
ρισδιάστατες φούστες-cupcakes, 
κορμάκια στα χρώματα της 
μέντας και μπλε περούκες: 
θα μπορούσαν να αποτελούν 
στοιχεία ενός τέλειου παιδικού 

πάρτι, είναι όμως μέρος της εμφάνισης 
της Katy Perry στην τελευταία της πε-
ριοδεία, «California Dreams». 
Γεννημένη σε συντηρητική οικογένεια 
Ευαγγελιστών, με πάστορες γονείς, η 

ρεις μέρες πριν φύγει για τα εγκαί-
νια στο Λονδίνο (και τρεις εβδομάδες 
πριν τα εγκαίνια της «Investigations 
of a Dog- Works from the FACE 

Collections», επίσης σε δική της επιμέλεια 
για το Ίδρυμα ΔΕΣΤΕ), η Νάντια Αργυρο-
πούλου, χειμαρρώδης αλλά επεξηγηματι-
κή, «χρωματίζει» την ιστορία και το concept 
της έκθεσης με τον συμβολικό τίτλο «Ντέρ-
τι Humanism». Μαθαίνουμε ότι ο Gerard 
Faggionato, γκαλερίστας και συλλέκτης, 
γνώστης της ελληνικής εικαστικής σκηνής, 
ζήτησε μια έκθεση με Έλληνες καλλιτέχνες, 
χωρίς περιορισμούς για την επιμελήτρια. 
Ο ανήσυχος ανθρωπισμός του οραματιστή 
αρχιτέκτονα και ζωγράφου Δημήτρη Πικι-
ώνη (με την έννοια της «ανησυχίας, αγω-
νίας, βασάνου» που υποδηλώνει η λέξη 
ντέρτι) στάθηκε έμπνευση και σενάριο για 
τη θεματολογία της έκθεσης, ενώ δομικό 
της στοιχείο υπήρξε το σπίτι του τεχνίτη 
και αγρότη Αλέξανδρου Ροδάκη στο Με-
σαγρό της Αίγινας. Χτισμένο το 1880, εξ 
ολοκλήρου από υλικά της περιοχής, ένα 
γλυπτό μέσα στο περιβάλλον του, το σπίτι 
του Ροδάκη υπήρξε σημείο αναφοράς για 
τον Πικιώνη και για πολλούς πνευματικούς 
ανθρώπους της εποχής. «Πρόσφατα, μια 
διεθνής πρωτοβουλία προσωπικοτήτων κι-
νητοποιήθηκε για τη διάσωσή του», μας 
πληροφορεί η Αργυροπούλου. Ο σεβα-

σμός του Πικιώνη για το έργο του Ροδά-
κη συνάδει με το δικό του προβληματισμό 
περί τοπικού και κοσμο-πολίτικου. Αντίθε-
τα με πολλούς άκαμπτους μοντερνιστές 
της εποχής του, ο Πικιώνης «πάντρεψε» 
στο έργο του παράδοση, ιστορία, περιβάλ-
λον, αρχιτεκτονική, φιλοσοφία. 
Στην έκθεσή της η Νάντια Αργυροπούλου 
προτείνει 20 Έλληνες και Κύπριους καλ-
λιτέχνες (και 50 έργα από το 1920 μέχρι 
σήμερα) που διαχειρίζονται στη δουλειά 
τους τη συνύπαρξη αντίθετων ή συμπλη-
ρωματικών εννοιών και στοιχείων, όπως οι 
Nelly’s, Επαμεινώνδα και Σαπουντζής που 
αντιλαμβάνονται έναν «ανήσυχο ανθρωπι-
σμό» στα όρια ιδιωτικού και δημόσιου, οι 
Βαλαωρίτης και Καβαλλιεράτος που εξω-
θούν την πραγματικότητα μέσα από μια 
σουρεαλιστική, σαρδόνια ευφορία, οι Σού-
λου, Βρεττός και Εμπειρίκος που ανακα-
λούν την ποίηση του «ζωντανού» ονείρου. 
Σε μια (σχεδόν) αδιέξοδη εποχή, η έκθε-
ση, υπενθυμίζοντας την ολιστική κοσμο-
θεωρία του δάσκαλου Πικιώνη, παρακι-
νεί προς μια αντίληψη ανθρωπισμού, ενώ 
το «πάλεψέ το, βασάνισέ το, παιδέψου…» 
προσυπογράφει μια σαφή πρόταση εγρή-
γορσης και ευθύνης. Στην τέχνη, όπως 
παντού. Ρ Α Ν Ι Α  Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Α Δ Ο Υ

* Faggionato Fine Arts, 49 Albemarle 
Street, μέχρι 12/8.
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ΕΚΘΕΣΗ

ΚοριτΣι  των 
αντιφαΣΕων

αποΚαλυπτονταΣ μια παιδι-
ΚοτΗτα που μοιαζΕι να ΣτΕ-

ρΗΘΗΚΕ, Η Katy Perry ΚανΕι 
«California Dreams». τ Perry δεν έζησε τη ζωή της σαν παρα-

μύθι. «Δεν είχα παιδική ηλικία» έχει πει. 
«Οι γονείς μου δε μας άφηναν να ακού-
με μουσική που να μην είναι χριστιανι-
κή και φυσικά δε μας επέτρεπαν να βλέ-
πουμε MTV. Οι φίλοι μου μου έφερναν 
cds κρυφά». Ωστόσο, διέγνωσαν το τα-

λέντο της, και της επέτρεψαν 
να ξεκινήσει μουσική καριέρα 
σε ηλικία 15 ετών, υπογράφο-
ντας συμβόλαιο με μια χριστια-
νική δισκογραφική εταιρεία. 
Αφού πρόλαβε να πουλήσει 
μερικές εκατοντάδες αντίτυπα, 
η εταιρεία της χρεοκόπησε κι 
έτσι εκείνη απευθύνθηκε στον 
Dave Stewart των Eurythmics. 
«Ο κόσμος δεν έχει καταλά-
βει πόσο προικισμένη καλλι-
τέχνιδα είναι. Πέρα από τη χα-
ρισματική φωνή της, έχει και 
εξαιρετικό ταλέντο στη σύνθε-
ση», παρατηρεί εκείνος. 
Πριν εμφανιστεί στη σκηνή, η 
Perry ακούει πανκ, αλλά της 
αρέσουν και ο Morissey και 
o Nick Cave. Είναι όμως αυτή 
η ανάλαφρη ποπ μουσική της 
που την έκανε να πουλήσει πά-
νω από 50 εκατομμύρια digital 

downloads τα τελευταία τρία χρόνια και 
να είναι η πρώτη γυναίκα καλλιτέχνης για 
πάνω από 20ετία που έχει τέσσερα Nο1 
singles από το ίδιο άλμπουμ! Το ανέμελο 
κορίτσι των αντιφάσεων, κάτω από το πα-
στέλ περίβλημά του κρύβει μια δυναμική 
γυναίκα με άποψη και στόχο. Μ Α Ρ Ι Α  Λ Α Ϊ Ν Α 

Καιρια παρΕμΒαΣΗ

πΑΝΩ: ΒΛΑΣΗΣ ΚΑΝΙΑ-
ΡΗΣ, «COEXISTENCE», 
1974. δΕΞΙΑ: ΛΑΚΗΣ ΚΑΙ 
ΑΡΗΣ ΙΩΝΑΣ, ThE CallaS
«KIll KISS PISS», 2008.
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