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ανερχόµενη εικαστικός Μαρία Φραγκουδάκη δεν
ενθουσιάζεται καθόλου µε ένα συγκεκριµένο
είδος δηµοσιότητας. Εκείνο που τη συστήνει στο
κοινό ως γόνο εύπορης οικογένειας (είναι εγγονή
του Γιάννη Καλλιγά που παρήγαγε τα οµώνυµα
κρασιά), η οποία ασχολήθηκε µε τη ζωγραφική.
Πλέον δηµιουργίες της φιγουράρουν δίπλα σε
αυτές του Τάκη σε γκαλερί του εξωτερικού,
συλλέκτης την πολιορκούσε κάθε µέρα στο Λονδίνο για έναν
πίνακά της, ενώ η έκθεσή της µε τίτλο «FORM/less» που
παρουσιάζεται στο Εβραϊκό Μουσείο της Ελλάδας έχει
αποσπάσει ιδιαίτερα θετικές κριτικές.

Η

σχέση της µε το δηµοσιογραφικό κασετόφωνο δεν είναι η
καλύτερη. «Ευτυχώς το δικό σου είναι µικρό και θα
προσπαθήσω να το αγνοήσω», µου λέει όταν τη συναντώ
από κοντά, λίγα εικοσιτετράωρα προτού επιστρέψει στη βάση
της. Οταν της ζητώ να µου πει ποια είναι η πρώτη εικόνα που
θυµάται από τη ζωή της, η απάντηση αναπόφευκτα έχει να
κάνει µε τη ζωγραφική: «Η πρώτη εικόνα που θυµάµαι είναι
από το σχολείο. Μας είχαν βάλει έναν διαγωνισµό ζωγραφικής
µε θέµα τα φτερά. Το ότι χρησιµοποιώ ακόµη φτερά στα έργα
µου νοµίζω ότι κάτι σηµαίνει. Θυµάµαι ότι ήµουν µόνη µου σε
ένα δωµάτιο και ζωγράφισα ένα φτερωτό άλογο σε µπλε φόντο
µε σύννεφα. Το έχω ακόµη αυτό το έργο». Οι γονείς της µάλλον
δεν φαντάζονταν όταν την έστελναν για µεταπτυχιακές σπουδές
στο Λονδίνο ότι θα παρατούσε τα πάντα για να εξελίξει την
κλίση της. «Ενιωθα ότι µέσα µου υπήρχε κάτι πολύ έντονο που
έπρεπε να έρθει στην επιφάνεια και δεν µπορούσα να το ελέγξω.

µετακόµισε στη Νέα Υόρκη, η Φραγκουδάκη αισθάνθηκε ότι
έπρεπε να δικτυωθεί άµεσα µε τον κόσµο της τέχνης. Μπήκε
κατευθείαν σε τρία πανεπιστήµια, το NYU, το Parsons και το
School of Visual Arts, αφιερώνοντας όλον τον χρόνο της εκεί.
«Εκτέθηκα σε πολύ κόσµο -καθηγητές, ζωγράφους,
καλλιτέχνες- και έτσι προέκυψαν κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες
συνεργασίες». Η σηµαντικότερη είχε να κάνει µε έναν 80χρονο
κύριο. «Συνεργάστηκα µε τον master printer του Αντι
Γουόρχολ, τον Ντόναλντ Σέρινταν. Είναι µια φοβερή περσόνα.
Μαζί του έκανα slik sprint printing και η δουλειά µου άρχισε
να αλλάζει πολύ. Από το εντελώς abstract κοµµάτι µε έµφαση
στο χρώµα άρχισα σιγά-σιγά να εισάγω υλικά όπως η
φωτογραφία και το κολάζ. Ηταν ένας άνθρωπος που επηρέασε
τη δουλειά µου». ∆εν ήταν ο µόνος. «Θαυµάζω τον φωτορεαλισµό
των έργων του Ρίχτερ, ενώ από την άλλη το abstract και ο
τρόπος που χειρίζεται τα χρώµατα µε µαγεύουν».

Η

ζωή της στη Νέα Υόρκη είναι γεµάτη, αλλά η Ελλάδα της
λείπει πάντα, όπως και τα οικεία της πρόσωπα. ∆ράττοµαι
της ευκαιρίας να τη ρωτήσω πώς αντέδρασαν οι γονείς
της όταν τους ανακοίνωσε ότι θα ασχοληθεί αποκλειστικά µε
την τέχνη. «Οι γονείς µου ήταν παρά πολύ υποστηρικτικοί.
Μπορεί στην αρχή να µην καταλάβαιναν τα έργα µου, όπως
και κανένας άλλωστε, αλλά ήταν πάντα δίπλα µου. Ξέρεις, τα
έργα απλώς έβγαζαν µια δύναµη και µια κίνηση που µαγνήτιζαν,
και δεν σ’ το λέω για να δώσω credit σε µένα. Το παρατηρούσα
στην έκθεση, πόσο χρόνο στεκόταν κάποιος σε ένα έργο, ποιος
είναι, αν τον ξέρω, µε ποιον το συζητούσε. Με ενδιαφέρει να
υπάρχει αυτή η δυναµική στον χώρο, δεν µε νοιάζει απλώς να
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Θυµάµαι πάντα τον εαυτό µου να παίζει σε εστιατόρια µε τη
ζάχαρη φτιάχνοντας σχέδια στο τραπέζι. Ηταν µια ανάγκη για
µένα». Το 2007 σπούδαζε Χηµεία στο Λονδίνο δουλεύοντας
παράλληλα στη φαρµακευτική Roche όταν διαπίστωσε ότι
«οτιδήποτε άλλο έκανα µου έπαιρνε χρόνο από τη ζωγραφική
και την τέχνη». Εχοντας την οικονοµική άνεση, αφού σπούδαζε
και δούλευε παράλληλα, έβαλε ένα στοίχηµα µε τον εαυτό της:
«Είπα, όταν ξεκίνησα αυτή τη διαδροµή, ότι θα κάνω την πρώτη
µου ατοµική έκθεση και, αν πουλήσω όλα τα έργα, θα φύγω.
Η έκθεση έγινε το 2011 στην ‘‘Γκαλερί Σκουφά’’, τα 28 έργα
πουλήθηκαν και µε τα χρήµατα που είχα συγκεντρώσει πήρα
µια βαλίτσα και έφυγα για τη Νέα Υόρκη. Εναν χρόνο µετά
έκανα την πρώτη µου ατοµική έκθεση εκεί». Οταν τη ρωτάω
για τα ερεθίσµατα που την εµπνέουν, η απάντησή της είναι «τα
πάντα». Επιµένω. «Μπορεί, για παράδειγµα, να εµπνευστώ από
το πώς κρατάς το τσιγάρο σου ή από τον τρόπο που φυσάς τον
καπνό του. ∆εν ελέγχω το πώς εµπνέοµαι. Ξεκινάει από ένα
συναίσθηµα που βιώνω ή κάτι που θα µου κάνει πολύ µεγάλη
εντύπωση. Μπορεί να φτιάξω έναν πίνακα µέσα στο χρώµα, να
έχει κίτρινο, πράσινο, κόκκινο, πορτοκαλί, µπλε, που να
προκαλεί χαρά στον θεατή, αλλά εγώ να ήµουν στεναχωρηµένη
όταν τον δηµιουργούσα. Τη στενοχώρια µου την εκφράζω µέσα
από την κίνηση, όχι στα χρώµατα που χρησιµοποιώ». Οταν
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κρεµαστούν τα έργα µου στον τοίχο. Προσωπικά µου αρέσει τα
έργα να δηµιουργούν ένα µυστήριο στον θεατή. Θέλω να
ξεκλειδώνουν κάτι άλλο στον καθέναν». Τα φτερά, το λάστιχο,
ο γύψος, το bubble wrap µεταµορφώνονται από τη Μαρία
Φραγκουδάκη σε έργα που παρουσιάστηκαν σε art fairs και
γκαλερί στη Νέα Υόρκη, στο Σικάγο, στο Μαϊάµι, στη Βασιλεία
και αυτή την περίοδο στην Αθήνα. «Από την πρώτη µου
ατοµική έκθεση µέχρι αυτή στο Εβραϊκό Μουσείο έχουν
περάσει πέντε χρόνια. Ειλικρινά δεν ήξερα τι να περιµένω εδώ,
αλλά µου έκανε εντύπωση το γεγονός ότι ήρθε κόσµος που
έµεινε από την αρχή µέχρι το τέλος της βραδιάς των εγκαινίων.
Οι άνθρωποι είχαν απορίες, µε ρωτούσαν για τα έργα και ακόµη
και τώρα λαµβάνω δεκάδες mail µε απορίες από κόσµο που
θέλει να του µιλήσω ξανά για τη δουλειά µου». Η κουβέντα µας
καταλήγει στα όνειρά της και η απάντησή της είναι µάλλον
αναπάντεχη: «Τα όνειρά µου είναι ανεξέλεγκτα, σχεδόν µε
φοβίζουν, γιατί έχουν απίστευτη δύναµη που ούτε εγώ δεν
µπορώ να την ορίσω. Είναι σαν να έχω µέσα µου άλογα που
τρέχουν προς όλες τις κατευθύνσεις, αλλά υπάρχει το εµπόδιο
του σώµατός µου πριν βγουν προς τα έξω».
Info: Η έκθεση της Μαρίας Φραγκουδάκη στο Εβραϊκό Μουσείο της
Ελλάδος (Νίκης 39, Σύνταγµα) διαρκεί έως τις 12 ∆εκεµβρίου
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