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Εργα από το Λούβρο θα τα-
ξιδέψουν για πρώτη φορά 
στην Ελλάδα και συγκε-

κριµένα στη Θεσσαλονίκη, µε 
αφορµή την επέτειο από τα 100 
χρόνια της απελευθέρωσής της. 
Θα πλαισιώσουν, µάλιστα, όχι 
µία αλλά πέντε εκθέσεις, καθώς 
θα αποτελούν τα κεντρικά εκθέ-
µατα στα ισάριθµα µουσεία της 
Θεσσαλονίκης, τη γνωστή «Κί-
νηση των 5Μ». Οι εκθέσεις στα 
πέντε µουσεία (Μουσείο Βυζα-
ντινού Πολιτισµού, Τελλόγλειο 
Ίδρυµα Τεχνών, Κρατικό Μου-
σείο Σύγχρονης Τέχνης, Μα-
κεδονικό Μουσείο Σύγχρονης 
Τέχνης και Αρχαιολογικό Μου-
σείο Θεσσαλονίκης) πραγµατο-
ποιούνται υπό τον γενικό τίτλο 
«Το Λούβρο στη Θεσσαλονίκη».

Αποτελούν το αντίδωρο του 
γαλλικού µουσείου για τη µε-
γάλη έκθεση «Στο Βασίλειο του 
Μεγάλου Αλεξάνδρου: η Αρχαία 
Μακεδονία», που παρουσιά-
στηκε από τον Οκτώβριο 2011 
ως τον Ιανουάριο 2012 στο 

Λούβρο µε εκθέµατα από συλ-
λογές Εφορειών Αρχαιοτήτων 
και µουσεία της Μακεδονίας. 
Τα εγκαίνια των εκθέσεων θα 
πραγµατοποιηθούν το τριήµερο 
από τις 12 ως τις 14 Οκτωβρί-
ου, παρουσία του διευθυντή του 
Λούβρου Henri Loyrette. 

Σε δύο από τις εκθέσεις, συ-
µπεριλαµβάνονται αρχαιότητες. 
Η πρώτη έχει τίτλο «Η Λειψανο-
θήκη του Αληθούς Σταυρού» και 
θα παρουσιαστεί στο Μουσείο 
Βυζαντινού Πολιτισµού από τις 
12 Οκτωβρίου 2012 ως τις 17 
Ιανουαρίου 2013.  

Η δεύτερη θα παρουσιαστεί 
στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσ-
σαλονίκης και έχει τίτλο «Από 
τον Πλάτωνα έως τον Βολταίρο 
και τον Κοραή. Η Αρχαία Ελλη-
νική Φιλοσοφία και ο ∆ιαφωτι-
σµός». Θα έχει την ίδια διάρκεια 
µε την προηγούµενη, δηλαδή 
ως τις 17 Ιανουαρίου 2013, 
ωστόσο η έκθεση µε τα ελληνικά 
µόνο έργα θα συνεχιστεί ως τις 
15 Μαΐου 2013. Οι υπόλοιπες 

εκθέσεις που θα ξεκινήσουν τον 
Οκτώβριο µε εκθέµατα από το 
Λούβρο είναι οι εξής:

«Ευρώπη και Ελληνικοί Μύ-
θοι: 16ος-19ος αιώνας» στο 
Τελλόγλειο Ίδρυµα Τεχνών. Η 
πρόσληψη των αρχαιοελληνι-
κών µύθων από τους δυτικούς 
παρουσιάζεται µέσα από 81 έργα 
µεγάλων δηµιουργών, όπως ο 
Ραφαήλ, ο Ρούµπενς και ο Ρέ-
µπραντ. «Το Μουσείο µέσα στο 
Μουσείο» στο Κρατικό Μουσείο 
Σύγχρονης Τέχνης. ∆ύο φωτο-
γράφοι, ο Ιταλός Mimmo Jodice 
και ο Γάλλος Jean Christophe 
Ballot παρουσιάζουν ασπρό-
µαυρες φωτογραφίες από την 
πορεία της 10ετούς ανακαίνι-
σης του Λούβρου. Nan Goldin 
«Scopophilia» στο Μακεδονικό 
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. 
Φωτογραφίες έξι γλυπτών και 
πινάκων από τη συλλογή του 
Λούβρου, που τράβηξε η καλ-
λιτέχνις Ναν Γκόλντιν, «συνο-
µιλούν» µε έργα της από τη Νέα 
Υόρκη της δεκαετίας του ‘70.

H ιδέα της ήρθε σε ένα αε-
ροπλάνο, όπως η ιδέα 
του «Χάρι Πότερ» της είχε 

έρθει σε ένα τρένο. «Αν είναι 
καλή», λέει, «το καταλαβαίνεις 
αµέσως από την ξαφνική έκκρι-
ση αδρεναλίνης!» Ετσι γεννήθη-
κε το «The casual vacancy» που 
ήδη συζητιέται στους πολιτικούς 
κύκλους. Η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ το-
ποθετεί τη δράση του πρώτου της 
µυθιστορήµατος για ενηλίκους σε 
µια φανταστική αλλά χαρακτηρι-
στική µεσοαστική επαρχιακή πο-
λίχνη της Βρετανίας, στο ειδυλλι-
ακό Πάγκφορντ, που δείχνει όλα 
του τα κρυµµένα δόντια όταν πε-
θαίνει ξαφνικά ο σύµβουλος της 
ενορίας. Αυτή η θέση µεταξύ των 
φορέων της εξουσίας στη µικρή 
πόλη, που από τύχη έµεινε κενή, 
γίνεται η αφορµή για να αποκα-

λυφθούν οι ταξικές έριδες που 
ταλανίζουν το Πάγκφορντ. Αλλά 
κατ’ επέκταση και την εθνική πο-
λιτική της Βρετανίας. 

Επειτα από επτά «Χάρι Πό-
τερ», το καινούργιο της έργο εί-

ναι µια έξυπνη κωµωδία η οποία 
λειτουργεί ως παραβολή για να 
καυτηριάσει την απόσταση που 
συντηρεί η «ανώτερη» τάξη απέ-
ναντι στις «κατώτερες». Η συγ-
γραφέας σατιρίζει µάλιστα ευθέ-
ως τις ελίτ «που νοµίζουν πως 
γνωρίζουν τι είναι καλύτερο για 
όλους τους άλλους». 

«Είµαστε µια κοινωνία απί-
στευτα σνοµπ, κι αυτό το γεγονός 
είναι φλέβα χρυσού για έναν συγ-
γραφέα», σχολιάζει η Ρόουλινγκ. 
Για το νέο της µυθιστόρηµα είπε 
πως η επιτυχία του Χάρι Πότερ 
της έδειξε ότι δεν έχει τίποτα να 
αποδείξει και ότι θα έπρεπε να 
γράφει πράγµατα που αγαπά.

Το βιβλίο έχει χαρακτηριστεί 
το εκδοτικό φαινόµενο της χρο-
νιάς κι έφτασε χθες στα ράφια 
των βιβλιοπωλείων. 

Από τον «Χάρι Πότερ» στην πάλη των τάξεων
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