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Ελύσια Αθανάτου
Φιλοξενία είναι η διάνοιξη περιοχών της αίσθησης.
Να βλέπεις, να παρατηρείς αυτό που στο αντίκρισμά του γοητεύει. Να αφουγκράζεσαι ή να ακούς
με προσοχή εύληπτους ήχους και ευκρινείς φωνές
που σαγηνεύουν. Φιλοξενία είναι να οσμίζεσαι ανυ-

ποψίαστα κάτι ευφραντικό. Φιλοξενία τέλος είναι
με θέρμη να αγγίζεις ή σφικτά να κλείνεις στις παλάμες σου αυτό που θεωρείς πολύτιμο και θελκτικό.
Άνοιγμα η φιλοξενία και αφήγηση συνάμα.
Τύπο μιας ανοικτής αφήγησης αποτελεί η
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ιστορία της Ελύσιας Αθάνατου. Τα φύλλα που
ακολουθούν ανοίγονται για να φιλοξενήσουν
την ίδια και το έργο της.

ΦΩΤΟ: BARBARA PAVONE

ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΑΒΒΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗ, ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ
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ι είναι νέο στην τέχνη; Το «αποκύημα»
ενός συλλογισμού και ο καρπός μιας πρακτικής από μέρους ενός νέου ηλικιακά
δημιουργού; Ή μήπως νέο είναι αυτό που
ορίζεται ως άποψη και όψη του πρωτοφανούς, παραγκωνίζοντας χαρίσματα,
γνώσεις και δεξιότητες αυτού που το εκφέρει; Και αυτό που δίνεται σε ανα-πραγμάτευση και συνεπώς προσφέρεται σε ανα-μόρφωση στο όνομα μιας νέας διατύπωσης;
Μήπως δεν είναι νέο;
Αυτό το άπιαστο και χρόνιο ερώτημα πλανιέται: «κοίλο» ερώτημα, ολισθηρό. Ερώτημα που μοιάζει με μαλάκιο. Με τρόπο
ευφυή και αφοπλιστικό απάντησε ο ποιητής. Καινούριο, λέει
ο Baudelaire σε ένα δοκίμιό του, είναι «το ήμισυ της τέχνης:
το φευγαλέο, το τυχαίο, το εφήμερο. Το άλλο ήμισυ είναι το
αμετάβλητο και το αιώνιο». Ο ποιητής διχοτομεί το σχήμα
του καινούριου. Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτό υπόκειται στον
χρόνο και συγκεντρώνει ιδιώματα ασύμβατα στο πάγιο.
Στρέφω το βλέμμα μου λοιπόν σε κάτι νέο. Το έργο της Ελύσιας Αθάνατου.
Αυτό φαντάζει τόσο νέο, που θα μπορούσε να ’ναι αναμφίβολα παλιό. Σαν κάτι που ειπώθηκε και ξαναλέγεται εντούτοις
στη βάση μιας αλήθειας ηχηρής και αδιάλλακτης.
Κεραμική είναι πρωτίστως πρακτική μιας εκφοράς του λόγου.
Σφραγίζεται το στόμα καθώς τα χέρια πλάθουν. Ο λόγος επιδέχεται μια μετατόπιση, μια κάθοδο. Διοχετεύεται μες στις
παλάμες και στη συνέχεια αναπηδά από αυτές.
Κεραμική είναι αφήγηση. Τρόπος να φεύγουν οι αλήθειες και
τα ψέματα, όχι από τις άκρες των χειλιών, μα των δακτύλων.

Η Ελύσια Αθάνατου γεννήθηκε στο Ascot της Αγγλίας το 1981. Μεγάλωσε στην Κύπρο. Μετά την αποφοίτησή της από το Ενιαίο Λύκειο
Αρχαγγέλου, φοιτά για ένα χρόνο στο Chelsey College of Arts και για
ένα χρόνο στο Πανεπιστήμιο του Middlesex. Στη συνέχεια παρακολουθεί εντατικά μαθήματα ιταλικής γλώσσας στην Perugia της Ιταλίας,
γεγονός που της επιτρέπει να εγγραφεί, να φοιτήσει και να ολοκληρώσει τις σπουδές της στον κλάδο της γλυπτικής στην Ακαδημία Καλών
Τεχνών της Φλωρεντίας. Αμέσως μετά εγκαταλείπει τη Φλωρεντία για
μερικούς μήνες. Προορισμός της η πόλη Jingdezhen της Κίνας, όπου
μυείται σε τεχνικές επεξεργασίας της πορσελάνης. Επιστρέφοντας στην
Ιταλία, με ισχυρότερο το ενδιαφέρον της για την κεραμική, εγκαθίσταται στην Faenza, όπου πραγματοποιεί σπουδές στον κλάδο της κεραμικής. Με την ολοκλήρωση των εκεί σπουδών της εγκαθίσταται μόνιμα
στην Bologna, όπου ζει και δημιουργεί.
Η έκθεση « Ceramics. Fired earth » της Ελύσιας Αθάνατου
φιλοξενήθηκε στην Γκαλερί Ελ Γκρέκο στη Λευκωσία
από τις 3 μέχρι τις 6 Δεκεμβρίου 2014.
Δημιουργίες της εκτίθενται στο πωλητήριο
της Πινακοθήκης Λεβέντη.
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Το εγκώμιο του σκεύους
ΑΝΤΊΚΡΙΖΕ ΚΑΝΕΊΣ ΑΜΈΤΡΗΤΑ ΔΟΧΕΊΑ ΠΟΙΚΊΛΗΣ ΚΛΊΜΑΚΑΣ ΚΑΙ ΦΌΡΜΑΣ, ΑΡΑΔΙΑΣΜΈΝΑ ΣΕ ΜΑΚΡΟΣΚΕΛΉ
ΞΎΛΙΝΟ ΠΆΓΚΟ. ΜΕ ΤΗ ΒΟΉΘΕΙΑ ΕΝΌΣ ΣΤΕΝΌΜΑΚΡΟΥ ΛΕΠΤΟΎ ΚΑΘΡΈΦΤΗ ΠΟΥ ΚΆΛΥΠΤΕ ΤΟ ΠΆΝΩ ΜΈΡΟΣ ΤΗΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΉΣ, ΤΑ ΠΉΛΙΝΑ ΔΟΧΕΊΑ ΈΜΟΙΑΖΑΝ ΝΑ ΠΛΈΟΥΝ Σ’ ΈΝΑ ΜΑΚΡΌΣΥΡΤΟ ΚΑΙ ΝΉΝΕΜΟ ΠΟΤΆΜΙ. ΚΑΙ ΤΟ
ΚΑΘΡΈΦΤΙΣΜΑ ΠΟΥ ΓΕΎΟΝΤΑΝ, ΈΝΑ ΚΑΘΡΈΦΤΙΣΜΑ ΠΙΣΤΌΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΏΜΑΤΌΣ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΊΧΕ ΠΛΈΟΝ
ΒΆΡΟΣ, ΈΔΙΝΕ ΤΗΝ ΕΝΤΎΠΩΣΗ ΠΩΣ ΛΊΓΟ ΈΛΕΙΠΕ ΑΥΤΆ ΝΑ ΒΥΘΙΣΤΟΎΝ. ΈΝΑ ΣΥΝΑΊΣΘΗΜΑ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΣΜΟΎ
ΚΑΤΈΚΛΥΖΕ ΤΟΝ ΕΠΙΣΚΈΠΤΗ, ΠΑΡΕΜΦΕΡΈΣ ΕΚΕΊΝΟΥ ΠΟΥ ΣΤΗ «ΝΆΝΤΙΑ» Ο ANDRÉ BRETON ΔΟΚΊΜΑΖΕ ΚΑΘΏΣ
ΑΝΤΊΚΡΙΖΕ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΈΝΑ ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΑ ΑΛΛΌΚΟΤΑ ΒΑΛΜΈΝΑ.

Α

ντιληπτή χωρίς ενδοιασμούς η
πίστη της δημιουργού για αντικείμενα ταγμένα να δεχτούν την
πλήρωση. Πιο κραυγαλέα όμως
η ανάγκη διατύπωσης μιας νέας
γλώσσας από μέρους της Αθάνατου, που ορίζει το δοχείο/υποδοχέα ως μέσο ή φωνή μιας εξιστόρησης της πρακτικής
του πλάσσειν. Τα χέρια μνημονεύουν μα και προσδοκούν
συνάμα. Εξάλλου η ιστορία των ανθρώπων γράφεται σε
εναρμόνιση του εμπειρικού βιώματός τους με αντικείμενα που βρέθηκαν στη διαχείρισή τους, ή με εκείνα που
ξεγλίστρησαν, ως εκ πνοής, από τα χέρια τους.
Προσφιλές όσο και απαραίτητο στον άνθρωπο το
σκεύος. Ο Τσέχος στοχαστής Vilém Flusser [1920-1991]
στο έργο του «Χειρονομίες» σχολιάζει μεταξύ άλλων και
τη χειρονομία του ποιείν. Όταν τα δύο χέρια, γράφει,
ασκώντας πίεση - σε ό,τι βρίσκεται ανάμεσά τους - πασκίζουν να συνευρεθούν, τότε γεννιέται κάτι « νέο, ξένο
και μη αντικειμενικό». Σύμφωνα με τον ίδιο, μια «πληροφορία πλήρης» αποτελεί απόρροια της εν λόγω χειρονομίας. Πρόκειται δηλαδή για την πληροφορία που απαντά
ή υπερβαίνει την ανθρώπινη αξίωση και ισοδυναμεί με το
φανέρωμα ενός αντικειμένου.
Στις ασκήσεις φαινομενολογίας, κάτω από τον τίτλο
«Πράγματα – μη πράγματα», ο Flusser σχολιάζει και
πάλι την πρακτική της ζύμωσης και μορφοποίησης του
πηλού, δηλώνοντας εμφαντικά πως η αξία ενός σκεύους
έγκειται όχι τόσο στη φόρμα που αναφαίνεται, όσο στο
κενό που η κοιλότητα του σκεύους μοιάζει να καρπώνεται. Το κενό, όπως ο ίδιος υποστηρίζει, συνιστά ανώτερη
και υπερφυσική αξία. Είναι ταυτόσημο του αδιάρρηκτου
και του ακλόνητου. Η απουσία, για τον Flusser, συνιστά
περιεχόμενο που καταργεί κάθε ανάγκη πλήρωσης μιας
εσωτερικής περιοχής. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για
«αδειοσύνη», αυτό το αίσθημα κενότητας που ο Πόε περιγράφει ως διάθεση κατευνασμού ή άφεσης ενός απαλλαγμένου από εμμονές ή παρορμήσεις σώματος.
Στη βάση μιας παρεμφερούς αρχής πιστεύω ακουμπά
την πρακτική της η Αθάνατου. Συνεπαρμένη από το παιχνίδι στένωσης του χείλους, φτάνει πολύ συχνά σε μια

κλιμάκωση διάνοιξης του σκεύους, για να αφήσει να φανούν σπάνιες επιχρίσεις, πολύτιμα γυαλώματα προσκολλημένα στα τοιχώματα ή στον πυθμένα του δοχείου. Η
μέσα όψη συνιστά περιεχόμενο. Εκπλήττεται κανείς σαν
αντικρίζει αυτές τις μέχρι πρότινος ρευστές ουσίες που
δίνουν την εντύπωση πως αναβράζουν ατελεύτητα, ενώ
πήραν για πάντα όψη υλικού που επιδέχτηκε κρυστάλλωση. Αποκαλυπτική η θέαση των «σωθικών». Συνειρμοί με
κατευθύνουν σε περιοχές της ψυχανάλυσης. Στο δοκίμιο
«Από πού αρχίζει το ανθρώπινο σώμα» ο Pierre Fédida
[ 1930-1980] επισημαίνει τη σημασία που η θέση του
στόματος συνεπάγεται. Ορίζεται ως απαρχή ή άνοιγμα
του σώματος που επιτρέπει πρόσβαση του βλέμματος
σε μέρη που φιλοξενούν εντόσθια. Έτσι ανοίγονται τα
σκεύη της Αθάνατου: ομολογητικά. Ανάγουν το ανείδωτο
και το ανέγγιχτο σε ύψιστη ενδόμυχη αξία.
Και η στρέβλωση της φόρμας! Μια εναντίωση στο
προβλεπτό ή το κοινότυπο; Μήπως ανάγκη αμφισβήτησης της σύμμετρης ροής που εγγυάται χαρακτήρα αρραγή στα πράγματα; Τι θα μπορούσε να σημαίνει άραγε ένα
σκούντημα στις όψεις ή τα άκρα του δοχείου; Μπορούμε
να μιλήσουμε για κατά κόρον παρενόχληση του σκεύους;
Οι όψεις οπισθοχωρούν για να σμικρύνουν θα ’λεγα
τον μέσα χώρο, ή γέρνουν προς τα έξω για να δηλώσουν
έτσι την αποστροφή για το αχώνευτο κενό που περικλείουν. Πρόκειται για μανιερισμό που καθιστά τη φόρμα ιδιάζουσα ή για απλή χειρονομία που εμπαίζει ή παραγκωνίζει την αρχή του σύμμετρου; Έρχονται στο μυαλό μου
μικρά ασύμμετρα κεραμικά της περιόδου του χαλκού από
τα Κούκλια, την Ερήμη, την Καντάρα. Άχαρες όψεις,
γέρματα δίχως λόγο. Αργότερα, στα χρόνια του μεσαίωνα, μια στρέβλωση γενναία σημάδεψε τις μικροσκοπικές
λυχνίες. Η ιστορία στρέβλωσης του σκεύους δεν κράτησε
πολύ. Η αρτιότητα της φόρμας ήταν ανέκαθεν πρώτιστη
προϋπόθεση για την προσαρμογή ενός αντικειμένου σε
αναθέσεις τελετουργικές, διακοσμητικές και χρηστικές
επίσης. Αυτή η ίδια αρτιότητα ήταν που διασφάλιζε τον
ανεπίληπτο χαρακτήρα ενός σκεύους. Αναλογίζομαι τα
στρεβλωμένα από πορσελάνη ομοιώματα συσκευασίας
τσαγιού της Κινέζας Lei Xue: «πειραγμένα» σκεύη που
κοσμούνται με μοτίβα της παράδοσης σε μπλε γραφή. Η

18

παράδοση ενός πολιτισμού παλιού όσο ο χρόνος επιδέχεται ευτελισμό. Τα έργα – εδώ μπορούμε να μιλήσουμε
για έργα τέχνης – συνιστούν έκφραση κοινωνικοπολιτικής απαξίωσης. Μια όμοια χροιά αναζητώ και στις προτάσεις της Αθάνατου. Να δω δημιουργήματα στη βάση
μιας παράδοσης που εκτοπίζει παρελθοντικές και συνεπώς ανάδρομες εκφάνσεις τής αλήθειας. Να δω δημιουργήματα που να φεγγοβολούν κρίσεις ή επικρίσεις, ακόμα
και αποκρίσεις του ενεστώτα χρόνου.
Δεν δίνει απαντήσεις η Αθάνατου. Προβάλλει ερωτήματα. Θα «ρεύσει» το δοχείο; Θα απλώσει; Θα δοκιμάσει μια κατήφεια, ένα μαράζωμα της φόρμας ίσα με την
προσαρμογή του στο επίπεδο;
Με δεξιοτεχνία πρότεινε κάτι παρεμφερές η Χιλιανή
Livia Marin. Άφησε να κυλήσουν όψεις των δοχείων της
και να απλωθούν επίπεδες σαν να ’τανε ρευστές. Η πορσελάνη μοιάζει στην περίπτωση της Marin με αδηφάγο
και παχύρρευστη στρωματική ουσία. Χάνει την αρτιμέλεια το σκεύος και γίνεται ελλειπτικό. Φαντάζει εντούτοις
ως αρχιτεκτόνημα. Μπορούμε να μιλήσουμε και πάλι,
όπως και στην περίπτωση της Lei Xue, για έργο τέχνης.
Ποιες όμως οι προθέσεις της Αθάνατου; Να δει και
πάλι το δοχείο όρθιο και ικανό να αξιώσει τις ποιότητες
που η αρχή τού σύμμετρου διασφαλίζει; Πρωτίστως την
προσαρμογή στη χρηστικότητα; Θα προχωρήσει στην
καθολική διάνοιξη του σκεύους εκδραματίζοντάς το; Ή
διά της πλήρους στένωσης του χείλους, αυτό θα συναινέσει για μια συνθήκη διακόσμησης; Παλιό και αναπάντητο ερώτημα. Να γιατί δεν είδαμε στην ιστορία της
κεραμικής του τόπου μας παρά μεμονωμένα δείγματα
του είδους, που να πληρούν προϋποθέσεις και να γεύονται συνάμα σταθερές και διαχρονικές αξίες ενός έργου
τέχνης. «Χωρίς τη δεξιοτεχνία του χεριού, και το πιο ζωντανό αίσθημα παραλύει» γράφει ο Rodin στη «Διαθήκη»
του. Η διατύπωση του Γάλλου γλύπτη ακούγεται σαν
άκαιρος αφορισμός. Ορίζεται ως έργο τέχνης το σχήμα
που κρατά από τη μια αξίες συλλογιστικές και πρακτικές εφαρμογές από την άλλη. Σχήμα ισοσκελές το έργο
τέχνης. Αλλιώς, λογιέται αντικείμενο της τέχνης. Σχήμα
που παραγέρνει… που κλίνει ανώφελα και άνισα προς
τη μεριά ενός αισθητισμού.

