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Το ασπρόµαυρο «βλέµµα» του Θοδωρή Τζαλαβρά

Nicosia in Dark and White…

ΤΟΥ ΜΙΧΑΛΗ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ

Η Λευκωσία κοντά στην Πράσινη Γραµµή
φαντάζει βουβή και απρόσωπη. Το βίαιο
πέρασµα της ιστορίας άφησε, θαρρείς,

παντού, την αλλόκοτη διαύγεια του ανεπανόρθω-
του. Καταστραµµένα κτίσµατα, ξεφλουδισµένοι
σοβάδες, επίφοβες, χορταριασµένες επικράτειες,

ξεθωριασµένα γκράφιτι, σαν
αποκηρυγµένα αποµνηµονεύ-
µατα στους τοίχους. Μια σκο-
τεινή πλευρά, στο απειλητικό
µισόφως, πέρα από τους αµή-
χανους συνωστισµούς των
βηµατισµών µας. Αυτό το
τοπίο κέντρισε τον Θοδωρή
Τζαλαβρά. Το Nicosia in Dark
& White δεν είναι απλώς µια
περαστική επίσκεψη. Είναι
µια προσήλωση της µνήµης,
µέσα από τις κερµατισµένες

εικόνες του παρόντος, σ' αυτό που επέρχεται ως η
αποκατεστηµένη ευγένεια µιας ζωντανής οµιλίας
των πραγµάτων. Το νόηµα της εγκατάλειψης δεν
θα είναι πια ο θάνατος, η συντριµµένη φυγή, η
ανήµπορη καρτερία. Είναι η αναζήτηση µιας
απροσδιόριστης διαύγειας, που αχνοφέγγει στο
ζοφερό ανάβλυσµα των πραγµάτων, για να µας
µεταφέρει, σαν ένα ανέλπιστο φωτεινό οδόσηµο
σε σκοτεινό δρόµο, στην αθέατη πλευρά του ιδίου
µας του εαυτού.
«Θα πέρναγα από αυτά τα µέρη για να πάω
κάπου», λέει, «και σκεφτόµουνα ότι θα µπο-
ρούσαν να κάνουν ένα καλό φωτογραφικό
project»... «Κάθε φορά που τα προσπέρναγα,
µου προκαλούσανε πάντα ένα περίεργο, ανήσυ-
χο αίσθηµα…». Ο Τζαλαβράς µορφοποιεί το
περίεργο αυτό του αίσθηµα, και µαζί του την
ουσία των πολυάριθµων εγκαταλειµµένων κτι-
ρίων της παλιάς πόλης. Πρόκειται για µια συλ-

λογή από εικόνες προσεκτικά «επιλεγµένες»
και τυπωµένες µε την ίδια προσοχή. Μεγάλες
σε µέγεθος (40 επί 50 εκ.), µαυρόασπρες, οι
φωτογραφίες, που θα βρίσκονται στη Φωτοδό
αυτόν το µήνα, είναι αποτέλεσµα πολύωρης και
επίπονης δουλειάς του φωτογράφου, ο οποίος
προσεγγίζει το εγχείρηµά του σχολαστικά, τόσο
στη λήψη όσο και στο τύπωµα των εικόνων του.
Ο Τζαλαβράς, που γεννήθηκε και µεγάλωσε

στην Αθήνα και ζει στη Λευκωσία τα τελευταία
τέσσερα χρόνια, πέρασε αµέτρητες ώρες περ-
πατώντας την παλιά Λευκωσία, τρυπώνοντας
σε ετοιµόρροπες οικοδοµές  και περιµένοντας
το σωστό φως για την υλοποίηση του φωτογρα-
φικού του έργου. 

∏ ¤ÎıÂÛË
Η έκθεση θα βρίσκεται στη Φωτοδό, Αθη-

νών 1, στην παλιά Λευκωσία (κοντά στην
Αρχιεπισκοπή) από τις 14 µέχρι τις 29 Μαρ-
τίου. Τα εγκαίνια θα τελέσει ο δηµοσιογρά-
φος Λάζαρος Μαύρος στις 14 Μαρτίου, στις
7.30 µ.µ. Ώρες καθηµερινά: 10 πµ µε 1 µµ
και 6 µε 9 µµ. 

Περισσότερες πληροφορίες στο 99433824,
tzalavras@gmail.com και www.tzalavras.com

Μιαν αθέατη όψη της Λευκωσίας αποκαλύ-
πτει, σε µαύρο-άσπρο, ο Θοδωρής Τζαλαβράς,
στην έκθεση φωτογραφιών του που παρουσιά-
ζεται από τις 14-29 Μαρτίου 2007 στη Φωτοδό.

Η ΕΞΟΝΥΧΙΣΤΙΚΗ έρευνα της παλιάς πόλης
και η πολύωρη εξερεύνηση των παλιών κτι-
ρίων δίνουν στις φωτογραφίες του µια οικειό-
τητα που αλλιώς θα ήταν ανέφικτη. Οι εικόνες
του ξεθάβουν, µέσα από τα χαλάσµατα, µιαν
ανυποψίαστη οµορφιά, σαν την εξαγνισµένη
γενναιοδωρία µιας χειρονοµίας που πλήγωσε.
Η ξεφλουδισµένη µπογιά µετατρέπεται σε υφή
ενός τοπίου, που µοιάζει επακόλουθο κάποιας
µεγάλης καταστροφής. Στον αθέατο αυτό
κόσµο, δέντρα µεγαλώνουν και απλώνονται σε

αλλοτινά σαλόνια, καρέκλες περιµένουν το
γυρισµό ενοίκων που έχουν φύγει από καιρό,
και πάλαι ποτέ πολυσύχναστα µπαρ µετράνε τα
χρόνια µε τη σκόνη στον πάγκο και στα τραπέ-
ζια τους. Οι φωτογραφίες του Τζαλαβρά είναι
µια µατιά στα µέρη αυτά που παραµένουνε παγι-
δευµένα στο χρόνο, ενώ ο έξω κόσµος τα προ-
σπερνάει χωρίς δεύτερη σκέψη. Το παρασκή-
νιο µετατρέπεται σε προσκήνιο, µε κάθε ένα
από τα χειροποίητα τυπώµατα. Ο Τζαλαβράς
διάλεξε να τυπώσει µόνος του τις φωτογρα-

φίες αυτές, αντί να τις εγκαταλείψει στα χέρια
οποιουδήποτε άλλου. «Ειδικά στη µαυρόασπρη
φωτογραφία, όπως την αντιµετώπισα, η διαδι-
κασία της εκτύπωσης είναι εξίσου σηµαντική
µε τη διαδικασία της λήψης του αρνητικού,
δηλαδή δύο εκτυπωτές από το ίδιο αρνητικό
µπορούν να παραγάγουν εντελώς διαφορετι-
κές εικόνες» δηλώνει. Το αποτέλεσµα είναι µια
σειρά από εντυπωσιακά χειροποίητα τυπώµατα
αρχειακών προδιαγραφών, που θα µπορούν να
αγοραστούν και από την ιστοσελίδα του. 

Μια σκοτεινή πλευρά,
στο απειλητικό

µισόφως, πέρα από
τους αµήχανους

συνωστισµούς των
βηµατισµών µας   

Φωτογραφίες του Θοδωρή Τζαλαβρά που θα παρουσιαστούν
στην έκθεση της Φωτοδού.

ªÔÚÊ¤˜ ÂÓfi˜ ·ı¤·ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘

í6.000 - AMOIBH 
¤ÍÈ ¯ÈÏÈ¿�Â� Ï�ÚÂ�

∂ÓÔÈÎÈ¿úÂÙ·È ÔÏ� ÌÂÁ¿ÏÔ Á�ÓÈ·ÎÞ
Î·Ù¿ÛÙËÌ·. 300 Ù.Ì. ÈÛÞÁÂÈÔ - 110
Ù.Ì.  ùÞÁÂÈÔ - 200 Ù.Ì. �ÂÚ¿ÓÙÂ� ÌÂ
·�ÂÈÔ�¯· Î·ÏùÌÌ¤ÓË ¤ÚÁÔÏ· - ÔÏÈ-
ÎÞ ÂÌ�·�Þ 610 Ù.Ì., 3,70 Ì. ÂÛ�ÙÂÚÈ-
ÎÞ ��Ô�, �È·õ¤ÙÂÈ ¿�ÂÈ· ÂÛÙÈ·ÙÔÚ�Ôù
Î·È Î·ÊÂÙÂÚ�·�.
µÚ�ÛÎÂÙ·È ÛÂ ÚÔÓÔÌÈÔ�¯· ÂÚÈÔ¯�,
ÛÙËÓ Î·Ú�È¿ ÙË� ÙÔùÚÈÛÙÈÎ�� ÂÚÈÔ-
¯�� ∫. ¶¿ÊÔù, Â�Ó·È �È·õ¤ÛÈÌÔ ÁÈ·
¿ÌÂÛË ÂÓÔÈÎ�·ÛË Î·È ÚÔÛÊ¤ÚÔùÌÂ
·ÌÔÈ�� í6.000 ÛÂ ÎÙËÌ·ÙÔÌÂÛ�ÙÂ� �
¿ÏÏÔ �È·ÌÂÛÔÏ·�ËÙ�. ªÞÓÔ ÔÏ�
ÛÔ�·Ú¤� ÚÔÙ¿ÛÂÈ�. ∑ËÙÔ�ÌÂÓÔ
ÂÓÔ�ÎÈÔ í3.000,00 ÌËÓÈ·���.

¶ÏËÚÔÊÔÚ�Â� ÛÙÔ 
www.apolloniamanagement.com -

∆ËÏ.: 99342257

¶ø§∏�∏ 
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∆Ô ÎÔÈÓÞ ÏËÚÔÊÔÚÂ�Ù·È ÞÙÈ Ù· ·Î�ÓËÙ· ÌÂ
·Ú. ÂÁÁÚ·Ê�� 10876, 10877, 10878, 10879,
Ôù �Ú�ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ¯�ÚÈÞ ¶ÂÏ¤Ó�ÚÈ Ôù
ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÈÔ Î¿Ù� Î·È Ôù ·Ó�ÎÔùÓ
ÛÙÔ ¡ÂÎÙ¿ÚÈÔ ∫. ∫�ÓÛÙ·ÓÙ�ÓÔù Î·È ¿ÏÏÔù�,
õ· �ÏËõÔ�Ó ÛÙË �ËÌÔÚ·Û�· ÙËÓ ∫ùÚÈ·-
Î�, 18 ª·ÚÙ�Ôù 2007, Ë ÒÚ· 10.00 .Ì. 
∏ �ËÌÔÚ·Û�· õ· Á�ÓÂÈ ÛÂ Î·ÊÂÓÂ�Ô ÙÔù
¯�ÚÈÔ� ¶ÂÏ¤Ó�ÚÈ.

¶∂�π°�∞º∏ ∫∆∏ª∞∆√�
∂·Ú¯�·: §ÂÌÂÛÞ� 
Ã�ÚÈÞ: ¶ÂÏ¤Ó�ÚÈ
∞Ú. ∂ÁÁÚ·Ê��: 10876, 10877, 10878, 
10879
º�ÏÏÔ/�¯¤�ÈÔ: 47/32, 47/32, 47/32, 47/32
∆ÂÌ¿¯ÈÔ: 65, 66, 67, 68
∂��Ô� ·ÎÈÓ�ÙÔù: Ã�Ú¿ÊÈ, Ã�Ú¿ÊÈ, Ã�Ú¿ÊÈ, 
Ã�Ú¿ÊÈ
�ÎÙ·ÛË: 1020 Ù.Ì., 7050 Ù.Ì., 
6230 Ù.Ì., 82 Ù.Ì.
ªÂÚ��ÈÔ: ÞÏÔ, ÞÏÔ, ÞÏÔ, ÞÏÔ
¶ÂÚÈÛÛÞÙÂÚÂ� ÏÂÙÔÌ¤ÚÂÈÂ� Ê·�ÓÔÓÙ·È
ÛÙËÓ ·ÁÁÂÏ�· ÒÏËÛË�, Ù�Ô� ¡.70, Ôù
ÙÔÈ¯ÔÎÔÏÏ�õËÎÂ ÛÙÔ  ÈÔ ¿Ó�
Î·ÊÂÓÂ�Ô/¯�ÚÈÞ.
∞Ú º·Î: ¶∞∞ 31/01
(1) ∆Ô Î¿õÂ ¤Ó· ·Î�ÓËÙÔ �ÂÓ ÌÔÚÂ� Ó·
Î·Ù·ÎùÚ�õÂ� ¤Ú·Ó ÙÔù ÂÓÞ� (1) ÚÔÛÒ-
Ôù
(2) ∆Ô Î¿õÂ ¤Ó· ·Î�ÓËÙÔ �ÂÓ õ· ÂÁÁÚ·ÊÂ�
ÛÙ� ÞÓÔÌ· ÙÔù ÙÂÏÂùÙ·�Ôù ÏÂÈÔ�ÞÙË, ·Ó
�ÂÓ �ÈÂùõÂÙËõÂ� ÚÒÙ· ÙÔ õ¤Ì· ÏËÚ�Ì��
Ù�Ó ÎÂÊ·Ï·ÈÔù¯ÈÎÒÓ ÎÂÚ�ÒÓ.
(3) ∆Ô Î¿õÂ ¤Ó· ·Î�ÓËÙÔ �ÂÓ õ· Î·Ù·ÎùÚ�-
õÂ� ·Ó �ÂÓ ù¿ÚÍÂÈ ÚÔÛÊÔÚ¿ �ÛË � ù�ËÏÞ-
ÙÂÚË ÙÔù ÔÛÔ� Ù�Ó í900.00 ÁÈ· ÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ
65, í1890.00 ÁÈ· ÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ 66, í3330.00
ÁÈ· ÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ 67, í50.00 ÁÈ· ÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ 68.

∂Î�ÞõËÎÂ ·Þ ÙÔ ∂·Ú¯È·ÎÞ 
∫ÙËÌ·ÙÔÏÞÁÈÔ §ÂÌÂÛÔ�.


