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Καλώς ήρθες στην έκθεση του Y.Z. ΚAMI, Πέραν της σιωπής!
O Y.Z. Κάμι είναι ένας σύγχρονος ιρανός καλλιτέχνης. Γεννήθηκε το 1956 στην Τεχεράνη,
σπούδασε φιλοσοφία στο Παρίσι και στην Καλιφόρνια και σήμερα ζει στη Νέα Υόρκη.
Κύριο στοιχείο της δουλειάς του καλλιτέχνη είναι ο διαπολιτισμικός της χαρακτήρας. Αυτό
σημαίνει ότι στα έργα του ενσωματώνει στοιχεία από διαφορετικές θρησκευτικές, πολιτισμικές και φιλοσοφικές παραδόσεις, της Ανατολής και της Δύσης, με τις οποίες ο ίδιος ήρθε
σε επαφή κατά τη διάρκεια των ταξιδιών του σε διαφορετικά μέρη του κόσμου.
Στην έκθεση που θα επισκεφθείς σήμερα θα δεις δύο ενότητες έργων του Κάμι, που δημιούργησε από το 1990 μέχρι σήμερα. Η πρώτη ενότητα περιλαμβάνει ζωγραφικά πορτρέτα
μεγάλων διαστάσεων, ενώ η δεύτερη έργα μικτής τεχνικής, φωτογραφίες, κολλάζ, σχέδια,
εγκαταστάσεις από τη σειρά Ατέρμονες προσευχές.
Το έντυπο που κρατάς στα χέρια σου θα σε βοηθήσει, παράλληλα με την περιήγηση, να
κατανοήσεις καλύτερα την τέχνη του Κάμι, να ανακαλύψεις τα μυστικά της προσωπογραφίας, να γνωρίσεις διαφορετικούς τρόπους καλλιτεχνικής έκφρασης και ακόμα να ταξιδέψεις
νοερά μαζί με τον καλλιτέχνη σε παραδόσεις, θρησκείες και ιδέες που ίσως δεν γνώριζες!
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Χωρίς τίτλο (Κορίτσι με μπλε πουλόβερ ΙΙ), 2008
Ένα από τα πιο αγαπημένα θέματα του καλλιτέχνη είναι η προσωπογραφία. Στα
πορτρέτα του ο Kάμι χρησιμοποιεί την παραδοσιακή τεχνική της ελαιογραφίας,
με έναν ιδιαίτερο όμως τρόπο. Εκτός από το λάδι αναμειγνύει τα χρώματά του με
μια οργανική σκόνη και ζωγραφίζει τις μορφές του έτσι ώστε το αποτέλεσμα να είναι
επίπεδο και ματ, όπως στις νωπογραφίες.
(Στην ελαιογραφία τα χρώματα αναμειγνύονται με λάδι και απλώνονται πάνω σε στεγνό καμβά, ενώ στη νωπογραφία ή τοιχογραφία τα χρώματα απλώνονται στο σοβά
όσο είναι ακόμα νωπός. Στη νωπογραφία ο ζωγράφος δουλεύει γρήγορα και δεν έχει
τη δυνατότητα να πετύχει τις πολλαπλές χρωματικές διαβαθμίσεις και την αίσθηση
του όγκου, όπως στην ελαιογραφία.)
Στην κατασκευή των πορτρέτων ο καλλιτέχνης ακολουθεί μια συγκεκριμένη μέθοδο.
Τα πρώτα του πορτρέτα τα ζωγραφίζει από φυσικού, δηλαδή έχοντας μπροστά του
το ίδιο το μοντέλο, ενώ από τα τέλη της δεκαετίας του ’80, όταν αρχίζει να κάνει
πορτρέτα μεγάλων διαστάσεων, αντί για ζωντανό μοντέλο χρησιμοποιεί κάποια φωτογραφία που είχε τραβήξει παλαιότερα, προκειμένου να φτιάξει αρχικά ένα γενικό
σχέδιο του προσώπου. Στη συνέχεια δουλεύει από μνήμης τις λεπτομέρειες του προσώπου για να το αποδώσει με ρεαλιστικό τρόπο. Τα πρόσωπα εικονίζονται συνήθως
ανέκφραστα, απόμακρα, κλεισμένα στον εαυτό τους, μετωπικά και άκαμπτα, σε ένα
μονόχρωμο και γυμνό βάθος, χωρίς ιδιαίτερες λεπτομέρειες.

Βλέπω, σκέφτομαι, απαντώ
< Στα περισσότερα πορτρέτα του Κάμι τα μάτια των προσώπων είναι κλειστά ή μισόκλειστα.
Ακόμα όμως και όταν είναι ανοιχτά, φαίνεται να προσπερνούν το θεατή προς το άγνωστο.
Τι πιστεύεις ότι επιδιώκει με αυτό ο καλλιτέχνης;
< Γιατί πιστεύεις ότι ο Kάμι τοποθετεί τα πορτρέτα του σε έναν ουδέτερο χώρο, χωρίς
λεπτομέρειες που θα μπορούσαν να αποκαλύψουν κάτι από τη ζωή ή την ιδιότητα του
μοντέλου;
< Τα περισσότερα πορτρέτα της έκθεσης δεν έχουν τίτλο. Ο καλλιτέχνης βάζει μέσα σε
παρένθεση ένα διευκρινιστικό τίτλο. Γιατί νομίζεις ότι το κάνει αυτό; Εσύ τι τίτλο θα έδινες
στα έργα αυτά;
< Τι αίσθηση σου προκαλούν τα έργα αυτά; Πώς κατανοείς τον τίτλο της έκθεσης Πέραν της
σιωπής;
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Χωρίς τίτλο (Κορίτσι με μπλε πουλόβερ II), 2008, Λάδι σε καμβά, 274,3 x 157,5 εκ.
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Χωρίς τίτλο (18 Πορτρέτα), 1996
Στο έργο της φωτογραφίας εικονίζονται 18 νεαροί άνδρες με κοντά μαλλιά, μαύρα
μάτια και ομοιόμορφα λευκά μπλουζάκια. Αν παρατηρήσεις καλά, θα διαπιστώσεις
ότι τα χαρακτηριστικά τους θυμίζουν οικείους και καθημερινούς ανθρώπινους τύπους, το επίμονο βλέμμα τους όμως και το ανέκφραστο πρόσωπό τους προδίδει
έναν εσωτερικό προβληματισμό και μια πνευματική ηρεμία. Ο καλλιτέχνης για να
φτιάξει τα έργα αυτά εμπνεύστηκε από τη βυζαντινή τέχνη και ιδιαίτερα από τα
περίφημα πορτρέτα Φαγιούμ, δηλαδή τα νεκρικά πορτρέτα του 1ου-3ου αι. μ.Χ.
που βρέθηκαν στην πόλη Φαγιούμ της Αιγύπτου και τα οποία, σύμφωνα με τους
Αιγύπτιους, εξασφάλιζαν σε αυτούς που απεικόνιζαν την αθανασία.

Βλέπω, σκέφτομαι, απαντώ
< Από τις παρακάτω λέξεις βάλε σε κύκλο εκείνες που πιστεύεις ότι χαρακτηρίζουν τα ανδρικά πορτρέτα της φωτογραφίας: ομοιομορφία, απάθεια, ανωνυμία, χαρά, αγνότητα,
θυμός.
< Tα μπλουζάκια που φορούν οι νεαροί άνδρες είναι όλα λευκά. Τι πιστεύεις ότι συμβολίζει
το λευκό στο έργο; Το λευκό φως που πέφτει στα πρόσωπα τι αίσθηση δημιουργεί;
< Γιατί πιστεύεις ότι ο Κάμι έχει τοποθετήσει αυτά τα πορτρέτα, που μοιάζουν μεταξύ τους,
το ένα δίπλα στο άλλο; Τι αισθάνεται για τα πρόσωπα αυτά; Τι επιδιώκει με το έργο του;
< Τα πορτρέτα Φαγιούμ άσκησαν μεγάλη επίδραση στη βυζαντινή τέχνη. Μπορείς να συγκρίνεις το πορτρέτο Φαγιούμ της φωτογραφίας με μια βυζαντινή εικόνα που εσύ θα επιλέξεις
και με τα πορτρέτα του Kάμι και να εντοπίσεις τα κοινά στοιχεία;
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Χωρίς τίτλο (18 Πορτρέτα), 1996, Λάδι σε λινό. Συνολικές διαστάσεις: 243,6 x 307,3 εκ.

Φτιάχνω μόνος μου / μόνη μου
< Σχεδίασε ένα πορτρέτο όπως εσύ θέλεις. Προσπάθησε όμως να τονίσεις τα μάτια και
την έκφραση, όπως και στο πορτρέτο Φαγιούμ της εικόνας.

Πορτρέτο νεαρού άντρα, 80-120 μ.Χ.
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Ιωσήφ, 1992
Στο έργο της φωτογραφίας ο Κάμι ζωγραφίζει νεανικά ανδρικά πορτρέτα πάνω σε
φωτογραφίες κειμένων που προέρχονται από το βιβλίο της Γένεσης της Παλαιάς Διαθήκης, με το επεισόδιο του Ιωσήφ. Σύμφωνα με την Παλαιά Διαθήκη ο Ιωσήφ, γιος
του Ιακώβ, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την οικογένειά του και την πατρίδα του τη
Χαναάν, επειδή τα αδέλφια του τον πούλησαν από ζήλια σε εμπόρους, οι οποίοι τον
μετέφεραν στην Αίγυπτο. Στην ξενιτιά ο Ιωσήφ, παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε, κατάφερε να κερδίσει με προσπάθεια και αγώνα την εύνοια του Φαραώ και να
αποκτήσει μεγάλη δύναμη. Ο καλλιτέχνης έχει και άλλες φορές συνδυάσει κείμενα
ή φωτογραφίες με ζωγραφικά πορτρέτα. Στο έργο της φωτογραφίας συνδέει την
ιστορία, την τύχη, τη ζωή του Ιωσήφ με την ιστορία των προσώπων που ζωγραφίζει,
με την ιστορία δηλαδή του σύγχρονου ανθρώπου. Στο έργο αυτό χρησιμοποιεί την
τεχνική της εγκαυστικής, γνωστής κυρίως από τα πορτρέτα Φαγιούμ. (Εγκαυστική είναι η τεχνική κατά την οποία τα χρώματα αναμιγνύονται με κερί.)

Βλέπω, σκέφτομαι, απαντώ
< Για ποιο λόγο πιστεύεις ότι ο καλλιτέχνης επέλεξε την ιστορία του Ιωσήφ; Τι μηνύματα
θέλει να μας μεταφέρει; Πιστεύεις ότι σήμερα υπάρχουν συνάνθρωποί μας που έχουν
παρόμοια τύχη στη ζωή τους;
< Η ιστορία του Ιωσήφ εκτός από την Παλαιά Διαθήκη υπάρχει στην Καινή Διαθήκη και στο
Κοράνι. Γιατί πιστεύεις ότι ο καλλιτέχνης διάλεξε μια ιστορία που κατέχει σημαντική θέση
στα ιερά βιβλία διαφορετικών θρησκειών;
< Σωστό ή λάθος:
Η Χαναάν αντιστοιχεί στην περιοχή της σημερινής Παλαιστίνης και του Ισραήλ.
Στην εγκαυστική τα χρώματα αναμιγνύονται με λάδι.
Ο Κάμι χρησιμοποιεί για πρώτη φορά στο έργο του αποσπάσματα κειμένων.

Συζητώ μέσα στην τάξη
< Αναζήτησε στο διαδίκτυο, στις εφημερίδες ή σε λεξικά πληροφορίες για τις θρησκευτικές
και πολιτικές διαμάχες στην περιοχή της Παλαιστίνης και γενικότερα της Μέσης Ανατολής.
Συζητήστε στην τάξη για τους λόγους των εχθροπραξιών τη σημερινή εποχή.

.
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Ιωσήφ, 1992, Λάδι και εγκαυστική σε φωτογραφίες πάνω σε καμβά, 233,7 x 629,9 εκ.

Βρίσκω και φτιάχνω
< Χρησιμοποίησε κάποια από τα στοιχεία που βρήκες για τη Μέση Ανατολή, κείμενα και
φωτογραφίες, για να φτιάξεις ένα δημοσιογραφικό κολλάζ. Κράτησε εδώ σημειώσεις
που μπορούν να σε διευκολύνουν.
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Αυτοπροσωπογραφία ως παιδί, 1990
Το έργο αυτό χωρίζεται σε τρία μέρη. Στο μεσαίο απεικονίζεται ο ίδιος ο καλλιτέχνης
σε ηλικία έντεκα ετών. Ο Κάμι εμπνεύστηκε το πορτρέτο αυτό, καθώς και πολλά
άλλα, από μια παιδική φωτογραφία που βρήκε στο σπίτι του στην Τεχεράνη, όταν
επέστρεψε εκεί το 1989, μετά από απουσία 15 χρόνων περίπου. Στο έργο που βλέπεις
εδώ, το νεαρό αγόρι πλαισιώνεται δεξιά και αριστερά από τρεις κυρίες που πίνουν
τσάι. Αν προσέξεις καλά, θα δεις ότι ο τρόπος με τον οποίο έχει ζωγραφίσει ο καλλιτέχνης το πορτρέτο και την καθημερινή σκηνή του τσαγιού είναι εντελώς διαφορετικός. Όπως μας αποκαλύπτει ο Κάμι, για να ζωγραφίσει το σαλόνι με τις τρεις κυρίες
εμπνεύστηκε από τα ρωσικά μυθιστορήματα που διάβαζε εκείνη την εποχή, αλλά και
από τη ρωσική διακόσμηση που είχε το σπίτι του παππού του.

Βλέπω, σκέφτομαι, απαντώ
< Παρατήρησε το μεσαίο τμήμα του έργου και τη σκηνή που το περιβάλλει. Τι διαφορές
εντοπίζεις στον τρόπο απόδοσής τους; Τα χρώματα, η έντασή τους, η διαύγεια της ατμόσφαιρας είναι ίδια; Οι δύο σκηνές έχουν την ίδια σπουδαιότητα; Τι νομίζεις ότι θέλει να
δείξει ο καλλιτέχνης;
< Σε τι χρόνο εξελίσσεται η σκηνή του τσαγιού; Είναι ταυτόχρονη με το πορτρέτο, προγενέστερη ή μεταγενέστερη;
< Τι σχέση θα μπορούσε να έχει το νεαρό αγόρι με το χώρο και τις κυρίες πίσω του; Πιστεύεις ότι τις γνωρίζει; Αντιλαμβάνεται τι συμβαίνει γύρω του; Τι νομίζεις ότι σκέφτεται;

.
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Αυτοπροσωπογραφία ως παιδί, 1990, Λάδι σε καμβά, 205,7 x 335,3 εκ.
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Ξηρά γη, 1999-2004
Εδώ ο Kάμι χρησιμοποιεί τη μικτή τεχνική, δηλαδή συνδυάζει διαφορετικά υλικά
και καλλιτεχνικά μέσα, τη φωτογραφία, τη ζωγραφική και το κολλάζ. Για να φτιάξει
το έργο αυτό έβγαλε φωτογραφίες από ερειπωμένα και κατεστραμμένα κτήρια που
είδε στο Ντιτρόιτ των Η.Π.Α. και όταν γύρισε στη Νέα Υόρκη τις εκτύπωσε ψηφιακά. Στη συνέχεια επισκέφθηκε ένα γηροκομείο σε μια συνοικία της Νέας Υόρκης, το
Χάρλεμ, και φωτογράφησε κάποιους από τους ανθρώπους που ζούσαν και δούλευαν
εκεί. Με τη βοήθεια των φωτογραφιών αυτών ζωγράφισε σε χαρτί 23 πορτρέτα με
λάδι και ανάμεσα τοποθέτησε τις φωτογραφίες των κτηρίων του Χάρλεμ.

Βλέπω, σκέφτομαι, απαντώ
< Σε τι ψυχολογική διάθεση πιστεύεις ότι ήταν ο καλλιτέχνης όταν δημιούργησε αυτό το
έργο; Σε εσένα τι συναισθήματα δημιουργεί;
< Ανάμεσα στα κτήρια και τα πρόσωπα του έργου τι κοινά σημεία και τι διαφορές εντοπίζεις;
< Πιστεύεις ότι ο τίτλος που έχει επιλέξει ο Κάμι αποδίδει το νόημα του πίνακα; Εσύ τι τίτλο
θα χρησιμοποιούσες;

Φτιάχνω μόνος μου / μόνη μου
< Μπορείς με φωτογραφίες και ζωγραφιές να αναπαραστήσεις μια άποψη της πόλης σου, του
σπιτιού σου, της τάξης σου ή κάποιου άλλου οικείου μέρους, ακολουθώντας το παράδειγμα
του Κάμι;

.
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Ξηρά Γη, 1999-2004, Φωτογραφικές εκτυπώσεις Iris και ελαιογραφία σε χαρτί arches, 340,4 x 751,8 εκ.
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Ικόνιο, 2007
Την ίδια μικτή τεχνική με την Ξηρά γη χρησιμοποιεί ο καλλιτέχνης και εδώ. Μόνο
που στο έργο αυτό έχει χρησιμοποιήσει πολλές αρχιτεκτονικές φωτογραφίες και
ανάμεσά τους ένα μόνο πορτρέτο. Στις φωτογραφίες εικονίζονται τμήματα κτηρίων
από το Ικόνιο της Τουρκίας και ανάγλυφα με κείμενα του μεγάλου ιρανού ποιητή του
13ου αι. μ.Χ. Τζελαλεντίν Ρουμί. Ο Ρουμί, ο οποίος έζησε και πέθανε στο Ικόνιο της
Τουρκίας, διέδωσε τον ισλαμικό σουφισμό. Ο σουφισμός, όπως και ο χριστιανικός
μοναχισμός, στοχεύει στην υπέρβαση της ατομικότητας και στην ένωση του ανθρώπου με το Θείο. Ο Kάμι μελέτησε το έργο του Ρουμί πλάι στην ιρανίδα συγγραφέα
Mahin Tajadod, της οποίας το πορτρέτο έφτιαξε εδώ για να την τιμήσει. Η διάταξη
της σύνθεσης θυμίζει ισοδομικό σύστημα κατασκευής. (Στο ισοδομικό οικοδομικό σύστημα τετράπλευροι λίθοι τοποθετούνται σε οριζόντιες στρώσεις.)

Φτιάχνω μόνος μου / μόνη μου
< Σχεδίασε μια σύνθεση με παρόμοια γεωμετρική διάταξη.
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Βλέπω, σκέφτομαι, απαντώ
< Τι αρχιτεκτονικά και γλυπτά στοιχεία ξεχωρίζεις στο έργο; Προσπάθησε να τα περιγράψεις.
< Το έργο αυτό είναι μακρόστενο. Πιστεύεις ότι αυτό είναι τυχαίο; Τι σου θυμίζει η σύνθεση;
< Γιατί ο Κάμι ζωγράφισε ένα μόνο πορτρέτο ανάμεσα σε τόσα αρχιτεκτονικά και γλυπτά
μνημεία; Γιατί έχει επιλέξει να φωτογραφήσει κυρίως επιγραφές; Ποια η σχέση της ιρανίδας
ποιήτριας με τα αποσπασματικά μνημεία που την περιβάλλουν;

Ικόνιο, 2007, Λάδι σε φωτογραφικές εκτυπώσεις Iris πάνω σε χαρτί arches,
408,9 x 221 εκ.
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Ρουμί, Το βιβλίο του Shams e Tabrizi
(Εις μνήμην της Mahin Tajadod), 2005
Σε αυτήν την εγκατάσταση ο καλλιτέχνης εμπνέεται και πάλι από τον Ρουμί και τον
ισλαμικό σουφισμό. Οι μουσουλμάνοι σούφι, οι αυτοαποκαλούμενοι δερβίσηδες,
για να πετύχουν την ένωση με το Θεό ακολουθούν ένα συγκεκριμένο τελετουργικό
με επίπονες ασκήσεις και χορούς. Ο χορός των δερβίσηδων επιβάλλει την αδιάκοπη
περιδίνηση γύρω από τον εαυτό τους και την ταυτόχρονη επανάληψη ρυθμικών λέξεων με σκοπό την έκσταση. Ο Κάμι έχοντας στο μυαλό του αυτό το χορό τοποθετεί
κομμάτια από στεατίτη με στίχους του Ρουμί κυκλικά, δημιουργώντας ομόκεντρους
κύκλους. Τούβλα από στεατίτη με στίχους του Ρουμί έχει χρησιμοποιήσει ο Κάμι και
άλλες φορές για να δημιουργήσει διαφορετικές κυκλικές συνθέσεις με το ίδιο όμως
συμβολικό περιεχόμενο. Στο κέντρο της εγκατάστασης, που βλέπεις στην έκθεση,
τοποθετεί αλάτι το οποίο δίνει την εντύπωση ότι από εκεί εκλύεται ένα λευκό φως.

Βλέπω, σκέφτομαι, απαντώ
< Εκτός από το χορό των δερβίσηδων σε τι άλλο θα μπορούσε να παραπέμπει η κυκλική
διάταξη του έργου του Κάμι;
< Γιατί νομίζεις ότι ο καλλιτέχνης βάζει άσπρο αλάτι στον πυρήνα του έργου του; Τι πιστεύεις
ότι θέλει με αυτό να δείξει; Μπορείς να βρεις τι συμβολισμούς έχει το αλάτι σε διάφορες
θρησκείες και πολιτισμούς;
< Ο καλλιτέχνης έχει επαναλάβει και σε άλλα έργα τις ίδιες κυκλικές μορφές. Γιατί πιστεύεις
ότι οδηγείται στις επαναλήψεις αυτές; Μήπως επιδιώκει με το έργο του κάτι ανάλογο με
αυτό που επιδιώκουν οι δερβίσηδες;

Συζητώ μέσα στην τάξη
< Συζητήστε στην τάξη για τη σχέση του χορού με τις διάφορες θρησκείες. Γνωρίζεις κάποια χριστιανική τελετή με επίκεντρο το χορό;

.
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Ρουμί, Το βιβλίο του Shams e Tabrizi (Εις μνήμην της Mahin Tajadod), 2005

Φτιάχνω μόνος μου / μόνη μου
< Σχεδίασε με διαβήτη ομόκεντρους κύκλους και χρωμάτισε το εσωτερικό τους με χρώματα.
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Ατέρμονες προσευχές XVII, 2007
Το έργο της φωτογραφίας ανήκει σε μια σειρά έργων με θρησκευτικό περιεχόμενο
και με τον τίτλο Ατέρμονες προσευχές. Στη σειρά αυτή ο καλλιτέχνης χρησιμοποιεί
στοιχεία από διαφορετικές θρησκευτικές και πολιτισμικές παραδόσεις. Κόβει μικρά
χαρτιά σε ορθογώνιο σχήμα με ποιήματα του Ρουμί, ισλαμικά και εβραϊκά κείμενα,
προσευχές και ψαλμούς από τη Βίβλο και στη συνέχεια, σαν να είναι ψηφίδες μωσαϊκών, τα τοποθετεί σε κυκλικές φόρμες. Οι ομόκεντροι κύκλοι που σχηματίζονται θυμίζουν εκτός από το χορό των δερβίσηδων και τους θόλους της ισλαμικής
αρχιτεκτονικής.

Κάνω τις αντιστοιχίες
< Ραβίνος

< Τζαμί

< Μιναρές

< Βυζαντινή τέχνη

< Ψηφιδωτά

< Ιρανός ποιητής

< Ρουμί

< Χριστιανικό σύμβολο

< Σταυρός

< Συναγωγή

Φτιάχνω μόνος μου / μόνη μου
< Ψάξε και βρες διαφορετικά σχήματα σταυρών.Διάλεξε ένα, σχεδίασέ το και χρωμάτισέ το.
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Βλέπω, σκέφτομαι, απαντώ
< Για ποιο λόγο πιστεύεις ότι ο καλλιτέχνης, ενώ ο ίδιος είναι μουσουλμάνος, κάνει στο έργο
του νύξεις σε διαφορετικές θρησκείες;
< Το έργο του Κάμι θυμίζει ψηφιδωτή παράσταση, σαν και αυτές που διακοσμούν τα βυζαντινά
μνημεία. Μπορείς να καταγράψεις τις δυσκολίες, αλλά και την ομορφιά που έχει η τέχνη του
ψηφιδωτού;

Συζητώ μέσα στην τάξη
< Στο έργο της φωτογραφίας σχηματίζεται ένας σταυρός. Συζητήστε στην τάξη για τη σημασία
αυτού του λατρευτικού συμβόλου. Ποια άλλα λατρευτικά σύμβολα συναντάμε σε ένα χριστιανικό ναό και ποια σε ένα τζαμί και μια εβραϊκή συναγωγή;

Ατέρμονες προσευχές XIV, 2007, Μικτή τεχνική σε λινό, 144,8 x 96,5 εκ.
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