ΕΝΑ ΕΚΚΡΕΜΕ ΣΟ ΔΑΟ
Ο μαγικόσ ηωγραφικόσ κόςμοσ τθσ Κυριακισ
του Χάρθ Καμπουρίδθ
Πιο ϊριμοι και ολοκλθρωμζνοι από ποτζ, βαςιςμζνοι ςτα ιδιαίτερα εικαςτικά
γνωρίςματα που εξελίςςονται ςτα τελευταία χρόνια, οι πίνακεσ τθσ Κυριακισ ζρχονται
τϊρα να παρουςιαςτοφν ςε μια δεφτερθ ατομικι ζκκεςθ ςτθν Ακινα. Σο κζμα τουσ
(μικρά κορίτςια ςε ξζφωτα του δάςουσ) ευδιάκριτο από τθν πρϊτθ ματιά, θ εικαςτικι
μορφοπλαςία (χρωματικζσ ηϊνεσ γαλάηιου, πράςινου και κόκκινου, φιγοφρεσ
πλαςμζνεσ με μινιατουρίςτικθ λεπτολογία) διακριτικά ατμοςφαιρικι, τα νοιματα
ςαφϊσ ςυμβολιςτικά (θ παιδίςκθ, το ςκοτεινό δάςοσ, το ζντονο κόκκινο, ςε ομιλθτικζσ
αντιπαρακζςεισ) και ο μθχανιςμόσ τθσ ςφνκεςθσ (διαγϊνιοι άξονεσ κίνθςθσ,
φωτοςκίαςθ) ρομαντικά παλλόμενοσ.
Οι φιλόξενεσ για το βλζμμα πρϊτεσ εντυπϊςεισ, το ςχεδόν καρτποςταλικό κζμα, οι
παραδείςιοι χρωματικοί τόνοι των πρϊτων πλάνων, είναι ωςτόςο μόνο θ αφορμι,
κακϊσ κινοφνται αμφίςθμα προσ δφο κατευκφνςεισ, ςε ζναν ρυκμό εκκρεμοφσ και
βακμθδόν μετατρζπονται ςε μικρά διλιμματα: Χϊροσ ανζμελθσ αναψυχισ είναι άραγε
το κζντρο του πίνακα όπου διαδραματίηονται οι ςκθνζσ κάκε πίνακα, ι προςωρινό
διάλειμμα από τθ ςκοτεινιά του δάςουσ πίςω και τριγφρω; Αγγελοφδι το κοριτςάκι που
παίηει ι χορεφει χαροφμενα ι μιπωσ αςυνείδθτθ μικρι ιζρεια κάποιασ ανομολόγθτθσ
παγανιςτικισ τελετισ; θμάδι τθσ Άνοιξθσ τα κόκκινα λουλοφδια ι και χαμθλόφωνθ
προεξαγγελία κάποιου αίματοσ; Ήμεροσ ι όχι ο ςκφλοσ-λφκοσ ςτουσ πίνακεσ που
απεικονίηεται;
Οι διακριτικά αντιςτικτικζσ αυτζσ ςθμαςιολογικζσ πικανότθτεσ, πολλαπλαςιάηουν τον
κόςμο του πίνακα, διαρκρϊνουν μια αφιγθςθ αλλεπάλλθλων απόπειρων ερμθνείασ,
όςων ο κεατισ αιςκάνεται και ςκζφτεται ςυνειρμικά. Μικρζσ νεράιδεσ μόνο ι και
μικρζσ μάγιςςεσ; Μικρζσ Περςεφόνεσ που ξανάρχονται ςαν χαμζνεσ ψυχοφλεσ ςτθ ηωι
για λίγο διάςτθμα; Οι τίτλοι των ζργων τθσ υπαινικτικοί, όπωσ και παλιότερα: Εαρινά
παιχνίδια, Μικροί δραπζτεσ, Εςτεμμζνθ, Ανυπόμονθ Άνοιξθ κ.ά. Η ηωγράφοσ, είναι
βζβαιο, αφινει το νοθματικό εκκρεμζσ να κινθτοποιεί τον πίνακα και το
ςθμαςιολογικό-ςυμβολικό υπόβακρο να πολλαπλαςιάηει ό,τι βλζπουμε. Ακωότθτα και
άδολθ εικονοποιία ςε πρϊτθ ματιά, ςυμβολιςτικι διείςδυςθ αμζςωσ μετά, ςτιγμζσςτιγμζσ ο κεατισ του πίνακα αιςκάνεται εγκλωβιςμζνοσ ςτο ξζφωτο του δάςουσ που
περιτριγυρίηεται από μικρά μυςτιρια, τελετζσ μφθςθσ (μφω ςθμαίνει μιςοκλείνω τα
μάτια, μιςό πραγματικό μιςό εντεφκεν των βλεφάρων, υποκειμενικό) που οδθγοφν ςε
κζματα παλιά, αρχζγονα, ςαν των Ελευςίνιων μυςτθρίων.
Ζνα παιχνίδι από κοριτςάκια ςτο δάςοσ, κζαμα ςαν από ρομαντικι γκραβοφρα του
19ου αιϊνα, κλιμακϊνεται ςε όχθμα μυςτθριακισ ςυμμετοχισ. «Ειδυλλιακόσ
ρομαντιςμόσ και υποψιαςμζνθ ακωότθτα» (Θ. Παςαχίδου) χαρακτθρίςτθκε εφςτοχα ο

κοριτςίςτικοσ κόςμοσ των ςυμβολιςμϊν από τθν ερμθνευτικι κριτικι. «Θ ματιά πάει κι
ζρχεται, ταξιδεφει ςτο βάκοσ ι ςκαλϊνει ςτθν προοπτικι. Δεν είναι επίπεδθ, αλλά ςα
να κακοδθγείται από κινθματογραφικό φακό ανακαλφπτει τισ ιςτορίεσ του τοπίου. Οι
μικρζσ πρωταγωνίςτριεσ ςαν νφμφεσ, ςαν δρυάδεσ τθσ ελλθνικισ μυκολογίασ, ςαν
νεράιδεσ των βόρειων παραμυκιϊν χαίρονται τθ ςτιγμι και ταυτόχρονα
προαιςκάνονται μια αδιόρατθ αλλαγι. Ηουν ςτο μεταίχμιο δφο κόςμων, ανυπόμονεσ
και υποψιαςμζνεσ». Η Κυριακι πετυχαίνει να μεταδϊςει το πνεφμα τθσ
νατουραλιςτικισ ηωγραφικισ, με πίςτθ ςτισ τελετουργίεσ τθσ φφςθσ. «Δάςοσ
ανεξερεφνθτο θ ψυχι» – ςθμειϊνει θ ίδια θ Κυριακι για τθ δουλειά τθσ – «τόποσ
μυςτθριϊδθσ γεμάτοσ αντικζςεισ, ςυναιςκιματα ντροπιαςτικά και γενναιόψυχα, που
ςυνυπάρχουν ςε ζνα αρμονικό ςφνολο».
Ιδιαίτερθ θ περίπτωςθ τθσ Κυριακισ ςτθ ςφγχρονθ ελλθνικι ηωγραφικι, με καταβολζσ
και εμπειρία από τθν αγιογραφία, δίνει ςτουσ πίνακζσ τθσ μια αίςκθςθ φυςιοκρατικισ
επιβολισ, ανιμιςμοφ. Θα μποροφςε κανείσ να δει τα ζργα τθσ δίπλα ςτα τοπία τθσ Μ.
Φιλοποφλου και τθσ Χρ. Βζργθ, ςαν να ιταν μια ομάδα τοπιογράφων με ιδεολογία
νατουραλιςμοφ και ςυμβολιςμοφ, πίςτθσ ςτθ ςχζςθ με τθν φφςθ.
'Ζνα μεγάλο ςυν, ςτθν τζχνθ μασ' είχα ςθμειϊςει παλιότερα για τθν ενότθτα αυτϊν των
ζργων. Και κζλω τϊρα να το επαναλάβω με επιπλζον βεβαιότθτα ότι είναι μια φωνι
ποιθτικι, διειςδυτικι, γοθτευτικι.
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