μπάτζιο και τον –τότε- ανερχόμενο Ντελ Πιέρο. Σαν να λέμε 
δηλαδή ότι ο Κόκκαλης κάποια στιγμή θα χαρακτήριζε τον Δεληκάρη 
Νικηφόρο Λύτρα και τον Τζόρτζεβιτς Νικόλαο Γύζη, ή ο Πατέρας τον 
Σαραβάκο Λεωνίδα Δρόση και τον Νίνη Γιαννούλη Χαλεπά...
Κι αν ο Ανιέλι πιστώνεται με ένα από τα ευφυέστερα σύγχρονα 
παρατσούκλια, εκείνα που παραμένουν μέχρι και σήμερα πιο χτυπητά 
προέρχονται από τη μη- τηλεοπτική εποχή των 50s-60s: η «Μαύρη 
Αράχνη» (ο απροσπέλαστος Σοβιετικός τερματοφύλακας Λεβ Γιασίν, 
με την ολόμαυρη στολή), ο «Καλπάζων Συνταγματάρχης» (μολονότι 
επιρρεπής από τότε στην κοιλίτσα, το μεγάλο 10άρι της Ουγγαρίας και 
της Ρεάλ Μαδρίτης Φέρεντς Πούσκας), η «Χαρά του Λαού» (καταπλη-
κτικό προσωνύμιο για την υποτιμημένη φιγούρα του Γκαρίντσα, του 
πιο τρελού ντριμπλέρ όλων των εποχών), το «Ξανθό Βέλος» (για τον 
πρώτο Λατινοαμερικανό που μάγεψε τους Ευρωπαίους, τον Αργεντίνο 
Αλφρέδο Ντι Στέφανο), ο «Μαύρος Πάνθηρας» (σύμφυτο με την ορμή, 
την αφάνα και το πολιτικό-κοινωνικό κλίμα της εποχής το παρατσούκλι 
του Μοζαμβικανο-Πορτογάλου μαέστρου Εουσέμπιο), όλα τους προσω-
νύμια που έμοιαζαν με τίτλους ταινιών επικών διαστάσεων. 
Κι αν στο, βαρετό ως χαρακτήρα, Πελέ αποδόθηκε το εξίσου βαρετό 
O Rei (Ο Βασιλιάς), ενώ στον Μαραντόνα –που επιχείρησαν να του 
κολλήσουν χιλιαδυό- κυριαρχεί μέχρι σήμερα το πρώιμο Pibe D’ Oro 
(Το Χρυσό Παιδί), τα δυο τους αυτά τοτέμ χάρισαν προσωνύμια σε ανά 
τον κόσμο ημίθεους. Έτσι, έχουν υπάρξει δύο «Λευκοί Πελέ» (και οι 
δύο Βραζιλιάνοι, ο λίγο νεότερος του αυθεντικού Τοστάο και ο αρκετά 
κατοπινότερος Ζίκο), όπως και δύο «Πελέ της Αφρικής» (ο Γκανέζος 
διάττων αστέρας των 90s Νίι Λάμπτεϊ και ο σύγχρονος Αγκολέζος Πέντρο 
Μανουέλ Μαντόρας, που κι αυτός δεν φτουράει), ενώ οι διάφοροι 
«Μαραντόνα» βρέθηκαν διάσπαρτοι, από εκείνον «των Καρπαθίων» -και 
grande παίχτη- Γκεόργκι Χάτζι, τον «της Αλβανίας» Έντβιν Μουράτι (εξ-
τρίμ ο παραλληλισμός), μέχρι τον «της Ερήμου» Σαουδάραβα ζογκλέρ 
Σαΐντ Αλ-Οβαϊράν και τον «της Ασίας» σύγχρονο Ιρανό Αλί Καριμί. 

Οι Λατίνοι γενικά πρωτοστατούν και σε 
σύγχρονα παρατσούκλια, ειδικά μάλιστα 
τους αρέσει να παραλληλίζουν τους 
παίκτες με διάφορα ζωντανά. Απ’ αυτά 
ξεχωρίζουν τα γενικά και εύγλωττα 
“Animal” για τον Εντμούντο-είχε μόνιμα 
τα νεύρα του- και “Bestia” («Κτήνος») 
για τον «μονομπλόκ» φορ Ζούλιο 
Μπαπτίστα, το «Γαϊδουράκι» (“Burrito”) 
Αριέλ Ορτέγα, ο «Γύπας» (“Buitre”) 
Εμίλιο Μπουντραγένιο, το «Κουνελάκι» 
(“Conejito”) Χαβιέ Σαβιόλα κ.ά. Συμπα-
θητικά τετράποδα έχουν ταιριάξει εύστο-
χα και με τους Τόνι Άνταμς («γάιδαρος», 
μάλλον λόγω υπομονής, ατσαλοσύνης 
και αργοσύνης, όχι λόγω οκνηρίας) και 
Έντγκαρ Ντάβιντς («Πίτμπουλ», εντελώς 
αντιπροσωπευτικό). Ανάμεσα στα περί-
εργα εύηχα μπορεί κανείς να επισημάνει 
τα “El Loco” («Ο Τρελός») για τον Αργε-
ντίνο αναξιόπιστο φορ Μάρτιν Παλέρμο, 
“Bruja” και “Brujita” («Μάγισσα» και 
«Μαγισσούλα», για πατέρα και γιο Βερόν 
αντίστοιχα), όπως και το “El Diablo”, για 
την πραγματικά παρανοϊκή φιγούρα τού 
Μάρκο Ετσεβερί, Βολιβιανού 10αριού 
των 80s-90s. Τέλος, απόλυτα πετυχη-
μένο πρέπει να θεωρείται το “Psycho” 
για τον Στιούαρτ Πιρς, τον πιο punk 
ποδοσφαιριστή μέχρι τούδε, όπως και 
το «Πίτερ Παν» για τον Αντόνιο Κασάνο, 
τον ξανθομπάμπουρα Ιταλό που όσο 
μεγαλώνει τόσο πιο κουτός δείχνει. 
Δεν μένει χώρος για ν’ αναφερθούμε και 
στην αρκετά πλούσια ελληνική παράδο-
ση, από τον «Ήρωα του Τάμπερε» μέχρι 
τον «Μέσι των Φτωχών», επιφυλασσό-
μαστε όμως... 
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EGO
ΔΗΜΗΤρΗσ ΓεΩρΓΑΚοποΥλοσ @ CHEAPART

η εγκατάσταση EGO αποτελείται από τρία όργανα 
ψευδαισθήσεων που το καθένα τους ορίζει ένα κλειστό 
σύστημα. Σκοπός τους είναι πρώτα να σε τοποθετήσουν σε 
μια παράδοξη θέση έκθετο στα μάτια των υπολοίπων, κατόπιν 
να σου διοχετεύσουν ύπουλα μια σειρά ανεπιθύμητων 
συνειρμών σε σχέση με την έμπνευση, την εξουσία, το θάνατο 
και τέλος να σε φέρουν αντιμέτωπο με τον εαυτό σου. η 
μορφή των οργάνων αυτών χωρίς την παρουσία εκείνου που 
τα χρησιμοποιεί –που είναι ο θεατής, δηλαδή το υποκείμενο 
«εΓω»– μπορούν να ειδωθούν μόνο φετιχιστικά, όπως 

βλέπουμε τα όργανα ενός γυμναστηρίου ή τα όργανα βασανιστηρίων σε ένα μουσείο.

διάρκεια: μέχρι 11 Απριλίου 2009
Ώρες: δευ.–Παρ. 15.00-21.00, Σάβ. 12:00-16:00

Cheapart
θεμιστοκλέους & Α. Μεταξά 25, Πλ. εξαρχείων, τηλ/φαξ: 210 3817517
www.cheapart.gr, info@cheapart.gr

ΔΗΜHΤρΗσ πΑπΑΔΗΜΗΤρIοΥ - 
“AνθρΩποι σΤΗν πOλΗ”

Το caf�-bar μαγκαζέ φιλοξενεί έργα του Δημήτρη Παπαδημη-
τρίου σε μια νέα ατομική έκθεση μεικτών μέσων. Οι σύγχρονες 
κοινωνικές αξίες και η διείσδυση της ψηφιακής τεχνολογίας στην 
καθημερινότητα των ανθρώπων της πόλης αποτελούν δομικούς 
λίθους έμπνευσης. Η έκθεση συντονίζεται με τον θεματικό άξονα 
των εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν το 2009, ερευνώ-
ντας και ενσωματώνοντας τις σύγχρονες δομές του αστικού βίου. 

Μέχρι 31/3
μαγκαζέ, Αιόλου 33, Μοναστηράκι
τηλ. 210 3243740
www.magaze.gr 
contact artist: dimpap03@yahoo.gr
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NIXON HEADPHONES
η Nixon εφαρμόζει την ίδια πρωτοποριακή αισθητική 
του σχεδίου και λειτουργίας των ρολογιών της και στα 
ακουστικά. τρομερός καθαρός ήχος, απόλυτη εφαρμογή, 
δερμάτινη επένδυση και ελαφρύς μεταλλικός σκελετός, 
είναι τα κύρια χαρακτηριστικά που διακατέχουν τη σειρά 
ακουστικών της NIXON. το Master Blaster, «η ναυαρχίδα 
του στόλου», αποτελεί ένα κόσμημα πολυτέλειας! 
Ακολουθούν τα: Nomadic, The Wire 10mm, The Wire 8mm 
και The Wire Mic iPhone. όλα τα μοντέλα των ακουστικών 
της NIXON βγαίνουν σε μια σειρά από διάφορα χρώματα!!

MATHEW SAWyER 
AND THE GHOSTS
A gift from Stolen Recordings
“Floods lose rings” EP
Οι Mathew Sawyer and the Ghosts, 
μία από τις πιο γνωστές μπάντες της 
λονδρέζικης δισκογραφικής Stolen Re-
cordings, θα εμφανιστούν στο φετινό 
VELVET Festival. Κατά τη διάρκεια 
του festival θα μπορεί κάποιος να 
αποκτήσει το EP, “Floods lose rings”. 
H μπάντα έχει δημιουργήσει την 
κυκλοφορία αυτή αποκλειστικά για 
το festival του VELVET. τα 30 EPs 
είναι όλα χειροποίητα και καθένα 
έχει ξεχωριστό artwork. Στο tracklist 
περιλαμβάνονται 3 νέα τραγούδια και 
ένα παλιότερο, σ’ έναν προπομπό του 
νέου δίσκου των Mathew Sawyer and 
the Ghosts, που θα κυκλοφορήσει 
σύντομα. φρέσκο punky folk από μια 
ανερχόμενη μπάντα της Μεγάλης 
βρετανίας. Απλά συλλεκτικό!

www.mathewsawyer.co.uk
www.stolenrecordings.co.uk

ονειροπΑΓίΔΑ LIVE @ GAGARIN 205
Ένα συγκρότημα που έχει γράψει τη δική του ιστο-
ρία στην εναλλακτική σκηνή επιστρέφει. Κανείς 
δεν ξεχνά την ιστορική βραδιά του 1997, όταν 
οι Ονειροπαγίδα άνοιξαν τη συναυλία των Yo La 
Tengo στο AN. Μετά από εκείνη τη βραδιά, ακο-
λούθησε μια μεγάλη πορεία με live δίπλα σε με-
γάλα ονόματα της διεθνούς σκηνής, όπως οι Blur 
και οι Garbage. 8 χρόνια μετά την τελευταία τους 

δισκογραφική δουλειά, οι Ονειροπαγίδα επιστρέφουν με νέο υλικό και νέα κυκλοφορία 
στα σκαριά. Η Παυλίνα, ο Χρήστος Λ, ο Νίκος, ο Στέλιος και ο Χρήστος Β, θα δώσουν 
ραντεβού στη σκηνή του Gagarin στις 20 Μαρτίου για μία, μοναδική και αναδρομική σε 
όλο τους το υλικό συναυλία. Οι ίδιοι υπόσχονται ότι θα είναι καλύτεροι από ποτέ.

Παρασκευή, 20 Μαρτίου 
Doors open: 21.00. τιμή εισιτηρίου: 15 €
Gagarin 205, Λιοσίων 205

BOOKING σΤο βιβλιο 
Στην έκθεση-παρέμβαση στο 
βιβλιοδετείο των ευαγγελίας 
Μπίζα και βασιλικής βλάχου στα 
εξάρχεια, οι καλλιτέχνες εκκινούν 
από την απαιτητική διαδικασία της 
βιβλιοδεσίας, την έννοια του βιβλίου 
και τη γραφή για την παραγωγή 
ευαίσθητων έργων. Άξονες, 
καθρεφτίσματα, πλέγματα σε χαρτί, 
φωτογραφίες με γιρλάντες ονομάτων 
σε ροή, επιφάνειες διάτρητες από 
άδηλη γραφή ονείρων, επεμβάσεις σε 
βιβλία με κοψίματα, διαστρωματώσεις, 
βιβλιοδετικές προτάσεις, κρυφτό 
ανάμεσα στις υφές των υλικών και στο 
φως. Παράλληλα με τις παρεμβάσεις 
μέσα στο χώρο του βιβλιοδετείου 
η έκθεση ολοκληρώνεται με τον 
ομώνυμο ειδικό συλλεκτικό κατάλογο 
στον περιορισμένο αριθμό των 50 
βιβλίων, με υπογεγραμμένα και 
αριθμημένα έργα των καλλιτεχνών 
που συμμετέχουν στην έκθεση, σε 
άμεσο διάλογο με τα έργα μέσα στο 
χώρο του βιβλιοδετείου. 
Συμμετέχουν οι: 
βλάχου βασιλική, Γκαβαϊσέ βάσω,  
Γκέκα Πέννυ, Μπίζα ευαγγελία, 
Οικονομοπούλου Μαρία, Παπακων-
σταντίνου νίνα, τσεριώνης Γιώργος

επιμέλεια έκθεσης: Μαρία Α. Αγγελή  
διάρκεια έκθεσης: μέχρι 28 Μαρτίου 2009 
Ώρες και ημέρες: Πέμ., Παρ.: 12:00-19:00, 
Σάβ.: 10:00-14:00 

Καλλιδρομίου 81-83, εξάρχεια 
Πληροφορίες: 210 8254800, 210 5616300

FOX FAIR RETURNS
Tα εναλλακτικά bazaar FOX FAIR, που με αφετηρία τον περασμένο 
Νοέμβριο ξεκίνησαν να παρουσιάζουν τα προϊόντα ταλαντούχων 
σχεδιαστών και καταξιωμένων εταιρειών κάθε Σάββατο στο Bacaro, 
επιστρέφουν από τις 14 Μαρτίου! Προσπαθώντας να διευρύνουν 
τόσο την ποικιλία όσο και το ύφος των συμμετοχών, προσκαλούν 
κάθε νέο ή έμπειρο σχεδιαστή ρούχων ή αξεσουάρ να δηλώσει 
συμμετοχή για μία ή πολλαπλές παρουσίες στα bazaar. Απα-
ραίτητες προϋποθέσεις είναι η κατοχή δελτίου αποστολής και 
τιμολογίου. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινω-

νήσετε τηλεφωνικά με τη Δανάη Κωνσταντίνου (6977633344), τον Νικόλα Πετρόπουλο 
(6977319111), ή στη διεύθυνση thefoxfair@gmail.com. / www.myspace.com/thefoxfair.

Bacaro, Σοφοκλέους 1, τηλ. 210 3211882

2 VIDEO-CALLS FOR ENTRIES
Synch Festival -”The Silent Movie Project”
Στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας “Moving Image”, το Synch καλεί δημιουργούς από 
όλο τον κόσμο να στείλουν βίντεο-έργα που θα λειτουργούν χωρίς ήχο και θα έχουν 
διάρκεια έως 2 λεπτά. Τα επιλεγμένα βίντεο θα προβάλλονται σε υπαίθριες οθόνες κατά 
τη διάρκεια του Synch Festival στην Τεχνόπολη, στις 12 και 13 Ιουνίου.
Οι αιτήσεις θα γίνοτναι δεκτές μέχρι τις 31 Μαρτίου (σφραγίδα ταχυδρομείου).

Για περισσότερες πληροφορίες: movingimage@synch.gr
www.synch.gr | www.myspace.com/synchfestival | synchfestival facebook group

 
Festival Μηδέν 
Το Video Art Festival Μηδέν καλεί όλους τους βιντεοκαλλιτέχνες και δημιουργούς βίντεο 
να στείλουν εγκαίρως τις συμμετοχές τους για το φετινό πρόγραμμα προβολών, το οποίο 
θα φιλοξενηθεί, όπως και τις προηγούμενες χρονιές, σε δημόσιους χώρους και πλατείες 
στο Ιστορικό Κέντρο Καλαμάτας το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου 2009. 
Α. Πρόσκληση για υποβολή έργων βίντεο (καταληκτική ημερομηνία: 31 Μαρτίου 2009) 
Β. Πρόσκληση για την υποβολή στατικών εικόνων (καταληκτική ημερομηνία: 15 Μαΐου 2009) 

Για πληροφορίες, αιτήσεις και όρους συμμετοχής: www.festivalmiden.gr 
Eπικοινωνία: info@festivalmiden.gr 
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Όλοι περιμένουν να μεγαλώσω και ν’ ακολουθήσω τις τρο-
χιές. Όμως, εγώ, μόνο και μόνο για να μην υπακούω, είμαι 
ανυπάκουη: η ζωή είναι υπέροχη, σχεδόν ανεπίτρεπτη, τ’ 
αντικείμενα, τα ατυχήματα, όλα, μ’ ενθουσιάζουν. Μέσα στην 
ασθενική άνοιξη, χειροκροτώ κόκκινες καραμέλες, μεγάλα 
καλοκαιριάτικα παγωτά, χνουδωτά αρκουδάκια. Μεγαλώνω, 
απατηλά: είναι λες κι έχω πέσει στη μαρμίτα με το LSD – χο-
ρεύω σ’ επιφάνειες χρωματικές, σε χάρτινες νεκροπόλεις, 
αναδύομαι σαν ζώο αμφίβιο. Όλοι περιμένουν ν’ απαρνηθώ 
τα δόγματά μου, ν’ αποσυρθώ στα πεδία της ναφθαλίνης: 
διαψεύδω τις ελπίδες, μια-μια κι έπειτα όλες μαζί – είμαι 
ευτυχισμένη που περνώ τον καιρό μου έξω από τη φυλα-
κή Φόλσομ κι όχι μέσα, είμαι ευτυχισμένη γιατί δεν είμαι 
ξαπλωμένη στο συρτάρι του νεκροτομείου. Νιώθω ευγνωμο-
σύνη: τα σύννεφα με προσπερνούν και βρίσκομαι εδώ, πάνω 
στο ζωντανό, τον επίχρυσο χάρτη του Καίσαρα.
Έχουν περάσει εφτά χρόνια. Απ’ τα συρματοπλέγματα κοιτάζω 
το παιχνίδι, τις καλοκαιρινές φωτιές, τις ατέλειωτες νύχτες. Δεν 
κρατάω πια τον κόσμο: για εφτά χρόνια, κρατούσα, ναι, έναν 
νεκρό στα γόνατά μου – ταξίδευα σε τοπία δυτικά, τοπία που 
υψώνονταν αργά, σε πεδία αέρινα. Περίμενα λεωφορεία στη 
γέφυρα Ουάσιγκτον, τρένα στο Γκραντ Σέντραλ – την κινέζικη 
πρωτοχρονιά, την παρέλαση τη μέρα του Αγίου Πατρικίου. Η 
άνοιξη ερχόταν κι εγώ ήμουν αποκλεισμένη – δεν έκοβα ούτ’ 
ένα κομματάκι του κόσμου: όλα τα είχα χάσει, όλα τα είχα ξε-
χάσει, τα είχα όλα κάψει και σκορπίσει. Όταν ερχόταν η άνοιξη, 
δόξαζα τον κόσμο: στη Δεύτερη λεωφόρο χαμογελούσαν δύ-
σμορφοι ζητιάνοι, άστεγοι που γελούσαν κίτρινα – περπατού-
σα, πηδώντας, σαν να χόρευα κλακέτες, πετούσα σχεδόν: όλα 
έμοιαζαν μακάρια και διονυσιακά. Έτσι, πέρασαν εφτά χρόνια: 
στο τέλος, σ’ εκδικήθηκα – σ’ αγαπούσα ήσυχα, ήταν ο μόνος 
τρόπος που είχα για να σε βλάψω. Κινιόσουν νωχελικά, ενώ 
εγώ έτρεχα: δεν συναντιόμασταν ποτέ – τα πρωινά κοιμόσουν· 
εγώ αναρωτιόμουν. Μερικές φορές, όχι συχνά, σκεφτόμουν τον 
θάνατο, τα μεγάλα, μαύρα καράβια της κόλασης – ακόμα και 
μέσα στη σιωπηλή, την εφτάχρονη θλίψη, όταν ταξίδευα ανά-
μεσα στα γυάλινα σπίτια του Κονέτικατ, στις σκονισμένες πο-
λιτείες των φραγκισκανών αδελφών και στις μητροπόλεις των 
μεγιστάνων, άκουγα τις δονήσεις τους σύμπαντος, τους ήχους 
της κούφιας γης: έλεγα, αν ποτέ λάβω ένα γράμμα, σαν εκείνο 
του Φέρμιν στην Υβόν – αν ποτέ – τότε όλ’ αυτά, ο ίλιγγος, τα 
μακρινά βάθη και τα σπειράματα θα αποκτήσουν κάποιο νόημα. 
Τέτοιο γράμμα δεν έλαβα ποτέ: ήμουν εγώ που το έστειλα 
– σχεδόν δεν πείραζε πια· στα όνειρά μου χύνονταν διαβρωτικά 
οξέα και φώτα βορειοατλαντικά. Άλλωστε, οι θεοί έχουν φύγει 
για πάντα, τα κάστρα τους σαπίζουν – κι ό,τι αγαπήσαμε μάς 
κοιτάζει χωρίς να μας βλέπει.
Όσο για τους φίλους μας, κουράστηκαν· κουραστήκαμε κι 
εμείς. Δεν είναι ότι παντρεύτηκαν, ότι έγιναν στελέχη επι-
χειρήσεων, ότι έκαναν παιδιά – δεν είν’ αυτό· άλλωστε, τα 
γεγονότα δεν έχουν έτσι. Οι φιλίες είναι που κουράστηκαν· και 
η μνήμη: δεν θυμόμαστε πια, κι ό,τι θυμόμαστε είναι παραποι-
ημένο. Οι χίππις έγιναν κουρείς· στα μέρη όπου συχνάζαμε, 

τα διαβρωμένα από τη νικοτίνη, το κάπνισμα πια 
απαγορεύεται. Όσοι κατέβαιναν στο Άλφαμπετ Σίτυ, 
τώρα ψάχνουν διαμέρισμα κοντά στα αστυνομι-
κά τμήματα αν κι η τιμή του τετραγωνικού είναι 
ανάλογη της «ασφάλειας του πολίτη». Να πώς 
έχουν τα γεγονότα: κανείς μας πια δεν κατεβαίνει 
στο Βάρζακ - το Βάρζακ έκλεισε - ανάμεσα στην 
Α και τη Β λεωφόρο, ούτε κάθεται στα παγκάκια 
στο Μπάτερυ εκεί όπου, κάθε βράδυ στις εννιά, 
μοιράζουν γάλα και ντόνατς στους άστεγους. Στην 
οδό Όρτσαρντ έχουν μείνει μόνο τα πρεζάκια, τα 
πτωματώδη πρόσωπα που συχνάζουν τα μεσάνυ-
χτα στα ουκρανικά καφενεία, εκείνα που κάποτε 
περίμεναν ν’ ανοίξει το «Σώστε τα ρομπότ» στην 
3η οδό· το «Σώστε τα ρομπότ» έκλεισε κι αυτό. 
Περιμέναμε, ναι, υπομονετικά να φτάσει τέσσερις 
το πρωί για ν’ ανοίξει το «Σώστε τα ρομπότ». 
Κουράστηκαν οι φίλοι μας, κουραστήκαμε κι εμείς. 
Μετά από τόσα γέλια, μετά από τόσα ξεκαρδιστικά 
γέλια και τόσα αλμυρά φιλιά κουραστήκαμε. 
Ήμασταν ζώα γιορτινά, ζώα αποδημητικά, τυχερά 
ζώα: ζούσαμε στο περιθώριο του δυτικού κόσμου, 
στον ωκεανό, εκεί όπου οι γλάροι πετάνε δυο-δυο 
με τέσσερα φτερά. Εκεί, στο Πορτογαλέζικο Σημείο, 
στον Ειρηνικό, συναντηθήκαμε κι έπειτα όλα τα 
σημεία ταυτίστηκαν – εκεί σταμάτησε το μαγικό λε-
ωφορείο που με πήγε στο Νεπάλ, το σαραβαλιασμέ-
νο λεωφορείο που με πήρε από εκεί μικρή κι έπειτα 
μ’ άφησε μεγάλη, σαν την Αλίκη που δεν μπορούσε 
ν’ αποφασίσει για το μέγεθός της. Να πώς έχουν τα 
γεγονότα: έφυγα μ’ ένα τουρμποτρένο, πέρασα τις 
ζώνες του σκοταδιού, τις μαυρόασπρες βιομηχανι-
κές ζώνες, τα κυμαινόμενα σύνορα. Έπειτα, κοιτώ-
ντας πίσω μου, είδα τους ψυχεδελικούς χορούς στο 
Φίλμορ και στο Άβαλον και πιο πίσω τα χούλα-χουπ 
και τα φουρώ και τον Έλβις Πρίσλεϋ να τραγουδά-
σει το Lawdy Miss Clawdy. Και λίγο πιο μπροστά, 
το Άλφαμπετ Σίτυ, το βασίλειο των βανδάλων. Κι 
εγώ στεκόμουν στη μέση, πάνω στα συντρίμμια· ο 
ήλιος με διαπερνούσε· έπειτα, με τύλιξε το σκοτάδι 
της νύχτας. Έλεγα, ας έρθει η βροχή, ας πέσει η 
βροχή. Όταν έβρεχε στη λεωφόρο D, οι φωτιές 
έσβηναν σφυρίζοντας· κι όταν επέστρεφα στο σπίτι, 
οι τοίχοι ξεφλούδιζαν. Έτσι, κουράστηκαν οι φίλοι 
μας, κουραστήκαμε κι εμείς: κουραστήκαμε ανάμεσα 
σε περιγράμματα που όλο άλλαζαν, σε ονόματα που 
όλο άλλαζαν. Τώρα κοιμούνται χωρίς πυρετικά όνει-
ρα, χωρίς χημικά παραληρήματα – οι θεοί τούς κοι-
τάζουν με το χρυσαφένιο τους μάτι. Δεν ξέρω τι θα 
κάνω – δεν ξέρω αν θα συνεχίσω ή αν θα καθίσω 
εδώ, ήσυχη, να περιμένω. Να περιμένω ν’ αλλάξει 
ο άνεμος, ν’ αλλάξει το φως και να κατέβουμε πάλι 
στο Άλφαμπετ Σίτυ.






