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Η ΠΕΔΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΝ 
(Πίναξ ημιτελής)

Έχει πια δύσει ο ήλιος του χειμώνα, 
και γρήγορα, σα θέατρο, σκοτεινιάζει,
ή σα να πέφτει πέπλο σε μια εικόνα.
Άλλο δε βρίσκει ο άνεμος, ταράζει
μόνο τ’ αγκάθια στην πεδιάδα όλη,
μόνο κάποιο χαρτί σ’ όλη τη φύση.
Μα το χαριτωμένο περιβόλι
αίμα και δάκρυα το ’χουνε ποτίσει.
Αδιάκοπα τα δέντρα ξεκινούνε,
κ’ οι πέτρινοι σταυροί σκίζουν σα χέρια
τον ουρανό ’που σύννεφα περνούνε, 
τον ουρανό που είναι χωρίς αστέρια. 

(Ωραίο, φριχτό και απέριττο τοπίον!
Ελαιογραφία μεγάλου διδασκάλου.
Αλλά του λείπει μια σειρά ερειπίων 
κ’ η επίσημος αγχόνη του Παγκάλου.)

Κώστας Καρυωτάκης
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Πώς μπορεί να μιλήσει κανείς σήμερα για την οδύνη; Πώς μπο-
ρεί να σχεδιάσει τον εκπατρισμό, να ζωγραφίσει την ερημιά και 
τον πόνο, να χαράξει την απελπισία, να πλάσει με τα χέρια του 
ένα γλυπτό για τον ξενιτεμό και την προσφυγιά;

Πώς μπορεί να βλέπει τις θάλασσες με αθώο βλέμμα, να περ-
πατά στις ακρογιαλιές αναζητώντας βότσαλα και κοχύλια, να 
βυθιστεί αμέριμνα στα γαλάζια νερά, ανάμεσα στις βυθισμένες 
βάρκες, στις ξεβρασμένες ψυχές και στις νεκρές μικρές Οφηλίες;

Στην Ανατολή βομβαρδισμένες πολιτείες, συντρίμμια και ερεί-
πια. Στη Δύση βομβαρδισμένα μυαλά, συντρίμμια και ερείπια οι 
ιδέες της αλληλεγγύης και του ανθρωπισμού, των μεγάλων προ-
ταγμάτων του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού. 

Ένας ανεξέλεγκτος χείμαρρος πληροφοριών, ένας βομβαρ-
δισμός από εικόνες έχει κατακλύσει την καθημερινή ζωή, με τις 
τραγικές ανθρώπινες υπάρξεις να μάχονται απελπισμένα να δια-
φύγουν από τους ρημαγμένους τόπους τους. 

Και παντού ο θάνατος, σχεδόν σαν φυσικό φαινόμενο. Και ο 
μέσος καταναλωτής των εικόνων, ο τηλεθεατής, να βρίσκεται κι 
αυτός σε μια αργή πορεία εξοικείωσης με τη φρίκη, μαθαίνοντας 
να συμβιώνει με το τραγικό μέσα από την οθόνη, σαν έναν κόσμο 
έξω απ’ αυτόν, άυλο, σε αντίθεση με την «πραγματική» ζωή, που 
βιώνεται μέσα στο σαλόνι του, προφυλαγμένη στο ιδιωτικό του 
καταφύγιο. Η εικονική αυτή ζωή των μέσων μαζικής χειραγώγη-
σης – φτιαγμένη από φοβικά σύνδρομα, υστεροβουλία, κυνισμό 
με ανθρωπιστική επίφαση – επιχειρεί να στερήσει τις εικόνες της 
φρίκης από την πολιτική τους διάσταση, από το πλαίσιο και τους 
μηχανισμούς που τους γεννούν, από τα συμφέροντα και τις δυνά-
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μεις που έμμεσα ή άμεσα καλλιεργούν και εκμεταλλεύονται τον 
ανθρώπινο πόνο. Μια φιλάνθρωπη ανθρωπιστική αισθηματολο-
γία ως άλλοθι για τις βαριές ευθύνες για τη συμμετοχή της Δύσης 
στα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. 

Και η ξενοφοβική, ανάλγητη Ευρώπη, η Ευρώπη των αγορών 
και των χειραγωγημένων λαών, η Ευρώπη των κλειστών συνόρων 
και των κλειστών μυαλών, η Ευρώπη χωρίς Ευρώπη, νίπτει τα 
χείρας της, αφήνοντας ανεμπόδιστα τα γεράκια του πολέμου να 
σχεδιάζουν με αίμα τη νέα πλανητική γεωπολιτική τους. 

Για άλλη μια φορά οι χιλιάδες ανθρώπινες ζωές που χάνονται, 
οι πρόσφυγες που ξεριζώνονται, οι ανέστιοι που φυλακίζονται, 
κυνηγημένοι απ’ αυτούς που τους εξόρισαν και που τώρα υποκρί-
νονται τους σωτήρες τους, οι φυγάδες από τους «ανθρωπιστικούς» 
πολέμους, όλοι αυτοί λογίζονται ως «παράπλευρες απώλειες» στον 
εγκληματικό πόλεμο γεωστρατηγικής ισχύος δίχως τέλος. 

Ξαναδιαβάζοντας σήμερα το ποίημα του Καρυωτάκη, βλέπου-
με σ’ αυτό το «ωραίο, φριχτό και απέριττο τοπίον», «ελαιογρα-
φία μεγάλου διδασκάλου», πως δεν του λείπουν ούτε τα ερείπια 
ούτε οι αγχόνες. «Την πεδιάδα όλη» τη διασχίζει μια ατέλειωτη 
ματωμένη γραμμή από ανθρώπινες υπάρξεις, που συνεχίζει το 
εφιαλτικό ταξίδι της αναζητώντας και καταφεύγοντας στον δυτι-
κό Παράδεισο, αυτό τον Παράδεισο που υπήρξε η προϋπόθεση 
της δικής της κόλασης. 

Και η μακρά Οδύσσεια συνεχίζεται χωρίς την Ιθάκη. Το απα-
τηλό ιδεολόγημα ότι η Ευρώπη μπορούσε να ασκεί τις φιλοπόλε-
μες πολιτικές της οχυρωμένη και ασφαλής στο περιφρουρημένο 
κάστρο της έχει καταρρεύσει. 

Της γης οι κολασμένοι ακυρώνουν με τα σώματα και τα σαπιο-
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κάραβά τους κάθε ψευδαίσθηση για ανάπτυξη της «πολιτισμένης» 
Δύσης σε βάρος των άμαχων παιδιών ενός κατώτερου Θεού.

Και μαζί καταρρέουν και οι ιδρυτικές αξίες της Ευρωπαϊ- 
κής Ένωσης, αλλά και οι όποιες ελευθερίες και δικαιώματα που 
έχουν απομείνει από το χλωμό φάντασμα του Ευρωπαϊκού Δια-
φωτισμού. 

Ο πίνακας στο ποίημα του Καρυωτάκη, όπως γράφει ο υπότι- 
τλος, δεν είναι ημιτελής αλλά ατελής, και μάλιστα από τη γέννησή 
του, από τη γέννηση των ιδρυτικών αρχών της Ε.Ε. Η επικυριαρ-
χία των αγορών οδήγησε σ’ αυτό το νεκροταφείον των ιδεών, στο 
κοιμητήριο ψυχών, στα υπαίθρια στρατόπεδα μιας ηπείρου που 
απειλείται καθημερινά από τη μισαλλοδοξία, τη ρατσιστική βία, 
την ιδεολογία του απομονωτισμού, των κλειστών ματιών και των 
κλειστών συνόρων. 

Έχει πια δύσει ο ήλιος του χειμώνα 
και γρήγορα, σαν θέατρο σκοτεινιάζει 
ή σα να πέφτει πέπλο σε μια εικόνα

γράφει ο Καρυωτάκης σαν να προμάντευε μέσα από τη δική του 
Πρέβεζα τις οδύνες του εικοστού πρώτου αιώνα που ερχόταν, σαν 
να διαισθανόταν τη δύση του ήλιου σαν μια ευρύτερη κρίση πο-
λιτισμού.

γρήγορα, σαν θέατρο σκοτεινιάζει

Ο άνθρωπος του νέου αιώνα μετέχει σε ένα παράλογο, τραγικό 
θέατρο, όπου η ζωή παίζεται πάνω σε μια θεατρική σκηνή που 
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σκοτεινιάζει γρήγορα, είτε για να κλείσει οριστικά η αυλαία είτε 
για να ανοίξει σε μια παράσταση που μόλις αρχίζει. Τι θα συντε-
λεστεί πάνω σ’ αυτή τη σκηνή; 

Στο θέατρο της ζωής το έργο γράφεται χωρίς σταματημό με 
υλικά τη δυστυχία και την ευτυχία, τον πόνο και την καρτερία, την 
πτώση, τη δοκιμασία, την υπέρβαση.

Σ’ αυτό «το χαριτωμένο περιβόλι, όπου αίμα και δάκρυα το 
’χουνε ποτίσει» η εξέλιξη της ζωής είναι ανοιχτή και η έκβαση 
άγνωστη. Ένα όμως είναι βέβαιο.

Ο άνθρωπος και η ανθρώπινη κοινότητα κουβαλούν αξεχώρι-
στα την κοινή ευθύνη για τη ζωή τους, την ιστορία, τον πολιτισμό 
τους, είναι «καταδικασμένοι να πετύχουν» με όρους αξιοπρέπειας 
στο μεγάλο στοίχημα της επιβίωσης. Και το στοίχημα αυτό δεν 
αφορά την κάθε χώρα μόνη της, αλλά την Ευρώπη συνολικά, που 
μόνο ενωμένη μπορεί να δώσει τις λύσεις, μέσα από πολιτικές 
ανθρωπιάς και αλληλεγγύης. 

Το «πέπλο που πέφτει» σε αυτή την εικόνα του ωραίου, φρι-
χτού και απέριττου τοπίου κινδυνεύει να σκεπάσει κάθε ίχνος ορ-
θού λόγου, αμοιβαίου σεβασμού της διαφορετικότητας, αρχών δι-
καιοσύνης και δημοκρατίας, μπροστά σ’ αυτή την κρίση με βαθιές 
ρίζες και σκοτεινό μέλλον. Και κινδυνεύει να σκεπάσει και κάθε 
ίχνος ανοιχτού, καθαρού και δημιουργικού νου. 

Έτσι και στη δημιουργία. Οι τέχνες και οι δημιουργοί καλού-
νται – πόσο μάλλον σήμερα – να μεταφράσουν τα αισθήματα της 
οδύνης, τη γεύση της αλήθειας σε μια γλώσσα που σκέφτεται 
πάνω στον εαυτό της και τα μέσα της, που αναστοχάζεται την 
ιστορία της και τα όριά της. Και να εκφράσουν την αλήθεια τους 
με ριζοσπαστικές φόρμες, που δεν ωραιοποιούν, δεν εικονογρα-
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φούν, αλλά αναρωτούνται, δεν αντιγράφουν την επιφανειακή ει-
κόνα, δεν παραλύουν σε μια αισθητική ηττοπάθεια, που δεσμεύο- 
νται, αλλά δεν είναι δέσμιες του αυτονόητου και του συμβατικού.

Το ιδιωτικό κεφάλαιο της τέχνης, το βαθιά αληθινό του ενός 
μπορεί να γίνει συλλογικό κεφάλαιο, το ίδιο αληθινό για όλους. 
Οι ατομικές συμβάσεις του καθενός με τον εαυτό του και την κοι-
νωνία να γίνουν συλλογικές συμβάσεις μιας ανθρώπινης ομάδας, 
σε ένα μοίρασμα της αγωνίας αλλά και της ευθύνης. Σε μια διαρ-
κή αναφορά της σκέψης πάνω στην οδυνηρή ανθρώπινη συνθήκη 
μέσα σε ένα τοπίο όπου «οι πέτρινοι σταυροί σκίζουν σαν χέρια 
τον ουρανό, που σύννεφα περνούνε, τον ουρανό που είναι χωρίς 
αστέρια». 

Η δημιουργία σήμερα καλό θα ήταν, αντί να αρθεί στο ύψος, 
να βυθιστεί στο βάθος των περιστάσεων, να αναζητήσει αυτά που 
δεν ξέρει, να επινοήσει αυτό που νοσταλγεί, να θυμηθεί αυτά που 
ξέχασε και να ξεχάσει αυτά που ήδη ξέρει.

Και όπως έγραψε και ο Γιώργος Σεφέρης: «Ψάχναμε πάλι το 
πρώτο σπέρμα για να ξαναρχίσει το πανάρχαιο δράμα...»

2016
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Tι είναι αυτό που κάνει ένα σύγχρονο εικαστικό έργο ζωντανό 
και ενδιαφέρον; Να μας αγγίζει, να μας γοητεύει, να μας συγκινεί, 
να μας θίγει, να μας αφορά; 

Τι είναι αυτό που κάνει ένα έργο τέχνης να αποδρά ως διά 
μαγείας από τα κατά συνθήκη ψεύδη ενός προδιαγραμμένου και 
συμβατικού αισθητικού περιβάλλοντος και να χαράσσει μια πο-
ρεία στον χώρο και στον χρόνο, κουβαλώντας τα σημάδια μιας 
προσωπικής, βαθιά βιωμένης εμπειρίας; 

Είναι το βάθος και η ποιότητα μιας εσωτερικής ζωής, που ξε-
χειλίζει στην επιφάνεια και μεταμορφώνει μια απλή εικόνα σε ένα 
αισθητικό γεγονός. Η έκφραση ενός ψυχισμού που κάνει μορφές 
και περιεχόμενα να συγκροτούν αδιαίρετα μια πλαστική φόρμα 
που νοσταλγεί και διεκδικεί το μέλλον, μαρτυρά για το παρόν 
και φανερώνει το γενεαλογικό δέντρο ενός παρελθόντος παντού  
παρόντος. 

Στις χαρακτικές εικόνες του Νικολάου Βεντούρα υπάρχει με 
μοναδικό τρόπο αυτό το αδιαίρετο στοιχείο που συνδέει τον τοπο-
γραφικό προσδιορισμό με την υπέρβασή του, την ακριβή αίσθηση 
της εντοπιότητας με τη λυρική της διάχυση, την πιστή καταγραφή 
του τόπου με την αφαιρετική του αποδόμηση και που οδηγεί σε 
έναν κόσμο λαμπρής χρωματικής αλχημείας. 

Η συνειδητά παραστατική ταυτότητα του αστικού χώρου και 
του τοπίου, οι εικόνες της πόλης, των λιμανιών, των καραβιών, 
των δρόμων μεταπλάθονται σε χρωματικές εκλάμψεις πολύχρω-
μων κηλίδων και δυναμικών γραμμών σε ένα νέο σύμπαν, εκρηκτι-
κό και φαντασμαγορικό. 

Όλα είναι στη θέση τους, σχεδιασμένα με τη νηφαλιότητα και 
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την ακρίβεια ενός ευαίσθητου παρατηρητή. Και όμως αργά και 
σταθερά αρχίζουν να κινούνται, να αλλοιώνουν την προοπτική 
τους, να χάνουν τους σταθερούς τους άξονες, τα σπίτια, τα κα-
ντούνια, οι συνοικίες, οι πλατείες, οι δρόμοι. 

Με μια φαινομενικά αυθαίρετη παραμόρφωση των φυσικών 
μορφών, ο Βεντούρας επιχειρεί να δαμάσει με βίαιες χαράξεις 
έναν συμβατικό, ισορροπημένο αισθητικά κόσμο και να αναμε-
τρηθεί με τη φυσική πραγματικότητα αποδομώντας την και ξανα-
δίνοντάς της καινούργια ψυχικά και πλαστικά περιεχόμενα. 

Ένα πολύχρωμο, γλυκόπικρο όνειρο μεταμορφώνει τα πάντα 
σε μια λαμπερή πανδαισία της αφαίρεσης. Όλα γύρω χάνουν την 
αντικειμενική τους υπόσταση και γίνονται αφορμή για ένα θαυμα-
στό ταξίδι της καρδιάς και του νου. 

Ένα ταξίδι κάπου μεταξύ «Νορβηγίας και φαντασίας», όπως 
θα ’λεγε ο μέγας ποιητικός γεωγράφος, Χαλκιδαίος Γιάννης Σκα-
ρίμπας. Εδώ η ποιητική «Νορβηγία» του Βεντούρα δεν είναι άλλη 
από τη δική του Κέρκυρα. Και ο τόπος της φαντασίας του είναι ο 
τόπος της τέχνης του, που δεν είναι ου-τοπικός, αλλά εν-τόπιος· 
ένας τόπος που είναι φανταστικός και υπαρκτός ακριβώς επειδή 
μπορεί κάθε στιγμή να μεταμορφώνεται – με τα μάτια του και την 
τέχνη του – σε μια εκθαμβωτική μαγική εικόνα. Ένας τόπος που 
μέσα σ’ αυτόν οχυρώθηκε και ποτέ δεν εγκατέλειψε. 

Εκφραστικότητα και απλότητα, τολμηρές τεχνικές επινοήσεις 
και ευφάνταστες ζωγραφικές καινοτομίες, αδυσώπητη μάχη με το 
υλικό, αλλά και νηφάλια, γερά δομημένη αισθητική ταυτότητα, που 
επιτρέπει όμως, αλλά και επιβάλλει, τον πιο τολμηρό αυτοσχεδια-
σμό· ακριβής παρατήρηση και βαθιά γνώση του εαυτού και του κό-
σμου, βαθιά σχέση οικειότητας και αγάπης με ό,τι τον περιβάλλει 
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και σπουδαία καλλιτεχνική συνείδηση και αυτογνωσία, αυτά είναι 
κάποια από τα εφόδια που κουβαλάει ο Βεντούρας στην καλλιτε-
χνική του οικοσκευή στα μακρινά ταξίδια του μέσα στον τόπο του. 
Φορτωμένος επίσης με τις βαριές παρακαταθήκες της ιστορικής 
αφαίρεσης του αιώνα τους αναζητά ασταμάτητα νέα ταξίδια. 

Επίμονος ταξιδιώτης της λιτότητας αλλά και της φαντασμα-
γορίας, του πλούτου της χρωματικής ματιέρας αλλά και της καί-
ριας και αποφασισμένης μαυρόασπρης γραμμής, της ονειρικής 
διάχυσης του χρωματικού φάσματος αλλά και του λιγοστού και 
πολύτιμου ίχνους, της εξπρεσιονιστικής, δυναμικής πολυχρωμίας, 
αλλά και του πυκνού, μεστού αφαιρετικού περιγράμματος. Ένας 
πολύχρωμος και μαζί μαυρόασπρος εικαστικός κόσμος είναι ο κό-
σμος του Βεντούρα, που ισορροπεί και συμπληρώνει τα φαινομε-
νικά αντίθετα και διεκδικεί μέσα από το υλικό που κατακτιέται και 
αντιστέκεται τις πιο χυμώδεις, ατμοσφαιρικές δραματικές, αλλά 
και ευφρόσυνες εικόνες. 

Εικόνες, εκχυλίσματα μιας αισθαντικής ψυχής που ονειρευό-
ταν την πραγματικότητα και πραγματοποιούσε το όνειρο σε μυ-
στηριακές, μαγευτικές διαδρομές μέσα από την τέχνη του στους 
συμπαντικούς αστερισμούς του Τοξότη, του Αιγόκερω, της Παρ-
θένου, του Ταύρου.

Αλλά και μοναχικός περιπατητής ο Βεντούρας στους γήινους 
αστερισμούς του τόπου του, στις γειτονιές και στα σοκάκια της 
αγαπημένης πόλης. Θυμόμαστε τον Καβάφη:

Οικίας περιβάλλον, κέντρων, συνοικίας 
που βλέπω κι όπου περπατώ· χρόνια και χρόνια. 
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Σε δημιούργησα μες σε χαρά και μες σε λύπες:
με τόσα περιστατικά, με τόσα πράγματα. 

Κ’ αισθηματοποιήθηκες ολόκληρο, για μένα. 

Αυτή η βαθιά οικειότητα με τα πράγματα, η αισθηματοποίη-
ση του περιβάλλοντος χώρου, γίνεται και στον Βεντούρα στοιχείο 
ζωής και τέχνης. Οι γνώριμες, συνηθισμένες εικόνες οι συνήθει-
ες μιας καθημερινής ζωής δεν μεταφράζονται ποτέ σε συμβατική  
διαχείριση του καλλιτεχνικού αισθήματος, αλλά είναι η αστείρευ-
τη πηγή μιας έμπνευσης που διαρκώς αναζητά και πειραματίζεται 
σε νέους δρόμους, γεμάτους φως, γραμμές και χρώματα. 

Πολυμήχανος τεχνίτης, οξυδερκής παρατηρητής, καινοτόμος 
χαράκτης, ο Βεντούρας βίωσε με νηφάλιο, εσωτερικευμένο στο-
χασμό, αλλά και με το πείσμα και την επιμονή του νεωτεριστή 
καλλιτέχνη τα μεγάλα ερωτήματα που έθεσε ο εικοστός αιώνας. 

Πρωτοπορία-συντήρηση, καταστροφή-ανασυγκρότηση, νεω-
τερικότητα-παράδοση, αυτά τα δίπολα, που γέννησε και κληρο-
δότησε ο αιώνας με τις συγκλονιστικές αναταράξεις, πέρασαν με 
ήρεμο πάθος, με σκεπτόμενη ανήσυχη διαύγεια, με οργανωμένο 
πειραματισμό, ανατρεπτικότητα και ήπιο οίστρο στη γεμάτη αι-
σθητικούς νεωτερικούς χυμούς τέχνη του Βεντούρα. 

Οι τραγικές μνήμες του αιώνα μεταφέρονται στο έργο του σαν 
μια δραματική χρωματική συμφωνία ανάμεσα στο φως και στο 
σκοτάδι, οι μάζες της τυπωμένης ύλης, οι κηλίδες και τα βαθιά 
σκούρα νεφελώματα θυμίζουν τραύματα και ανοιχτές πληγές. 
Κυριαρχούν τα κόκκινα σκούρα, τα βαθιά μπλε, τα μαύρα και τα 
δραματικά πορτοκαλί και καφέ. 
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Η γαλήνια αυστηρότητα που χαρακτηρίζει την καλλιτεχνι- 
κή πράξη τον συνοδεύει υπόγεια ακόμη κι εκεί που χάνεται βα-
θιά στις ενεργειακές πηγές της χρωματικής ύλης, δημιουργώντας 
χρωματικές ηφαιστειακές εκρήξεις μέσα από την καρδιά της δη-
μιουργίας. 

Στη σειρά των έργων του «λιτανείες», ο Βεντούρας ξαναβρί-
σκει αυτό που δεν εγκατέλειψε ποτέ, την Κέρκυρά του, τον γε-
νέθλιο τόπο. Ξαναβρίσκει την εσωτερική ζωή, τις τελετουργίες, 
την οργανωμένη κοινότητα των ανθρώπων της μικρής πόλης, τις 
ιεροτελεστίες τους, τα αρχέτυπα μυστήρια των ανθρώπινων συνα-
θροίσεων, το ιερό αίσθημα του συλλογικού ανήκειν. 

Τη μνήμη της χαμένης ανθρώπινης ενότητας, που ζωγραφικά 
αποτυπώνεται εδώ σαν ένα απαύγασμα φωτός και χρωμάτων, τη 
διαφυλά ο Βεντούρας σαν πολύτιμη παρακαταθήκη ενός κόσμου 
που κινδυνεύει να χαθεί στον βάρβαρο αιώνα του. 

Μέσα από τη βασανισμένη χρωματική ύλη και τις υπαρξιακά 
πυρετώδεις χαράξεις, ο Βεντούρας διασώζει εικαστικά με μοναδικό 
τρόπο το θρησκευτικό-ιερατικό αίσθημα που συνδέει και ενοποιεί 
πνευματικά τις ανθρώπινες κοινωνίες. Η κοινή πνευματική ζωή 
της κοινότητας και οι γιορτές της αποκτούν εδώ την πολυτιμό-
τητα μιας εικαστικής αποθέωσης. Ένα βαθύ λυρικό, κατανυκτικό 
πανηγύρι των χρωμάτων, ένας εκθαμβωτικός ρυθμός σχημάτων, 
μια μουσική φαντασμαγορία που μετασχηματίζει την τελετή των 
καθημερινών ανθρώπων σε πολύχρωμη, συμφωνική αποκάλυψη. 

Γράφει ο Βεντούρας για την τέχνη του: 
«Το ασυνείδητον εις το οποίον παραδίδω το χέρι μου τελικά 

έκανε αυτό που εκείνο επέμενε να κάμει». 
Φαίνεται σαν να πιστεύει πως μια τυφλή δύναμη οδηγεί το χέρι 
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του καλλιτέχνη. Σαν ένα υποσυνείδητο να ορίζει πλήρως τους κα-
νόνες της τέχνης του και ο ίδιος να αφήνεται αυτοβούλως στις 
προσταγές του. 

Και όμως δεν είναι ακριβώς έτσι. Αυτό που ο Βεντούρας χρε-
ώνει στο ασυνείδητο, αυτό που συντελείται σε αυτές τις λαμπρές 
χαρακτικές εικόνες είναι κάτι που έχει να κάνει τελικά με τη συ-
νειδητότητα και καθόλου με την τυχαιότητα ενός ανεξέλεγκτου 
ασυνείδητου. Εντέλει η ακέραια και δομημένη συνείδηση του δη-
μιουργού είναι αυτή που έχει τον τελευταίο λόγο, αυτή που απε-
λευθερώνει, που κατευθύνει, αλλά και που ελέγχει τα παραστρα-
τήματα ενός ατίθασου εσωτερικού ψυχισμού. 

Η χάραξη, οι χαρακιές που φανερώνουν τα χαρακτηριστικά του 
έργου και τον χαρακτήρα του δημιουργού είναι τα καλλιτεχνικά και 
τα ηθικά εφόδια μιας πλαστικής διαλέκτου που μεταμορφώνει το 
συμβατικό και πεζό σε αισθητικές εικόνες πρωτογενούς δύναμης. 

Αυτό που εκτίθεται εδώ είναι η βαθιά αίσθηση αλλά και η συ-
νείδηση του δημιουργού πως ο κόσμος του – ο κόσμος μας – στην 
τωρινή του μορφή δεν είναι ο μόνος δυνατός κόσμος. Και αυτό 
τον κόσμο θα μπορούσε να απεικονίσει η τέχνη όχι όπως είναι, 
αλλά όπως θα μπορούσε να είναι (Κλέε). 

Οι λιτανείες και τα λάβαρα στην τέχνη του Βεντούρα είναι τε-
λικά μια πομπή λατρευτική, φόρος τιμής και πίστης στην ίδια τη 
ζωγραφική πράξη, μια λιτανεία και ένα προσκύνημα, μια μαγι-
κή τελετουργία μέσω των εικόνων της χαρακτικής γλώσσας, που 
αναστοχάζεται τον κόσμο «αλλιώς», πολύχρωμο, δημιουργικό και 
ελεύθερο. 
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