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Αφετηρία για τα έργα της είναι τα λογοτεχνικά κείμενα που έχει διαβάσει
και που έχουν ιδιαίτερη σημασία για την ίδια. Με μια ποικιλία σχεδιαστικών
τεχνικών και χειρονομιακών πρακτικών οικειοποιείται έργα της παγκόσμιας
λογοτεχνίας και τα μετατρέπει σε «εικόνες κειμένων» ή αλλιώς «τοπία
λέξεων», όπως η ίδια τα ονομάζει. Τα εργαλεία της είναι το μολύβι, το
μελάνι, το λευκό χαρτί, το καρμπόν και το ίδιο το κείμενο, χειρόγραφο ή
τυπωμένο. Οι χειρονομιακές διαδικασίες που συνήθως ακολουθεί είναι η
αντιγραφή, η ιχνογραφία, η χρήση του καρμόν, τα σβησίματα, τα σκισίματα,
τα αποτυπώματα και τα τρυπήματα. Άλλοτε πάλι αναπαράγει μηχανικά ή
επεξεργάζεται ψηφιακά το κείμενο που την απασχολεί. Μέσα από αυτές
τις πρακτικές, τα κείμενα μετατρέπονται άλλοτε σε εύθραυστα σχέδια και
άλλοτε σε πυκνά παλίμψηστα, η γραφή σχεδόν εξαφανίζεται και μόνο αν
κοιτάξει κανείς προσεκτικά και από κοντινή απόσταση καταλαβαίνει ότι
η πρώτη ύλη για τα σχέδια της Νίνας Παπακωνσταντίνου είναι ο γραπτός
λόγος.
Τα έργα που παρουσιάζονται στην παρούσα έκθεση δημιουργήθηκαν
από το 2001 έως σήμερα. Κατά την περιήγησή μας στην έκθεση θα
ανιχνεύσουμε τις σχεδιαστικές τεχνικές της καλλιτέχνιδας, θα απολαύσουμε
την πλούσια ποικιλομορφία από υφές που παρουσιάζουν τα σχέδιά της και
θα συζητήσουμε γύρω από τις έννοιες που διατρέχουν το έργο της, όπως η
αφήγηση, η γλώσσα, η επικοινωνία, η χειρονομία, η έννοια του χρόνου και
της μνήμης.
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Εγκατάσταση βιβλιοθήκης,

πρότζεκτ σε εξέλιξη

40 σχέδια
Αποτύπωμα καρμπόν σε χαρτί
Μεταβλητές διαστάσεις

Η εγκατάσταση με τίτλο Βιβλιοθήκη περιλαμβάνει σαράντα σχέδια
που αντιστοιχούν σε σαράντα βιβλία από την προσωπική συλλογή της
καλλιτέχνιδας, τα οποία έχει διαβάσει και την έχουν γοητεύσει. Ξεκίνησε
το 2004 και είναι ένα έργο σε εξέλιξη καθώς η Νίνα Παπακωνσταντίνου
μπορεί να προσθέτει σ’ αυτό σχέδια που θα δημιουργήσει στο μέλλον και
θα βασίζονται σε άλλα βιβλία που έχει διαβάσει και έχει αγαπήσει.
Η διαδικασία δημιουργίας καθενός από τα σαράντα σχέδια είναι η εξής:
κάτω από ένα μπλε καρμπόν τοποθετεί ένα φύλλο λευκού χαρτιού. Πάνω
στο καρμπόν αντιγράφει σε πολλαπλά στρώματα, λέξη προς λέξη, ένα
ολόκληρο λογοτεχνικό κείμενο. Το τελικό σχέδιο που δημιουργείται είναι
το μπλε αποτύπωμα του καρμπόν πάνω στην επιφάνεια του χαρτιού, ένα
πυκνό παλίμψηστο*, δηλαδή, που προήλθε από τις αλλεπάλληλες στρώσεις
γραφής και που συμπυκνώνει ένα ολόκληρο βιβλίο σε μια επιφάνεια.
Κατά τη γνώση σας, η χρήση του καρμπόν συνδέεται περισσότερο
με τη δημιουργία έργων τέχνης ή με άλλου είδους δραστηριότητες;
Αναφέρετε μερικές.
Μπορείτε να εξηγήσετε πού οφείλεται η διαφορά στην τονικότητα του
μπλε στα σχέδια της Βιβλιοθήκης;
Συγκρίνετε τα σχέδια της Νίνας Παπακωνσταντίνου με το παλίμψηστο
στην Εικ. 1.
Κοιτάξτε τις λεζάντες δίπλα
από την εγκατάσταση και
προσπαθήστε να κατανοήσετε
πώς αλλάζει η τονικότητα
του μπλε, η πυκνότητα του
παλίμψηστου και η διάταξή του
επάνω στο χαρτί (σελίδωση),
ανάλογα με το είδος του
Εικ. 1
* Με τον όρο παλίμψηστο περιγράφονται αρχαία κείμενα σε πάπυρους ή περγαμηνές ή ζωγραφικοί
πίνακες που επικαλύφθηκαν με άλλο κείμενο ή εικόνα σε μεταγενέστερη εποχή για να χρησιμοποιηθούν
ξανά ως βάση για τη δημιουργία νεότερων έργων.
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Εγκατάσταση βιβλιοθήκης, (λεπτομέρεια)

λογοτεχνικού έργου στο οποίο το σχέδιο αντιστοιχεί: πεζό ή ποιητικό
κείμενο, θεατρικό έργο, κλπ.
Μπορεί η Βιβλιοθήκη να αποτελεί ένα είδος πορτρέτου της
καλλιτέχνιδας; Με ποια έννοια; Για να απαντήσετε, σκεφτείτε πρώτα τι
σημαίνει για σας καθένα βιβλίο χωριστά αλλά και όλα μαζί τα κείμενα
που έχετε διαβάσει και πώς αυτά σας έχουν επηρεάσει.
Ποιους άλλους τρόπους μπορείτε να σκεφτείτε για να παρουσιαστεί
ένα πορτρέτο;
Αν φτιάχνατε τη δική σας Βιβλιοθήκη ποια βιβλία θα επιλέγατε να
συμπεριλάβετε;
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Δάντη, Θεία Κωμωδία, Κόλαση,

2007

Mολύβι conte
` σε mdf
220 x 120 εκ.

Δάντη, Θεία Κωμωδία, Παράδεισος,

2007

Μολύβι conte
` σε mdf
220 x 120 εκ.

Ένα ακόμη έργο, από τα σημαντικότερα της παγκόσμιας λογοτεχνίας, που
ενέπνευσε τη Νίνα Παπακωνσταντίνου είναι η Θεία Κωμωδία του Δάντη,
ένα αλληγορικό ποίημα που αφηγείται το φανταστικό ταξίδι του ιταλού
ποιητή στον Άδη.
Από τα τρία μέρη του ποιήματος ─Κόλαση, Καθαρτήριο, Παράδεισος─ η
καλλιτέχνις επιλέγει να εργαστεί με την Κόλαση και τον Παράδεισο: πάνω
σε δυο μεγάλων διαστάσεων επιφάνειες, αντιγράφει σε πυκνά επάλληλα
στρώματα γραφής καθένα από τα δυο μέρη της Θείας Κωμωδίας. Λόγω της
έκτασης του ποιήματος δημιουργείται ένα πυκνό, σκοτεινό παλίμψηστο
όπου, όπως συνέβαινε και στα σχέδια της Βιβλιοθήκης, δύσκολα διακρίνεται
η γραφή.
Τι συναισθήματα σας δημιουργούνται καθώς στέκεστε μπροστά στα
δυο έργα;
Κοιτώντας τα από μακριά, τι σας θυμίζει η υφή τους; Μοιάζει
περισσότερο με γραφή ή με κάτι άλλο;
Οι δύο σχεδόν μαύρες επιφάνειες, οι οποίες δημιουργήθηκαν με την
τεχνική που περιγράψαμε παραπάνω, μοιάζουν με δυο υπερμεγέθεις
σελίδες ή με δύο «πύλες», περάσματα από τον φυσικό κόσμο στον
οποίο ζούμε και κινούμαστε προς έναν κόσμο άγνωστο, σκοτεινό και
μυστήριο.
Πώς συνδέεται, κατά τη γνώμη σας, η «εικόνα του κειμένου» με το
περιεχόμενό του στην περίπτωση των έργων Κόλαση και Παράδεισος;
Με ποια έννοια το ίδιο το κείμενο, οποιοδήποτε κείμενο, μπορεί να
εκληφθεί ως άνοιγμα, ως πέρασμα σε έναν άλλο κόσμο, μαγικό;
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Άποψη εγκατάστασης έργων Δάντη, Θεία Κωμωδία, Κόλαση, 2007 και Δάντη,
Θεία Κωμωδία, Παράδεισος, 2007 στην έκθεση Σε ενεστώτα χρόνο, Νέοι
Έλληνες καλλιτέχνες, ΕΜΣΤ, 2007

Η εικόνα των κειμένων που τελικά διαμορφώνεται έχει αποκοπεί από
την αφήγηση, μας ενεργοποιεί όμως σκέψεις γύρω από την έννοια του
χρόνου ως βασικό στοιχείο της αφήγησης, αλλά και γύρω από το χρόνο
που χρειάστηκε η καλλιτέχνις για την αντιγραφή των κειμένων και το χρόνο
θέασης-ανάγνωσης των έργων από τον θεατή.
Αναπτύξτε τις απόψεις σας γύρω από την επιλογή και το πάθος
της καλλιτέχνιδας για την επίμοχθη και χρονοβόρα διαδικασία της
αντιγραφής, στην οποία με τόση επιμέλεια επιδίδεται, σε μια εποχή
που η μηχανική αναπαραγωγή κειμένων και εικόνων είναι τόσο
διαδεδομένη.
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Untitled (Landscapes from Hansel and Gretel),

2001-2010

4 σχέδια
Μολύβι conte
` σε διαφανές χαρτί
75 x 100 εκ. το καθένα

Untitled I-IV (Landscapes from
Hansel and Gretel), 2001-2010

Η σχέση κειμένου και εικόνας είχε απασχολήσει τη Νίνα Παπακωνσταντίνου
και σε παλιότερα έργα της, όταν είχε ασχοληθεί με την εικονογράφηση
παραμυθιών, όπως Ο Χάνσελ και η Γκρέτελ των αδελφών Γκριμ, κ.ά.
Το έργο της Untitled (Landscapes from Hansel and Gretel) βασίζεται στα
προγενέστερα σχέδιά της για το παραμύθι Ο Χάνσελ και η Γκρέτελ. Επιλέγει
σκηνές από την περιπλάνηση των δυο παιδιών στο δάσος, μεγεθύνει
λεπτομέρειες από τις εικονογραφήσεις της και τις ιχνογραφεί με μολύβι σε
διαφανές χαρτί. Στη συνέχεια, και πάλι με μολύβι, προσθέτει στο σχέδιο
πυκνά ίχνη που σχεδόν κρύβουν την αρχική εικόνα ή την κάνουν δυσδιάκριτη,
σα να βυθίζεται στο σκοτάδι.
Πώς συνδέεται το σκοτάδι, που επικρατεί στο τελικό σχέδιο, με το
συγκεκριμένο παραμύθι και πώς με τα παραμύθια γενικότερα;
Σε ποιο στοιχείο των παραμυθιών αντιστοιχούν τα φωτεινά σημεία των
σχεδίων;
Η σύγκρουση και η πάλη για την επικράτηση του Καλού έναντι του
Κακού, που συναντάμε στα κλασικά παραμύθια, πώς συνδέεται με την
εναλλαγή φωτός-σκοταδιού στα σχέδια της Νίνας Παπακωνσταντίνου;
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Family Reunion,

2009
Τρυπήματα με βελόνα σε χαρτί
70 x 100 εκ.

Εgo,

2010
Τρυπήματα με βελόνα σε χαρτί
43 x 62 εκ.

Σε ορισμένα σχέδιά της η Νίνα Παπακωνσταντίνου ακολουθεί μια πρακτική
διαφορετική από αυτή της ιχνογραφίας, όπως στο σχέδιο που έχει βασιστεί
στην Οικογενειακή Αντάμωση, ένα έργο του θεατρικού συγγραφέα και
ποιητή Τ.Σ. Έλιοτ, και στο Εgo, σχέδιο που είναι βασισμένο σε ένα κεφάλαιο
από την Εισαγωγή στην Ψυχανάλυση του Σίγκμουντ Φρόυντ. Εδώ, αντί
για μολύβι χρησιμοποιεί βελόνα με την οποία αντί να γράφει τρυπάει τα
γράμματα του κειμένου. Με αυτή την τεχνική δημιουργείται στο χαρτί που
τοποθετεί πίσω από την τυπωμένη επιφάνεια, μια ανάγλυφη γραφή.
Μπορείτε να αναφέρετε ένα ανάγλυφο σύστημα γραφής;
Ποιες διαφορές μπορείτε να αναφέρετε ανάμεσα στη γραφή Μπράιγ
και στην ανάγλυφη γραφή των έργων της Νίνας Παπακωνσταντίνου;
Αν παρατηρήσετε από κοντινή απόσταση τα δυο έργα, θα διαπιστώσετε ότι
ένα μέρος της γραφής είναι ανάγλυφο και το άλλο εσώγλυφο.
Μπορείτε να περιγράψετε τη διαδικασία που ακολούθησε για να
πετύχει αυτό το αποτέλεσμα;

Family Reunion, 2009

Στην Οικογενειακή Αντάμωση η εναλλαγή εσώγλυφου και ανάγλυφου
αντιστοιχεί στην εναλλαγή των προσώπων του θεατρικού έργου που κάθε
φορά παίρνουν το λόγο.
Τα αποσπάσματα από την Εισαγωγή στην Ψυχανάλυση του Σίγκμουντ
Φρόυντ που η καλλιτέχνις έχει αντιγράψει με παρόμοιο τρόπο στο σχέδιο
με τίτλο Ego, αναφέρονται στην ψυχαναλυτική έννοια τoυ ναρκισσισμού. Η
ονομασία της έννοιας προήλθε από τον ελληνικό μύθο του Νάρκισσου, του
νεαρού που ερωτεύτηκε την αντανάκλαση της δικής του εικόνας στο νερό.
Μπορείτε να εξηγήσετε πώς η καλλιτέχνις έχει οργανώσει την εναλλαγή
εσώγλυφου-ανάγλυφου στην περίπτωση του Ego;
Με ποιο τρόπο η συγκεκριμένη οργάνωση του σχεδίου συνδέεται με το
περιεχόμενο του μύθου και την έννοια του ναρκισσισμού;
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Εgo, 2010
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Αναΐς,

2011
Xαρτί, αρχειακό μελάνι, κόλλα
150 x 150 εκ.

Χένρι,

2011
Xαρτί, αρχειακό μελάνι, κόλλα
150 x 150 εκ.

Ένας ακόμη τρόπος με τον οποίο η Νίνα Παπακωνσταντίνου επεξεργάζεται
και μεταμορφώνει ένα κείμενο σε εικόνα είναι η τεχνική του κολλάζ. Με
αυτή την τεχνική έχει δουλέψει επάνω στην ερωτική αλληλογραφία μεταξύ
της γαλλίδας συγγραφέως Αναΐς Νιν και του αμερικανού συγγραφέα Χένρι
Μίλερ.
Η καλλιτέχνις, αφού πρώτα αντέγραψε αποσπάσματα των επιστολών που
οι δυο προσωπικότητες αντάλλαξαν, έκοψε το χειρόγραφο κείμενο σε
πολύ μικρές ψηφίδες, γράμμα προς γράμμα, για να τις κολλήσει σε μια
τυχαία διάταξη δημιουργώντας τελικά δυο κολλάζ, ένα με τα θραύσματα
των επιστολών της Αναΐς Νιν και ένα με αυτά των επιστολών του Χένρι
Μίλερ. Έτσι, αν και στην περίπτωση των δυο κολάζ η γραφή, έστω και
κατακερματισμένη, είναι πια εμφανής, απουσιάζει και πάλι η πρόθεση της
Νίνας Παπακωνσταντίνου να αποκαλύψει το περιεχόμενο των κειμένων από
τα οποία προήλθαν τα σκόρπια γράμματα.

Αναΐς, 2011

Πόσο χρονοβόρα και επίμοχθη πιστεύετε ότι ήταν η διαδικασία
δημιουργίας του Χένρι και της Αναΐς;
Ποια είναι η γνώμη σας σχετικά με την επιλογή αυτής της διαδικασίας,
που επιπλέον είναι βασισμένη στο τυχαίο, για τη μετατροπή της
ερωτικής αλληλογραφίας σε εικόνα;
Τι σκέψεις σας δημιουργούν τα σκόρπια γράμματα και τα κενά ανάμεσά
τους σχετικά με τη φύση της σχέσης τους αλλά και με την ιδιότητα του
Χένρι και της Αναΐς ως συγγραφέων;

Αναΐς, 2011 (λεπτομέρεια)
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Σύλβια Πλαθ: Το χαμένο ημερολόγιο,

2008

Xαρτί, µαύρη κλωστή
21 x 500 εκ.

Ένα άλλο είδος κειμένων στο οποίο η Νίνα Παπακωνσταντίνου έδειξε
ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι τα Ημερολόγια πραγματικών προσώπων ή
μυθιστορηματικών ηρώων.
Το πρώτο έργο της σειράς έχει βασιστεί στα ημερολόγια της αμερικανίδας
ποιήτριας Σύλβια Πλαθ και έχει τίτλο Σύλβια Πλαθ: Το χαµένο ηµερολόγιο.
Παρατηρώντας το έργο από κοντά, μπορείτε να κατανοήσετε την
πρακτική που η καλλιτέχνις ακολούθησε για να το αντιγράψει;
Έχετε τη συνήθεια να κρατάτε ημερολόγιο; Αν ναι, τι συνήθως γράφετε
σ’ αυτό;
Θέλετε να μοιράζεστε αυτά που γράφετε στο προσωπικό σας
ημερολόγιο με άλλους ή τα κρατάτε κρυφά;
Στα ημερολόγια συνήθως καταγράφονται γεγονότα και εντυπώσεις μιας
ημέρας, αλλά και σκέψεις, συναισθήματα και βαθύτερες προσωπικές
εξωμολογήσεις των κατόχων τους. Στο έργο Σύλβια Πλαθ: Το χαµένο
ηµερολόγιο η καλλιτέχνις χρησιμοποίησε ένα στυλό χωρίς μελάνι, αντέγραψε
αποσπάσματα από το ημερολόγιο της ποιήτριας και στη συνέχεια έραψε
με κλωστή τις σελίδες που δημιούργησε. Στο λευκό χαρτί του έργου έχει
χαραχτεί μόνο η ένταση του στυλό καθώς αντέγραφε τα αποσπάσματα.
Σε τι, κατά τη γνώμη σας, μπορεί να παραπέμπουν οι διακυμάνσεις της
έντασης του στυλό;
Τι μπορεί να συμβολίζει η κλωστή και το ράψιμο των σελίδων του
έργου;
Πώς σχετίζεται το γεγονός ότι το περιεχόμενο των ημερολογίων δεν
είναι προσεγγίσιμο σε τρίτα πρόσωπα με το μη αναγνώσιμο, λευκό
έργο της Νίνας Παπακωνσταντίνου;

14

Σύλβια Πλαθ: Το χαμένο ημερολόγιο, 2008 (λεπτομέρεια)

Έχει γίνει γνωστό ότι ένα από τα ημερολόγια της Σύλβια Πλάθ εξαφανίστηκε
και ένα ακόμη, αυτό που περιέγραφε τις τελευταίες ημέρες της ζωής της,
καταστράφηκε.
Πώς σχετίζεται το γεγονός της καταστροφής και της εξαφάνισής τους
με τη μορφή του έργου της Νίνας Παπακωνσταντίνου;
Σε ποιο άλλο έργο της έκθεσης η καλλιτέχνης χρησιμοποίησε βελόνα,
κλωστή και την πρακτική της ραπτικής;
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Σύλβια Πλαθ: Το χαμένο ημερολόγιο, 2008
16
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Ημερολόγιο,

2010-2011
28πτύχο
Αποτύπωμα σε χαρτί
30 x 20 εκ. το καθένα

Ένα από τα πιο πρόσφατα έργα της έκθεσης είναι το Ημερολόγιο, 20102011 το οποίο ολοκληρώνει τη σειρά των Ημερολογίων της Νίνας
Παπακωνσταντίνου. Περιλαμβάνει εικοσιοκτώ πορτρέτα της καλλιτέχνιδας,
βασισμένα σε αντίστοιχο αριθμό φωτογραφιών που τραβήχτηκαν σε ένα
διάστημα εικοσιοκτώ ημερών, την ώρα που εκείνη έγραφε το προσωπικό
της ημερολόγιο.
Αρχικά η καλλιτέχνις επεξεργάστηκε τις φωτογραφίες ηλεκτρονικά στο Photoshop και στη συνέχεια τις εκτύπωσε.
Μπορείτε να περιγράψετε τη διαδικασία επεξεργασίας των εκτυπώσεων
που ακολούθησε μέχρι να διαμορφώσει τα τελικά σχέδια της;
Ποια στοιχεία ενός προσώπου περιμένουμε να διακρίνουμε από μια
προσωπογραφία του;
Ποια είναι η γνώμη σας για τον τρόπο που η καλλιτέχνις επέλεξε να
παρουσιάσει τον εαυτό της;
Πιστεύετε ότι την απασχόλησε περισσότερο να παρουσιάσει την
εμφάνισή της ή να δηλώσει την απασχόληση και τα ενδιαφέροντά της;
Ποια στοιχεία της ταυτότητας της μπορούμε να διακρίνουμε στο έργο
Ημερολόγιο, 2010-2011;
Η δουλειά της Νίνας Παπα-κωνσταντίνου
συνδέεται με την αντιγραφή κειμένων
που ασκούσαν μοναχοί και άλλα
πρόσωπα στα μοναστηριακά εργαστήρια
αντιγραφέων την εποχή του Μεσαίωνα,
τα λεγόμενα «scriptoria» (Εικ. 2). Αυτή
η πρακτική αποσκοπούσε στη διάσωση
των κειμένων, αφού η τυπογραφία δεν
είχε ακόμη ανακαλυφθεί.
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Ημερολόγιο, 2010-2011 (λεπτομέρεια)

Εικ. 2

Τα σχέδια της Νίνας Παπακωνσταντίνου έχουν παρόμοια σκοπιμότητα;
Αν όχι, σε τι, κατά τη γνώμη σας, αποσκοπούν;
Αναφέρετε ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα στην Εικ. 2 και στο
Ημερολόγιο, 2010-2011 της Νίνας Παπακωνσταντίνου.
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