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Γράφει ο Σάββας Λιµνατίτης

Μ
ύθος ή πραγµατικότητα. 
Που κρύβεται η αλήθεια; 
Κάπου ενδιάµεσα. Στον 
χώρο εν ολίγοις που τα 

όνειρα - ακόµη και οι εφιάλτες- συνα-
ντούν την πραγµατική διάσταση των 
πραγµάτων, ερωτεύονται και ως καρ-
πός της αναπάντεχης αυτής συνάντη-
σης αναδύεται µέσα από τους αφρούς 
των κυµµάτων η τέχνη. Ή καλλύτερα 
η Τέχνη µε το Τ κεφαλαίο, επιβλητι-
κή και ενθυλακωµένη, κρυµµένη πίσω 
από πέπλα µυστικά και αρωµατισµένα 
το ένα λεπτό, παιχνιδιάρικα χορο-
πηδώντας µπροστά στα µάτια σου το 
άλλο. ∆ελεαστική. Εµπαιγµού αναβί-
ωση και εµπαιγµού επαναπροσέγγιση.
Στην προκειµένη περίπτωση η Τέχνη 
του συµπαθέστατου και βαθιά σκεπτό-
µενου Γεώργιου Ραφτόπουλου. Του 
ελληνοαυστραλού καλλιτέχνη (η λέξη 
ζωγράφος πολύ στενή για να κυκλώσει 
τα πεδία στα οποία κινείται η πολυδιά-
στατη προσωπικότητα του) του οποίου 
η τελευταία δουλειά «Mythic Nation» 
-ή «Μυθικό Έθνος» στην ελληνική- φι-
γουράρει αυτές τις µέρες στην γκαλερί 
artereal στο Roselle. Ιδιαιτερα γνωστός 
στους αρτίστικους κύκλουςν τόσο της 
ηµεδαπής όσο και του εξωτερικού, η 
τελευταία του δουλειά βρίσκει τον καλ-
λιτέχνη πιο ώριµο από ποτέ, να ‘αγκα-
λιάζει’ έργα τα οποία κινούνται µακριά 
από τα συνήθη «ενδοφλεβικά» πλαίσια 
στα οποία µας έχει συνηθίσει ο Ραφτό-
πουλος. Εν ολίγοις, λάµπουν δια της 
απουσίας τους οι θυµωµένες, σκληρές 
πινελιές του χθες. Λείπουν επίσης οι 
εσωτερικές διαδροµές και τα ταξίδια 
που έχουν ως τελικό προορισµό τις 
ιδιωτικές σκέψεις του καλλιτέχνη.
Καλώς ορίσατε στον νέο κόσµο λοι-
πόν! ‘Ενας κόσµος στον οποίο οι αγώ-
νες και τα προβλήµατα του συνανθρώ-
που στέκονται στο κέντρο της σκηνής 
και µας καλούν να µοιραστούµε έστω 
και για λίγο τις ανησυχίες και φόβους 
τους. Ένας; κόσµος στον οποίο η συ-

µπόνοια επιβάλεται και η φροντίδα 
είναι δεδοµένη.
Η νέα αυτή επέµβαση στα καλλιτεχνι-
κά δρώµενα της χώρας, η κενή αυτη 
προσπάθεια να ταραχθούν έστω και 
γισ λίγο τα λιµνάζουσα νερά βρίσκει 
τον Ραφτόπουλο να χρησιµοποιεί πιο 
επικεντρωµένες «πιτσιλιές» χρωµάτων 
και αισθήσεων, πινελιές που σε πέρ-
νουν από το χέρι και σε οδηγούν σε 
ένα ταξίδι µε προορισµό την ψυχή του 
καλλιτέχνη, αποκαλείπτοντας αποκλει-
στικά για την δική σας τέρψη το αστα-
µάτητο κτύπηµα της καρδιάς του, µε 
την ουσία της οντότητας του - όχι µόνο 
ως καλλιτέχνη, αλλά περισσότερο ωα 
άνθρωπου (και µάλιστα υγιώς σκε-
πτόµενου)- να αναδικνύεται πίσω από 
κάθε πινελιά, πίσω από κάθε γραµµή 
και χρώµα, ρίχνοντας άπλετο φως σε 
όλα εκείνα που τον χαρακτηρίζουν , σε 

όλα εκείνα που τον κάνουν να συστρέ-
βεται στο κρεβάτι του τα βράδια όταν ο 
Μορφέας τον παίρνει στην αγκαλιά του 
και του διηγείται ιστορίες για... αγρί-
ους αλλά και ήµερους λύκους κρυµµέ-
νους πίσω από την προβειά αρνιού. 
Όλα εκείνα δηλαδή που τον κάνουν 
ανθρώπινο, έναν από εµάς, κάποιον 
που ζει ανάµεσα µας, που µοιράζετα 
τα όνειρα και τους φόβους µας. Που 
ζει και κινείται στους ίδιους εφιάλτες 
µε εµάς. Άνθρωπος και εκείνος. Κά-
ποιος που πονεί και κλαίει, αλλά την 
ίδια ώρα καταφέρνει να κρατήσει το 
βλέµµα επικεντρωµένο σε αυτά που 
πραγµατικά αξίζουν. Ότι δηλαδή µια 
καινούργια µέρα σύντοµα θα ανατεί-
λει. Η υπόσχεση για ένα καλύτερο κό-
σµο, ένα καλύτερο αύριο ποτέ να µην 
αποµακρύνεται από το πεδίο όρασης 
του. Ονειρευτείται λοιπόν. Ανοίξτε τις 

O ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΤΟ «MYTHIC NATION» ΣΤΟ ARTEREAL GALLERY TOY ROSELLE

Η «σκληρή»
πραγµατικότητα
του µύθου


