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Κι αν μιλούσαμε περισσότερο για αγάπη, ο κόσμος θα γινόταν
καλύτερος...
Εt si on parlait plus d’ amour, le monde irait mieux...

Στα λατρεμένα μου μικρά παιδιά Γιώργο και Αυγή που οφείλω
ευγνωμοσύνη μόνο και μόνο που υπάρχουν στη ζωή μου!
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gratitude simplement parce qu’ ils font partie de ma vie!

Το Μανιφέστο Μιας Γυναίκας στον Κόσμο
Μια γυναίκα εικαστικός καλλιτέχνης, ξεκινά ένα γύρο του Κόσμου. Από την Κύπρο πάει στο Περού, στη Βολιβία, στην Ταϋλάνδη, στην Καμπότζη, στην Ινδονησία και τέλος επιστρέφει πάλι στο έδαφος της Κύπρου.
Παντού επισκέπτεται αρχαιολογικούς χώρους της ίδιας εποχής,12ος αιώνας μ.Χ. Πληθυσμοί και πολιτισμοί
που δεν συναντήθηκαν ποτέ ενώ συνυπήρξαν. Πρόσωπα διαφορετικά, διαδρομές μυστηρίου. Πώς οι αρχαίοι
βυζαντινοί, οι Ίνκας, οι Thai, οι Khmer, έζησαν την ίδια εποχή πάνω στη γη, δημιούργησαν πολιτισμό στον
τόπο τους και δεν συναντήθηκαν ποτέ.
Οι πρωταγωνιστές κάθε φορά είναι οι χαμένοι της Ιστορίας, οι άνθρωποι που η Ιστορία και η κοινωνία
ξεχνά. Είναι αυτές οι γυναίκες της καθημερινής ζωής που χάνονται μέσα στα τοπία τους, μέσα στη γη τους.
Διαφορετικές γυναίκες κάθε φορά που παλεύουν για ισότητα, ανθρώπινη αξιοπρέπεια και απλή επιβίωση
κάθε μέρα της ζωής τους. Οι πρωταγωνιστές είναι επίσης τα γεωλογικά θαύματα, η γη και όλες αυτές οι γυναικείες μορφές της αρχαίας ή της σύγχρονης μυθολογίας. Η γυναικεία μορφή, η θηλυκότητα και ο ρόλος
της μέσα στη ζωή μπαίνουν στο επίκεντρο του έργου.
Φωτογραφικά και βίντεο ντοκουμέντα που προτείνουν μια ματιά στη διαφορετικότητα. Ένα ταξίδι που δεν
έχει τέλος. Κάθε στιγμή είναι μια νέα ματιά στη σχέση μας με τον κόσμο και το μέσα μας, που δίνει ελπίδα
για περισσότερη δικαιοσύνη, για περισσότερη ισότητα και την ενδυνάμωση των φύλων, σε όλους τους πολιτισμούς του κόσμου.
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Le Manifeste d’ Une Femme au Monde
Une artiste femme commence un tour du monde. De Chypre, elle se rend au Pérou, en Bolivie, en Thaïlande,
au Cambodge, en Indonésie, puis à la fin retourne à Chypre. Partout, elle visite des sites archéologiques
datant de la même époque, XIIème siècle après J.-C. Des populations et des cultures qui ne se sont jamais
rencontrées alors qu’elles ont coexisté. Des visages différents, des parcours mystérieux.
Comment les Byzantins, les Incas, les Thaï, les Khmers, ont vécu à la même époque sur terre, ont créé une
culture en ces lieux sans jamais se rencontrer.
Les protagonistes à chaque fois c’ est les perdants de l’ histoire, les gens que l’ histoire et la société
oublient. Ce sont ces femmes ordinaires qui se perdent dans leurs champs, dans leur terre. Des femmes
différentes à chaque fois qui se battent pour l’ égalité, la dignité humaine et la simple survie chaque jour
dans leur quotidien. Les protagonistes sont aussi les splendeurs géologiques, la terre et toutes ces formes
féminines de la mythologie ancienne ou contemporaine. La féminité et son rôle dans la vie sont remis au
centre de l’ œuvre.
Des documents vidéo et photos qui proposent un regard sur la diversité. Un voyage sans fin. Chaque
instant est un nouveau regard sur notre relation au monde et à soit-même qui donne espoir pour plus de
justice et égalité entre les sexes dans toutes les cultures du monde.
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VIERGE DE ARAKAS
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Το Μανιφέστο μιας Γυναίκας στον Κόσμο, της Μαρίνας Ολυμπίου Λυκούργου, είναι ένα έργο με πολλές διαστάσεις και πολυσχιδή προβληματική. Ως έργο ζωής της συγγραφέως, σκιαγραφεί τη δική της πορεία αναζήτησης από τις γεωλογικές καταβολές στο πολιτιστικό συγκείμενο και το κοσμοπολίτικο πορτρέτο της γυναίκας, μια
έντεχνη και καλλιτεχνική πορεία της ίδιας και της κάθε γυναίκας, της Γυναίκας του Κόσμου.
Το έργο είναι ένα ταξίδι στη φύση και στις ρίζες της κοινωνικής ταυτότητας της γυναίκας αλλά και στις καταβολές
της αρχέγονης μορφής της, αυτής της μάνας φύσης, με εντυπωσιακές συλλήψεις του φωτογραφικού φακού από
διαφορετικά μέρη, κουλτούρες και πολιτισμούς.
Μια περιοδεία ορυκτών και φιγούρων, με τη Γυναίκα να προεξάρχει, σε σχηματισμούς σε πέτρες και ημιπολύτιμους λίθους, ποτάμια και βουνοκορφές, δέντρα που διαγράφουν τη γυναικεία μορφή της γονιμότητας στη ζούγκλα εξωτικών χωριών, ίδιες με τις φιγούρες στις αρχαίες σκουριές της Κύπρου. Το έμπειρο καλλιτεχνικό μάτι της
ερευνήτριας αναδεικνύει αυτό που η φύση υμνεί, λες και ο γήινος πλούτος αγκαλιάζει τη μάνα της ζωής αφιερώνοντάς της το τραγούδι της αιωνιότητας, της ομορφιάς και της ζωής, το Μανιφέστο μιας γυναίκας, της αιώνιας Γυναίκας. Φύση και Γυναίκα, Πέτρα και Ιστορία ζωής, Περπάτημα στον κόσμο και Πορεία δημιουργίας, έννοιες
που συνταιριάζονται πραγματικά και συμβολικά σε ένα μανιφέστο, με το νόημα που πραγματικά περιέχει η λέξη:
διακήρυξη κοινωνικών και καλλιτεχνικών αρχών και αναζητήσεων στον κόσμο του Κόσμου, σε πολιτισμούς
άλλων εποχών, που ακόμη λειτουργούν στις σχέσεις των φύλων.
Όλα διαφορετικά και όλα τόσο ίδια στο Γύρο του Κόσμου, από την Κύπρο μέχρι την Ινδονησία, από την Παναγία του Άρακα και την Πέτρα του Ρωμιού στο Aymara της Βολιβίας και την Ayutthaya της Ταϋλάνδης, με ποικίλους σταθμούς που σηματοδοτούν την ίδια ιστορία της ανισότητας από τα βάθη της ιστορίας μέχρι σήμερα: με
τις πατριαρχικές δομές που έχουν τις ρίζες τους στην ιστορία και τον κύκλο της απασχόλησης, την κοινωνική ταυτότητα της καταπίεσης και του εγκλεισμού σε ρόλους που παρουσιάζονται «φυσιολογικοί» και αναπόφευκτοι, σχέσεις, τελικά, εξουσίας, δύναμης, καταπίεσης και υπεροχής. Ταυτότητες που «δόθηκαν» χωρίς να αμφισβητηθούν,
χωρίς πάλη και διεκδίκηση σε αρχαίους πολιτισμούς και μυθολογικές αναπαραστάσεις.
Κόκκινα και πράσινα ορυκτά, άλατα του χαλκού και του σιδήρου με τη φιγούρα της ζωής, τη Γυναίκα. Και παράλληλα, η σύγχρονη ζωή ξεχασμένων γυναικών παλαιών πολιτισμών, με χίλιες ζαρωματιές ζωής στο πρόσωπο της
ηλιοκαμένης στο Περού και τα «ανώνυμα» πρόσωπα της καθημερινής βιοπάλης στο Cusco, τις γυναίκες που βόσκουν τα ζώα τους στην αρχαία νεκρόπολη Sillustani, τα «γυναικοπάζαρα» στη Yogyakarta.
«Το ταξίδι είναι μια Αυγή που δεν τελειώνει ποτέ», θα μας πει η συγγραφέας, για να συνεχίσει «Είναι η Αυγή
ομορφιά!». Αυτή την ομορφιά της Φύσης και της Γυναίκας, μας ανέδειξε απλόχερα με το έργο της η Μαρίνα Ολυμπίου Λυκούργου.
Η Έδρα ΟΥΝΕΣΚΟ για την Ισότητα και Ενδυνάμωση των Φύλων του Πανεπιστημίου Κύπρου συμβάλλει, με την
έκδοση αυτή, στην ανάδειξη της ομορφιάς του έργου της Μαρίνας και στην ενδυνάμωση της φωνής της στο Μανιφέστο μιας Γυναίκας στον Κόσμο.
Δρ Μαίρη Κουτσελίνη
Καθηγήτρια, Τμήμα Επιστημών της Αγωγής
Διευθύντρια της Έδρας ΟΥΝΕΣΚΟ του Πανεπιστημίου Κύπρου
Για την Ισότητα και Ενδυνάμωση των Φύλων
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Le Manifeste d’ une Femme au Monde de Marina Olympios Lycourgos est une œuvre avec des facettes,
paramètres et problématiques multiples. Comme l’ œuvre d’ une vie de l’ artiste, il trace le parcours personnel
de recherches de l΄artiste depuis ses origines et commencements géologiques au partage culturel et au
portrait d’ une femme cosmopolite. C’ est un chemin dans l’ art, d’ une artiste femme, et de chaque femme
de ce monde.
Cette œuvre est un voyage dans la nature, dans les origines de l’ identité sociale de la femme, et dans les
formes originelles de cette mère-terre nature, avec ses merveilleuses photographies des lieux de cultures et
civilisations différentes.
Un parcours de minéraux et de formes avec la figure féminine apparente toujours en relation dans les
formations géologiques dans les rivières et sur les montagnes. Des arbres qui incarnent la forme féminine de
fertilité dans les jungles et les villages exotiques et sur les scories anciennes de Chypre.
L’ œil expérimenté de l’ artiste chercheur nous montre ce que la nature exalte, et c’ est comme si les richesses
naturelles embrassent la mère de la vie en lui chantant cet hymne de l’ éternité, de la beauté de la vie, le
manifeste d’ une femme, de la femme éternelle. Nature, Femme, Roche et histoire de la vie, une marche dans
le monde, et une démarche créative des concepts qui se révèlent véritablement et symboliquement dans un
manifeste et dans le sens propre du mot: déclaration des règles sociales et artistiques et recherches dans le
monde, dans les civilisations d’ autres époques et dans les lois qui s’ imposent encore dans les relations entre
les sexes.
Tout est diffèrent et tout se ressemble dans ce tour du monde, de Chypre en Indonésie, de la Vierge byzantine
d’ Arakas et de Petra tu Romiou de Chypre au Aymara de Bolivie, et à Ayutthaya de la Thailande. Avec des
arrêts différents qui indiquent l’ histoire même de l’ inégalité, depuis d’ autres époques et encore aujourd’ hui:
avec ses structures patriarcales qui sont enracinées dans le temps, dans l’ emploi, l’ identité sociale, la
soumission et oppression des femmes dans des rôles qui lui sont imposés comme naturellement par des
relations forcées. Des rôles qui lui ont été donnés sans aucune hésitation, sans aucun combat, dans les
civilisations anciennes et représentations mythologiques.
Des minéraux rouges, des sulfates verts de cuivre et de fer avec la forme de la femme, et de la vie, et en
parallèle la vie contemporaine des femmes de peuples anciens avec milles rides sur le visage de la vieille
femme du Pérou et aux visages anonymes de la survie quotidienne à Cusco, aux femmes qui mènent paître
leurs animaux dans la nécropole ancienne de Sillustani et aux marchés des femmes de Yogyakarta.
“Le voyage est une Aube qui n’ en finit pas. C’ est l’ Aube qui est Belle” nous dit l’ artiste. C’ est cette beauté
de la Nature et de la femme que l’ œuvre de Marina Olympios Lycourgos nous révèle sans cesse.
La chaire de l’ Unesco pour l’ égalité des sexes de l’ Université de Chypre contribue avec cette édition à la
promotion de la beauté de l’ œuvre de Marina et amplifie sa voix dans le Manifeste d’ une femme au Monde.
Mary Koutselini
Professeur, Département des Sciences de l’ Education
Directrice de la Chaire de l’ Unesco pour l’ égalité des sexes et l’ autonomisation des femmes
de l’ Université de Chypre
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Το έργο της Μαρίνας Ολυμπίου Λυκούργου με αγγίζει
μέσα από την ευαισθησία του, μέσα από την προσοχή
που δίνει στους άλλους, μέσα από την τιμή και την αξία
που αποδίδει στον κόσμο και τη ζωή. Το έργο της κτίζει
εδώ και πολύ καιρό τη μοναδικότητά του και τίποτα δεν
το αποκεντρώνει από μια πολύ προσωπική θεώρηση των
πραγμάτων με μια χαλιναγώγηση του βλέμματος και της
απόψεως που δεν έπαψε ποτέ να συγκεκριμενοποιεί και
να εμβαθύνει μέσα από τη συνεχή έρευνα και εργασία. Η
θεώρηση που είχε μια μέρα για τον κόσμο είναι συνεχώς
παρούσα, αυθεντική και σαν τυπωμένη μέσα στη μνήμη
της: Μας δίνει να δούμε και να αντιληφθούμε ότι όλα
αυτά που συναντούμε με το βλέμμα μας ανήκουν στη ζωή
και αποτελούν μια στιγμή ποίησης και ανθρωπιάς που
πρέπει να αγαπήσουμε, να διασώσουμε και να μεταδώσουμε. Μια στιγμή που στη συνάντησή μας με το Άλλο,
μας είναι δυνατό να αντιληφθούμε την απίστευτη διαφορετικότητα του κόσμου και να γίνουμε εμείς οι ίδιοι βλέμματα γεμάτα θαυμασμό για τον κόσμο και τη ζωή, που
προβληματίζονται και επιστρατεύονται για να διασώσουμε όλοι μαζί την κοινή μας κληρονομιά.
Η Τέχνη της Μαρίνας Ολυμπίου τοποθετείται κάτω από
το έμβλημα της ολοκλήρωσης και της αγάπης για τη Φύση
και της επικοινωνίας μεταξύ της Φύσης και του Είναι. Μια
επίκληση για αρμονία και πνευματικότητα που ξεχωρίζει
από την απλή παρατήρηση του κόσμου και του αποδίδει
μέσα από το έργο μια συλλογική εμπειρία σχέσεων που
μας φέρνει γύρω τριγύρω από όλη τη γη και τον κόσμο
στη συνάντησή μας με άλλες μορφές Τέχνης, με άλλους
πληθυσμούς, όπου οι γυναίκες παίζουν ένα ρόλο σημαντικό για την επικράτηση ενός κόσμου πιο δίκαιου και πιο
ανεκτικού. Μέσα στην άστατη και απρόβλεπτη εποχή μας
που ψάχνει νόημα ενώ είναι γεμάτη αβεβαιότητες, το έργο
της Μαρίνας Ολυμπίου θέτει επιτακτικά το ερώτημα για
το μέλλον της ανθρωπότητας, η οποία πιστεύει ενίοτε ότι
αποδεσμεύτηκε από το φυσικό περιβάλλον, και μας προσκαλεί, ενδυναμώνοντας την ευαισθησία, την αισθητική
και τον συμβολισμό, σε μια πορεία αδελφοσύνης, επανασύνδεσης και υπευθυνότητας.
Το Γαλλικό Ινστιτούτο Κύπρου με μεγάλη χαρά συνδιοργανώνει αυτή την πολύ όμορφη έκθεση που δίνει
τιμή και αξία στις ομορφιές και τα πλούτη του κόσμου
μας καθώς επίσης στις γυναίκες, αυτές τις γυναίκες του
πάντα, του ανέκαθεν και του παντού, που από την Κύπρο
ως το Περού, περνώντας και από την Ινδονησία ή την
Καμπότζη, επιτρέπουν, πέρα από τις διακρίσεις, την επιβίωση, την ευημερία και την ολοκλήρωση των μελλοντικών γενεών, συμβάλλοντας έτσι στην προώθηση μιας
πολύ αργής κατάκτησης, αυτής της ισότητας των φύλων.
Catherine Crosnier

L’œuvre de Marina Olympios-Lycourgos me touche
par sa sensibilité, par son attention aux autres et par
l’hommage qu’elle rend au monde et à la vie. Elle
façonne depuis longtemps son originalité et rien ne la
détourne d’une vision très personnelle des choses avec
une maîtrise du regard qu’elle n’a cessé de préciser,
d’approfondir par une recherche constante dans son
travail. La vision qu’elle a eue un jour du monde est
toujours présente, authentique et comme ancrée dans
sa mémoire; elle nous donne à voir et à percevoir que
tout ce qui rencontre notre regard appartient à la vie
et constitue un instant de poésie, d’humanité que l’on
doit chérir, préserver et transmettre; un instant où, au
bord de l’autre, il nous est possible d’appréhender
l’étonnante diversité du monde et de redevenir nousmêmes des regards qui s’émerveillent, qui s’interrogent
et qui s’engagent ensemble pour sauvegarder et
partager notre patrimoine commun. Son art se place
sous le signe de l’épanouissement, de l’amour de la
Nature et de la communion entre la Nature et l’Etre,
une quête d’harmonie et de spiritualité qui s’écarte de
la contemplation du monde pour lui substituer une
expérience collective et relationnelle qui nous
emmène tout autour de la Terre à la rencontre
d’autres formes d’art, d’autres populations où les
femmes jouent un rôle fondamental pour l’avènement
d’un monde plus juste et plus tolérant. Dans notre
époque imprévisible, en quête de sens et porteuse
d’incertitudes, l’œuvre de Marina pose incidemment la
question de l’avenir d’une humanité qui se croit parfois
affranchie de son environnement et nous invite en
privilégiant le sensible, l’esthétique et le symbolique
à une démarche de fraternité, de réconciliation et de
responsabilité.
L’Institut Français de Chypre est très heureux d’être
partenaire de cette très belle exposition qui rend
hommage aux beautés et aux richesses de notre monde
ainsi qu’aux femmes, celles de toujours et de partout,
qui de Chypre au Pérou en passant par l’Indonésie ou le
Cambodge, favorisent au-delà des discriminations la
survie, le bien-être et l’épanouissement des générations
futures, contribuant ainsi à promouvoir une trop lente
conquête, celle de l’égalité des sexes.
Catherine Crosnier
Conseiller de coopération et d’action culturelle
de l’Ambassade de France à Chypre
Directrice de l’Institut français de Chypre, 2012

Σύμβουλος Συνεργασίας και Πολιτιστικής Δράσης
της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Κύπρο
Διευθύντρια του Γαλλικού Ινστιτούτου Κύπρου, 2012

13

14

Εισαγωγή
Τα μάτια μου γίνονται δύο σταγόνες βροχής, ανεβαίνουν ψηλά στον ουρανό, γίνονται σύννεφο και ταξιδεύουν
στο χρόνο και τον κόσμο.
Μια γυναίκα περιγράφει τον κόσμο όπως τον αισθάνεται. Το Μανιφέστο γράφτηκε από το περπάτημα στον κόσμο.
Από τη θέληση για άνοιγμα, για αλλαγή, για κατανόηση, για ανακάλυψη, για έρευνα, για ισότητα. Ένας εικαστικός κύκλος του κόσμου που ενώνει γεωλογικά σημεία που μοιάζουν, ένας κύκλος τέχνης που χρησιμοποιεί φωτογραφία
και βίντεο ντοκουμέντα. Μια έρευνα για το περπάτημα, την περιπλάνηση στον κόσμο και την Τέχνη την ίδια. Τον
κόσμο που περιγράφει, που διαφέρει και μοιάζει καθώς μεταβάλλεται. Την πέτρα, το νερό, το ηφαίστειο, τη φωτιά.
Όλα αυτά τα έχουμε μέσα μας σαν συναισθήματα γιατί τα έχει και ο κόσμος. Ο συναισθηματικός μας κόσμος είναι
ο κόσμος γύρω μας. Σαν ένα προσωπικό φανταστικό μουσείο ζωντανό και δραστήριο μέσα στην καθημερινότητα.
Ψαχούλεψα τον κόσμο και το έδαφος, το χώμα, σαν να αγγίζω το σώμα μου. Γεννήθηκα μέσα στο σώμα μιας
γυναίκας και μ’ αυτό το σώμα μεγάλωσα, έτρεξα, έφυγα, κουράστηκα, γέννησα τα παιδιά μου, αγάπησα, έκλαψα.
Με αυτό το σώμα διερωτήθηκα πώς μπλέκονται έτσι τα χρώματα, τα μέταλλα, τα κρύσταλλα μέσα στο έδαφος της
γης και ρέει το υγρό μελάνι. Κόκκινες ροές από μελάνι σαν τα συναισθήματα και τις γραμμές γυναικείων σωμάτων ή δρόμων που λειώνουν και μπλέκονται μέσα στο χρόνο και τη φαντασία σαν τους μύθους που γέννησαν
την Αφροδίτη πάνω στην άκρη του ανακρυσταλλωμένου πολλές φορές ασβεστόλιθου στην Πέτρα του Ρωμιού.
Η Μήτρα της Γης. Ποια είναι; Έχει πολλές μήτρες η Γη από εκεί που χύθηκαν τα ηφαίστεια και έφεραν στη θάλασσα
μέσα τη φωτιά, τη ζεστή λάβα και την έψηξαν και την έκαναν πέτρα ανθεκτική και κοφτερή για να μπορεί να αντέχει, να ξανακαίγεται στον ήλιο και να παγώνει στο χιόνι απότομα και να σπάζει πάλι χίλιες φορές.
Πέτρες που γίνονται γυναικείες θεότητες της Μητρότητας, της Γονιμότητας. Γυναικείες μορφές μυθικών προσώπων
και σωμάτων πάνω στο έδαφος, μέσα στα μεταλλεία, πάνω στα βουνά, στα ποτάμια, στις ρωγμές, στις πτυχώσεις,
στους γεωλογικούς σχηματισμούς αλλά και μέσα στο μυαλό μου, όπως ήταν και μέσα στο μυαλό των προϊστορικών ανθρώπων που έπλασαν τα δικά τους είδωλα γονιμότητας γιατί κουβάλησαν και έζησαν το βάρος του δικού
τους γυναικείου σώματος και πόθου και έπρεπε να εξηγήσουν τον κόσμο με το μυαλό τους και να τον ζήσουν με
το σώμα τους. Και τον λάτρεψαν τον κόσμο έτσι με αυτά τα γυναικεία ειδώλια γονιμότητας γεμάτα στήθη.
Αισθάνομαι γυναίκα και μ’ αυτή την αίσθηση περιγράφω τον κόσμο, τον πολιτισμό, τη γη, τις πέτρες, την ιστορία και ό,τι συνάντησα στον δρόμο.
Εγώ η Πέτρα, εγώ η γυναίκα πέτρα που κάηκα κάτω από τον ήλιο και έσπασα (κάηκα κυριολεκτικά πολλές φορές
σε άγρια τοπία κάτω από τον καυτό ήλιο της Μέσης Ανατολής και της Κύπρου!). Δεν ξέρω ποια τύχη με προστάτεψε για να μπορέσω να ζήσω και να ταξιδέψω.
Αυτή η δουλειά είναι μια σειρά εικαστικών προτάσεων και αφηγήσεων που περιγράφουν συναισθήματα. Το περπάτημα δεν είναι σωματικό αλλά νοητικό, ψυχικό και ερευνά τα συναισθήματα. Είδα εκείνη τη γριούλα στο Περού
να χάνεται μέσα στο χώμα και τη λάσπη γιατί έβρεχε ασταμάτητα. Ήταν καλυμμένη με μια πλαστική σακούλα κάτω
από τη βροχή και έβοσκε υπομονετικά τo ζώo της (ένα μοναχικό alpaca) για να μπορέσει να ζήσει. Ζούσε και χανόταν μέσα στο χώμα.
Ποιοι είναι αυτοί οι μικροί άνθρωποι, οι μικρές γυναίκες, ποιες πορείες ακολουθούν, γιατί χάνονται μέσα στο
χώμα και τη λάσπη του χρόνου; Αυτές οι μικρές καθημερινές γυναίκες που απλά αγωνίζονται για επιβίωση και που
η ιστορία ξεχνά. Η Ιστορία απλά συμβαίνει αλλά σε ποιους συμβαίνει; Ποιοι είναι αυτοί; Όταν ξεκίνησα από το
ταξίδι δεν ήξερα τι θα έβρισκα. Τι με περίμενε; Όσα και να διαβάσεις μέσα στα βιβλία ιστορίας, γεωλογίας και
όσες εικόνες και να δεις τίποτα δεν μοιάζει με αυτά που ανακαλύπτεις.
Αυτά που μαθαίνεις στο ταξίδι είναι Άλλα. Το ταξίδι αξίζει τη Ζωή! Αυτή η Ελευθερία αξίζει. Όπως πετούν οι
κόνδορες ψηλά στους γκρεμούς των Άνδεων.

15

φωτογραφίες τυπωμένες
σε ύφασμα 350εκ. x 130εκ.
photos sur textile
350cm x 130cm
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Μπορείς στο ταξίδι να δεις ένα εκατομμύριο εικόνες που δεν ξανάδες, να φτάσεις στην άκρη του γκρεμού, να τα
αναθεωρήσεις όλα αφού πάρεις την πραγματική απόσταση από τα πράγματα.
Μόνο πάνω σε ένα μικρό σημείο του εδάφους μπορείς να δεις χίλια πλάσματα με πολλές ιστορίες. Μόνο πάνω
σε μια πέτρα υπάρχουν πολλά πρόσωπα και ιστορίες να περιγράψεις.
Όταν δεις το σώμα της γης είναι σαν να βλέπεις το όλο του σώματος μιας γυναίκας. Η Γη γεννά ζωή και η μορφή της
γυναίκας ακολουθεί αυτή την πορεία. Η έννοια του γυναικείου σώματος, η μορφή και το πέρασμά του πάνω στη γη
σαν φως, σαν σκιά κάτω από τον ήλιο με απασχολούν. Η ερμηνεία του θηλυκού από τα αρχαία λατρευτικά ειδώλια
μέχρι σήμερα και οι κοινωνικές προεκτάσεις στη σύγχρονη εποχή που επιβάλλουν στις γυναίκες της καθημερινής ζωής
εξαναγκαστικούς ρόλους. Έχω δει τέτοιες γυναίκες. Στην Αίγυπτο, στη Συρία, στο Περού, στη Βολιβία, στην Ινδονησία,
στην Καμπότζη και φαντάζομαι όσους διαφορετικούς γύρους λαών και πολιτισμών να κάνεις, παντού θα συναντήσεις
τις ίδιες γυναίκες να αγωνίζονται. Αυτές τις μικρές καθημερινές ιστορίες και πορείες γυναικών περιγράφω. Ισότητα και
Δικαιοσύνη και όχι πόλεμο και καταπίεση. Έχω συναντήσει γυναίκες διαφορετικών λαών να κουβαλούν τα βρέφη
τους στον ώμο σε ρόλους εξαναγκαστικούς. Τα περισσότερα κοριτσάκια στην Αφρική και τη Λατινική Αμερική τεκνοποιούν στα δώδεκα τους χρόνια και δεν ζουν ποτέ παιδική ηλικία. Ένα στα πέντε μικρά κοριτσάκια στην Αφρική
πεθαίνει στα έξι του γιατί σε όλα επιβάλλεται το βάρβαρο έθιμο της αφαίρεσης της κλειτορίδας. Στην Ασία ένα στα
δέκα κοριτσάκια αυτοκτονούν γιατί τα παντρεύουν πριν γίνουν δέκα χρονών, με άνδρες συχνά γέροντες. Η Δυτική
κουλτούρα στην Ευρώπη και στην Αμερική θέλει τη γυναίκα να «κρίνεται» με κριτήρια κατά κύριο λόγο εμφανισιακά,
σεξιστικά, συναισθηματικά, φιλανθρωπίας, σε τομείς που της παραχωρήθηκαν ως πλέον αρμόζοντες στο ρόλο που
πρέπει να έχει σε μια κατά κανόνα πατριαρχικά δομημένη κοινωνία με πρότυπα τα χαρακτηριστικά της ανδρικής ταυτότητας. Ακόμα και στην Ευρώπη το ποσοστό ανεργίας γυναικών είναι δεκαπλάσιο των ανδρών.
Μήπως φταίμε εμείς οι άνθρωποι που δεν είμαστε αρκετά δυνατοί και ώριμοι για να είμαστε δίκαιοι και ειλικρινείς με τους εαυτούς μας; Μήπως φταίμε εμείς οι άνθρωποι για τη καταστροφή, τα σκουπίδια, την ανισότητα των
φυλών και των λαών;
Από τη στιγμή που γεννιέται ένα κοριτσάκι στον κόσμο είναι ξανά η Αυγή του κόσμου. Γεννιέται ξανά όλη η ιστορία της γης, της μυθολογίας και αρχίζει η δική της πορεία μέσα στον κόσμο. Γεννιέται ξανά μια ευκαιρία για ζωή,
για τον κόσμο, για περισσότερη δικαιοσύνη, για ισότητα. Είναι η Αυγή, η Ομορφιά, η Αρχή του Κόσμου.
Μέσα στον κόσμο και επιστρέφοντας πάντα στη μοναξιά μου κάθε φορά, κατάλαβα ότι ποτέ δεν θα γίνω αρκετά
σοφή, ποτέ δεν θα μάθω αρκετά για να πω πως ξέρω. Η Ζωή είναι ένα Αίνιγμα. Ο τρόπος ζωής είναι ένα αίνιγμα.
Δεν ξέρω πώς να ζήσω και γι’ αυτό κάνω τέχνη. Κάνοντας τέχνη ψάχνω τρόπο για να ζήσω ή τουλάχιστον έχω
το δικαίωμα να πω ότι δεν ξέρω πώς να ζήσω. Η Τέχνη, η Φωτογραφία, η Ζωγραφική είναι ο φακός μέσα από
τον οποίο βλέπω τον κόσμο και τη ζωή και ψάχνω τον τρόπο που μπορώ να ζω.
Πώς να περιγράψω τον κόσμο; Πώς να επισκεφτώ τα σπουδαία μνημεία για να καταλάβω πώς κτίστηκαν, πώς έγιναν οι αυτοκρατορίες, οι επικράτειες άλλων λαών πάνω σε άλλους. Γιατί έγινε η ιστορία, γιατί συμβαίνει, σε ποιους συμβαίνει; Ποιοι είναι οι χαμένοι της ιστορίας;
Μέσα από το Ταξίδι πλάστηκε η εμπειρία της δικής μου πορείας στη Ζωγραφική και την Τέχνη. Χρησιμοποιώντας
βίντεο έγραψα ένα συναξάρι αφηγηματικών ντοκουμέντων. Ήχος και φωτογραφία εν κινήσει, βίντεο δηλαδή που
δείχνει πορείες, κινήσεις καθημερινών γυναικών διαφορετικών λαών σε διαφορετικά σημεία του πλανήτη. Από το
βίντεο, τη φωτογραφία εν κινήσει φτάνω στον τελικό προορισμό του έργου, το τελάρο. Τη Ζωγραφική εικόνα.
Από ιστορικής απόψεως, η ζωγραφική ήταν ο προάγγελος της φωτογραφίας, η οποία με την σειρά της άνοιξε το
δρόμο για την κινούμενη εικόνα. Η καλλιτεχνική πορεία του έργου αυτού αναπλάθει αυτό τον απλουστευμένο συσχετισμό, αλλά μ’ αντίστροφη ροή. Με αφετηρία το βίντεο, ανατρέχει την εξέλιξη, διαμέσου της φωτογραφίας,
με τελικό προορισμό το τελάρο. Είναι μια εικαστική προσέγγιση για τη συνάντησή μας με τον κόσμο και τον
χρόνο. Μια εικαστική έρευνα που παρουσιάζει τους ρόλους και τις δομές της κοινωνίας για να θέσει ερωτήματα.
Θέλω να δείξω τον κόσμο γιατί έτσι τον αισθάνομαι και να αγωνιστώ για ισότητα και δικαιοσύνη. Τις εικόνες πρέπει να τις αισθάνεσαι διαφορετικά δεν τις βλέπεις.
Μαρίνα Ολυμπίου Λυκούργου
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Avant - propos
Mes yeux se transforment en deux gouttes d’ eau de pluie, montent au ciel, deviennent nuages et parcourent
le temps et le monde.
Une Femme décrit le monde comme elle le ressent. Le Manifeste a été écrit par cette marche dans le monde,
par la volonté pour le changement, l’ ouverture, le découverte, la recherche, et l’ égalité. Un parcours d’
artiste du monde qui relie des sites géologiques qui se ressemblent en utilisant des documents photos et
vidéos. Une recherche sur la marche et la pérégrination dans le monde et l’ Art lui-même. Comme un musée
imaginaire personnel et existant dans la vie active de tous les jours.
Ce monde qui est décrit, qui diffère et pourtant se ressemble dans sa mutation. La pierre, l’eau, le volcan, le
feu. Nous ressentons tout ça en nous car ils existent dans le monde. Notre monde émotionel est le monde
qui nous entoure.
J’ ai fouillé le monde et la terre comme si je touchais mon corps. Je suis née dans le corps d’ une femme et
avec ce corps j’ ai grandi, j’ ai couru, je suis partie, je me suis épuisée, j’ ai accouché de mes enfants, j’ ai aimé,
j’ ai pleuré.
Avec ce corps je me suis demandée comment s’ entremêlent les couleurs minérales, les métaux et les cristaux
dans la terre pour que l’ encre minérale puisse couler. Des coulements rouges d’ encres comme les sentiments
et les lignes des corps de femmes et les chemins qui s’ entremêlent et se fondent dans le temps et l’ imaginaire
comme les mythes qui ont fait naître l’ Aphrodite sur la roche calcaire recrystallisée plusieurs fois à “Petra
tou Romiou”.
L’ utérus de la terre. Où est-ce? La terre a plusieurs utérus et c’ est de là que se sont écoulés les volcans et ont
apportés le feu dans la mer, la lave chaude, et la lave chaude s’ est transformée en pierre solide et coupante pour
qu’ elle puisse résister et brûler à nouveau sous le Soleil et refroidir sous la neige brutalement et se casser encore
mille fois.
Pierres qui deviennent des divinités féminines de la fertilité et de la maternité. Des formes féminines, des
visages et des corps mythiques parsemés, sur la terre, dans les mines, sur les montagnes, dans les rivières, dans
les fissures et les formations géologiques mais aussi dans ma tête, comme dans la tête des hommes
préhistoriques qui ont créé leurs idoles de fertilité car ils ont porté et vécu le poids de leur corps féminin et
de leur désir et devaient interpréter le monde avec leur tête et le vivre avec leur corps. Et ils ont vénéré le
monde ainsi avec leurs idoles féminines de fertilité pleines de seins.
Je me sens femme et c’ est avec ce sentiment que je décris le monde, la civilisation, la terre, les pierres, l’
histoire et tout ce que j’ ai rencontré en chemin.
Moi la pierre, moi la pierre femme qui s’ est brûlée sous le soleil et s’ est cassée (j’ ai brûlé plusieurs fois dans
des paysages sauvages sous le soleil brûlant du Moyen - Orient et de Chypre). Je ne sais quel hazard m’ a
protégée pour pouvoir vivre et voyager.
Ce travail consiste en une série de propositions et récits artistiques qui décrivent des sentiments. La marche
n’ est pas physique mais conceptuelle et psychique et elle fouille les sentiments. J’ ai vu cette vieille femme
au Pérou se fondre dans la terre et la boue car il pleuvait sens cesse. Elle avait juste un sac en plastique sur
ses épaules sous la pluie pour mener paître son seul animal, un alpaca, et pouvoir ainsi en vivre. Elle vivait
et elle se fondait dans la terre, dans la boue.
Qui sont ces petites gens, ces petites femmes ordinaires, quels chemins suivent-ils qui se perdent dans la terre
et la boue du temps. Ces petites femmes du quotidien qui se battent pour la simple survie et que l’ Histoire
oublie. L’ Histoire arrive, tout simplement, mais sur qui passe-t-elle? Qui sont ces gens-là? Quand j’ ai
commencé ce voyage je ne savais pas ce que j’ allais trouver ou ce qui m’ attendait.
En dépit de tout ce que tu liras dans les livres d’ histoire ou de géologie, et de toutes les images que tu aurais
pu voir auparavant, rien ne ressemble aux choses que tu trouves en chemin.
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Ce que tu apprendras durant le voyage est autre. Le voyage vaut la vie! C’ est cette liberté qui a de la valeur.
Comme le vol des condors haut dans les gorges des Andes. Tu pourras dans ce voyage voir un million d’ images
que tu n’ as jamais vu, arriver au bord de la dérive et tout réexaminer, une fois que tu auras pris de la distance
par rapport aux choses. Sur un petit morceau de terre, tu pourras voir mille créatures et mille histoires. Sur une
pierre seule, il y a de nombreux visages et de nombreuses histoires à raconter.
Quand tu regardes le corps de la terre, c’ est comme si tu regardes le corps d’ une femme. La terre fait naître
la vie et la forme de la femme suit cette voie. Le sens du corps feminin, sa présence et son passage sur la terre,
comme lumière et ombre sous le soleil me préoccupent et m’ intéressent. L’ interprétation du féminin depuis
les idoles sacrées de l’ antiquité jusqu’ à nos jours et leur prolongement social à l’ époque contemporaine
imposent encore aux femmes des rôles forcés. J’ ai vu de telles femmes en Egypte, en Syrie, au Pérou, en Bolivie,
au Cambodge et j’ imagine dans tous les tours possibles des peuples et des pays du monde que l’ on pourrait
faire, partout on rencontrera les mêmes femmes qui se battent dans ce même rôle pour leur simple survie.
C’ est ces petites histoires de femmes ordinaires et les périples de tous les jours que je montre et je décris. Egalité
et Justice et non pas la guerre et l’ oppression des femmes. J’ ai rencontré des femmes de peuples différents
transportant leurs bébés sur leur dos dans des rôles forcés. Des femmes qui sont opprimées tous les jours de leurs
vies. Βeaucoup des jeunes filles d’ Afrique et d’ Amérique latine accouchent de leur premier enfant à douze ans
et ne vivent jamais d’ enfance elles-mêmes. Une sur cinq fillettes en Afrique meurent à 6 ans car on impose sur
toutes les filles la coutume barbare de l’ excision. Dans plusieurs pays, une fille sur dix se suicide car on les marie
avec des hommes trop vieux.
La culture occidentale, veut que la femme soit «jugée» sur des critères surtout d’ apparence, sexistes, sentiments,
ou de charité dans des domaines qui lui ont été cédés comme les plus appropriés pour le rôle qu’ elle doit avoir
dans une société patriarcale structurée sur les caractéristiques et les principes de l’ identité masculine. Même
en Europe, le taux de chômage chez les femmes est dix fois plus élevé que chez les hommes. Est-ce nous les
humains les coupables qui ne sont pas assez justes et honnêtes envers nous-mêmes? Est-ce nous les humains
les coupables pour l’ inégalité?
A partir du moment ou nait une petite fille dans le monde, c’ est à nouveau le début du monde. C’est toute
l’ histoire de la terre, toute la mythologie qui revient et la route de la petite fille commence dans le monde.
Encore une chance pour la vie, pour le monde, pour plus de justice, pour plus d’ égalité. C’ est l’ aube, la
beauté et le début du monde.
Dans le monde et en retournant toujours à ma solitude, je comprenais à chaque fois que jamais je ne deviendrai
assez érudite et jamais je n’ apprendrai assez pour dire que je sais. La vie est une énigme! De quelle manière
vivre une énigme? Je ne sais pas comment vivre et c’ est pour celà que je fais de l’ Art. En faisant de l’ Art je
cherche une manière pour vivre ou au moins j’ ai le droit de dire que je ne sais pas comment vivre! L’ Art, la
photo, la peinture, c’ est l’ objectif à travers lequel je vois le monde et la vie et c’ est comme ça que je cherche
une façon de vivre.
Comment décrire le monde? Comment visiter ces moments grandioses et comprendre comment ont été
édifié tous ses empires, la domination de certains peuples sur d’ autres. Pourquoi l’ Histoire se passe - t - elle?
Qui sont les perdants de l’ Histoire?
A travers le voyage et cette expérience j’ ai tracé mon chemin dans la peinture et l’ Art. En utilisant la vidéo,
j’ ai recueilli un synaxaire de documents narratifs. La voix et l’ image en mouvement montrent les routes et
les mouvements des femmes ordinaires des peuples différents. A partir de la vidéo, la photo en mouvement,
j’ arrive à ma destination finale: l’ image peinte. Du point de vue historique, la peinture a précédé la photo et
la photo a ouvert le chemin vers l’ image en mouvement. Le parcours de cette œuvre reforme cette formule
simplifiée mais dans le sens inverse. Avec son point de départ qui est la vidéo, l’ œuvre parcours l’ évolution
à travers la photo en arrivant à son point final, le tableau peint. C’ est une approche artistique sur notre
rencontre avec le monde et le temps. Une recherche qui pose des questions en parlant des rôles et des
structures de nos sociétés. Je veux montrer le monde car je le ressens ainsi. Les images il faut les sentir sinon
on ne les voit pas!
Marina Olympios-Lycourgos
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καμβάς 250εκ. x 120εκ.
canvas 250cm x 120cm
22

Το Φως που ξέχασε ο Χρόνος
«Ένα μόνο πράγμα έχει σημασία σε συσχετισμό ή ενάντια σε όλες τις ιδιαιτερότητες, είναι το υπέροχο γρανάζι
που λέγεται κόσμος» Ella Maillart
« (...) Στον μεγάλο πέτρινο πίνακα βρίσκεται πάνω από τα ποτάμια της ευτυχίας. Στα βήματα που έσμιξαν και
μετά χωρίστηκαν ...» Yves Bonnefoy
Απαντώντας στην πρόσκληση της Μαρίνας Ολυμπίου και στην πρόταση του έργου της, αισθάνομαι την ανάγκη
να εμβαθύνω (θα προσπαθήσω να το καταφέρω), να σταματήσω πάνω σ΄αυτή την αρχέγονη ενότητα της ομορφιάς του κόσμου και να γνωρίσω πώς ονειρευόμαστε πάνω στον δρόμο της. Το αγνοώ ακόμα, αλλά ξέρω ότι με
οδηγεί όπως μια σταγόνα νερό, μια διαδρομή πριν από την ίδια την ύπαρξή της.
Η γυναίκα που θα συναντήσουμε διέπεται από μορφές τέχνης ριζωμένες μέσα της, και φωτισμένες από μια ματιά
που τίποτα δεν μπορεί να εκτρέψει. Ακολουθούμε κάθε διακύμανση των συναισθημάτων της, των ταξιδιών της.
Οι δρόμοι της είναι από σάρκα, η γη είναι ένας ώμος και σκόνες ύλης τρεμολάμπουν κατά μήκος της πορείας της.
Η πορεία της δεν είναι απόκεντρη ή περιπλανώμενη, αλλά «επιστρατεύει» τη σκέψη και τις αισθήσεις για να κατανοήσουν και να επανασυνδέσουν το άκαμπτο και το αμετάβλητο. Αυτό το μυστήριο είναι γι’αυτήν εντελώς αυτονόητο, όπως η αγάπη, ο έρωτας, η ελευθερία και η τέχνη, που είναι το όργανο μέτρησης της ύπαρξής της στον
κόσμο. Προσφέρει την ύπαρξή της όπως ένα αρχιπέλαγος συζεύξεων στιγμών, προσώπων, αποτυπωμάτων, διαδρομών και ιδεωδών.
Γεννήθηκε σ’ ένα νησί, την Κύπρο, και για να επανασυνδεθεί με την ψυχή της τοποθέτησε εδώ το ξεκίνημα. Ένα
νησί από αέρα και από φως. Όπως η Αφροδίτη, στην Πέτρα του Ρωμιού, ομορφιά της πρώτης μέρας, η Μαρίνα
είναι μια θεά από τις «Χίλιες και Μια Νύχτες».
Αλλά ίσως στις ακτές της Μεσογείου να αγγίζουμε το κατανοητό, το καθαρό, να διεκδικούμε τη γνώση: την ύλη,
τον χώρο, τον χρόνο. Επειδή η Μαρίνα Ολυμπίου ανήκει σε αυτό τον λόγο, τον πιο παλιό από όλους τους άλλους, αυτό τον λόγο που ενώνει την ποίηση, την τέχνη και τον χρόνο. Η γλώσσα της δεν ανάγει τις κοινές λέξεις
στις πέτρες, στις σπηλιές, στο χώμα, στα ποτάμια, στις λίμνες. Διατηρεί συγκεκριμένες σχέσεις με αυτά τα φυσικά
στοιχεία και τίποτα δεν μπορεί να αλλοιώσει αυτή την ένωση με τον κόσμο, όπως ένας λαός και το βούισμά του
μέσα στην ύλη του σύμπαντος.
Ενάντια σε κάθε σύστημα, το έργο της προσαρμόζεται σε αυτή την παρουσία στον κόσμο, τη σαγηνευτική, την
πολυδιάστατη, την ατελείωτη, από την οποία μας παραδίδει μια συνείδηση. Μέσα της όλα ξαφνικά διηγούνται
ιστορίες, γραφή και σκέψη. Είναι η ίδια κόρη ενός πολιτισμού που πάει πίσω χιλιετίες και θα μπορούσε να «χορέψει» τις ιστορίες της, τις ζωές της και να μας ανεβάσει στο ύψος του εσωτερικού της ταξιδιού, της κίνησής της,
και του οράματός της. Μέσα της μίλησε η Γη. Κατά τη διάρκεια των συναντήσεών της με άλλες υπάρξεις, με άλλα
μέρη, μια μυστική και σιωπηλή αδελφοσύνη είδε το φως της μέρας. Φωτίζει τον παρόν μας, και δεν κουράζεται
ποτέ να προχωρεί πάνω στη γη: το βάθρο της. Τα χνάρια της δημιουργούν ένα πεπρωμένο που δεν εμφανίζεται παρά μόνο όσο προχωρεί η πορεία της.
Στην καρδιά της διαδρομής της: Οι πέτρες, τα απολιθώματα, τα κρύσταλλα που διηγούνται μια τάξη πιο αρχαία από
εκείνη του νερού και της φωτιάς. Οι πέτρες, «κόσμος σιωπηλός» (λατρεμένος από τον Francis Ponge) προσφέρουν
στο βλέμμα τοπία πρωτοφανούς φωτός και λάμψης, μέσα στην απίστευτη πυκνότητά τους. Είναι ο αρχέγονος χρόνος, μορφές αλλόκοτες, παράξενες, που δεν εξαρτώνται από καμιά καλλιτεχνική επιθυμία. Πάντα εκεί, ήδη εκεί, σαγηνεύουν με την αρμονία τους, μέσα στην καθαρότητα και το αλάθητο της απλής παρουσίας τους.
Η αιωνιότητα και μονιμότητα του ορυκτού ενισχύουν ένα αίσθημα σύνδεσης με τη Μαρίνα Ολυμπίου. Αφουγκράζεται από πάντα αυτό το αμνημόνευτο, το πανάρχαιο που οι πέτρες μαρτυρούν, το σοβαρό, το σταθερό, και
το ακραίο το οποίο κατέχουν. Η Κύπρος είναι γη χρωμάτων και εικόνων, γεωλογικών σχηματισμών που μέσα στην
παράξενη σύμπτυξή τους, μαρτυρούν την απροσδόκητη και απίθανη ομοιότητα με το ανθρώπινο.
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Σκέφτομαι αυτές τις αρχαίες σκουριές, γκρίζες, παραφουσκωμένες, όπως την «Πόρτα της Κολάσεως» που δεν θα
απαρνιόταν ο Rodin, φιγούρες συνενωτικές και διχαστικές όπως ο χρόνος, ομάδες και συμπλέγματα από κορμιά
που δεν φοβούνται τίποτα.
Δείχνει επίσης μια εξαιρετική ακρίβεια στην εικαστική ποιότητα της πραγματικότητας, μέσα στο έργο της όλα είναι
ουσιαστικά σε ανάγλυφο και σε ποιητική ένταση. Επειδή για τη Μαρίνα, όλα υπάρχουν τόσο δυνατά στις γαλάζιες παρυφές του κόσμου: Στους αρχαιολογικούς χώρους, στις παραδόσεις και στις ιερές τελετές των αρχαίων πολιτισμών στο Machu-Pichu, στο Περού, στους ναούς των Khmer Preah-Khan, στο ναό του Prambanan στην Ιάβα,
στο ναό του Kalasaya στη Βολιβία, στις νήσους Phi-Phi μέσα στη θάλασσα του Andaman. Όλα της ίδιας χρονολογικής στιγμής του 12ου αιώνα μ.Χ. που είναι ο χρόνος που μπλέχτηκε από τις στιγμές, τους χώρους που σμίγονται και συγχέονται και όπου κάθε πράγμα βρίσκεται ακριβώς εκεί που πρέπει να βρίσκεται. Μνήμη, θεοί,
δράκοι, θεότητες, υπάρχει ένα μέρος της γλώσσας που δεν είναι πια φωνή αλλά αυτή η αλαλία, αυτή η μεγαλοπρεπής σιωπή, που διαπερνά η ανατριχίλα των ιερών δυνάμεων.
Μάρτυρας για πάντα μιας συνεχούς αισθητικής του κόσμου, της εμπειρίας, της κουλτούρας, του πολιτισμού, της
ιστορίας, η πορεία της Μαρίνας Ολυμπίου αναδεικνύεται σε μια προειδοποίηση, σε μια τελευταία ηθική της δημιουργού σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, της θλίψης και της καταστροφής. Πώς θα μπορούσε η φύση να είναι
ένοχη; Δεν μεμφόμαστε τίποτα από αυτά που παράγει η γη, περνούμε μέσα από τον κόσμο στην άκρη του ήχου,
των εικόνων, των εποχών «μεταξύ των χρόνων».
Αλλά τόσα σημάδια είναι σήμερα εκεί, για να μας δείξουν ότι η γη καταστρέφεται από σπατάλη: η καταστροφή του
κλίματος, η φθορά των εδαφών, ο πολλαπλασιασμός των «ανεύθυνων» εικόνων, η πτώχευση των φυσικών πόρων
όπως το νερό. Τώρα, η Μαρίνα Ολυμπίου μάς ξυπνά, και εμποδίζει το σπάσιμο και το σταμάτημα όλων όσα υπήρξαν, υπάρχουν και μπορεί να υπάρξουν ξανά. Όπως ένα βήμα που έρχεται μέσα από τη νύχτα, μια κραυγή, μας
κάνει προσφορά μέσα και μόνο από την παρουσία της. Όπως οι νύμφες που φέρουν τα ουράνια νερά, κτίζει την
τέχνη της ενάντια στη λήθη, την καταστροφή, την ερήμωση. Πέρα από την ομορφιά, μας παρουσιάζει και μας δείχνει τη συγκεκριμένη πραγματικότητα αυτού που η φύση εκφράζει και από πριν, την παρουσία του ανθρώπου.
Από αυτή τη φωνή τη θαμμένη, που βγήκε μέσα από τη σκιά, αφήνει να παρουσιαστεί μέσα από τις ρωγμές, πτυχές, μελάνια της γης, μια μυστική ομορφιά, την αυγή ενός θαύματος που μας «συνενώνει». Ανήκει στο μέλλον και
στην αφετηρία, φύλακας μιας ενστικτώδους φύσης, πηγή του θηλυκού μέσα στην αιματηρή αναδίπλωση της μάνας
- γης, της κατοικίας της. Ωσάν το θήλυ να φέρει ιεροσύνη, μυστήριο αλλά επίσης και κίνδυνο ή ακόμη ακαθαρσία;
Αυτό το αίμα των γυναικών, κόκκινο νήμα της γονιμότητας, μεταλλικό κόκκινο χρωματιστών φλεβών, που ήδη
ήπιαν τα μεταλλεία στην Κοκκινογιά στο Μιτσερό της Κύπρου.
Όπως οι θεές που γνέφουν τη μοίρα, η Μαρίνα Ολυμπίου μεταδίδει με θηλυκότητα ένα έργο που μοιράζει, κατανέμει και μας κοινωνεί με τη φύση, στην οποία η ίδια είναι μυημένη.
Πάνω σε αυτό σηκώνει όλα τα ταμπού, και αφηγείται τα θεμελιώδη προσκυνήματα ενός αιώνιου χώρου, του ιερού
χώρου της γέννησής της. Ενός χώρου που έχει το φορτίο του, τη βαρύτητά του, του οποίου τα υπέροχα τοπία
κάνει να λάμπουν, τοπία, η ιστορία των οποίων βήμα με βήμα την προσδιόρισαν. Η ιστορία της την ακολουθεί σαν
μια σκιά που τη μεταφέρει, μια σκιά πάνω στην επιδερμίδα της γης. Γλιστράει διαρκώς προς το όνειρό της, την κίνηση της ζωής, της δικής της ζωής. Το γυναικείο σώμα αφορά στο πιο κεντρικό του σημείο το έργο της Μαρίνας
Ολυμπίου, γυναίκα μορφή σχήμα είναι εδώ κεντρικός όρος, όπως ο πλούτος της ενσάρκωσής της στην πέτρα.
Το έργο της διασχίζει ταυτόχρονα τη φιλοσοφία, την αρχαιολογία, τη γεωλογία, αλλά επίσης τη φωτογραφία,
το βίντεο και τη ζωγραφική. Το έργο της παραπέμπει στη μεταδοτική δύναμη της τέχνης, είναι μια διεκδίκηση και
επιβεβαίωση των δικαιωμάτων της ύλης και του σώματος.
Η πρακτική της, φυσική, πνευματική και φανταστική για τον κόσμο προσπαθεί να ξεφύγει από την ανοστιά μιας
ζωής αποστασιοποιημένης από το ιερό, το διαχρονικό και το ευχάριστο, το ευδαιμονικό. Εδώ εξηγείται και η παρουσία του θαυμαστού, που ανασηκώνει το πέπλο και επανέρχεται στα παραμύθια της παιδικής ηλικίας, μικρό
κοριτσάκι ευάλωτο, χαμένη αθωότητα, που αφουγκράστηκε εκείνο που του είπε η γη, μέσα στο άυλο λευκό των
χώρων της ζωγραφικής και των τοπίων. Η γη απαλλαγμένη από τους μάταιους ανθρώπους, τις ιδιοτροπίες τους,
τις προδοσίες τους, τις ψευτιές τους απέναντι στις άλλες υπάρξεις και τα πράγματα.

24

Ξεθάβει τις δυνάμεις και τους πόθους μιας πλέριας θηλυκής ύπαρξης, που επιζητεί μιαν ολοκλήρωση, ένα οικουμενικό συγκεκριμένο, ένα είδος κυριαρχίας του σώματος μέσα στους πόθους και στις ενστικτώδεις δυνάμεις του,
αυτές που η γη κρύβει στα κενά των φλεβών της και που κρατούν για λίγο καιρό τη μορφή των καταιγίδων και
των πληγών της.
Κάθε ένα από τα μέσα που χρησιμοποιεί (φωτογραφία, βίντεο, ζωγραφική) είναι ζωντανές εικόνες του ζωντανού.
Σε μια στιγμή που επέρχεται η κρίση της αναπαράστασης, οι εικόνες της αναπέμπουν, όπως και στο παρελθόν, σε
μια αλήθεια της εμπειρίας του κόσμου που δεν λέει ψέματα.
Για την Μαρίνα Ολυμπίου πρόκειται για έναν κόσμο του «έξω» και για εκείνο που αισθάνεται όταν τον συναναστρέφεται, και μας μιλά για αυτή την ομορφιά του, που αρκεί για την ίδια. Το βλέμμα της δεν ξέρει ούτε επανάληψη ούτε ξεκούραση. Επανέρχεται πάνω σε μια πραγματικότητα που ολοένα και απουσιάζει, αποτραβιέται, του
οποίου εννοεί πρωτίστως την κίνηση, τη ροή και μετά το σταμάτημα, μια σταθερή εικόνα που αντιστρέφει την ιστορία της ζωγραφικής με της φωτογραφίας.
Πέρα από τον κόσμο, η Μαρίνα Ολυμπίου είναι μια φωνή μέσα στο άπειρο ατελείωτο φως του κοντινού και του
μακρινού και μέσα στο αληθινό γίγνεσθαι της υπόσχεσής της. Η Τέχνη είναι αυτό που μας γεμίζει εμπιστοσύνη
και μας επιτρέπει να ανακάμψουμε ή τουλάχιστον να τακτοποιήσουμε την αταξία και τη σύγχυσή μας. Φτάνοντας
σε αυτό το επιθυμητό πράγμα θα μας πει, πηγαίνοντας και επιστρέφοντας μέσα στη μέρα, μέσα στην ομορφιά του
κόσμου, αυτού, του «άλλου» κόσμου.
«Δεν έχει σημασία από πού θ’ αρχίσω γιατί σ’ αυτό το σημείο θα επανέλθω» μας λέει ο Παρμενίδης· μέσα στις
πολιτείες του ήλιου, η Μαρίνα Ολυμπίου μάς δείχνει τον δρόμο.
Elisabeth Chambon
Διευθύντρια του Μουσείου Géo-Charles
Echirolles, Γαλλία
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La lumière oubliée du temps
«Une seule chose compte, envers et contre tous les particularismes, c'est l'engrenage magnifique qui
s'appelle le monde.» Ella Maillart
«(…) A la grande table de pierre au-dessus des rives heureuses. A des pas qui se sont unis, puis séparés.»
Yves Bonnefoy
En répondant à l’invitation de Marina Olympios et à son projet, j’éprouve le besoin d’approfondir (je tenterai
d’y parvenir) de m’arrêter sur cette unité originelle de la beauté du monde et savoir comment on se rêve sur
sa voie. Je l’ignore encore mais je sais qu’elle m’y conduit telle une goutte d'eau, une course d’avant ellemême.
La femme que nous allons rencontrer est habitée par des formes d'art, enracinées en elle, illuminées par un
regard que rien ne détourne. On suit chaque inflexion de ses sentiments, de ses voyages. Ses chemins sont
de chair, la terre une épaule et des poussières scintillent tout au long de sa marche. Sa marche n'est pas
décentrée ou errante, elle «réquisitionne» la pensée et les sens pour comprendre et relier l'inflexible et
l’immuable. Ce mystère est pour elle complètement évident comme l'amour, la liberté et l'art, son instrument
de mesure d'être au monde. Elle offre son existence comme un archipel de conjonctions de moments, de
figures, de traces, de trajets et d'idéaux.
Elle est née d'une île, Chypre, et pour rejoindre son âme, elle en a fixé, ici, le départ. Une île d'air et de
lumière. Telle Aphrodite, à Pétra Tou Romiou, beauté du premier jour, Marina est une déesse des mille et une
nuits. Mais peut-être que sur les bords de la Méditerranée, on touche à l’intelligible, on prétend à la
connaissance : la matière, le lieu, le temps. Car Marina Olympios appartient à cette parole plus vieille que
toutes les autres, celle qui lie le poème, l’art et le temps. Son langage ne réduit pas les mots communs aux
pierres, aux grottes, aux sols, aux rivières et aux lacs. Elle entretient des rapports spécifiques avec ces
éléments naturels et rien ne décèlera cette union d'avec le monde, comme un peuple en son bourdonnement
dans le tissu de l’univers.
A l'opposé de tout système, son œuvre s'ajuste à cette présence au monde, fascinante, multiple, inépuisable
dont elle livre une conscience. Chez elle, tout fait récit soudain, écriture et pensée.
Elle est fille d'une culture qui remonte à des millénaires et elle pourrait «danser» ses histoires, ses vies et
nous mettre à la hauteur de son voyage intérieur, de son mouvement et de sa vision. En elle, la terre a parlé.
Tout au long de ses rencontres d'êtres et de lieux, une fraternité secrète et silencieuse a vu le jour. Elle
éclaire notre présent, ne se lasse jamais d’avancer sur la terre: son socle. Ses traces font un destin qui ne se
révèle qu’au fur et à mesure de sa marche.
Au cœur de son parcours : les pierres, les fossiles, les cristaux qui disent un ordre plus ancien d’avant l’eau et
le feu. Les pierres « monde muet » (cher à Francis Ponge) offrent au regard des paysages inédits d’éclat et de
lumière dans leur incroyable densité. C’est le temps des origines, formes extravagantes qui ne dépendent
d'aucune volonté artistique. Toujours là, déjà là, elles fascinent par leur harmonie, dans la pureté et l’infaillible
de leur seule présence. Pérénité et permanence du minéral fortifient un sentiment de filiation d’avec Marina
Olympios. Elle écoute depuis toujours ce que les pierres témoignent d’immémorial, ce qu’elles possèdent de
grave, de fixe et d’extrême. Chypre est une terre de couleurs et d’images, de formations géologiques qui dans
leur curieux agencement atteste d’improbable et inattendue ressemblance à l’humain. Je pense à ces scories
anciennes, boursouflures grisâtres, telle une Porte de l’Enfer que n’aurait pas renié Rodin, figures agrégées
désagrégées, comme si elles étaient le temps, groupes et grappes de corps qui ne se doutent de rien.
Elle porte aussi une extrême attention à la qualité plastique de la réalité, dans son œuvre tout est saisissant de
relief et d'intensité poétique. Car pour Marina, tout existe si fort aux confins bleus du monde: les sites
archéologiques, les rites et cérémonies des civilisations anciennes de Machu Pichu au Pérou, le temple Kmer de
Preah-Khan, de Prambanan à Java, de Kalasasya en Bolivie, les Iles de Phi-Phi dans la mer d’Andaman. Datant
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tous du XIIème siècle, quel est ce temps tissé d'instants, de lieux, qui s’entremêlent et s’enchevêtrent où chaque
chose y est exactement ce qu'elle doit être. Mémoire, dieux, dragons, divinités, il y a un endroit du langage qui
n’est plus la langue mais ce mutisme, ce silence majestueux que traverse le frisson des forces sacrées.
Témoin pour toujours d'une esthétique continue du monde, de l'expérience, de la culture, de l'histoire, la démarche
de Marina Olympios se révèle un avertissement, une ultime morale de l'artiste en des temps de désolation et
déréliction. Comment la nature serait-elle coupable ? Rien à blâmer de ce que produit la terre, nous passons le
monde au bord des sons, des images, des époques «entre les temps». Mais tant de signes sont là aujourd'hui pour
montrer que la terre s'abîme de gaspillages: la ruine du climat, la dégradation des sols, la prolifération des images
«irresponsables», l'affaiblissement des ressources comme l'eau. Or Marina Olympios nous réveille, empêche que
tout ce qui fut, est, n'aille se rompre. Comme un pas venant de la nuit, un cri, elle nous fait don par sa seule
présence. Telles les nymphes qui portent les eaux célestes, elle édifie son art contre l'oubli et la ruine. Au-delà de
la beauté, elle rend visible la réalité concrète de ce que la nature exprime d’avant l’homme.
De cette voix enfouie, resurgi de l’ombre, elle laisse entrevoir dans les failles, plis, encres de la terre, une
beauté secrète, l'aurore d'un merveilleux qui nous «assemble». Elle appartient au futur et au commencement,
gardienne d'une nature instinctive, source du féminin dans le repli saignant de la terre-mère, sa demeure. En
quoi le féminin est porteur de sacré, de mystère mais aussi de danger ou d’impureté ? Ce sang des femmes,
fil rouge de fécondité, rouge metallique des veines colorées, déjà bu, des mines de Kokkinoyia à Mitsero
(Chypre). Telles les déesses fileuses de la destinée, Marina Olympios contamine de féminité une œuvre de
partage et communion avec la nature dont elle est l’initiée.
En cela elle lève tous les tabous et raconte les pérégrinations fondatrices d’un lieu éternel, le site sacré de sa
naissance. Un lieu qui a sa charge, sa gravité dont elle fait briller les hauts sites, où de pas en pas son histoire
l’a fixée. Son histoire la suit comme une ombre portée, une ombre sur la peau de la terre. Elle glisse
perpétuellement vers son rêve, le mouvement de la vie, de sa vie. Le corps féminin concerne au plus haut point
l’œuvre de Marina Olympios, forme-femme est ici centrale comme richesse de sa figuration dans la roche.
Son œuvre traverse à la fois, la philosophie, l’archéologie, la géologie mais aussi la photographie, la vidéo et
la peinture. Elle renvoie au pouvoir transgressif de l'art, c'est une revendication, une affirmation des droits de
la matière et du corps. Sa pratique physique, intellectuelle et imaginaire du monde tente d'échapper à
l'insipidité d'une vie dissociée du sacré, du temporel et de la jouissance. D'où cette présence du merveilleux,
pour soulever le voile et revenir aux fééries de l’enfance, petite fille vulnérable, innocence perdue, à l'écoute
de ce que la terre lui a dit, dans le blanc immatériel des espaces du tableau et du paysage. La terre débarrassée
de l'homme futile, de ses lubies, ses trahisons et ses lâchetés vis-à-vis des êtres et des choses.
Elle exhume les forces et les désirs d'un être féminin entier qui aspire à une totalité, un universel concret, une
sorte de souveraineté du corps dans ses désirs et ses forces pulsionnelles, celles que la terre cache aux creux
de ses flancs et qui gardent pour quelques temps la forme des tempêtes et de ses blessures. Chacun des
médiums qu'elle requiert (photographie, vidéo, peinture) sont des images vivantes du vivant. A un moment
qui fait état d'une crise de la représentation, ses images renvoient comme par le passé à une vérité de
l'expérience du monde qui ne ment pas.
Pour Marina Olympios il s'agit «d'un monde du dehors» et de ce qu'elle éprouve à le fréquenter, à dire cette
beauté qui se suffit à elle-même. Son regard ne connait ni répétition ni repos. Il porte sur une réalité qui de
plus en plus s'absente, se retire dont elle signifie d’abord le mouvement, le flux puis l’arrêt, une image figée
inversant l’histoire de la peinture et de la photographie.
Par delà le monde, Marina Olympios est une voix dans la vaste lumière, du proche et du lointain, dans le
devenir vrai de sa promesse. L’art est ce qui rend confiance et permet de se ressaisir du moins de redresser
notre désarroi. Parvenue à cette chose désirée, elle dira alors la parole, allant et venant dans le jour, la
beauté de l’autre monde. «Peu importe où je commencerai puisqu’en ce lieu aussi je reviendrai» dit Parménide;
à travers les cités du soleil, Marina Olympios nous indique le chemin.
Elisabeth Chambon
Conservateur du musée Géo-Charles
Echirolles, France
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Αναζητώντας τους Παροικούντες ενός χαμένου Παραδείσου
Η Μαρίνα Ολυμπίου είναι μια πολύπλευρη δημιουργός, η οποία έχει συνδέσει τις εικαστικές ανησυχίες και αναζητήσεις της με μερικές από τις πιο πειραματικές και πρωτοπόρους εκφράσεις της σύγχρονης τέχνης. Παράλληλα,
ενώ επιδίδεται σε διάφορους τομείς εικαστικής έκφρασης, όπως η ζωγραφική, το βίντεο, η φωτογραφία και το
εικαστικό δρώμενο, ενοφθαλμίζει σ’ αυτά το ενδιαφέρον της για τη γεωλογία και τη μελέτη των πετρωμάτων, εισάγοντας, με αυτό τον τρόπο, στην εικαστική της γλώσσα ένα είδος πολιτισμικής ιστορίας της γης, που της δίνει
τη δυνατότητα να επικοινωνήσει και να συνδιαλεχθεί με μακρινούς ή και ξεχασμένους πολιτισμούς, φέρνοντας στο
φως άγνωστες όψεις της ιστορίας τους, αλλά και αναδεικνύοντας τη σημαντικότητα της θέσης τους στο σύνολο
της παγκόσμιας ιστορίας.
Η εικαστική πορεία της Μαρίνας Ολυμπίου εκκινεί με μια έντονη ανατρεπτική διάθεση, η οποία μετουσιώνεται σε
μια πλούσια δραστηριότητα, που περιλαμβάνει ζωντανά δρώμενα, εγκαταστάσεις πολυμέσων και βιντεοέργα,
στην ακμή ακριβώς της καλλιτεχνικής της δραστηριότητας, που τοποθετείται χρονολογικά γύρω στα 1992-1998,
για να κάνει στη συνέχεια μιαν εντυπωσιακή επιστροφή στη ζωγραφική και στις αξίες της. Διατηρεί, ωστόσο, τα
κεντρικά μοτίβα των εικαστικών της αναζητήσεων, που αρθρώνονται γύρω από τη βασική αντίθεση ανάμεσα στο
μεσογειακό φως, που συμβολίζει τη ζωή και τη δύναμη μιας φυσικής αλλά και μεταφυσικής πληρότητας, με τη
σκοτεινή έννοια του θανάτου και της καταστροφής. Η Ολυμπίου, είτε ασχολείται με το πειραματικό βίντεο και τις
περφόρμανς είτε με τη ζωγραφική του τελάρου και τη φωτογραφία, αποδιαρθρώνει τα πράγματα σε όλα τα επίπεδα και τις διαστάσεις τους, για να αποκαλύψει κρυμμένες πτυχές τους που εκπλήσσουν, από τις ανθρώπινες
σχέσεις, μέχρι τα πετρώματα της γης που με τόσο πάθος συλλέγει. Είτε εκφράζεται με μια επιθετική απομυθοποίηση των συμβατικών καταστάσεων της περιβάλλουσας πραγματικότητας είτε διερευνά τα απόκρυφα της ύλης και
της ύπαρξης, αποδίδει την ολότητα μέσα από απλές και ευθείες εικόνες, χαρακτηριστικό που διακρίνει τόσο τη
φωτογραφική και οπτικοακουστική της δουλειά όσο και τις γλυπτικές της επιτεύξεις. Απώτερος στόχος του έργου
της, είναι η αποσταθεροποίηση και η αμφισβήτηση του φαινομένου, προκειμένου να αναδείξει τα βαθύτερα υποστρώματα και τις αθέατες όψεις του.
Ο Roger Balboni αναφέρει στην ομιλία του στα εγκαίνια της έκθεσής της «Ευρώπη μια Ιστορία Τέχνης» (1996)
στην πόλη Troyes στη Γαλλία: «Τίποτα δεν μπορεί να εισχωρήσει ήρεμα, αν δεν είναι έτοιμο να μοιραστεί αυτό
το ανεπανάληπτο όραμα εικόνων, αντικειμένων, ενεργειών, που αποκαλύπτει την ολίσθηση των αισθήσεων, όπως
αυτές πλάθονται υπό την επήρεια μπλεγμένων παραθέσεων και της σκηνογραφίας του σώματος. Η αποποίηση και
ο ασκητισμός ενός βλέμματος καθοδηγεί τον επισκέπτη πέρα από το κατώφλι, και διευθετεί μια στιγμή ανάπαυλας, ώστε να καταρριφθεί ο κομφορμισμός που αποκτήθηκε κατά την οικειοποίηση και κατανάλωση αγαθών.
Αυτό ακριβώς αποστειρώνει το ανατρεπτικό τους κομμάτι, εκείνο που η κοινωνία θάβει. Η αναστροφή αυτή έχει
οδηγηθεί στα άκρα…, στην έκθεση ‘Philosophers to Eat’ [«Φιλόσοφοι προς Βρώσιν»], όπου η καταστροφή-κατανάλωση ενός έργου, όπως ο θάνατος της τέχνης, απελευθερώνει τον καλλιτέχνη και το κοινό με ένα παιγνίδι
προσομοίωσης – μιμικής, φανερώματος μπροστά σε κρυμμένη κάμερα... Ζωή και Θάνατος, Φύση και Κοινωνία,
Αγάπη και Μοναξιά. Με τις ενέργειές τους αυτοδιορίζονται αγγελιοφόροι τού «ΜΙΛΑ» για την τέχνη κόντρα στον
θάνατο του πολιτισμού, κόντρα στον θάνατο της θεώρησης ενός έργου τέχνης και τη δικτατορία των εικόνων που
εκλαϊκεύουν την αντίληψη».
Στο έργο της Ολυμπίου, ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά που υπογραμμίζει ο μελετητής είναι η ποικιλία και η
άνεση στη χρήση των μέσων της, όπως επίσης και οι πολύπλευρες πτυχώσεις του νοήματος. Γλυπτική, φωτογραφία, ζωγραφική, βίντεο και εικαστικό δρώμενο αποκτούν στα χέρια της μια σπάνια ελευθερία, μέσα από ένα
αυθεντικό πάθος και ορμή για εξερεύνηση των βαθύτερων ενστίκτων του ανθρώπου. Από τις αφετηρίες της διαδρομής της ο ρόλος της ανάδειξης του παράλογου και ανατρεπτικού στοιχείου ανατίθεται στην τεχνολογία και
το ζωντανό δρώμενο, αντίθετα από την τρυφερότητα με την οποία χειρίζεται την πέτρα, τη φύση και άλλα πρωτογενή υλικά. Οι εγκαταστάσεις, τα βίντεο και τα δρώμενα που δημιουργεί κατά την περίοδο ‘92-‘98 διαθέτουν
μια διονυσιακή, σχεδόν οργιαστικά ακατάληπτη δύναμη. Είναι σκληρά, αναφέρονται στον θάνατο, στο μεταίχ-
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μιο ανάμεσα σε υπονοούμενους κινδύνους και μιαν απέραντη αγάπη για τη ζωή και το φως. Πρόκειται για έργα
τα οποία δημιούργησε στη Γαλλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, που διακρίνονται, επίσης, από τον πειραματισμό
και την κοινωνική πρόκληση. Η αμφισβήτηση, ο πόνος, η διακωμώδηση της ανθρώπινης κατάστασης και μια
υποβόσκουσα αρχέγονη ιερατική διάσταση αποτελούν το μεδούλι αυτής της πρώτης περιόδου της δουλειάς της,
σε αντίθεση με τη νηφάλια και κατασταλαγμένη, πνευματικά και σωματικά, ποιότητα της ζωγραφικής και της φωτογραφικής της δουλειάς. Η ζωγραφική είναι, επίσης, εκείνη που θα καταστήσει το έργο πιο βιωματικό και προσωπικό, ενώ οι ταινίες και περφόρμανς που πραγματοποίησε στο εξωτερικό αναμειγνύουν τον μύθο και την
πραγματικότητα μέσω της αυτοβιογραφίας, μ’ έναν εμμεσότερο και υπόγειο τρόπο, προκειμένου να μιλήσουν
πιο οικουμενικά και καινοτόμα. Αυτή η έμμεση αφηγηματικότητα χαρακτηρίζει, επίσης, τη ρεαλιστική φωτογραφία στην οποία επιδίδεται συστηματικά, για να απεικονίσει μακρινούς πολιτισμούς, όπως είναι η σειρά «Μια σταγόνα γυρίζει τον κόσμο» (2006), αλλά και η ανά χείρας έκδοση. Οι φωτογραφίες αυτές αποτελούν το «συναξάρι»
ενός προσωπικού φωτογραφικού ημερολογίου «μιας γυναίκας που περιγράφει τον κόσμο όπως τον αισθάνεται»,
όπως αναφέρει η ίδια.
Σε μια εποχή που η τέχνη, η γνώση, η επικοινωνία, η ενημέρωση, η ελεύθερη διακίνηση των ιδεών, ακόμη και τα
ίδια μας τα όνειρα (μέσα από τα virtual περιβάλλοντα) δημιουργούνται, αναπτύσσονται και διοχετεύονται στην
κοινωνία μέσω της σύγχρονης τεχνολογίας, η Μαρίνα Ολυμπίου εγκαταλείπει το πεδίο της και επιστρέφει στη
ζωγραφική και στο σκάλισμα της πέτρας.
Η ερμήνευση της στροφής αυτής προς την παραδοσιακή ζωγραφική καθίσταται ακόμη πιο αξιοσημείωτη και ενδιαφέρουσα λαμβανομένου υπ’ όψιν ότι η Ολυμπίου, σε αντίθεση με αρκετούς καλλιτέχνες οι οποίοι συνάντησαν
την τεχνολογία εν τω γίγνεσθαι της δουλειάς τους και την ενέταξαν στο εικαστικό τους σύστημα περισσότερο εμπειρικά, διαθέτει, από τη μια, ένα αρκετά ευρύ ακαδημαϊκό υπόβαθρο όσον αφορά στη χρήση των νέων τεχνολογιών, και, αφετέρου, χρησιμοποιεί, από τα πρώτα στάδια της δουλειάς της, το βίντεο, τις εγκαταστάσεις πολυμέσων
και την ψηφιακή φωτογραφία. Η στροφή αυτή στα παραδοσιακά μέσα εικαστικής έκφρασης συντελείται, τέλος,
ταυτόχρονα με την επιστροφή και εγκατάστασή της στην Κύπρο, η οποία εκφράζει και αντανακλά, όπως διατείνεται η ίδια η καλλιτέχνις, μια εσωτερική ανάγκη για «κάθαρση» και «σιωπή», στην προσπάθεια εντόπισης ενός άλλου
τρόπου τού εικαστικώς λέγειν, πέρα από το «βουητό» των μητροπόλεων της σύγχρονης τέχνης.
Ωστόσο, αυτή η διάθεση σύγκρουσης με τις καθιερωμένες τάσεις, επόψεις και τεχνοτροπίες αποτελεί βασικό και
μόνιμο συστατικό της καλλιτεχνικής της πρακτικής τόσο στη φόρμα όσο και στο περιεχόμενο. Ανταποκρίνεται στην
ιδεολογική της προσέγγιση για την τέχνη, η οποία, όπως λέει, είναι «το μέσον διά του οποίου μπορούν να διατυπωθούν πράγματα άβολα και δυσάρεστα, με οποιοδήποτε κόστος». Ας θυμηθούμε, για παράδειγμα, έργα της
όπως τα «Day 5» και «Day 6» που παρουσιάστηκαν το 1998 στην γκαλερί «Lehmann Maupin» στη Νέα Υόρκη
(ένας συνδυασμός προβολών, φωτογραφιών, ήχων, μουσικής, απαγγελιών, γλυπτικών εγκαταστάσεων και εικαστικοθεατρικών δρωμένων), δια των οποίων η Ολυμπίου κατάφερε να δημιουργήσει μιαν ατμόσφαιρα παραλόγου και ειρωνείας, προκειμένου να αμφισβητήσει τον καθωσπρεπισμό και την εμπορευματοποίηση της τέχνης
(και όχι μόνο), μ’ έναν έντονα αποδομητικό τρόπο στα όρια του διονυσιασμού, αναδεικνύοντας πτυχές του ασυνειδήτου και της ανεξέλεγκτης δύναμης της φύσης μέσα από την εμπειρία του σώματος σε σχέση με τον Χώρο και
τον Χρόνο.
Το 1974 και η εμπειρία τού περίκλειστου από τη θάλασσα καθώς και άλλων ειδών «σύνορα» γενέθλιου χώρου
θα λειτουργήσουν στον ψυχισμό της Ολυμπίου ως μια τρομακτικής έντασης φυγόκεντρος δύναμη, που θα την κατευθύνει στις ακρώρειες ηπείρων και πολιτισμών, όπου, με την κάμερα και τη φωτογραφική της μηχανή, επιχειρεί
να διασώσει εικόνες και στιγμιότυπα ζωής πολιτισμών υπό εξαφάνιση.
Έτσι, και η δεύτερη, θα λέγαμε, περίοδος της καλλιτεχνικής της δημιουργίας συνεχίζει να αποκαλύπτει μιαν εικαστικό που εξεγείρεται ενάντια στον εφησυχασμό και στο βόλεμα και η οποία, με μιαν αυστηρή, αποστασιοποιημένη και μεστή άποψη πάνω στα πράγματα, επιχειρεί να επισημάνει και να αναδείξει, δια της τέχνης, τις
δυνατότητες μιας άλλης οργάνωσης της σχέσης του ανθρώπου με τον εαυτό του, τη φύση και τον κόσμο. Παράλληλα, είτε μέσα από το ίδιο το υλικό (πέτρα, λίθος, άμμος, αλάτι) είτε μέσα από τη βαθύτερή του παρώθηση,
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το έργο της μεταμορφώνει το αίσθημα της τοπικότητας σε μια εμπειρία διαρκούς αναγέννησης, όπου το φυσικό
στοιχείο λειτουργεί ως η γενεσιουργός ύλη μιας ατομικής αναμορφοποίησης. Αυτά επιμαρτυρούν η πέτρα που σκαλίζει, η αρχέγονη ορμή των δραματοποιημένων της παραστάσεων, η ανάγκη να ξεπεράσει συμβάσεις και ιδεολογικά επιβεβλημένα όρια, ο τρόπος που διεισδύει με τη φωτογραφική της μηχανή στην παρουσία «ξεχασμένων»
γυναικών, στη γη και στα πετρώματά της.
Θα τολμούσαμε, τέλος, να πούμε ότι, το φωτογραφικό και άλλο έργο της Μαρίνας Ολυμπίου και η εν γένει πολυκωδικότητά του, συνιστούν μιαν αλληγορική περιήγηση στο κυπριακό κοιμητήριο των ιδανικών, ωσάν η ομορφιά που παρουσιάζει να είναι ένας μη-τόπος, μια ύλη που υπάρχει ανεξάρτητα και αποκομμένη από την ανθρώπινη
ύπαρξη. Η γη ενός λαού που απώλεσε το δικαίωμα να την κατοικήσει, αφού προσηλώθηκε στο ανούσιο και το
εφήμερο. Όλος ο ζωτικός χώρος της Κύπρου έχει γίνει ένας νεκρός χρόνος, υφίσταται μόνο στη φωτογραφική
μνήμη. Και η μνήμη, είναι η ιστορία που έχει συντελεστεί και όχι η ιστορία που πρόκειται να συντελεστεί. Κάθε
μια φωτογραφία είναι και ένα κομμάτι μιας αυτοεξόριστης ιστορίας, που προσπαθεί να επιστρέψει στον τόπο της.
Είναι η νοσταλγία της χαμένης συνέχειας. Και η κάθε μια από τις φωτογραφίες της «κραυγάζει» την τραγωδία τού
να αισθάνεσαι σαν ασυνεχές ον, σαν άτομο που ξεκόπηκε από την ολότητα στην οποία πριν ανήκε. Μας θυμίζει πως η νοσταλγία του χαμένου παραδείσου δεν είναι τίποτα περισσότερο από την έκφραση της επιθυμίας επανένωσης με το ένα και αδιάσπαστο όλον από το οποίο αποκοπήκαμε. Έτσι και η δουλειά της Μαρίνας Ολυμπίου
είναι ολοποιητική, αφού μας θυμίζει ακριβώς ότι η ολότητα έχει πάντα προτεραιότητα έναντι του μέρους και το
μέρος δεν μπορεί να νοηθεί έξω και πέραν από το όλον. Ο Πλάτωνας θα τοποθετήσει την απαίτηση για ενότητα
στο χώρο των ενοποιητικών ιδεών, και θα ορίσει τον έρωτα ως τον προσφορότερο τρόπο επανένταξης σε μια
ολότητα. Αυτό ακριβώς υποδηλώνει και η φράση της δημιουργού: «Ο άνεμος πάνω στις πέτρες, η φθορά, ο άνεμος πάνω στο πρόσωπό μου, η πέτρα είμαι Εγώ, ένα μικρό παιδί που γεννιέται με νέο πρόσωπο, τώρα, πάνω στην
πέτρα, μέσα στο έργο, και μετά ξαναλιώνει στον ήλιο και το φως».
Έλενα Χριστοδουλίδου
Ιστορικός Τέχνης
Ανώτερη Μορφωτική Λειτουργός
Πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής Κινηματογράφου
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου
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A la recherche des habitants d’un paradis perdu
Marina Olympios est une artiste multiple, qui a lié ses préoccupations et recherches artistiques à quelques-unes
des expressions les plus expérimentales et novatrices de l’art contemporain. En même temps, pendant qu’elle
s’adonne à divers domaines de l’expression plastique, comme la peinture, la vidéo, la photographie et
l’installation, elle greffe en eux son intérêt pour la géologie et l’étude des roches, en introduisant, ainsi, à son
langage artistique une sorte d’histoire des cultures de la terre, qui lui donne la possibilité de communiquer et
de converser avec des civilisations lointaines ou oubliées, en mettant en lumière des aspects inconnus de leur
histoire, en soulignant, en même temps, l’importance de leur position dans l’ensemble de l’histoire mondiale.
Le trajet artistique de Marina Olympios commence avec une disposition fortement subversive, qui se
transforme en une activité riche, qui comprend des tableaux vivants, installations de multimédia et vidéo, au
sommet exact de son activité artistique, qui se situe entre 1992-1998, afin de faire, ensuite, une réapparition
impressionnante avec la peinture et ses valeurs. Elle conserve, cependant, les motifs primordiaux de ses
activités artistiques, articulés autour de la contradiction fondamentale entre la lumière de la Méditerranée,
qui symbolise la vie et la force d’un état complet, physique et métaphysique, et la notion obscure de la mort
et de la destruction. Qu’ elle s’engage dans la vidéo expérimentale et la performance ou qu’ elle s’engage
dans la peinture sur toile et la photographie, Marina Olympios disloque les choses à tous leurs niveaux et
leurs dimensions, afin de révéler leurs aspects cachés qui nous surprennent, des relations humaines aux roches
de la terre, qu΄ elle collectionne avec tant de passion. Qu’ elle s’exprime avec une démystification aggressive
des situations conventionnelles de la réalité qui l’entoure, ou qu’ elle explore les secrets de la matière et de
l’existence, elle rend l’ensemble par des images simples et directes, une caractéristique qui distingue à la fois
son travail photographique et audiovisuel et ses réalisations sculpturales. L’objectif ultime de son œuvre est
la déstabilisation et la remise en cause du phénomène, afin de mettre en lumière ses substrats profonds et
ses aspects invisibles.
Roger Balboni, dans son allocution à l’inauguration de son expostition “Europe une histoire d’art” (1996) à
Troyes en France: “Nul ne peut entrer sereinement, s’il n’est prêt à partager cette vision inédite d’images,
d’objets, d’actions dévoilant les glissements de sens qui s’opèrent sous l’effet de juxtapositions enchevêtrées
et de scénographies gestuelles. Dépouillement et ascèse du regard guident le visiteur pour passer le seuil,
ménageant un temps d’arrêt afin de briser les conformismes acquis dans l’acte d’appropriation et de
consommation des biens, stérilisant ainsi leur part subversive enfouie par la société. Ce retournement a été
poussé à son point extrême... dans l’exposition «Les philosophes à manger», où la destruction-consommation
de l’œuvre, comme mort de l’art, libère l’artiste et le public par un jeu de simulation-mimétique de
dédoublement, sous l’œil caché de la caméra... Vie et Mort, Nature et Société, Amour et Solitude. Elles
s’instituent par ces actions comme les messagères du “DIRE” de l’art contre la mort de la civilisation, contre
la mort du regard sur l’oeuvre et la dictature des images qui banalisent la perception”.
Une des caractéristiques principales de l’œuvre de Marina Olympios, soulignée par le chercheur, est la
variation et l’ aisance dans l’utilisation de ses moyens ainsi que les plis multiples du sens. Sculpture,
photographie, peinture, vidéo et installation acquièrent dans ses mains une rare liberté, révèlent une passion
authentique et un élan pour l’exploration des instincts humains les plus profonds.
Dès le début de son itineraire, l’ élément absurde et subversif est assigné à la technologie et le tableau vivant,
et contraste avec la tendresse avec laquelle elle traite la pierre, la nature et autres matières primaires. Les
installations, les vidéos et les événements qu’elle crée durant la periode ’92-’98 présentent une force
dionysiaque, presque orgiastiquement indomptable. Ils sont durs, ils se refèrent à la mort, à la limite entre des
risques implicites et un amour sans limites pour la vie et la lumière.
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Ces œuvres créées en France et aux États Unis, se distinguent aussi par l’expérimentation et le défi social. La
controverse, la douleur, la dérision de la condition humaine et une dimension sous-jacente, primordiale et
sacerdotale constituent la moelle de cette première période de son œuvre, et se démarquent du caractère
plus recueilli spirituellement et physiquement, plus réglé de son travail de peinture et de photographie. C’est
la peinture qui rendra son œuvre plus existentielle et personnelle, tandis que les films et les performances
réalisés à l'étranger mêlent, à travers l’ autobiographie, le mythe à la réalité, d’une manière souterraine plus
indirecte, et lui permet de s’ exprimer d’ une façon plus universelle et novatrice. Cette narrativité indirecte
caractérise également la photographie réaliste à laquelle elle s’applique systématiquement, afin de visualiser
des cultures lointaines, comme l’est la série “Une goutte parcourt le monde” (2006), ainsi que la présente
édition. Ces photos sont le “synaxaire” d’un journal de photos personnel “d’une femme qui décrit le monde
comme elle le sent”, selon ses propres termes.
A une époque où l’art, la connaissance, la communication, l’information, le mouvement libre des idées et
même nos propres rêves (par les environnements virtuels) se créent, se développent et se diffusent dans la
société par la technologie moderne, Marina Olympios abandonne son champ d’application et revient à la
peinture et la sculpture de la pierre.
L’interpretation de cette tournure vers la peinture traditionnelle devient encore plus remarquable et
intéressante si l’ on tient compte du fait que Marina Olympios, contrairement à d’autres artistes, qui ont
rencontré la technologie dans le parcours de leur travail et l’ont incorporé dans leur système visuel de façon
plutôt empirique, d’une part a une formation académique remarquable dans l’utilisation des nouvelles
technologies et, d’autre part, a utilisé, dès les premières étapes de son œuvre, la vidéo, les installation de
multimédia et la photographie numérique. Cette évolution vers les moyens d’expression traditionnels survient,
enfin, en même temps que son retour et son installation à Chypre, lequel exprime et reflète, selon l’artiste
elle-même, un besoin intérieur de “catharsis” et de “silence”, en essayant de trouver un autre moyen
d’expression artistique, au-delà du “bourdonnement” des métropoles de l’art moderne.
Cependant, cette disposition de conflit avec les tendances, points de vue et styles établis constitue un
ingrédient fondamental et permanent de sa pratique artistique tant dans la forme que dans le contenu. Elle
correspond à son approche idéologique sur l’art, lequel, comme elle dit, est “le moyen par lequel on peut
exprimer des choses inconfortables et désagréables, à tout prix”. Souvenons-nous, par example, de ses œuvres
comme “Day 5” et “Day 6”, présentées en 1998 dans la galerie “Lehmann Maupin” à New York: une
combinaison de projections, photos, sons, musique, récitations, installations sculpturales et événements
picturaux et théâtraux, par lesquels Marina Olympios a réussi à créer une atmosphère d’absurdité et d’ironie,
afin de contester la respectabilité et la commercialisation de l’art (et pas seulement), dans une logique de
déconstruction à la limite du dionysiaque, révélant par l’expérience du corps des aspects de l’ inconscient et
de la puissance incontrôlée de la nature dans l’Espace et le Temps.
L’an 1974 et l’expérience d’un espace natal clos par la mer ainsi que par d’autres espèces de “frontières”
fonctionnent sur le psychisme de Marina Olympios comme une force centrifuge d’intensité terrifiante qui la
dirige vers des crêtes de continents et de civilisations, où avec sa caméra et son appareil photographique, elle
essaie d’enregistrer des images et des instantanés de vie des cultures en voie de disparition.
Sa deuxième période de création artistique continue de révéler une artiste qui se rebelle contre la
complaisance et le confort, et avec un regard sur les choses stricte, détaché et mature, cherche à identifier
et à mettre en évidence, à travers l’art, les possibilités d’une autre organisation de la relation de l’homme
avec lui-même, la nature et le monde. En même temps, soit par l’intermédiaire du matériel-même (pierre,
gemme, sable, sel), soit par sa motivation la plus profonde, son œuvre transforme le sens du lieu en une
expérience de régénération constante, où l’élément naturel fonctionne comme le matériel opératoire d’une
reformation personnelle. De tout celà témoignent la pierre qu’elle sculpte, l’élan primordial de ses
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représentations théâtrales, la nécessité de surmonter les conventions et les limites idéologiquement
imposées, la façon dont elle pénètre avec son appareil en présence des femmes “oubliées”, de la terre et de
ses roches.
On osera dire, enfin, que l’œuvre photographique et le reste de l’ œuvre de Marina Olympios et ses codes
multiples originels, constituent une promenade allégorique dans le cimetière chypriote des idéaux, comme
si la beauté qu’elle présente était un non-lieu, une matière indépendante et détachée de l’existence humaine.
La terre d’un peuple qui a perdu le droit de l’habiter, puisqu’il s’ est concentré sur l’insipide et l’éphémère. Tout
l’espace essentiel de Chypre est devenu un temps mort, qui n’existe que dans la mémoire photographique. Et
la mémoire c’est l’histoire qui s’est déjà déroulée, et non pas l’histoire qui se déroulera. Chaque photo est
aussi un morceau d’une histoire auto-exilée, qui essaie de retourner à sa place. C’est la nostalgie de la
continuité perdue. Et chacune de ses photos “crie” la tragédie de se sentir comme un être discontinu, comme
une personne qui s’est coupée de l’ensemble auquel elle appartenait auparavant. Elle nous rappelle que la
nostalgie d’un paradis perdu n’est rien d’autre que l’expression de la volonté de s’ unir avec l’ensemble unique
et indivisible, dont on s’est coupé. Ainsi l’œuvre de Marina Olympios est unificatrice, puisqu’elle nous rappelle
exactement que l’ensemble a toujours la priorité sur le fragment et le fragment ne peut pas être compris en
dehors et au-delà de l’ensemble. Platon plaçait l’exigence d’unité dans l’espace des idées unificatrices, et il
définissait l’amour comme le moyen le plus commode de réintégrer l’ensemble. C’est exactement ce que
suggère l’expression de l’artiste: “Le vent sur les pierres, l’usure, le vent sur mon visage, la pierre c’est Moi,
un petit enfant qui est né avec un nouveau visage, maintenant, sur la pierre, dans l’œuvre, et après il refond
dans le soleil et la lumière”.
Elena Christodoulides
Historienne d’ Art
Officier culturel supérieur
Présidente du Comité de Consultation du Cinéma de Chypre
Ministère de l’ Education et de la Culture de Chypre
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Μιλήστε μου για αγάπη
Γνωριστήκαμε για πρώτη φορά στη Λευκωσία, κατά τη διάρκεια ενός δείπνου του οποίου ο κανόνας ήταν να μιλήσουμε για την αγάπη. Ένα δείπνο μεταξύ γυναικών, όπως ένα «συμπόσιο» καλλιτεχνικό, το οποίο κινηματογραφήθηκε για μια παράσταση. Όμως και οι δύο ξεχάσαμε πολύ σύντομα τους κανονισμούς που δόθηκαν και
εγκαταλείποντάς τους, περιπλανηθήκαμε πέραν από τα κοινότυπα, προς μια πραγματική συνάντηση. Δεν ήξερα
ακόμη τότε το πάθος της για τη γεωλογία αλλά εκείνο που αισθάνθηκα μέσα στην κρύα ατμόσφαιρα εκείνου του
παγωμένου χώρου, ήταν η παρουσία του ήλιου που είχε αυτή η δυνατή γυναίκα, φωτεινή, ζωντανή και απαστράπτουσα, που φώτισε για μένα εκείνη τη γαστρονομική στιγμή.
Μέσα στο χάος των συζητήσεων κράτησα κάποιες λέξεις που αντηχούν ακόμη μέσα μου και μέσα στη θύμηση εκείνου του συμποσίου: σπηλιά, εξερεύνηση, ταξίδι, πορεία, πάθος, πέτρα, παιδί... δεν είναι μ’ αυτά που μιλούμε για
αγάπη διαφορετικά; Μια αγάπη δυνατή που τραβά τη Μαρίνα, με το όνομα που θυμίζει θάλασσα, προς τη γη, προς
το εσωτερικό της γης, μέσα στο ψάξιμο της γένεσης όπου τα αντίθετα έλκονται, η σκοτεινιά και το φως, η πηγή
ζωής και ο τάφος, όπου ο ουρανός αντικατοπτρίζεται μέσα στην άβυσσο, στο μέρος όπου ακόμη ο διαχωρισμός
τους δεν έλαβε χώρα. Μια ζωντανή, βαθιά και ευαίσθητη παρουσία μέσα σ’ αυτή την αρχέγονη μνήμη που ζει η
ίδια σαν μια μεταφορά ακόμη και του ίδιου του εαυτού της και του σώματός της: γυναίκα, μητέρα, εραστής, καλλιτέχνης, βαστάζουν όλα αυτά τη Μαρίνα με αυτό τον ακατάλυτο σύνδεσμο με το βασίλειο των ορυκτών πετρωμάτων και αν μπορούμε να διαβάσουμε μέσα στο μπλε των ματιών της αυτό τον ατελείωτο απόηχο αυτής της
δυνατής της εξερεύνησης: είναι επειδή η μουσική της είναι αυτή η πραγματική μουσική των παρθένων χώρων
όλων των προθέσεων και σκοπών.
Με τον ίδιο τρόπο που αυτή η πέτρα που ονομάζουμε ορόσημο (cairn), που στην άκρη του δρόμου μάς δείχνει
την κατεύθυνση χωρίς ποτέ να μας ονομάζει τον δρόμο. Η Μαρίνα βρίσκεται μπροστά σ’ αυτό το αναπάντητο αίνιγμα; Δεν υπάρχει στο έργο της καμιά απάντηση ή βεβαιότητα, καμιά ασφάλεια που έρχεται να προστατεύσει την
ενέργειά της που δόθηκε σ’ αυτή την πορεία, της οποίας ο χώρος διαστέλλεται και της οποίας ο ορίζοντας απομακρύνεται όταν αυτή η πορεία προχωρεί.
Μόνο κάποια σημάδια, κάποια αποτυπώματα, ελάχιστα ορατά διακρίνονται μέσα από αυτό που υπάρχει, μας επιτρέπουν να σκεφτούμε ότι μια υπόγεια εργασία κυριαρχεί, υπάρχει στο έργο, έργο που αναδεικνύεται μόνο μέσα
από το βλέμμα και την προσοχή που θα θέλαμε να του δώσουμε. Ένα βλέμμα που πάντα θαυμάζει και διερωτάται: Πώς είναι ο κόσμος όταν εγώ δεν είμαι εκεί;
Η Μαρίνα ασκείται σε αυτή τη μαγεία που κάνει τη στόφα των καλλιτεχνών να βρίσκεται σε συνεχή κίνδυνο, αυτό
τον κίνδυνο κάθε πραγματικής και ουσιαστικής δημιουργίας, προς το άγνωστο του ακατανόητου, προς το αναπάντεχο του ανεπιθύμητου, προς την απουσία της αδυναμίας, καταθέτοντας κάποια ψήγματα αυτής της σκέψης, τής
οποίας η απαραίτητη προϋπόθεση είναι το παιγνίδι που μάς δίνει το χώρο για να μπορέσει η επιθυμία να κυκλοφορήσει.
Έτσι λοιπόν, εμείς εκείνη τη βραδιά σεβαστήκαμε με ακρίβεια τον κανόνα αυτού του παιγνιδιού αφιερωμένου
στην Αφροδίτη, τη θεά της Κύπρου και της αγάπης.
Evelyne Artaud
Κριτικός Τέχνης,
Επιμελήτρια Εκθέσεων και Εκδότης
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Parlez-moi d’amour
Nous nous sommes connues à Nicosie, lors d’un dîner où la règle était de parler d’amour. Un dîner entre
femmes, sorte de « banquet » artistique filmé comme une performance. Mais nous avons, l’une et l’autre, très
vite oublié la consigne et, abandonnant le thème imposé, nous nous sommes aventurées hors les lieux
communs, vers une vraie rencontre. Je n’avais pas alors connaissance de sa passion géologique mais ce que
j’ai ressenti dans le froid de ce hangar, c’est la présence solaire de cette femme puissante et lumineuse, vive
et rayonnante qui a éclairé pour moi ce moment gastronomique.
Dans le brouhaha des conversations j’ai retenu quelques mots qui résonnent en moi au souvenir de ce diner:
grotte, exploration, voyage, marche, passion, pierre, enfant… n’était-ce pas là parler d’amour autrement ? Un
amour puissant qui attire Marina au prénom aquatique, vers la Terre, vers l’intérieur de la Terre, dans une quête
des origines où se côtoient les contraires, obscurité et lumière, source et tombeau, où le ciel se reflète dans
l’abîme, au lieu même où la séparation n’aurait pas encore eu lieu.
Une vive, profonde et sensible présence à cette mémoire millénaire qu’elle vit comme une métaphore de son
propre corps: femme, mère, amante, artiste tiendraient chez Marina à cette même et indéfectible attache au
règne minéral et si l’on peut lire dans le bleu de ses yeux comme l’écho infini de cette puissante quête, c’est
que sa musique est bien celle des espaces vierges de toute intention.
A la manière de cette pierre appelée cairn qui, au bord du chemin indique une direction sans jamais en préciser
le nom. Marina serait-elle devant cette indéchiffrable énigme ? Il n’y a en son œuvre aucune réponse, ni
certitude, aucune assurance venant protéger l’énergie déployée à cette progression dont l’espace se dilate
et dont l’horizon s’éloigne au fur et à mesure de l’avancée de la marche. Seulement quelques signes, quelques
traces, tout juste visibles, qui se distinguent de ce qui est, permettent de penser qu’un travail souterrain est
à l’œuvre, œuvre qui ne se révèle que par le regard et l’attention qu’on veut bien y porter.
Un regard qui toujours s’étonne et s’interroge : comment est le monde quand je n’y suis pas ? Marina s’exerce
à cette voyance qui fait l’étoffe des artistes en risque perpétuel, celui de toute vraie création, vers l’inconnu
du non-savoir, vers l’inattendu du non-vouloir, vers l’absence du non-pouvoir, déposant quelques traces de
cette pensée, dont la condition nécessaire serait le jeu qui donne l’espace pour que le désir circule.
Nous avons donc ce soir-là scrupuleusement respecté la règle de ce jeu dédié à Aphrodite, la déesse de l’Ile
de Chypre et de l’amour.
Evelyne Artaud
Critique d’ Art,
Commissaire d’ Exposition et Editeur
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Μια Εσωτερική Αναζήτηση
Είναι σ’ ένα ταξίδι ποίησης που η Μαρίνα Ολυμπίου προσκαλεί εμάς, τους αμετακίνητους ταξιδιώτες, να την ακολουθήσουμε, μέσα σε μια αναζήτηση εικόνων, ήχων που περισυνέλεξε από τα πέρατα του κόσμου. Ταξίδεψε την
κάμερά της πάνω στα ερείπια και τα ίχνη των αρχαίων πολιτισμών, τοποθέτησε τον φακό της πάνω στις ανθρώπινες σιλουέτες που συνάντησε μέσα στα τοπία, χωράφια, πόλεις, για να μας οδηγήσει να κοιτάξουμε μόνο την
άμμο και τα ίχνη μιας πεθαμένης θάλασσας μ’ αυτή την παρθενική λευκότητα, και τα πετρώματα του νησιού της
ως και τον τελευταίο κόκκο της σκόνης τους.
Μέσα από το βλέμμα της μπαίνουμε μέσα στη σύσταση της ύλης, της ζωής που ζωντανεύει την πέτρα, τους ιριδισμούς των χρωμάτων, της απίστευτης ομορφιάς των μορφών που η φύση σφυρηλάτησε κατά τη διάρκεια των αιώνων.
Μας μαθαίνει ότι ο κόσμος είναι στη διάθεση εκείνου που ξέρει να βλέπει. Ο χρόνος μάς κυριεύει και μας καταβάλλει, εμάς τους αχόρταγους ονειροπόλους οραματιστές, μέσα στη στενοχώρια των δωματίων μας για να μας
εγκαταλείψει πάνω στη μαγική ομορφιά των εικόνων της Μαρίνας Ολυμπίου.
Μετά, αφού μέτρησε τον κόσμο μ’ αυτό το αίσθημα της μέθης, επέστρεψε όπως ο Οδυσσέας από αυτό το μακρινό ταξίδι, για να αγκυρωθεί στη γη της, στην Κύπρο και για να ανακαλύψει ξανά τους θησαυρούς των εδαφών
της από λάβα και αυτές τις πέτρες των προγόνων της.
Εξαιρετικά προσεκτική στις «επικοινωνίες», που τις συνέλαβε και ο Baudelaire ωσάν να είναι το κλειδί που ανοίγει στη μυστική αρμονία εκεί όπου όλο το σύμπαν συναντιέται, η Μαρίνα βρήκε μέσα από την πράξη της ζωγραφικής της το φυσικό υποκατάστατο με το βήμα του περιπατητή για να συλλάβει και να εγκλωβίσει πάνω στο τελάρο
της τα θαύματα που τα μάτια της κράτησαν στη μνήμη τους.
Και στη συνέχεια του Rimbaud, «όπως ο παρατηρητής», αφέθηκε να πλημμυρίσει από τις εικόνες που μάζεψε
πάνω στον αμφιβληστροειδή της, για να προβάλει μετά τα σχέδιά τους και το νόημά τους, ώσπου η αλχημεία του
χρώματός τους να οργανώσει τα ζωγραφικά της έργα.
Μέσα στην ταινία της, περνάει σε ένα άλλο στάδιο και σηκώνει το πέπλο, δείχνοντάς μας τις πυώδεις πληγές που
ο άνθρωπος προκαλεί στον πλανήτη μας, εκθέτοντας και δείχνοντας τη φρίκη των κοινών σκουπιδότοπων. Όπως
το παιδί που ήταν και παραμένει, και μέσα από το βλέμμα της μικρής της κόρης που τη συνοδεύει, θέτει ένα ερωτηματικό βλέμμα στον κόσμο και προσπαθεί να αποκωδικοποιήσει το αλφάβητό του.
Η έρευνά της τοποθετείται μέσα στη γενεαλογία των γυναικών καλλιτεχνών που της άνοιξαν το δρόμο προς την
εσωτερικότητα της Τέχνης. Αυτή της ίδιας δημιουργικής ορμής μιας Camille Claudel, που από παιδί ήξερε να κοιτάξει μέσα από τις φανταστικές μορφές που η φύση η ίδια είχε σκαλίσει πάνω στα βράχια του δάσους του Geyn,
κοντά στο σπίτι της οικογένειάς της, φανταστικές μορφές, τις ίδιες ακριβώς που βρίσκουμε στα γλυπτά της. Μπορούμε να φανταστούμε ότι σήμερα η Camille Claudel θα χρησιμοποιούσε διάφορες καλλιτεχνικές εκφράσεις,
και νέες τεχνολογίες που προσφέρονται σ’ έναν καλλιτέχνη για να μπορέσει να μεταφράσει το όραμά του.
Με τη σειρά της, η Μαρίνα Ολυμπίου πήρε τη ζωή της με απόλυτο ενθουσιασμό για να διαδηλώσει τον πόθο της
για έκφραση και για να ανακινήσει πάλι από μέσα της τις θαμμένες πηγές μιας έμπνευσης που η μοίρα είχε σκεπάσει με ένα πέπλο σιωπής.
Μέσα από τη συγγραφή, τη ζωγραφική, τη φωτογραφία και το βίντεο η Μαρίνα Ολυμπίου εξερευνά όλες τις τεχνικές για να τραγουδήσει την πρωταρχική και εύθραστη ομορφιά ενός κόσμου που απειλείται από τον άνθρωπο,
που παρουσιάζεται ασυνείδητος και καταστροφικός.
Είναι ένα ταξίδι μύησης που μας οδηγεί μέσα στα έγκατα της γης, στη συνάντηση με τον ίδιο μας τον εαυτό.
Jeanne Fayard
Ειδικός για την Camille Claudel
Συγγραφέας του "Dossier Camille Claudel"
του Jacques Cassar (éditions Klincksieck, 2011)
και της βιογραφίας "La vie passionnée de Rodin".
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Une quête intérieure
C’est à un voyage poétique que Marina Olympios invite les voyageurs immobiles que nous sommes à la suivre
dans une quête d’images et de sons qu’elle a captés de par le monde. Elle a promené sa caméra sur les vestiges
des civilisations anciennes et fixé son objectif sur les silhouettes humaines qu’elle a croisées dans les champs
et dans les villes, pour nous amener à ne plus regarder que le sable de la Mer Morte d’une blancheur virginale
et les roches de son île jusqu’à leur moindre grain de poussière.
Par son regard, nous entrons dans la composition de la matière, de la vie qui anime la pierre et la fluorescence
des couleurs, de l’incroyable beauté des formes que la nature a forgées au cours des siècles. Elle nous apprend
que le monde est à la portée de celui qui sait voir. Le Temps s’empare de nous, rêveurs insatiables, dans
l’exiguïté de nos chambres, pour nous abandonner à la beauté magique de ses images.
Après avoir arpenté le monde avec un sentiment rimbaldien d’ivresse, elle est revenue, tel Ulysse de ce long
voyage, pour s’ancrer dans la terre de Chypre et aller à la découverte des richesses de ses sols de lave et de
ses pierres ancestrales. Attentive aux «correspondances» perçues par Baudelaire comme étant la clef ouvrant
à l’harmonie secrète de l’univers où tout se répond, Marina a trouvé dans l’acte de peindre le substitut naturel
au pas du marcheur pour capter sur sa toile les merveilles que ses yeux ont gardé en mémoire.
A la suite de Rimbaud le « voyant », elle s’est laissée traverser par les images accumulées sur sa rétine, pour
en projeter ensuite l’esquisse et l’essence, jusqu’à ce que l’alchimie de la couleur opère sur sa toile.
Dans son film, elle franchit une autre étape et lève le voile sur les plaies purulentes que l’homme fait subir à
notre planète, en exposant l’horreur de ses décharges publiques. Comme l’enfant qu’elle fut et demeure à
travers le regard de sa petite fille qui l’accompagne, elle pose un regard interrogateur sur le monde pour
tenter d’en déchiffrer l’alphabet.
Sa quête se situe dans la lignée des femmes artistes qui lui ont ouvert la voix intérieure de l’art. Celle de
l’audace créatrice d’une Camille Claudel qui, enfant, a su voir à travers les formes fantastiques que la Nature
avait sculpté dans les rochers de la Forêt du Geyn près de la maison familiale, les formes mêmes de certaines
de ses sculptures.
On peut imaginer que Camille Claudel, aujourd’hui, utiliserait des expressions artistiques multiples et les
technologies nouvelles qui s’offrent à l’artiste pour traduire sa vision.
A son tour, Marina Olympios a pris la vie à bras le corps pour «manifester» son désir de s’exprimer, et pour
faire émerger en elle-même les sources enfouies d’une inspiration que le destin avait recouvert d’une chape
de silence.
A travers l’écriture, la peinture, la photographie et le cinéma, Marina explore toutes ces techniques pour
chanter la Beauté originelle et fragile d’un monde menacé par l’homme, qui se montre tour à tour inconscient
et destructeur.
C’est à un voyage initiatique qu’elle nous emmène dans les entrailles de la Terre, à la rencontre de nousmêmes.
Jeanne Fayard
Spécialiste de Camille Claudel
et auteur de la Préface du "Dossier Camille Claudel"
de Jacques Cassar (éditions Klincksieck, 2011)
et de la biographie "La vie passionnée de Rodin".
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Το Οδοιπορικό ενός Μανιφέστου
Στο πρόσφατο έργο της η Μαρίνα Ολυμπίου θέτει στο κέντρο της δράσης της ένα νοητικό και ψυχικό περπάτημα
που έχει ως στόχο την εκκίνηση του νήματος που θα ενώσει την προσωπική της ιστορία με την ιστορία του κόσμου. Σ’ αυτό το ξετύλιγμα άγνωστων πτυχών του κόσμου και της ζωής δεν υπάρχει αρχή και τέλος. Οι εκτυπωμένες φωτογραφίες, τα βίντεο και τα ζωγραφικά έργα λειτουργούν ως μαρτυρίες αυτού του οδοιπορικού, στο
οποίο η καλλιτέχνιδα προσδίδει μια βαθιά πνευματική διάσταση. Αν δεν γράφει ποτέ κανείς μόνο με το χέρι,
αλλά και το πόδι θέλει οπωσδήποτε να συμμετέχει, όπως έλεγε ο Νίτσε υπογραμμίζοντας τον σημαντικό ρόλο
που παίζει το περπάτημα στη διαδικασία της σκέψης, για τη Μαρίνα Ολυμπίου η ενέργεια αυτή αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της δημιουργικής διαδικασίας. ΄Οχι ο νωχελικός περίπατος, αλλά το περπάτημα της αναζήτησης,
της εξερεύνησης, της έντονης εμπλοκής τόσο του σώματος όσο του πνεύματος και της ψυχής.
Χωρίς να ξεχνάμε ότι η περιήγηση σε παρθένες περιοχές και η αναζήτηση μύθων και ιστοριών έχει αποτελέσει και
για τους καλλιτέχνες του land art σημαντική διάσταση του έργου τους, για τη Μαρίνα Ολυμπίου αυτή η αναζήτηση σχετίζεται και με την επανερμηνεία της έννοιας του «ιερού στοιχείου», του οποίου ψάχνει τις διάφορες εκφράσεις, πέρα από κάθε συγκεκριμένη θρησκευτική χροιά, στο χώρο της τέχνης αλλά και της φύσης. Είναι μ’ έναν
πολύ ιδιαίτερο μυστικισμό που η Ολυμπίου ως καλλιτέχνιδα, γυναίκα, μητέρα και επιστήμονας γεμολογίας αντιμετωπίζει τη γη σε διαφορετικά σημεία του ορίζοντα.
Με τη νοητική σύνδεση πολιτισμών που άνθισαν στο ίδιο χρονικό διάστημα χωρίς ποτέ να συναντηθούν, η
Ολυμπίου δημιουργεί ένα είδος ενωτικής νοητικής γεωγραφίας. Βρίσκοντας απίστευτες αντιστοιχίες ανάμεσα σ’
αυτούς τους απομακρυσμένους μεταξύ τους πολιτισμούς, επικαλείται ένα είδος ουτοπίας, όπου η αποσπασματικότητα καταλήγει σε μιαν απόλυτα αρμονική νοητική και ψυχική επανένωση. Στην αγωνία της να χαρτογραφήσει
τα τοπία, τα οποία καταγράφει είτε με τη φωτογραφική της μηχανή είτε με βιντεοκάμερα, επιχειρεί αυθόρμητα
μιαν εξαγνιστική ταξινομική διαδικασία: τίποτα να μη χαθεί – και όλα να μπορέσει να τα μοιραστεί...
Η καλλιτέχνιδα επαναφέρει με τον δικό της προσωπικό τρόπο αυτό που απασχόλησε ιδιαίτερα πολλούς σημαντικούς καλλιτέχνες στη δεκαετία του ’60, όπως για παράδειγμα τους John Cage και Allan Kaprow: να ξαναβρεί
δηλαδή την πρωταρχική μαγική διάσταση της τέχνης, η οποία ήταν αναπόσπαστα συνδεδεμένη με τη ζωή. Χωρίς
προκατάληψη για την εισαγωγή στο έργο της συναισθημάτων και παθών, που τόσο πολέμησαν οι καλλιτέχνες μιας
πιο εννοιολογικής κατεύθυνσης στην τέχνη, η Μαρίνα Ολυμπίου, μέσα από αυτή την ολοκληρωμένη, με έντονο
αυτοβιογραφικό χαρακτήρα, σειρά έργων, κάνει με απόλυτη επίγνωση μια βαθιά κατάθεση ψυχής.
Άντρη Μιχαήλ
Ιστορικός Τέχνης
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιστορίας Σύγχρονης Τέχνης
στο Πανεπιστήμιο Jules Verne (Αμιένη, Γαλλία)
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L’ Itinéraire d’un Manifeste
Dans son œuvre récente, Marina Olympios place au centre de son activité la marche, aussi bien comme
démarche réelle qu’intellectuelle et psychique, qui a comme but le déroulement du fil unificateur entre son
histoire personnelle et celle du monde. Dans ce déploiement d’aspects inconnus du monde et de la vie, il n’y
a ni début ni fin. Les photographies imprimées, les vidéos et les œuvres picturales fonctionnent comme
témoignages de cet itinéraire, que l’artiste charge d’une dimension spirituelle. Si personne n’écrit jamais avec
sa main alors que le pied désire absolument participer, comme le disait Nietzsche, soulignant le rôle important
joué par la marche dans le processus de la pensée, pour Marina Olympios, cette énergie fait partie intégrante
du processus créatif. Non pas la déambulation mais la marche de la recherche, de l’exploration, de
l’implication forte aussi bien du corps que de l’esprit et de l’âme.
Sans oublier que le voyage dans des régions vierges et la recherche des mythes et des histoires a été une
composante importante dans les œuvres des artistes du land art, pour Marina Olympios, cette recherche a
un rapport avec la réinterprétation de la notion du «sacré» dont elle cherche les différents aspects, dans le
domaine de l’art et de la vie, au-delà de toute nuance religieuse précise. C’est avec un mysticisme très
particulier que Olympios en tant qu’artiste, femme, mère et scientifique en gemmologie, perçoit la terre
dans les quatre points du globe.
En liant mentalement des civilisations qui ont fleuri dans un même temps chronologique sans jamais se
rencontrer, Olympios crée une sorte de géographie mentale unifiée. Trouvant des équivalences inédites entre
ces civilisations éloignées entre elles, elle invoque une sorte d’utopie, où la fragmentation arrive à une
parfaite unification psychique et mentale. Dans son désir de cartographier les paysages, qu’elle enregistre avec
son appareil photo ou sa camera vidéo, elle tente spontanément un processus cathartique de taxinomie: que
rien ne se perde – qu’elle puisse tout partager...
L’artiste fait revenir à la surface, d’une façon très personnelle, ce qui a préoccupé plusieurs artistes importants
dans les années soixante, et notamment John Cage et Allan Kaprow: retrouver en somme la dimension
originelle magique de l’art quand il faisait encore partie intégrante de la vie. Sans préjugés concernant
l’introduction dans son œuvre du sentiment et du pathos, que les artistes d’obédience conceptuelle ont tant
combattu, Marina Olympios, avec cette série cohérente d’un caractère fortement autobiographique et avec
une conscience absolue, témoigne avec son âme.
Andri Michael
Historienne d’ art
Maître de Conférences en art contemporain à
l’Université de Picardie Jules Verne (Amiens, France)
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γυναίκες και παιδιά στο Manaus Αμαζόνιος
femmes et enfants à Manaus Amazonie
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Είναι η Αυγή η Ομορφιά του Κόσμου
C’ est l’ Aube la beauté du Monde

Η Διαδρομή αρχίζει στη Κύπρο
Le Parcours commence à Chypre
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Κύπρος. Η Πέτρα του Ρωμιού όπου γεννήθηκε κατά την αρχαία μυθολογία και θρησκεία των Ελλήνων η Θεά του Έρωτα και της
Ομορφιάς, η Αφροδίτη.
Chypre, Pétra tou Romiοu. L’ endroit où la déesse de l’ Amour et de la beauté Aphrodite est née (selon la mythologie et la religion
des grecs anciens).
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Οι πέτρες που γέννησαν τη θεά των θεών.
Les pierres qui ont donné naissance à la déesse des dieux.
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Αυτή που αναδύεται από τον Αφρό-Αφροδίτη.
Elle qui émerge de l’ écume-Aphrodite.
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Ανακρυσταλλωμένος ασβεστόλιθος - πετρώματα που δεν είναι
αυτόχθονα, αλλά, όπως και τα άλλα είδη πετρωμάτων της ομάδας
«Μαμωνιών», έχουν συναντήσει τα νότια της Κύπρου ως
αποτέλεσμα της κατάδυσης της Αφρικανικής πλάκας κάτω από την
Ευρασιατική.
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Calcaire recristallisé plusieurs fois. Des roches qui n’ appartiennent
pas aux roches chypriotes du point de vue géologique et comme
toutes les roches de la formation du groupe de «Mamonia» se sont
levées au sud de l’ île comme résultat de l’ éfondrement du plateau
Africain sous le plateau Eurasiatique.

Το Μεταλλείο της Σκουριώτισσας. Ένα από τα αρχαιότερα μεταλλεία χαλκού στον κόσμο 2000 π.Χ.
Η εκμετάλλευση του χαλκού συνεχίζεται μέχρι σήμερα.
La mine de Skouriotissa. Une des plus anciennes mines de cuivre au monde (2000 av. J.-C.)
L’ extraction de cuivre continue encore aujourd’hui.
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Θειούχα άλατα του χαλκού και του σιδήρου.
Des sulfates de cuivre et de fer.
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Εκχύλιση. Διάλυση ορυκτών χαλκού και σιδήρου με όξινο διάλυμα.
Extraction. Dissolution de minéraux de cuivre et de fer avec des acides.
57

Η εξόρυξη χαλκούχων κοιτασμάτων.
Gisements de cuivre: l’ extraction.
59

Λίμνη τελμάτων (υλικό απόρριψης) και η κρυσταλλοποίηση των θειούχων αλάτων του χαλκού.
Les lacs de stagnation du cuivre et la cristallisation de sulfates de cuivre.
61

Οι χαλκανθίτες της Κύπρου.
Les chalcantytes de Chypre.
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απέναντι σελίδα: Αρχαία σκουριά από την Σκουριώτισσα.
page de face: Les scories anciennes de Skouriotissa.

Το μεταλλείο της Σκουριώτισσας.
La mine de Skouriotissa.
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απέναντι σελίδα: Η εξόρυξη των χαλκούχων κοιτασμάτων
στον Φοίνικα και στο βάθος οι αρχαίοι Σόλοι.
page de face: Extraction de gisements de cuivre à Finikas
et au fond la ville ancienne de Soloi.

Λίμνη τελμάτων (υλικών απόρριψης)
και στο βάθος ο χιονισμένος Όλυμπος.
Un lac de stagnation de cuivre
et au fond le mont Olympe enneigé.
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Φυσικές χρωστικές ύλες (οξειδώσεις σιδήρου) στην Σκουριώτισσα.
Terres et couleurs rouges de Skouriotissa.
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Το Mεταλλείο στη Σιά.
La mine à Sia.
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Βροχή πάνω στην κόκκινη λίμνη Σιά.
Pluie sur le lac rouge à Sia.
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Το Μεταλλείο του Μαθιάτη.
La mine de Mathiatis.
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Στοά του αρχαίου υπόγειου μεταλλείου στον Αναλιώντα.
Galerie de la mine ancienne de Analiontas.
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Ένυδρα θειούχα άλατα του χαλκού, του σιδήρου και του ψευδαργύρου ρέουν και σήμερα μέσα στα αρχαία μεταλλεία.
Des sulfates de cuivre, de fer et de zinc qui coulent dans les mines anciennes.
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Ροές σιδηρούχων διαλυμάτων.
Ecoulements de solutions ferreuses.
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Ροές σιδηρούχων διαλυμάτων.
Ecoulements de solutions ferreuses.
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Ένυδρα θειούχα άλατα του χαλκού, του σιδήρου και του ψευδαργύρου ρέουν και σήμερα μέσα στα αρχαία μεταλλεία.
Des sulfates de cuivre et de fer dans les mines anciennes.
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Ιζήματα από άλατα του χαλκού και του σιδήρου.
Des sédiments composés de sulfates de cuivre et de fer.
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Ιζήματα από άλατα του χαλκού και του σιδήρου.
Des sédiments composés de sulfates de cuivre et de fer.
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Ιζήματα από άλατα του χαλκού και του σιδήρου.
Des sédiments composés de sulfates de cuivre et de fer.
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Ροές σιδηρούχων διαλυμάτων.
Ecoulements de solutions ferreuses.
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Ροές σιδηρούχων διαλυμάτων.
Ecoulements de solutions ferreuses.
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Ροές σιδηρούχων διαλυμάτων.
Ecoulements de solutions ferreuses.

94

Ιζήματα από άλατα του χαλκού και του σιδήρου.
Des sédiments composés de sulfates de cuivre et de fer.

Το μεταλλείο της Κοκκινοπεζούλας στο Μιτσερό.
La mine de Kokinopezoula à Mitsero.
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Ώχρες, και κόκκινα χρώματα στη Κοκκινογιά Μιτσερό, με τα οποία ζωγραφίστηκαν οι τοιχογραφίες των βυζαντινών εκκλησιών
της περιοχής.
Des ocres et terres rouges à Kokkinogia Mitsero. Avec ces terres colorées ont été peintes les chapelles byzantines de la région
environnante.
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Η βυζαντινή εκκλησίας της Παναγίας του Άρακα 1192 μ.Χ. Λαδουδερά.
La chapelle byzantine de la Vierge d’ Arakas 1192 ap. J.-C. Lagoudera.

απέναντι σελίδα - page de face:
Πέτρα με χρυσόκολλα που φέρει το σχήμα της Κύπρου.
Pierre avec de la chrysocole en forme de île de Chypre.
Η ψηλότερη κορφή της Κύπρου χιονισμένη - ο Όλυμπος. Απέναντι διακρίνονται τα παράλια της Μικράς - Ασίας. Η σημερινή Τουρκία.
Le sommet de Chypre enneigé - le Mont Olympe. En face on voit les montagnes de l’ Asie mineure, la Turquie d’ aujourd’ hui.
Η βυζαντινή εκκλησία της Παναγίας του Άρακα 1192 μ.Χ., Λαγουδερά.
La chapelle byzantine de la Vierge d’ Arakas 1192 ap. J.-C., Lagoudera.
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Οι τοιχογραφίες στο εσωτερικό του ναού έχουν ζωγραφιστεί με φυσικές χρωστικές ουσίες από το έδαφος.
Les fresques à l’ intérieur de l’ église sont peintes avec les terres et couleurs minérales.
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Η Γέννηση του Ιησού.
La nativité de Jésus.
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Άγγελοι - Αnges.
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Χιονίζει - il neige.
απέναντι σελίδα: Η άγνωστη γριούλα της Μαδαρής.
page de face: L’ inconnue de Madari.
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Χιονίζει και πάλι μετά το χιόνι γίνεται νερό και σύννεφο και ταξιδεύει ψηλά στον ουρανό.
Il neige et après la neige fond encore et devient eau et nuage et voyage haut dans le ciel.
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Φτάνει το σύννεφο στο Περού και κατεβαίνει η βροχή στο Machu - Picchu 1450 μ.Χ.
Le nuage arrive au Pérou et la pluie descend sur Machu - Picchu 1450 ap. J.-C.
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Αρχαιολόγοι στο Machu - Picchu. Στη γλώσσα κέτσουα Machu - Picchu σημαίνει «αρχαίο βουνό».
Les archéologues à Machu-Picchu. Dans la langue quechua, Machu - Picchu signifie «La vieille montagne».
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Η αρχαία πόλη Μάτσου Πίτσου (νότιο Περού) είναι ένα δείγμα του πολιτισμού των Ίνκα στο απόγειό του, που χάθηκε με απότομο
τρόπο και που η εξέλιξή του ήταν και θα παραμείνει θέμα συζήτησης.
L’ ancienne ville de Machu - Picchu est un exemple de la civilisation Inca arrivant à son apogée. Cette civilisation a disparu
d’ une façon brutale. L’ évolution de la civilisation Inca reste un grand sujet de discussion.
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Η πόλη κτίστηκε το 1450 επί της βασιλείας του Ίνκα Πατσακούτι (1438-1471) και χρησίμευε ως αστρονομικό παρατηρητήριο με
αρχείο χρονολόγησης, λατρευτικό κέντρο και ως θερινά ανάκτορα των βασιλέων.
La ville, construite en 1450 ap. J.-C. sous le reigne du roi Pachacutec (1438-1471), a été utilisée comme observatoire
astronomique, comme dépôt d’ archives chronologiques, comme centre religieux et comme résidence des rois Incas.
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Η αίθουσα με τα τρία παράθυρα.
La chambre avec les trois fenêtres.
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Η πόλη είναι κτισμένη επάνω σε μια πολύ στενή κύρτωση του ορεινού όγκου της Σιέρα και συνδέει την πόλη με την κορυφή
Χουαϊάνα Πίτσου, που σημαίνει «νεαρή κορυφή».
L’ ancienne cité Inca est perchée sur un promontoire rocheux qui unit les monts Machu - Picchu et Huayna Picchu
(jeune montagne) sur le versant oriental des Andes centrales.
115
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Η πόλη στέκεται σε υψόμετρο 2700 μέτρων πάνω από το επίπεδο της θάλασσας στο μέσο του τροπικού δάσους.
La ville se trouve à une altitude de 2700 m. au-dessus du niveau de la mer et au milieu de la forêt tropicale.
117

Τα κτίσματα βρίσκονται σε αρμονία με την προέκταση του βουνού. Έχουν μετρηθεί 200 κτίσματα που χωρίζονται μεταξύ τους με
τοίχους, ανοιχτούς χώρους, σαν πλατείες και μονοπάτια. Η πόλη χωρίζεται σε δύο τομείς από μία πλατεία. Οι δύο τομείς είναι
ο Αστικός και ο Αγροτικός. Στο κέντρο ο ναός του ήλιου (Τορεόν).
118

Les constructions se trouvent en harmonie totale avec l’ environnement. On dirait que la ville constitue le prolongement de la
montagne. Il y a 200 édifices espacés par des places. Il y a deux zone dans la ville: la zone urbaine et la zone agricole. Au milieu
le Temple du Soleil Toreon.
119

Alpaca, Vicuna και Guanaco (Καμελοειδή των Άνδεων).
Alpaca, Vicuna et Guanaco les camélidés des Andes.
120

Η περιοχή έχει πυκνή βλάστηση με τυπική τροπική χλωρίδα.
La région a une flore tropicale.
121

Το τρένο φεύγει και αφήνει
πίσω ανθρώπους
που χάνονται μέσα
στο χώμα και τη γη τους.
Le train s’en va et laisse derrière
lui ces gens qui se perdent
dans la terre et la boue.
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Χρυσά και κεραμικά λατρευτικά αντικείμενα του πολιτισμού των Mochica 500 μ.Χ.
Céramique et or de la culture mochica pre-inca 500 ap. J.-C.
124

Το ημερολόγιο του ουρανού.
Le calendrier du ciel.
125

Άγνωστο κοριτσάκι περιμένει στην άκρη του δρόμου.
Petite fille attendant au bord du chemin.

Ο θεός ποταμός Urubamba διασχίζει τις Άνδεις.
La rivière divine Urubamba traverse les Andes.
126

Στην αγορά του Pisac, Περού.
Au marché de Pisac, Pérou.
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134

Η πωλήτρια των χρωμάτων στο Pisac
La vendeuse de couleurs à Pisac.
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Στην αγορά του Pisac, Περού.
Au marché de Pisac, Pérou.
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Στην αγορά του Pisac, Περού.
Au marché de Pisac, Pérou.
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Φτάνοντας στο Cuzco.
En arrivant à Cuzco.
141

Οι Ισπανοί κατέκτησαν το Cuzco to 1533 και έκτισαν πάνω στα ερείπια της παλιάς πρωτεύουσας των Ίνκα. Έτσι χρησιμοποίησαν
το κάτω μέρος των τοίχων και τα θεμέλια της παλιάς πόλης.
Les espagnols ont conquis Cuzco en 1533 et ont construit sur les ruines de l’ ancienne capitale Inca. Ils ont utilisé ainsi les
murs et les fondations de l’ ancienne ville.
144

Μπροστά από μια εκκλησία στο Cuzco.
Devant une église à Cuzco.
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Μοναστήρι στο Cuzco.
Monastère à Cuzco.
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Το Cuzco από ψηλά.
Cuzco vue d’en haut.
148

Το κάστρο του βασιλιά Ίνκα Πατσακούτε - Secsayhuaman.
Secsayhuaman - la forteresse de l’ inca Pachacutec.
149

Το Sacsayhuaman (λέξη κέτσουα) είναι ένα τεράστιο φρούριο ίνκα που βρίσκεται στις 3700 μ. ύψος. Έχει το σχήμα της κεφαλής
ενός πούμα, ενός ιερού ζώου για τη παράδοση των ίνκα.
Sacsayhuaman (mot quechua) est une immense forteresse Inca qui se trouve à 3700 m. d’ altitude. Elle a la forme d’ une tête
de puma, animal sacré dans la tradition inca.
150

Το φρούριο είναι κτισμένο χωρίς ενώσεις μεταξύ των ογκόλιθων τέλεια τοποθετημένων μεταξύ τους.
Η τεχνική μεταφοράς και κατασκευής των τεράστιων ογκόλιθων μένει ακόμη σήμερα άγνωστη.
La forteresse est constituée de blocs de pièrre parfaitement assemblés et encastrés les uns dans les autres.
La technique utilisée pour transporter et assembler de telles masses reste un mystère.
151
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Τα τείχη, όπως τα δόντια πριονιού, του αρχαίου μνημείου των Ίνκα Sacsayhuaman γειτονεύουν με την αρχαία πρωτεύουσα των
Ίνκα το Cuzco.
Les murs en dents de scie du site inca de Sacsayhuaman surplombant l’ ancienne capitale inca de Cuzco au Pérou.
153

Έξω από την εκκλησία που κτίστηκε το 1550 μ.Χ.
Détail de la façade de l’ église construite en 1550
154

Γυναίκες που βόσκουν τα ζώα τους μέσα στην αρχαία νεκρόπολη Sillustani.
Des femmes et leurs animaux dans l’ ancienne nécropole sillustani.
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Η λίμνη Umayo, οικολογικό πάρκο των Άνδεων.
La lac Umayo, réserve écologique sur le plateau Andean.
157
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Πρόκειται για ένα νεκρικό επιτύμβιο χώρο που αποτελείται από τάφους σε σχήμα πύργου που ονομάζονται “chullpas”.
Αυτοί οι πύργοι χτίστηκαν από τον λαό Colla, των Aymaras, λαοί τους οποίοι κατέκτησαν μετά οι Ίνκας τον 15ο αιώνα μ.Χ.
Il s’ agit d’ un site funéraire, constitué de tombes en forme de tours appelées «chullpas».
Ces dernières ont été bâties par le peuple Colla, des Aymaras qui seront conquis par les Ιncas au XVe siècle.
159

160

Διαφορετικές φυλές φτάνουν στον χώρο για να γιορτάσουν μαζί με τους νεκρούς τους.
Des ethnies différentes arrivent dans le site pour célébrer avec leurs morts.
161

Πάνω στο Αλτιπλάνο μπορούμε να βρούμε πολλούς chullpas τάφους των Aymara.
On trouve des chullpas (tombeaux aymaras) sur de nombreux sites dispersés dans l’ Altiplano.
162

Το μικρό vicuna.
Le petit vicuna.
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Η λίμνη Τιτικάκα βρίσκεται στα σύνορα της Βολιβίας και του Περού και σε υψόμετρο 3812 μέτρων πάνω από τη θάλασσα.
Le lac Titikaka se trouve entre la Bolivie et le Pérou à une altitude de 3812 m.
164

Είναι η σε μεγαλύτερο υψόμετρο πλεύσιμη λίμνη του κόσμου.
Il est considéré comme le lac navigable le plus élevé du monde.
165

Στη λίμνη υπάρχουν ένα μεγάλο νησί και σαράντα ένα μικρότερα.
Il y a une grande île et quarante et une autres plus petites dans le lac.
166

Ο πληθυσμός γύρω από τη λίμνη και στην ομώνυμη παραλίμνια πόλη διατηρεί ακόμη παραδόσεις των Aymara και Ίνκα.
La population autour du lac conserve encore les traditions Aymara et Inca.
167

Διασχίζοντας το σύνορο Βολιβίας - Περού.
Εn traversant la frontière entre la Bolivie et le Pérou.
168

Copacabana - Bolivia. Το βάφτισμα του καινούργιου αυτοκινήτου έξω από τη βασιλική της Παναγίας της Copacabana της Βολιβίας.
Le baptême de la nouvelle voiture devant la basilique de Notre Dame de Copacabana.
169

Λουλούδια έξω από τη βασιλική της Παναγίας της Κοπακαμπάνας Βολιβίας.
Des fleurs devant la basilique de Notre Dame de Copacabana en Bolivie.
170

Κοπακαμπάνα - υπάρχει η πεποίθηση ότι το όνομα προέρχεται από τη γλώσσα Αϊμάρα (Aymara) και συγκεκριμένα “Kota Kahuana”
που σημαίνει «Θέα στη λίμνη».
Copacabana dérive son nom des mots de la langue Aymara “Kota Kahuana”, signifiant «vue sur le lac». La ville se trouve à 3841m
d’ altitude.
171

Κατοικώντας στα Αλτιπλάνος, τα οροπέδια των Άνδεων ανάμεσα στις Ανατολικές και Δυτικές Κορδιλιέρες. Σ’ αυτά κατοικεί η
πλειονότητα του πληθυσμού αφού η ζέστη των τροπικών αντισταθμίζεται από το κλίμα ύψους. Αποτελεί την δεύτερη σε ύψος
κατοικημένη περιοχή της γης, μετά το Θιβέτ.
L’ Altiplano, situé au cœur de la Cordillère des Andes, est la région habitée la plus élevée au monde après le plateau du Tibet.
172

Ψαράδες στη λίμνη Titikaka περιτριγυρισμένοι από τα αιώνιο χιόνια των Άνδεων.
Des pêcheurs sur le lac Titikaka entourés des neiges éternelles des Andes.
173
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Πάνω στα νησιά της λίμνης Titikaka.
Sur les îles du lac Titikaka.
175

Οι φτωχές συνοικίες βρίσκονται στο πάνω ψηλό μέρος έξω από τη πόλη ενώ οι
πλούσιες στο κάτω μέρος, όπου υπάρχει και περισσότερο οξυγόνο. Η κορυφή του
Nevado Illimani, που φτάνει τα 6460μ. ύψος, δεσπόζει πίσω από την πόλη.
Les quartiers le plus pauvres se trouvent dans les banlieues de la ville en hauteur et les
quartiers riches se trouvent au centre qui est situé à une altitude moins élevée et qui
a plus d’ oxygène. Le sommet du Nevado Illimani qui culmine à plus de 6460 m de haut
surplombe la ville.

Πηγαίνοντας στη Λα Παζ, πρωτεύουσα της Βολιβίας. Είναι η
υψηλότερη πρωτεύουσα στον κόσμο, 3632 μέτρα πάνω από την
επιφάνεια της θάλασσας.
En marchant vers La Paz, la capitale de la Bolivie. Située à
3632m. d’ altitude, elle est la capitale la plus élevée du monde.
177

Το βάψιμο των παπουτσιών στη πλατεία Pedro di Murillo.
Cirer ses chaussures sur la place Pedro di Murillo.

178

180

Η πεδιάδα της Σελήνης οφείλει την ύπαρξή της στην διάβρωση του άνω μέρους μιας οροσειράς. Το έδαφος, που αποτελείται από
λευκό άργιλο και είναι εύθραυστο, έχει κατά τη διάρκεια των αιώνων σχηματιστεί και τα στοιχεία της φύσης έπλασαν ένα γλυπτό
έργο τέχνης παρόμοιο με μια τεράστια έρημο από Σταλαγμίτες.
La vallée de la lune est une région dont la particularité est due à l’ érosion de la partie supérieure d’ une montagne. Le sol,
composé d’ argile, est de nature fragile, et au cours des siècles, les éléments ont sculpté une œuvre d’ Art, semblable à un désert
de stalagmites.

Γυναίκες στην αρχαιολογική ανασκαφή στο Tiwanaku μπροστά από την «Πύλη του Ήλιου». Ένα αστρονομικό ημερολόγιο
παρατηρητήριο που ευθυγραμμίζεται με τον ήλιο.
Des femmes dans la fouille archéologique de Tiwanaku devant la porte et la cité du soleil. Un repère astronomique du fait de son
alignement avec le soleil.

185

Ο ναός της Kalasasaya – «H πόλη του Ήλιου» – μια τεράστια κλειστή πόλη πολύ κοντά στον ουρανό.
Le temple de Kalasasaya - la cité du soleil – une vaste enceinte close tout près du ciel.
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Ο πολιτισμός Tiwanaku γεννήθηκε πάνω στις όχθες της λίμνης Titikaka σε υψόμετρο ψηλότερο των 4000 μέτρων.
Ένας πολιτισμός πριν τους Ίνκας, που κυριάρχησε πάνω στις νότιες και κεντρικές Άνδεις μεταξύ του 10ου και του 11ου αιώνα μ.Χ.
La civilisation Tiwanaku a pris naissance sur la rive du lac Titikaka à plus de 4.000 mètres d’ altitude.
C’ est une civilisation pré-Inca qui a dominé la moitié sud des Andes centrales entre le Xe siècle et le XIe siècle ap. J.-C.
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Ανθρωπόμορφα αγάλματα κοιτάζοντας τον ήλιο.
Des statues anthropomorphes regardant le soleil.
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Ο Κόνδορας - Le Condor

192

Πετώντας με αεροπλάνο πάνω από την έρημο του Περού Nazca. Οι γραμμές της Nazca είναι μια σειρά αρχαίων γεωγλυφικών
που σχηματίστηκαν στο έδαφος και είναι συχνά αναπαραστατικές μορφές που καλύπτουν τεράστιες αποστάσεις πολλών
χιλιομέτρων.
En survolant avec un petit avion le désert Nasca. Les geoglyphes de Nasca sont de grandes figures tracées sur le sol
(géoglyphes) souvent figuratives et parfois longues de plusieurs kilomètres qui se trouvent dans le désert.

193

«O Γίγαντας».
«Le Gèant».

195

Πάλι το νερό ψηλά στον ουρανό μας πάει στην Ασία. Ταϋλάνδη – στους δρόμους της Bangkok.
L’ eau monte encore au ciel et nous ramene en Asie. La Thailande, dans les rues de Bangkok.

196

Πλέοντας πάνω στα νερά του ποταμού Chao Phraya φτάνουμε στον χρυσό Βούδα Wat Traimit Bangkok.
En navigant sur la rivière Chao Phraya nous arrivons au temple du Bouddha d’ or Wat Traimit Bangkok.

199

Η ιστορική πόλη της Ayutthaya ιδρύθηκε στις όχθες των ποταμών Λοπ Μπούρι, και Τσάο Φράγια γύρω στο 1350 μ.Χ.
La ville historique d’ Ayutthaya construite sur les bords des rivières Lop Buri et Chao Phraya autour de 1350 ap. J.-C.

200

Υπήρξε πρωτεύουσα του Βασιλείου της Αγιούταγιας, το οποίο από τον 14ο έως τον 18ο αιώνα αποτελούσε ένα από τα πιο
ισχυρά κράτη στην νοτιοανατολική Ασία.
Ayutthaya était la capitale du royaume d’ Ayutthaya. Entre le XIVe et le XVIIIe siècle c’était un des royaumes les plus puissants
d’ Asie.
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Η πόλη είχε πληθυσμό που έφτανε το ένα εκατομμύριο κατοίκους και για τετρακόσια χρόνια ήταν η πρωτεύουσα του παλαιού Σιαμ.
La ville avait plus d’ un million d’ habitants et pour quatre cents ans elle était la capitale du Siam.
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Το μεγαλείο και η δύναμη της Αγιούταγιας αντικατοπτρίζεται στα πολυάριθμα συγκροτήματα των ναών της
που βρίσκονται διάσπαρτα σήμερα σ’ όλη την έκταση της παλαιάς πόλης.
La grandeur et la puissance de la ville se reflètent dans ses nombreux temples parsemés partout dans la ville.

207

Η αλλοτινή έδρα των βασιλιάδων του Σιάμ, κόσμημα της βουδιστικής αρχιτεκτονικής, καταστράφηκε σχεδόν ολοκληρωτικά από
τους Βιρμανούς εισβολείς το 1767. Πολύτιμα χειρόγραφα έγιναν στάχτη.
Le siège des rois du Siam, un bijoux de l’ architecture bouddhique, a été complètement détruit par les birmans en 1767.
Toute la ville, ainsi que de nombreux manuscrits, ont été brulés.
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Η αλλοτινή έδρα των βασιλιάδων του Σιάμ.
Le siège des rois de Siam.
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Πλέοντας μέσα στη θάλασσα του Άνταμαν στην Ταϋλάνδη, στο Πάρκο Ao Phang-Nga.
En navigant dans la mer d’ Andaman dans le Parc National Ao Phang-Nga.
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Πάρκο Ao Phang-Nga.
Parc National Ao Phang-Nga.
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Μέσα στα πράσινα νερά της θάλασσας του Andaman.
Dans les eaux vertes de la mer d’Andaman.
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Τα νησιά Πι-Πι μέσα στη θάλασσα του Άνταμαν στην επαρχία Krabi.
Les îles Phi-Phi dans la mer d’ Andaman de la province Krabi.

221

Τα νησιά σχηματίστηκαν από τον Καρστικό σχηματισμό. Γεωμορφολογικό αποτέλεσμα της υδρολυτικής διάβρωσης πάνω στους
ασβεστολιθικούς σχηματισμούς.
Les îles formées par le Karst, une structure géomorphologique, résultant de l’ érosion hydraulique sur les formations calcaires.

223

Πάνω σε ένα πλοιάριο των τσιγγάνων της θάλασσας στην περιοχή Krabi.
Sur un bateau de gitans de la mer dans le région de Krabi.
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Αυγά αφημένα στον ήλιο.
Des œufs au soleil.
Φλούδα από το φρούτο salak ragam.
Morceau de fruit salak ragam

225

Mε τη μελέτη του Υδρογεωλογικού συστήματος του Krast σχετίζονται η σπηλαιολογία, η βιοσπηλαιολογία και η μελέτη της
υπόγειας γεωλογικής κατάδυσης.
Α l’ étude des cavités et réseau hydrogéologiques du Krast sont notamment associées la spéléologie, la plongée souterraine
et la biospéléologie.
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Νούφαρα και ενδημικά φυτά της Σιάμ.
Les plantes endémiques du Siam.
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Μέσα στη ζούγκλα του Kachanaburi τεράστιοι καρποί από γλυκά tamarinds και δένδρα που καλύπτουν τον ήλιο συνεχώς.
Dans la jungle de Kachanaburi, des fruits énormes de tamarinds doux qui couvrent le ciel.
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Τα σύνορα Βιρμανίας και Ταϋλάνδης.
La frontière entre la Birmanie et la Thailande.
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Μέσα στη ζούγκλα του Kachanaburi κρυστάλλινοι καταρράκτες με αφθονία ψαριών.
Dans la jungle de Kachanaburi plusiers chutes d’ eau avec une abondance de poissons tout à fait étonnante.
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Το νερό κυλά από το Kachanaburi και μας πάει στην Καμπότζη.
L’ eau traverse le Kachanaburi et nous amene au Cambodge.
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Παιδάκια μοναχοί μέσα στον ναό.
Les enfants - moines dans le temple.
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Ο Ναός των Khmer «Ιερό Σπαθί» Preah-Kham 1191 μ.Χ.
Le temple Kmer Preah-Khan «l’ Epée divine» 1191 ap. J.-C.
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Ένα βουδιστικό σχολείο και μοναστήρι που ενώθηκε κυριολεκτικά με την ζούγκλα και πάνω στο οποίο ακόμα φυτρώνουν
γιγαντιαία δέντρα.
Une école et monastère bouddhistes envahis par la jungle et des arbres gigantesques qui se trouvent enracinés dans les ruines.
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Το 1191 μ.Χ. το μοναστήρι σχολείο είχε πάνω από χίλιους μοναχούς.
En 1191 ap J.-C. l’ école et le monastère avaient plus de mille moines.
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Τα δέντρα καταβρόχθισαν τους ναούς.
Les arbres ont entouré complètement les temples.
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Τα δέντρα καταβρόχθισαν τους ναούς.
Les arbres ont entouré complètement les temples.
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Le temple Bayon à Angkor-Tom.
Ο ναός Bayon στο Angkor-Tom.
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Διακόσια δεκαέξι γιγαντιαία πρόσωπα μαζί με τεράστιες βιβλιοθήκες χάνονται μέσα στη ζούγκλα.
Deux cents seize visages gigantesques avec de grandes bibliothèques enfouis dans la jungle.
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Γυναίκες “Apsara” χορεύουν ενώ τα δέντρα φυτρώνουν ανάμεσά τους.
Les “Apsara” femmes divines qui dansent parmi les arbes.
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Σκοτεινοί διάδρομοι που οδηγούν σε stupa με φως του ήλιου για προσευχή.
Des couloirs sombres nous amènent à des stupa (des endroits illuminés pour la prière).

Γυναίκα μοναχή προσεύχεται μέσα στο ναό.
Femme moine en prière dans le temple.
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Φίδια και Πίθηκοι
Nagas et Garudas.
Η πλατεία των Ελεφάντων
La terrasse des éléphants
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Πέτρινες “Αsuras” κρατούν τα naga πάνω στη γέφυρα που
οδηγεί στην πόλη του Angkor-Tom.
“Αsuras” tenant les “nagas” sur le pont qui mène vers la ville
de Angkor-Tom.

Περνώντας από τη γέφυρα όπου οι πίθηκοι “garuda” κρατούν
τα φίδια “naga”. H “Gopura” – η πόρτα που οδηγεί στην Πόλη.
En passant sur le pont, o`
u les singes “garuda” tiennent les
serpents “naga”. “Gopura” – la porte qui mène à la Ville.

265

Περνώντας από την αρχαία πόρτα “Gopura” που οδηγεί στον Angkor-Tom.
En passant par la porte ancienne “Gopura” qui nous amene à Angkor-Tom.
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Ιερά φίδια nagas. Λιοντάρια και βαφτιστήριο.
Les nagas serpents divins. Les lions et baptistère.

269

Μέσα στους τεράστιους ναούς του Angkor Wat.
Dans les temples immenses d’ Angkor Wat.
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Το Angkor Wat είναι ο μεγαλύτερος Ινδουιστικός ναός στον κόσμο, 12 αι. μ.Χ. Αngkor, η πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας των
Khmer. Οι ναοί φαίνονται από το διάστημα.
Αngkor Wat est le plus grand temple hindu au monde, XIIème siècle et Angkor était la capitale Khmer. Les temples sont visibles
même de l’ espace.

“Apsares”. Οι νύμφες της γης πάντα γυμνόστηθες και συνήθως χορεύουν.
“Les Apsara”, les nymphes de la terre, ont toujours les seins nus et souvent elles dansent.
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Ψηφιδωτό πάνω σε “tympanum” στο Ναό του Benteay Srei.
Bas-reliefs sur un “tympanum” dans le temple Benteay Srei.

278

Γυναίκες και κοριτσάκια στη καθημερινή τους ζωή στο πλεούμενο χωριό τους
πάνω στη λίμνη Tonlé Sap, που είναι η μεγαλύτερη στη νοτιοανατολική Ασία.
Femmes et enfants dans le village flottant
sur le lac Tonlé Sap, le plus grand lac de l’ Asie du sud-est.
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Το νερό μας πάει στην Ινδονησία.
L’ eau nous amène en Indonésie.
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Οι Ινδουιστικοί ναοί στο Μπάλι.
Les temples hindus de Bali.
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Αρχαιολογικό μουσείο στο Μπαλί.
Musée Archéologique de Bali.
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286

Κάτω από το ηφαίστειο στο Μπαλί.
Sous le volcan de Bali.
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Ινδουιστικός Ναός στο Μπαλί.
Les temples hindus de Bali.
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290

Ινδουιστικός Δαίμονας.
Démon hindu.
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Ινδουιστικός Δαίμονας.
Démon hindu.
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Ο Δράκος του Komondo.
Le dragon de Komondo.
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Δουλεύοντας με τη βροχή και τον άνεμο.
En travaillant sous la pluie et le vent.
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Ινδουιστικός Δαίμονας.
Démon hindu.
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298

Οι χοροί του Μπαλί.
Les dances de Bali.
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Οι χοροί του Μπαλί.
Les dances de Bali.
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Σκάλες με αψίδες στολισμένες με κεφαλές “KALA” (μορφές δράκων).
Escaliers ornés avec des têtes “KALA” (têtes de dragons).
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Η πόλη Yogyakarta στην περιοχή της Ιάβας, γνωστή για τον χορό, την ποίηση, το δράμα, το θέατρο και τις μάσκες.
La ville de Yogyakarta dans le région de Java a une tradition importante dans la danse, la poésie,
le théâtre et la création de masques.

303

304

Πίσω από την πόλη το ζωντανό ηφαίστειο Μεράπι.
Derrière la ville le volcan Merapi en feu.
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Η Αγορά των Γυναικών στην Yogyakarta.
Le Marché des femmes à Yogyakarta.
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H πόλη είναι γνωστή για την παράδοσή της στο θέατρο και στη δημιουργία μασκών.
La ville est connue pour sa tradition du théâtre et de création des masques de théâtre.
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Δουλεύοντας στους ορυζώνες με παιδιά στον ώμο κάτω από το ζωντανό ηφαίστειο Μεράπι.
En travaillant dans les champs de riz avec des enfants sur le dos, et sous le volcan Merapi en feu.

310

Η συγκομιδή του ρυζιού κάτω από το ηφαίστειο Μεραπί.
La récolte du riz sous le volcan Merapi.
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Τα σπίτια της Ιάβας μέσα στη ζούγκλα.
Les maisons de Java dans la jungle.

315

Φοινικόπτερος.
Fοugère.

317

Jackfruit, δέντρο είδος Arocarpus, οικογένειας της μουριάς.
Fruit de la famille Arocarpus Mulberry.
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Κάτω από το ζωντανό ηφαίστειο Μerapi.
Sous le volcan en feu Merapi.

321

Ηφαιστειακές εκρήξεις κάθε μέρα, Μεράπι Ινδονησία.
Eruption volcanique tous les jours.
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324

Οι Ινδουιστικοί Ναοί του Prambanan 9ος αιώνας μ.Χ. στην κεντρική Ιάβα.
Le temple hindu de Prambanan IXème siècle ap. J.-C. à Java.
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Οι Ινδουιστικοί Ναοί του Prambanan 9ος αιώνας μ.Χ. στην κεντρική Ιάβα.
Le temple hindu de Prambanan IXème siècle ap. J.-C. à Java.
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Οι Ινδουιστικοί Ναοί του Prambanan 9ος αιώνας μ.Χ. στην κεντρική Ιάβα.
Le temple hindu de Prambanan IXème siècle ap. J.-C. à Java.

329

330

Οι άνθρωποι και οι ναοί τους.
Les hommes et leurs temples.
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332

Οι άνθρωποι και οι ναοί τους.
Les hommes et leurs temples.
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Ο πρίγκιπας Sidhartha Gautama που έγινε ερημίτης ασκητής.
Le Prince Sidhartha Gautama devenu ermite ascète.
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Ένας δαίμονας σκαλισμένος στην πέτρα που χρησιμοποιείται σαν υδρορροή.
Une gargouille sculptée utilisée pour l’ évacuation de l’ eau.

337

340

Πρόσωπα πάνω στην πέτρα. Χαμόγελα στο φως του ήλιου και της κάθε μέρας.
Visages sculptés sur les pierres. Des sourires sous le soleil de tous les jours.

341

Το βουδιστικό μνημείο του Borobudur - 9ος αιώνας μ.Χ. χτισμένο στα ηφαίστεια της κεντρικής Ιάβας.
Στην είσοδο ο φρουρός λιοντάρι. Πίσω από τις “stûpas” το ηφαίστειο Μεραπί καπνίζει.
Le monument Bouddhist Borobudur ΙΧème siècle ap. J.-C., construit au milieu des volcans de Java centrale. A l’ entrée le lion
guardien. Derrière les “stûpas” le volcan Merapi fumant.
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Bούδας μέσα σε κομμένη “stûpa”. Τα χέρια του σε στάση du mudrâ Dharmachakra (γυρίζοντας τον τροχό του νόμου).
Bouddha dans un “stûpa” découpé, ses main dans la position du mudrâ Dharmachakra (en tournant la loi).

345
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Διάδρομος διακοσμημένος με ανάγλυφα και Βούδες σε διαφορετικές στάσεις.
Corridor décoré de bas-reliefs et de bouddhas en différentes positions.
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348

Γλυπτό του βούδα σε στάση διαλογισμού.
Bouddha en position de méditation.
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350

Γλυπτό του βούδα σε στάση κουράγιο.
Bouddha en position de Abhya mudra (courage).
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Bούδας μέσα σε κομμένη “stûpa”. Τα χέρια του σε στάση du mudrâ Dharmachakra (γυρίζοντας τον τροχό του νόμου).
Bouddha dans un “stûpa” découpé, ses main dans la position du mudrâ Dharmachakra (en tournant la loi).

353

Στο Borobudur υπάρχουν 2670 ανάγλυφα. Όλη η επιφάνεια των σκαλισμένων αναγλύφων καλύπτει μια επιφάνεια 2500 τ.μ.
Borobudur contient environ 2670 bas-reliefs individuels. La surface totale des bas-reliefs est de 2500 mètres carrés.
Les panneaux narratifs racontent l’ histoire de Sudhana et de la Kinnari.

354

Ο Βούδας σε στάση Bhumisparsa mudra («Φωνάζοντας τη Γη σε Παρατήρηση»).
Buddha en position Bhumisparsa mudra (“En appellant la terre en observation”).
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Ο Βούδας σε στάση Bhumisparsa mudra (συγκέντρωση και διαλογισμός).
Buddha en position Dhyana mudra (concentration et meditation).
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“Γυναίκες και Πέτρα”.
“Femmes et Pierre”.

359

360

Το σύννεφο έφερε βροχή που μας πάει πίσω στην Κύπρο.
Le nuage a amené la pluie qui nous ramène à Chypre.
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Το φαράγγι του Άβακα. Ακάμας.
La gorge d’ Avakas à Akamas.
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Τομή σε κιμωλίες που εναποτέθηκαν στο βυθό της θάλασσας και εμφανίστηκαν στην επιφάνεια με την άνοδο του νησιού.
Section de craies posées au-dessous du niveau de la mer et qui ont été soulevées à la surface avec la montée de l’ île.

367
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Το μοναστήρι και η εγκλείστρα του Αγίου Νεοφύτου. Αζουρίτης της Κύπρου και πετρώματα της Ίνιας.
Le monastère et la grotte de St. Néophyte. Lazurites et pierres d’ Inia.

369

Η Πέτρα της Ίνιας.
La Pierre d’ Inia.

370

Πέτρα στον Αναλιώντα.
Pierre à Analiontas.

Ροές λαβών στην περιοχή Κλήρου.
Ecoulements de laves à Klirou.
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Ηφαιστειακά, πυριγενή πετρώματα της περιοχής Κλήρου.
Roches volcaniques dans la région de Klirou.
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Πετρώματα στη περιοχή
Αγίας Μαρίνας
του Ξυλιάτου.
Roches dans la région
d’ Agia Marina tou
Xyliatou.
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Το Μεταλλείο της Κοκκινογιάς Μιτσερό.
La Mine de Kokinoyia à Mitsero.
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Γαλαζοπράσινη χρυσόκολλα από την περιοχή Μιτσερού.
Bleue et verte chrysocolle dans la region de Mitsero.
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382

Στην Κοκκινογιά.
Α Kokinoyia.
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Ομόκεντροι δακτύλιοι γύρω από πετρώματα στην Κοκκινογιά.
Des anneaux concentriques autour des roches à Kokinoyia.
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Ορυκτοί αζουρίτες της Κύπρου.
Azurites de Chypre.
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Ορυκτά χαλκού της Κύπρου.
Minéraux de cuivre de Chypre.
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Στο μεταλλείο xρωστικών υλών στους Τρούλλους.
La mine de couleurs de Troulli.
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Στο μεταλλείο xρωστικών υλών στους Τρούλλους.
La mine de couleurs de Troulli.

391

Αρχαίες σκουριές της Κύπρου.
Des scories anciennes de Chypre.

393

Ο Κουρτελόροτσος και πετρώματα της ομάδας των Μαμωνιών.
La formation de Mamonia et “Le Kourtelorotsos”.
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Σχηματισμός στον Κάθηκα. «Κοκκινολίβιρος» στο Χάποταμι.
Formation à Kathikas. «Κokkinoliviros» à Hapotami.
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Κερατόλιθοι και Ιλυόλιθοι στην περιοχή Φασούλα.
Formations d’ ilyolithe dans la vallée de Hapotami.
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Το ταξίδι είναι μια Αυγή που δεν τελειώνει ποτέ
Είναι η Αυγή η ομορφιά! Είναι η αγγελία του μεγαλείου
η γέννηση της ζωής που δεν έχει εξήγηση.
Βλέπεις την αυγή αγάπη μου; όχι τη ζεις είσαι μέσα της, καταστρέφεσαι για να ξεναγεννηθείς.
Η ευτυχία του ταξιδιού είναι να ζεις τα πάντα για πρώτη φορά.
Άκουσα τις φωνές των πουλιών
να πετούν μακριά να κάνουν το γύρο του κόσμου για να ζήσουν.
Πώς να μιλήσω τώρα που γίνεται η καταστροφή;
Πώς να βάλω τα πόδια μου πάνω στη γη;
Πώς θα αντέξουμε μέχρι το τέλος; Πώς θα είναι το τέλος;
Αποσπάσματα από το βίντεο
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Le Voyage est une Aube. Qui n’ en finit pas.
C’ est l’ aube qui est belle.
C’ est l’ annonce de l’ éblouissement, la naissance de la vie incompréhensible.
Tu regardes l’ aube, mon amour, non tu la vis, tu es en elle, tu t’ abîmes pour renaître.
Le bonheur du voyage, c’ est de faire tout pour la première fois.
J’ ai entendu les cris des oiseaux
Voler loin et faire le tour du monde pour leur survie.
Comment vais - je parler maintenant que ce désastre a lieu?
Comment vais - je poser mes pieds sur la terre?
Comment résister jusqu’à la fin? Comment sera la fin ?
Extraits de la vidéo
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Δεν μπορείς να ταξιδέψεις το μονοπάτι, μέχρι
να γίνεις το ίδιο το μονοπάτι.
Και η ζωή πάντα συνεχίζεται...
Tu ne peux voyager dans ce chemin jusqu’ à
ce que tu te transformes en chemin.
Et la vie continue toujours...

