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Μικρό αφιέρωµα στην καµένη Ολυµπία 





Φέρνω στο νου το καµένο δάσος. Η φωτιά περπάτησε στον αρ-
χαιολογικό χώρο, χάιδεψε το Μουσείο, ένα σεληνιακό τοπίο
µπήκε βίαια στη θέση της αιωνόβιας πρασινάδας. Μέσα στο
Μουσείο της Ολυµπίας ο πήλινος ∆ίας έχει αρπάξει τον
Γανυµήδη και φεύγει για τον Όλυµπο µε το ταξιδιωτικό του ρα-
βδί και τον κόκορα στα χέρια – αυτό το ερωτικό δώρο-σύµβολο
ενός στεριωµένου σπιτιού. Μόνο που τίποτα δεν έχει στεριώσει
πια εδώ, οι θεοί φεύγουν κυνηγηµένοι απ’ τη φωτιά, διωγµένοι
από την ανθρώπινη ύβρι.

Ολυµπία, Αύγουστος 2007.
Ένα εργαστήριο εικαστικών τεχνών αναζητά ταυτότητα.
Θέµα άσκησης: «Ηµερολόγια της φωτιάς».
Τι µας αφορά; Tι µας ανήκει; Tι µας λείπει; Tι χρειαζόµαστε;

Tι θέλουµε να πούµε; Πώς το λέµε; Τι διδασκόµαστε; Ποια η ευ-
θύνη της τέχνης;

Γράφει ο ∆ηµόκριτος: «Η φύσις και η διδαχή παραπλήσιόν
εστι. και γαρ η διδαχή µεταρυσµοί τον άνθρωπον, µεταρυσµούσα
δε φυσιοποιεί».

Νέοι καλλιτέχνες-σπουδαστές συνδιαλέγονται εικαστικά µε τα
«καυτά» προβλήµατα της κοινωνίας και της καλλιτεχνικής γλώσ-
σας και παίρνουν επάνω τους την ευθύνη της διδαχής τους. Τι
εµπειρίες ζωής «φυσιοποιεί» όµως η νέα τέχνη;

Μετά τις πυρκαγιές στην Αρχαία Ολυµπία – αυτό τον τραγικό
συµβολισµό της καταστροφής του Πολιτισµού, αλλά και τις ευρύ-
τερες περιβαλλοντικές καταστροφές και τα εγκλήµατα µέχρι και
σήµερα σ’ όλη την υπόλοιπη Ελλάδα – είναι διάχυτη η αίσθηση
ότι βρισκόµαστε στο χαµηλότερο σηµείο, ότι κατορθώσαµε τελι-
κά να πραγµατοποιήσουµε το αδιανόητο.
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Το πολιτικό προσωπικό των κοµµάτων εξουσίας δούλεψε συ-
στηµατικά από τη Mεταπολίτευση µέχρι σήµερα στην κατεύθυνση
της διάλυσης της κοινωνικής συνοχής. Ευθύνες στους πολίτες, πο-
λύ βαριές ευθύνες όµως κυρίως στους πολιτικούς διαχειριστές του
φυσικού και πνευµατικού πλούτου της χώρας. Χωρίς κτηµατολό-
για, δασολόγια, χάρτες και πλαίσια καλλιεργήθηκε και έγινε δυνα-
τή η καταστροφική αυθαιρεσία και η εγκληµατική «χαλάρωση» που
οδήγησαν σ’ αυτή την προβλέψιµη ύβρι. Οι πολίτες έχουν χάσει
και τα τελευταία αυτόµατα αντανακλαστικά του ορθού λόγου και οι
υπόλογοι µιλούν υποκριτικά για συλλογικές ευθύνες µιας κοινωνίας
χωρίς πρόσωπο, µοιράζοντας έτσι το ίδιο µέρισµα ευθύνης στα θύ-
µατα και στους πολιτικούς τους εκπροσώπους.

Η εξουσία επικαλείται την ενότητα µε κάθε θυσία, κάνοντας
έκκληση για αυταπάρνηση των άλλων, έκκληση για πνεύµα θυ-
σίας των θυσιασµένων απ’ αυτήν.

Όµως ο πολιτισµός έχει ξεµείνει κι αυτός χωρίς κτηµατολόγια
και δασολόγια και η νεαρή τέχνη θυµάται τις ευθύνες της και
αναζητά τους δικούς της δασικούς χάρτες, κοµίζοντας την ανά-
γκη µιας νέας συλλογικής συνείδησης και γεννώντας νέους καλλι-
τεχνικούς και κοινωνικούς στοχασµούς αναφορικά µε την πολιτι-
κή για τη φύση και τη φύση της πολιτικής. 

Ενώ λοιπόν δεν µπορεί να διδαχτεί το τι είναι τέχνη, διδάσκε-
ται όµως το τι δεν είναι, τι είναι αυτό που την ακυρώνει, από τι
κινδυνεύει, τι την απειλεί.

...................................................................
πού πήγαν οι σκίνοι, οι µυλόκεδροι, τα πεύκα
πού πήγαν τα έλατα, οι κέδροι, οι καστανιές
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πού πήγαν η φτέρη, η πανίδα, το φιλότιµο
πού κρύβονται οι αρµόδιοι και ο υπουργός
ποιος έθαψε τα ζώα, τα ζωάκια, τις ζωές
ποιος άνεµος φυσά το καµένο τοπίο...

Ντίνος Σιώτης, «Ποιήµατα πυρκαγιάς»

Για τη νεαρή τέχνη ο άνεµος που φυσά το καµένο αυτό τοπίο
δεν µπορεί παρά να είναι ένας άνεµος στοχαστικής περισυλλο-
γής, αλλά και επίπονης προσπάθειας και αγώνα να γνωρίσει κα-
λύτερα τον κόσµο γύρω της και τα εργαλεία της δουλειάς της.
Στις σηµερινές συνθήκες προγραµµατισµένου διανοητικού ευνου-
χισµού και βοµβαρδισµού µε πνευµατικά απορρίµµατα, θα ’ταν
καλό η αγωνία της να ’ναι η αγωνία ενός αγωνιστή και όχι ενός
αναχωρητή. Και η αγωνία ενός καλλιτέχνη συνυπεύθυνου συνο-
δοιπόρου και συναυτουργού είναι να αναζητά τη σταθερή συνά-
φεια του καλλιτεχνικού έργου µε τον ζωντανό κόσµο γύρω του και
την ηθική, κοινωνική και πολιτική του έκφραση.

Η τέχνη φύσει ετοιµοπόλεµη, έτσι κι αλλιώς πολιτική, είτε µε
τις άµεσες κοινωνικές αναφορές της είτε µε τους ανατρεπτικούς
κώδικές της, αµφισβητεί και υποσκάπτει τις κοινότοπες, συµβατι-
κές αλήθειες του κόσµου.

Και πολιτική είναι, ακόµη, όταν επιλέγει τη δήθεν α-πολιτική
στάση, όπου µέσα από την εύπεπτη «ουδετερότητά» της στηρίζει
πολύ συγκεκριµένες επιλογές ζωής, που µόνο απολίτικες δεν εί-
ναι. Η τέχνη µπορεί να εκφράσει καινούργιους τρόπους του βλέ-
πειν, αλλά µπορεί να στήσει και πνευµατικά οδοφράγµατα απέ-
ναντι στο ευτελές, στο χυδαίο και στο ψευδο-ανέµελο που µας
πολιορκεί. Όλα γύρω συσσωρεύονται βιαστικά σαν προϊόντα
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προς κατανάλωση και ο σηµερινός άνθρωπος έχει χάσει πια τη
διαθεσιµότητα, αλλά και την ικανότητα να τα επιλέξει, να τα ιε-
ραρχήσει ή, ακόµη, να τα κρίνει.

Στη θολούρα µιας µεταµοντέρνας τηλεοπτικής συνθήκης, όλα
µοιάζουν να ισοτιµώνται µε όλα, καθετί διεκδικεί τον ζωτικό του
χώρο και τελικά ο καταιγισµός µιας υπερπροσφοράς εξοµοιώνει
άκριτα και ανεξέλεγκτα τα πάντα. Στη σύγχρονη κοινωνία οι θο-
λές αρχές και η ανυπαρξία κανόνων, η µεθοδευµένη ή αυτοσχέδια
αδιαφάνεια εξυπηρετούν σφόδρα όλους αυτούς που κεφαλαιο-
ποιούν και εµπορεύονται αυτή τη σύγχυση. Η «ποιότητα», που γι’
αυτή ρωτούσε ο καβαφικός ήρωας, δεν είναι σήµερα ένα ποιητικό
πρόσχηµα, αλλά ένα βασικό αίτηµα εξορθολογισµού της σύγχρο-
νης κοινωνίας.

Στα πνευµατικά-καλλιτεχνικά ζητήµατα η συχνή έλλειψη
εµπειρίας και ουσιαστικής γνώσης, οι χρόνια συντηρηµένες µαύ-
ρες τρύπες της ηµιµάθειας, τα σύνδροµα µιας κωµικο-τραγικής
ξενοµανίας, αλλά και η µωροφιλόδοξη έπαρση, σε συνδυασµό µε
τα ανεξέλεγκτα ιδιωτικά συµφέροντα, έφτιαξαν έναν ασφυκτικό
κλοιό χειραγώγησης µονοπωλιακού τύπου. Σήµερα η αισθητική
κενότητα και κοκεταρία πουλιέται σε καλή τιµή, το τίποτα βαφτί-
ζεται εύκολα σε καινοτοµία και ο αυτιστικός ναρκισσισµός σε θέ-
µα ευρύτερου ενδιαφέροντος.

Αυτή η θλιβερή µείξη αλαζονείας και περιφρόνησης του µέ-
τρου, η ανιστόρητη ελευθεριότητα µιας δήθεν σύγχρονης στάσης
ζωής, που άκριτα ισοπεδώνει και επιπόλαια αγνοεί την Iστορία
και τα σηµάδια της, είναι η απογοητευτική κατάληξη µιας κοινω-
νικής-αισθητικής διαπαιδαγώγησης µακράς προϊστορίας. Είναι
ένας πολιτικός και αισθητικός πολιτισµός που ευτελίζει το παρόν
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και κατανοεί το παρελθόν µέσα από το βάρβαρο βλέµµα του εθνι-
κισµού και της προγονοπληξίας.

Η σύγχρονη αυτή ύβρις είναι έκφραση ενός κόσµου που δια-
χρονικά γαλουχήθηκε µε αξίες τον ατοµισµό, την ιδιοτέλεια, τον
ανορθολογισµό. Με τα συλλογικά οράµατα ως πρόσχηµα για
ιδιωτικά οφέλη και την κοινωνική αλληλεγγύη στα αζήτητα. Μια
κοινωνία άνευ ορίων, άνευ όρων.

Ο καλλιτεχνικός Νόστος της νεαρής τέχνης είναι, λοιπόν, δια-
ποτισµένος από την ανάγκη αναζήτησης του ανθρώπινου µέτρου,
ένα αίτηµα πέρα από κάθε σηµαία ευκαιρίας, που το πρόταγµά
του είναι βασικός όρος επιβίωσης.

Σ’ ένα µη κατοικίσιµο τόπο η νεαρή τέχνη αναζητά τον τόπο
της κατοικίας της. Και εκεί θα συνοµιλήσει µε τις ψηλές κορυφές
του ιδιαίτερου πολιτισµού της, γιατί έτσι θα µπορέσει να µιλήσει
µια γλώσσα οικουµενική. Και ίσως εκεί θα ’πρεπε να αναζητη-
θούν κάποια βαθύτερα χαρακτηριστικά του πνευµατικού µας πο-
λιτισµού, να εκφραστεί ένας πνευµατικός τόπος, η πραγµατική
και η φαντασιακή Ολυµπία.

Και µέσα από την Ολυµπία η Ελλάδα κατανοείται εδώ ως µια
σύνθετη εµπειρία, ως αυθεντικό αίσθηµα και ως βιωµένη αντίφα-
ση· ως αιρετική πνευµατική στάση αλλά και ως αυτοκαταστροφι-
κό σύνδροµο· ως τραύµα αλλά και ως πνευµατικό βάλσαµο· ως
τρυφερή ελαφράδα και ως σκοτεινός κλαυσίγελος.

Η νεαρή τέχνη διδάσκεται να αναζητά το αληθινό σαν µια
ανοιχτή διαδικασία αργών αιφνιδιασµών, σαν ένα ξάφνιασµα των
αισθήσεων που διεγείρει το νου. Σαν µια εσωτερική γνωριµία µε
τον έξω κόσµο, µακριά από ενθοκαπηλίες, φοβικές συµβάσεις και
κλειστά σύνορα. Τα χωρικά ύδατα και τα πάτρια εδάφη τότε µό-
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νο γίνονται «πάτρια», αν µπορέσουν να συµπεριλάβουν συνειδητά
την εµπειρία του παγκόσµιου.

Περίπου εκατόν ογδόντα χρόνια πριν, ο Παναγιώτης Ζωγρά-
φος και οι γιοι του, όταν έφτιαχναν κατ’ εντολήν του στρατηγού
Μακρυγιάννη τις ζωγραφιές τους µε θέµατα από τους αγώνες του
1821, κουβαλάγανε το βάρος και το βάθος της διαχρονικής εικα-
στικής τους συνείδησης· ο καλλιτεχνικός τους πυρήνας γνώριζε
πολύ καλά – σε µια νοητική αµφίδροµη προβολή – ότι εξέφραζε
το ίδιο πράγµα που θα εξέφραζε εκατόν ογδόντα χρόνια µετά
ένας σηµερινός καλλιτέχνης, όπως για παράδειγµα ο Γερµανός
Άνσελµ Κίφερ.

Ο Παναγιώτης Ζωγράφος στις υπέροχες εικόνες του συνέδεσε
τη µεγάλη βυζαντινή παράδοση µε τη δύναµη του ελεύθερου λαϊ-
κού βλέµµατος, παρακάµπτοντας τις αναγεννησιακές συµβάσεις
και αφηγούµενος την Iστορία σαν πλαίσιο ενός κατακερµατισµέ-
νου, αλλά και ενιαίου χώρου και χρόνου, σαν ένα µοντάζ συνειρ-
µικής µνήµης.

Ο Κίφερ συνεχίζει τη µεγάλη παράδοση του γερµανικού εξ-
πρεσιονισµού, υποσκάπτει όµως τη µοναδιάστατη πλαστική αφή-
γηση, εισάγοντας το στοιχείο του αναστοχασµού της Iστορίας µέ-
σω της χειρονοµίας και της γραφής.

Και στους δύο δηµιουργούς – µέσα από χρονικά άλµατα – λει-
τουργεί το έργο τέχνης ως πεδίο σύγκλισης διαφορετικών αντιλή-
ψεων, έφραση µη γραµµικού αφηγηµατικού χρόνου, µια κατακερ-
µατισµένη ιστορική αλλά και πλαστική αφήγηση, µε καλλιτεχνική
ανατρεπτική αυθαιρεσία, αλλά και βαθιά ριζωµένη συλλογική
µνήµη.

Στη µεγάλη περιπέτεια της έκφρασης ο Παναγιώτης Ζωγρά-
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φος, µε τον διαχρονικό µοντερνισµό της «ελληνικότητάς» του, και
ο Κίφερ, µε το «γερµανισµό» του της επεξεργασµένης µνήµης, συ-
ναντώνται σε κοινούς εκφραστικούς τόπους, διαπερνώντας τον
συµβατικό χρόνο που τους χωρίζει, καθώς και τη φαινοµενική
τους «ξενότητα»· συνεχιστές κι οι δυο µιας αδιάσπαστης γραµµής
ανατροπών και ανασυνθέσεων, κάτι που τελικά είναι το ουσιαστι-
κό περιεχόµενο της µίας και πάντα διαφορετικής τέχνης.

Στους πάντα δύσκολους καιρούς είναι ζωτική ανάγκη – µέσα
στην πολυπλοκότητά της – να διαφυλάξει η τέχνη ένα καθεστώς
ετοιµότητας, πνευµατικής αφύπνισης και κριτικού νου. Και µαζί
την υγιή, εγωιστική πολυφωνία της, καθώς και τον πλούτο της
διαφορετικότητάς της, στο όνοµα αυτού που θα ονόµαζε ο Γκό-
για «γενικό καλό».

Σ’ έναν κόσµο ρητορείας, γεµάτης στερεότυπα και επίδειξη
επιφανειακής ευαισθησίας, η νεαρή τέχνη αναζητά την αλήθεια
της γλώσσας της, την ηθική της φόρµας της, το λιτό, το πυκνό,
το ουσιώδες, αυτό που διατηρείται.

Και το συλλαµβάνει µε τη «βαθιά ηδονή που το ζώο αρπάζει
τη λεία του», όπως λέει ο Τσαρούχης, µιλώντας για τον Μπουζιά-
νη και τη ζωγραφική του. «Ληστεύω ιδέες», έλεγε κάποτε για να
εξηγήσει τις εµπνεύσεις και τις ζωγραφιές του ο τότε επτάχρονος
φίλος µου Χρήστος Τ. και, χωρίς να το συνειδητοποιεί, ονόµαζε
έτσι τόσο καίρια και ουσιαστικά τη βαθύτερη ουσία της καλλιτε-
χνικής πράξης. Στην τέχνη τίποτε δεν χαρίζεται.

Η νεαρή τέχνη δεν ζητά να αντιγράφει, να µιµείται, αλλά να
«ληστεύει» τα πράγµατα και τις ιδέες γύρω της, να τα ιδιοποιείται
µε µια συναλλαγή στα όρια της αισθητικής νοµιµότητας, να τα
κάνει βίαια δικά της για να διεκδικήσει έναν δικό της νέο κόσµο.
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Σ’ ένα ζωντανό, ανήσυχο, κριτικό και αυτοκριτικό διάλογο αφου-
γκράζεται, απαλλοτριώνει και επεξεργάζεται κοινές ιδέες και έρ-
γα, δουλεύοντας «παράνοµα» και υποσκάπτοντας ένα σύστηµα
που έχει για κύριους, σχεδόν αποκλειστικούς, νόµους του τα κατά
συνθήκην ψεύδη και τη στυγνή ιδεολογία του στενού συµφέρο-
ντος προς ίδιον όφελος. 

Το «εγώ ή εσύ» µπορεί να γίνει «εγώ και εσύ» και µπορεί έτσι
η τέχνη να µη διασφαλίζει καµιά βεβαιότητα για τον εαυτό της,
αλλά τουλάχιστον µπορεί να γίνει περισσότερο χρήσιµη.

Για να κατορθώσει να προστατέψει έτσι τον εαυτό της και
τους συνοµιλητές της µε µια αντιπυρική αισθητική ασπίδα απένα-
ντι σε κάθε λογής πυρκαγιές.

2009
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ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ

Xανς Χόλµπαϊν «Oι πρεσβευτές», 1533





Φαντάσου θεµέλια, δοκάρια, σιδεριές, ντουβάρια,
µονωτικές συρόµενες θέσεις, ακρογωνιαίος µύθος
όλα από άµµο.
Αποκαλυπτική του σαθρού η στερεότης.

Kική ∆ηµουλά

Μπροστά σε µια πράσινη πολύτιµη κουρτίνα δύο όρθιες ανδρι-
κές µορφές µάς κοιτούν, χωρίς να µας κοιτούν, συγκεντρωµένες σε
ένα νοητό σηµείο έξω από τον πίνακα, αλλά και βυθισµένες στον
εσωτερικό τους κόσµο· δύο άνδρες αυτάρκεις, ισχυροί, συµπαγείς
και συγκροτηµένοι µέσα στην κοινωνική τους επιβεβαίωση.

Οι δύο Γάλλοι αριστοκράτες, ο πρεσβευτής Ζαν ντε Ντιντεβίλ
και ο επίσκοπος Ζορζ ντε Σελβ ποζάρουν ακουµπώντας ελαφρά
επάνω σε ένα τραπέζι γεµάτο από όλων των ειδών τα αντικείµενα
που χαρακτηρίζουν και ταυτοποιούν τους δύο άνδρες. Πυξίδες,
βιβλία, όργανα µέτρησης, ηλιακά ρολόγια, υδρόγειες σφαίρες, όρ-
γανο µουσικής. Πρόκειται για ζωγραφικό πίνακα γεµάτο δηλωτι-
κά στοιχεία – από τα πολυτελή ενδύµατα του πρεσβευτή και τη
σεµνή και ακριβή σκούρα κάπα του επισκόπου ως τις αισθητικές
γεωµετρίες του πατώµατος και τις πολύτιµες κουρτίνες του δωµα-
τίου. Τα αντικείµενα διαλεγµένα προσεκτικά µιλούν µε ακρίβεια
για τους ανθρώπους και τον κόσµο τους και οι άνθρωποι εδώ επι-
λέγουν να περιβάλλονται από τα ιδιαίτερα αυτά αντικείµενα σαν
τις φυσικές τους εξαρτήσεις και προεκτάσεις.

Μια λανθάνουσα έπαρση και µια εσωτερικευµένη ταξική αλα-
ζονεία ανιχνεύονται στις δύο µορφές. Όλα µαρτυρούν εδώ για
την παρουσία δύο ανδρών µε υψηλή παιδεία, ερευνητικό και επι-
στηµονικό πνεύµα, πολιτική και κοινωνική ισχύ. Και οι δύο µαζί,
αρχετυπικές φιγούρες του κλήρου και της πολιτικής εξουσίας,
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συνθέτουν ένα οικουµενικό δίπολο του ανθρώπινου πολιτισµού 
– στρατιωτικού και πνευµατικού – στα µέσα του 16ου αιώνα.

«Οι Πρεσβευτές» (1533), το από όλες τις απόψεις µοναδικό
αυτό ζωγραφικό έργο του Χανς Χόλµπαϊν, είναι ένα σπουδαίο ευ-
ρωπαϊκό έργο φτιαγµένο από ένα µεγάλο Γερµανό που έζησε
στην Ελβετία, γνώρισε την Ιταλία και επέλεξε την Αγγλία για πα-
τρίδα του. Το εύρος αυτής της βιογραφίας δεν είναι τυχαίο.

Με µοναδική νηφάλια εγρήγορση ο Χόλµπαϊν διεισδύει στον
πυρήνα του κόσµου που απεικονίζει. Με ψυχική ηρεµία, µεθοδική
και συστηµατική επεξεργασία πλάθει µε ηπιότητα και απολύτως
ελεγµένη τρυφερή ουδετερότητα και µέτρο την υφή του απτού κό-
σµου· τα αντικείµενα, τα ρούχα, τα πρόσωπα, τους χαρακτήρες.

Ηµερολόγιο και ηλιακό ρολόι ονοµάζουν µε λεπτοµερή ακρί-
βεια το χρόνο και την ώρα: 11 Απριλίου 1533, δέκα και µισή το
πρωί. Είναι η ίδια ακριβώς ακρίβεια που αγγίζει τα πρόσωπα,
χαϊδεύει τα υφάσµατα, αναδεικνύει τις λεπτοµέρειες, σέβεται και
τιµά το µεγάλο δώρο της όρασης. Με εξαιρετική ενάργεια ο
Χόλµπαϊν καταγράφει σε µια σύνθεση αρµονίας και ισορροπίας,
µε θαυµαστή σχεδιαστική πυκνότητα και εκθαµβωτική συµπύκνω-
ση της ζωγραφικής ύλης, έναν κόσµο που γεννά ένα «ακαταµάχη-
το συναίσθηµα πληρότητας», όπως έχει γραφτεί κάπου για το έρ-
γο του.

Με φαινοµενική ψυχρότητα εισχωρεί στο αρχετυπικό κέντρο,
στοχεύοντας στην ουσία της ανθρώπινης ύπαρξης, έξω από κάθε
δραµατικότητα, µακριά από κάθε εκφραστική εξιδανίκευση ή
υπερβολή, στον αντίποδα κάθε ζωγραφικής αυταρέσκειας και φα-
νερής συναισθηµατικής φόρτισης. Τα εξωτερικά εκφραστικά συ-
ναισθήµατα παραµένουν στη σκιά, για να µπορέσει ο δηµιουργός
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– µε τη θαυµαστή του λιτότητα και χωρίς τεχνάσµατα – να σχε-
διάσει µε εσωτερικά παλλόµενη δύναµη ένα σύστηµα εσωτερικής
λογικής του κόσµου και των ανθρώπινων χαρακτήρων.

Η οξυδέρκεια του βλέµµατος του Χόλµπαϊν δεν θολώνει ποτέ
από τα ευκαιριακά πάθη – στους «Πρεσβευτές» έχουµε µια κρυ-
στάλλινη µαρτυρία µέγιστου εικαστικού κύρους και µια µοναδική
µελέτη ψυχικού βάθους. Τα συναισθήµατα του ζωγράφου, ο επί
της ψυχής αντίκτυπος των αισθηµάτων βρίσκουν τη συγκινησιακή
τους απήχηση σε µια ζωγραφική φόρµα στατικής αναταραχής.
Σαν τη θάλασσα που ξεγελά µε την επιφανειακή γαλήνη της, µέ-
σα της όµως πάλλεται ένα βουβό κύµα. Μια ζωγραφική φόρµα
συνειδητά υποταγµένη και αφιερωµένη αποκλειστικά στην αλή-
θεια του κόσµου – την αλήθεια και µόνο την αλήθεια –, που κάνει
τον ζωγράφο να αποσύρεται στη σοβαρή «ουδετερότητα» του πα-
ρατηρητή και µελετητή της ανθρώπινης συνθήκης.

Απεγκλωβισµένος από τον συναισθηµατισµό του ψυχικού βίου,
αυτός ο ακούραστος οδοιπόρος στην τροµερή αναταραχή του
καιρού του γίνεται ο γνήσιος εκφραστής και ο συναρπαστικότε-
ρος τεχνίτης των ανθρώπινων αισθηµάτων. Γαλήνιος και ανε-
λέητα ακριβής, σιωπηρά εκκωφαντικός, µοναδικά ουσιώδης και
διαυγής, αυτός ο µεγαλοφυής της τάξης και της στερεότητας γί-
νεται ο αιχµηρός ανατόµος στην αναζήτηση και καταγραφή του
ανθρώπινου όντος. ∆εν είναι υπεράνω, αλλά βαθιά µέσα στα αν-
θρώπινα αυτή η τέχνη, που µε την ήπια, κατά µέτωπο θέασή της,
µε στοχαστικό ήθος, χωρίς ίχνος περιττού και µε απόλυτη ζωγρα-
φική συνείδηση, εκφράζει τη σοφία ενός οικουµενικού ουµανι-
σµού. Ο συναισθηµατισµός θα ήταν εδώ ένα εµπόδιο για την κα-
θολική θέαση του κόσµου.
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Τον 18ο αιώνα έγραφε ο Ντιντερό για την υποκριτική τέχνη:
«Η ευαισθησία κάνει τους ηθοποιούς µέτριους, η άκρα ευαισθησία
βραδύνοες και η ψυχρή αίσθηση και το µυαλό τούς κάνει υπέροχους».
Αυτή η ψυχρή αίσθηση και το µυαλό οδηγούν και τον Χόλµπαϊν
να ολοκληρώσει το έργο του µε ένα µοναδικό στην ιστορία της
τέχνης εικαστικό αιφνιδιασµό.

Στο απόλυτα ρεαλιστικό αυτό πορτρέτο των πρεσβευτών προ-
στίθεται κάτι που υπερβαίνει και ανατρέπει διαµιάς όλα τα πλα-
στικά και αφηγηµατικά συµφραζόµενα και δεδοµένα. Μέσα σε
αυτόν το χώρο της «αντικειµενικής», ψύχραιµης και νηφάλιας
ενατένισης του κόσµου και των ανθρώπινων έργων εισβάλλει από
το πουθενά και αιωρείται µέσα στον πίνακα, πέρα από κάθε ρεα-
λιστική κλίµακα, ένα ακαθόριστο µακρόστενο αντικείµενο, διαγώ-
νια βαλµένο ανάµεσα στους πρεσβευτές και στον θεατή τους· κά-
τι που ανήκει σε µια εντελώς αντίθετη αντίληψη θέασης, έξω από
τους κανόνες της βαρύτητας και του ορθού λόγου. Ένα παραµορ-
φωµένο, αινιγµατικό σχήµα που αµφισβητεί την προοπτική, τον
όγκο, την αναγεννησιακή γεωµετρία, τη χειροπιαστή εικόνα της
ζωής. Από το χέρι του κατεξοχήν καλλιτέχνη της ισορροπίας και
του «αντικειµενικού» µέτρου, του ήπιου και ανελέητου παρατηρη-
τή του απτού κόσµου, του µεγάλου δασκάλου του ορατού, αυτού
του ελεύθερου και απερίσπαστου ευγενούς του βλέµµατος, γεννή-
θηκε ένα µοναδικό, υπερβατικό έργο στην ιστορία του δυτικού
πολιτισµού.

Το αντικείµενο που αιωρείται στο χώρο σαν µια ακαθόριστη
µεταφυσική οντότητα ανάµεσα στους δύο άνδρες της εξουσίας δεν
είναι τίποτε άλλο από µια αριστοτεχνική παραµόρφωση του συµ-
βόλου του θανάτου, ενός ανθρώπινου κρανίου. Κάτω από µια ειδι-
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