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“...και σ’ αγαπώ παράφορα”: Απηχήσεις 
του εθνικού σε έργα πρώιμων 

σουρρεαλιστών στην Ελλάδα και στις 
χώρες του εγγύς Νότου

Κυριακή Φραντζή

Early Greek and Mesoamerican Surrealists: A Comparison: Th e following text 
owes its basic idea to a research seminar on the poet and painter Nikos Engonopou-
los that took place at the University of New South Wales, during which participants 
made the interesting objection that his art cannot be characterised as surrealistic 
because his painting perception of space is not related to that of his European col-
leagues. Th e text examines the artist’s unorthodox ethnocentric surrealism in gen-
eral. Using his poem “Bolivar” as a guide and the relationship between surrealism 
and the subject of the nation as wider theoretical frame, it detects parallel tendencies 
in the way early surrealism of the period 1920–1950 “was translated” in western 
countries near and far, mainly in Mesoamerica and Mediterranean countries. Th e 
text also comments on this extensive divergence, relating it to its socio-political and 
cultural context.

Eισαγωγή: σουρρεαλισμός και έθνος
Ο Ευρωπαϊκός σουρρεαλισμός, ως κίνημα απελευθέρωσης της τέχνης από τα 
δεσμά της σκέψης, ελάχιστα έχει ασχοληθεί με το θέμα του έθνους ή της εθνικής 
ταυτότητας, οι δε εκπρόσωποί του λόγω και της ενεργητικής αρχικά και κατόπιν 
αμφιθυμικής σχέσης τους με το κομμουνιστικό κίνημα υπήρξαν κατά κύριο λόγο 
διεθνιστές και κοσμοπολίτες. Όταν το 1934 η Γαλλική Αριστερά διαδήλωνε για 
το Γαλλοσοβιετικό Σύμφωνο Εθνικής Αμύνης, ο Μπρετόν καλούσε τους σουρρε-
αλιστές να ανατρέψουν τον πατριωτισμό, την πατριαρχία, το μιλιταρισμό και τη 
θρησκεία μέσα στην ίδια τη χώρα τους (LaCoss, 2002). Η ίδια η θεωρία του σουρ-
ρεαλισμού όπως διατυπώθηκε στο πρώτο μανιφέστο του όχι μόνο αποκλείει τον 
ασφυκτικό περιορισμό της σκέψης σε ιδεολογίες, αλλά εμφατικά δηλώνει “μέσο 
ολοκληρωτικής απελευθέρωσης του εαυτού και όλων όσων του μοιάζουν”. Είναι 
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“μια κραυγή του μυαλού που επιστρέφει στον εαυτό του αποφασισμένο να σπάσει 
τις αλυσίδες του ακόμα και με υλικά σφυριά” (Nadeau, 1989). 

Από την άλλη πλευρά, το σουρρεαλιστικό κίνημα από την εμφάνισή του είναι 
αναπόσπαστα συνδεδεμένο με την ψυχανάλυση, σύμφωνα με την οποία η μνήμη 
δεν είναι γραμμική, δεν ανακαλεί δηλαδή το γεγονός όπως συνέβη, αλλά το ορίζει 
εκ των υστέρων, τη στιγμή δηλαδή που το ανακαλεί. Σύμφωνα με τους σουρρε-
αλιστές επομένως, οι έννοιες του τόπου και του χρόνου είναι υποκειμενικές και 
υπόκεινται σε διαρκείς αλλαγές. Το ίδιο και η έννοια της παράδοσης. Παράλληλα 
οι σουρρεαλιστές εισήγαγαν έναν αντικανόνα στην ιστορία της τέχνης, παρουσί-
ασαν το κίνημά τους σα διϊστορικό, υποκειμενικό και ταυτόχρονα αντικειμενικό 
φαινόμενο (Strom, 1999), και αμφισβήτησαν την ως τότε ισχύουσα θεωρία της 
ιστορίας με τέτοιο τρόπο που δεν αφήνει πολλά περιθώρια σε θέματα εθνικής 
ταυτότητας να αναδειχτούν ως κύρια ή ολωσδιόλου αλήθεια.

Στη γειτονική ωστόσο περιφέρεια των δυτικών χωρών καλλιτέχνες και πνευ-
ματικοί άνθρωποι που στο έργο τους συνδιαλέγονται με το σουρρεαλιστικό 
κί νη μα το ενδύουν με εθνικά χαρακτηριστικά και αποτυπώνουν σε αυτό τους 
κοινω νικούς και πολιτικούς προβληματισμούς της χώρας τους και στοιχεία της 
εθνικής τους παράδοσης. Ο Νίκος Εγγονόπουλος είναι η πιο χαρακτηριστική 
για την Ελλάδα περίπτωση που όχι μόνο τοποθετεί συνειδητά το έργο του στο 
συνεχές ή αιφνίδιο μιας διαχρονικής ελληνικότητας, αλλά έχει και τεκμηριωμέ-
νη άποψη για το θέμα. Η ίδια τάση παρατηρείται και στις ισπανόφωνες χώρες, 
λιγότερο στην Ισπανία — π.χ. στα έργα του Salvador Dali — και εξίσου έντονα 
στο Μεξικό της Μεσοαμερικής, όπου εκπροσωπείται κυρίως από την ιδιότυπη 
σουρρεαλιστική τέχνη της Φρίντα Κάλο.

Ο σουρρεαλισμός στον Εγγύς Νότο: 
μια πρώτη απόπειρα σύγκρισης
Η νεοελληνική τέχνη σε διαρκή διάλογο με τα καλλιτεχνικά κέντρα του Μονά-
χου και στη συνέχεια του Παρισιού είχε αναπτύξει εθνικά χαρακτηριστικά πολύ 
έντονα τον δέκατο ένατο και με διάφορα διαλείμματα στην αρχή του εικοστού 
αιώνα. Ο Κωνσταντίνος Παρθένης για παράδειγμα εισήγαγε ιστορικά, θρησκευ-
τικά και μυθολογικά στοιχεία στη σύγχρονη ελληνική τέχνη του τέλους του δέκα-
του ένατου αιώνα, και η γενιά του ’30 στη ζωγραφική (Τσαρούχης, Μόραλης, 
Χατζηκυριάκος Γκίκας, Βασιλείου και Παπαλουκάς) συνδύασε γαλλικές επιδρά-
σεις από την ευρωπαϊκή τέχνη με την ελληνική παράδοση. Η γενιά του ’30 προώ-
θησε επίσης τον ίδιο ήπιο συνδυασμό μοντερνισμού και ελληνικότητας και στην 
ποίηση. Εγχείρημα απόλυτα κατανοητό σε μια χώρα που όντας ποικιλοτρόπως 
εξαρτημένη από τη Δύση, αγωνιζόταν να ορίσει το νεοελληνικό της πρόσωπο, 
διατηρώντας ταυτόχρονα επαφή με το πνεύμα των καιρών. Στο κατώφλι του 
Β΄ Παγκοσμίου πολέμου και υπό την έντονη ιδεολογική επιρροή των πολιτι-
κών κινημάτων του μεσοπολέμου, φαίνεται ότι οι Έλληνες σουρρεαλίζοντες και 
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σουρρεαλιστές κατάφεραν να επιτύχουν αυτό το κράμα εθνικής ταυτότητας και 
ευρωπαϊκής επίδρασης με τον πιο αμοιβαία εμπλουτιστικό τρόπο. Και παρά το 
γεγονός ότι εκείνη την εποχή στην Ελλάδα οι σουρρεαλιστές δεν υπήρξαν ανα-
γνωρισμένη (όπως π.χ. στη Γαλλία) αλλά λοιδορούμενη καλλιτεχνική πρωτοπο-
ρία, ο Εγγονόπουλος αποτελεί από την άποψη του θέματος που εξετάζεται εδώ 
την πιο ριζοσπαστική περίπτωση. Η επιρροή του στον ελληνικό χώρο, μετά από 
μια διακοπή δεκαετιών που περιλαμβάνει την μετεμφυλιακή εποχή και τη δικτα-
τορία, συνεχίζεται μέχρι σήμερα αμείωτη.

Την ίδια εποχή στην οποία αναφερόμαστε εδώ, στην άλλη πλευρά του Ατλα-
ντικού, στο Μεξικό της Μεσοαμερικής, πολύ κοντά στην αμερικανική μητρόπολη 
και αναδυόμενη νέα μεγάλη δύναμη, η Μεξικανική σχολή χρονολογεί τη λαμπερή 
της παρουσία στην παγκόσμια ζωγραφική ήδη δύο δεκαετίες. Είναι οι Μεξικα-
νοί τοιχογράφοι (muralists) με κύριους εκπρόσωπους τους Diego Rivera, Danid 
Alvaro Siqueiros και Jοse Clemente Orotzko, οι οποίοι στο πλαίσιο της πολιτι-
στικής αναγέννησης που ακολούθησε το μεξικανικό εμφύλιο πόλεμο με εντολή 
του Εθνικού Επαναστατικού Κόμματος ανέλαβαν να υλοποιήσουν μια νέα καλ-
λιτεχνική αντίληψη στους τοίχους των κυβερνητικών κτιρίων. Μια αντίληψη που 
επιδίωκε να ξεφύγει από τον ευρωπαιοκεντρικό προσανατολισμό και να αναδείξει 
τη μεξικανική παράδοση από την πρώιμη Μεσοαμερική ως την επανάσταση. Με 
οδηγό την παράδοση των Μεσοαμερικανών πρoγόνων τους Αζτέκων και Μάγιας, 
οι muralists φώτισαν τα δημόσια κτίρια με χρώμα και έκαναν πηγή έμπνευσής 
τους τον ιθαγενή πληθυσμό, τους Ινδιάνους και τους Αμερίδιους, δηλαδή τους 
καθημερινούς ανθρώπους του Μεξικού εν γένει. Δημιούργησαν έτσι, όπως έγραψε 
το 1933 ο Αμερικανός καλλιτέχνης George Biddle στον πρόεδρο Ρούσβελτ “τη 
μεγαλύτερη εθνική σχολή τοιχογραφίας από τον καιρό της Ιταλικής Αναγέννη-
σης” (Rochford, 1993:8). 

Οι Μεξικανοί τοιχογράφοι δεν ήταν αμιγώς σουρρεαλιστές, συνέδεσαν ωστόσο 
την αναζήτησή τους για εθνική ταυτότητα με τα πιο πρωτοποριακά καλλιτεχνι-
κά ρεύματα της εποχής τους. Μαζί τους και ξεχωριστά το έργο της Φρίντα Κάλο 
εστιασμένο σε προσωπικά παρά σε έκδηλα πολιτικά θέματα αποτελεί κεντρικό 
κομμάτι της Μεξικανικής αναγέννησης και υπήρξε εξίσου σημαντικό στην προώ-
θηση του μεξικανικού πολιτιστικού εθνισμού. Σε μια από τις τοιχογραφίες του με 
τον τίτλο “Εξέγερση” στο Υπουργείο Παιδείας της Πόλης του Μεξικού o Rivera 
την απεικονίζει με ένα πορτοκαλί πουκάμισο να μοιράζει όπλα σε ένα πλήθος επα-
ναστάτες χωρικούς με καφέ αμπέχονα — θεματολογία σχετική με τη Μεξικανική 
επανάσταση. Η ίδια ωστόσο, παρά την έκδηλη παρουσία στο έργο της θεμάτων 
από τον εγχώριο θρησκευτικό λαϊκό πολιτισμό, κράτησε την επαφή της με την 
Ευρωπαϊκή τέχνη και μια ιδιότυπη σχέση με το σουρρεαλισμό, η δε επιρροή της 
στην παγκόσμια τέχνη υπερβαίνοντας εκείνη των τοιχογράφων φίλων της, αντι-
προσώπευσε τις τελευταίες δεκαετίες του εικοστού αιώνα το μεταμοντέρνο και 
συνεχίζεται αμείωτη μέχρι σήμερα.
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Το εθνικό και το παγκόσμιο: διλήμματα, 
διχοτομίες και υπέρβαση
Στο ποίημά του “Μπολιβάρ” — και όχι μόνο — που κυκλοφόρησε χειρόγραφο 
το 1943 και διαβαζόταν σε αντιστασιακές ομάδες κατά τη διάρκεια της Γερμα-
νικής Κατοχής, ο Εγγονόπουλος φαίνεται ότι είχε συναίσθηση αυτής της λεπτής 
γραμμής που ενώνει τις μεσογειακές με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής, και όχι 
μόνο αυτές που στον τίτλο αυτού του κειμένου αναφέρονται ως χώρες του Εγγύς 
(ενν. στη Δύση) Νότου. Με ένα άλμα που συντελεί, είτε λόγω των συνθηκών 
λογοκρισίας υπό τις οποίες κυκλοφόρησε το ποίημα, είτε σουρρεαλιστική και 
συνειρμική αδεία, από το πιο ψηλό βουνό της Ύδρας απευθύνεται στο στρατηγό 
Σίμωνα — όπως τον λέει — Μπολιβάρ, ο οποίος στις αρχές του δέκατου ένατου 
αιώνα ηγήθηκε του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα της Λατινικής Αμερικής κατά 
των Ισπανών. Αναφέρει ότι τον πρωτοσυνάντησε στις ελληνικές γειτονιές της 
Κωνσταντινούπολης· αναρωτιέται μήπως είναι μια από τις μυριάδες μορφές του 
Κωνσταντίνου Παλαιολόγου· τον ονομάζει γιο και αδελφό των ηγετικών μορφών 
της ελληνικής επανάστασης· βάζει έναν αρχαιοελληνικό χορό να ψάλει έναν 
αρχαι οελληνικό ύμνο στην ελευθερία που ο Μπολιβάρ αντιπροσωπεύει, ο οποίος 
τον ακολουθεί τόσο στη εξύψωση όσο και στην πτώση του· τον παρακολου θεί 
μετά το θάνατό του να εξαφανίζεται πίσω από τα βουνά της Αττικής και της Πε-
λοποννήσου, και καταλήγει με την απόλυτα οικειοποιητική φράση “Μπολιβάρ, 
είσαι ωραίος σαν Έλληνας”: “Σαν μιλάς φοβεροί σεισμοί ρημάζουνε το παν / Από 
τις επιβλητικές ερημιές της Παταγονίας, μέχρι τα / πολύχρωμα νησιά, / Ηφαί  στεια 
ξεπετιούνται στο Περού και ξερνάνε στα / ουράνια την οργή τους / Σειούνται 
τα χώματα παντού και τρίζουν τα εικόνισμα- / τα στην Καστοριά, / Τη σιωπηλή 
πόλη κοντά στη λίμνη. / Μπολιβάρ, είσαι ωραίος σαν Έλληνας” (Εγγονόπουλος,  
1977:14).

Πρόκειται για “ένα ελληνικό ποίημα” στη διάρκεια του οποίου ο Μπολιβάρ 
αλλάζει πολλά πρόσωπα: γίνεται αίφνης ο ήλιος, ο φιλόσοφος Απολλώνιος, ο 
επαναστάτης Ροβεσπιέρος, ο Τουρκαλβανός Αλή πασάς, ο πρόδρομος του σουρ-
ρεαλισμού Λωτρεαμόν, ο παππούς του ποιητή, και εντέλει ο ποιητής ο ίδιος. Η 
φράση π.χ. “Στρατηγέ, τι ζητούσες στη Λάρισα συ ένας Υδραίος;” που εμφανί-
ζεται ξαφνικά στο τέλος του ποιήματος, η οποία σύμφωνα με τον Εγγονόπουλο 
αναφέρεται στον δικό του Υδραίο στρατηγό παππού που ανατίναξε τις μπαρου-
ταποθήκες της Λάρισας στη διάρκεια της ελληνικής επανάστασης, ερμηνεύεται 
ψυχαναλυτικά, αλλά και από τον ίδιο τον ποιητή, ως τέχνασμα. Στην πραγματι-
κότητα ο παππούς Εγγονόπουλος δεν ήταν ποτέ ούτε στρατηγός ούτε βομβιστής 
(Ιατρόπουλος, 1973). Ο ποιητής τον εφευρίσκει ως διάμεσο προτείνοντας με αυτό 
τον τρόπο κρυφίως τη συμβολή της δικής του υποκειμενικότητας στην οποιαδή-
ποτε επανάσταση. 

Πρόκειται για έναν καλλιτέχνη που στο ζωγραφικό έργο του συμπλέκονται 
οι θεματολογίες αρχαία ελληνική μυθολογία, βυζάντιο και επανάσταση, και κατά 

Frantzi, Kyriaki. 2007. “...και σ’ αγαπώ παράφορα”: Απηχήσεις του εθνικού σε έργα πρώιμων σουρρεαλιστών στην Ελλάδα και στις 
χώρες του εγγύς Νότου / Early Greek and Mesoamerican Surrealists: A Comparison. In E. Close, M. Tsianikas and G. Couvalis (eds.) 
"Greek Research in Australia: Proceedings of the Sixth Biennial International Conference of Greek Studies, Flinders University June 
2005", Flinders University Department of Languages - Modern Greek: Adelaide, 557-572.

Archived at Flinders University: dspace.flinders.edu.au



ΑΠΗΧΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΕ ΕΡΓΑ ΠΡΩΙΜΩΝ ΣΟΥΡΡΕΑΛΙΣΤΩΝ 

561

δεύτερο λόγο λαϊκή παράδοση και σύγχρονη Ελλάδα.1 Αν εξαιρέσουμε τα σπίτια, 
σκηνικά και κουστούμια που φιλοτέχνησε για το θέατρο, οι τίτλοι των καταγραμ-
μένων πινάκων του είναι χαρακτηριστικοί γι’ αυτή την κατάταξη. Στα μυθολογικά 
θέματα κυριαρχούν οι αρχετυπικές φιγούρες του πολύμορφου θεού Ερμή και του 
Οδυσσέα, αλλά και πλήθος άλλων από την αρχαία ελληνική μυθολογία και τη 
βυζαντινή και νεοελληνική παράδοση. Θέματα από την Ελληνική επανάσταση 
έχουν κεντρική θέση στο έργο του, θέματα από τη λαϊκή παράδοση καθώς και ένα 
έργο με απευθείας αναφορά στη σύγχρονη ελληνική ιστορία (Υπουργείο Πολιτι-
σμού και Επιστημών: 1983).

1 Αρχαιοελληνικά: Ο Ερμής εν αναμονή (1939), Ομηρικό με τον ήρωα (1938), Ποιητής και μούσα 
(1938), Δήλος (1939), Τοπίο του Πειραιώς με άγαλμα (1944), Η επιστροφή του Οδυσσέα (1947), 
Θησεύς και Μινώταυρος (1948), Πλούταρχος (1948), Ορφέας, Ερμής και Ευρυδίκη (1949), Διώνη 
(1949), Αργώ (1950), Ορφεύς (1951). Βυζαντινά: Αυτοπροσωπογραφία (1935), Πτωχοπρόδρομος 
(1935), Βηθσαβεέ (1948). Ελληνική επανάσταση: Λεπτομέρειες του μηχανισμού της εθνεγερσίας 
(1939), Ο ελευθερωτής (1939), Θησεύς και Μινώταυρος (1948), Σολωμός (1950), Μερκούριος Μπού-
ας (1951), Σκεντέρμπεης (1951), Ο όρκος των Φιλικών (1952). Λαϊκή παράδοση: Το παραμύθι του 
λιονταριού (1943–44), Ο Άι Γιώργης (1947), Η κυρά της θάλασσας. Σύγχρονη ελληνική ιστορία: 
Εμφύλιος πόλεμος (1949).

Οι δύο Ελλάδες στον εμφύλιο. 
Νίκος Εγγονόπουλος, Εμφύλιος πόλεμος, 1949.
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Παρόλα αυτά, στην τοπογραφία της πρώιμης ποίησης του Νίκου Εγγονόπου-
λου, η αγαπημένη του χώρα δεν είναι ούτε η Γαλλία του Καρτέσιου, ούτε η Ελλάδα, 
ούτε η Λατινική Αμερική. Παρά το γεγονός ότι αργότερα, σε εποχές που υπήρξε 
λιγότερο εκτοπισμένος και εμπαιζόμενος, θα διαβεβαιώσει ότι οι άγγελοι στον 
παράδεισο μιλούν ελληνικά, ο τόπος που ασκεί τη μεγαλύτερη γοητεία στην παι-
δική καρδιά του είναι — ποιος θα το πίστευε; — η Αλβανία, και πιο συγκεκριμένα 
το Ελμπασάν. Εκεί θα καταφύγει την επομένη του θανάτου του μεταμφιεσμένος σε 
γραμμόφωνο με χωνί που το σκεπάζει ένα πανί. “Και να που στεκόμαστε εμβρό-
ντητοι και καθηλωμένοι”, όπως θα έλεγε ο Ανδρέας Εμπειρίκος. Ars poetica ελλη-
νική θα ονομάσει ο Εγγονόπουλος σε μια συνέντευξή του στο Θανάση Νιάρχο το 
1976 την Αληπασιάδα του Τουρκαλβανού συγγραφέα Χατζή Σεχρέτ, της οποίας 
το εισαγωγικό θέμα παραφράζει ως εξής: “Με πιάνει η ζούρλια κι ο σεβντάς μία 
γραφή ν’ αρχίσω, και μου μαυρίζει ο ντουνιάς κι αράδα παλαβώνω” (Κεντρωτής, 
1999:80). Οι Αλβανοί, ο γυμνός Λακεδαιμόνιος τύραννος της Κυρήνης — και 
πάντα Έλλην — Αρκεσίλας, ο Γουλιέλμος Τζίτζης, η τραγική και σεμνή παρθέ-
να Πουλχερία, η κοιλιά της Ελεωνόρας δηλαδή η ιστορία του Βέλθανδρου και 
της Χρυσάντζας, οι μηροί της Ελεωνόρας δηλαδή ο Αγαμέμνων, μία χορεύουσα 
αθιγγανίδα του με τη μορφή του στρατηγού Θεόδωρου Κολοκοτρώνη και ο Jef 
το μεγάλο αυτόματον συνυπάρχουν στις ποιητικές μορφές του με τον ίδιο τρόπο 
που η ποιητική του γλώσσα υπερβαίνει το χάσμα δημοτικής και καθαρεύουσας 
για να συμπεριλάβει: αρχαία, λόγια και λαϊκά ελληνικά, αρβανιτοφραγκοτούρκικα 
που μιλιόντουσαν στα Βαλκάνια κατά τον αγώνα της ανεξαρτησίας καθώς και 
ξένες — γαλλικές, αγγλικές και ισπανικές — λέξεις και φράσεις μέσα στο ελληνικό 
κείμενο (Κουμπής, 1999), οι οποίες αποτελούν πλούσια πηγή για μια διακειμενι-
κή ανάγνωση της ποίησής του. Με τον ίδιο αιρετικό τρόπο συμβαίνει ο τόπος, ο 
χρόνος και η δράση και στις δυο μορφές της τέχνης του, οι οποίες κατά τα λεγό-
μενά του συνιστούν μία. Όπως στα όνειρα τρόποι και χαρακτηριστικά πολλών 
προσώπων συμπυκνώνονται σε ένα, έτσι και στο έργο του γεωγραφικοί χώροι, 
πολιτισμικές περίοδοι, ιστορικά και φαντασιακά πρόσωπα συμπυκνώνονται σε 
ένα (Αστρολάβος, 1999).

Αν τώρα μεταφερθούμε στην Αμερική έναν γεωγραφικό παράλληλο πιο κάτω, 
θα συναντήσουμε τους Μεξικανούς τοιχογράφους να επιχειρούν σε διαφορετικά 
αλλά και παρόμοια συμφραζόμενα τον ίδιο αισθητικό και θεματολογικό συγκρητι-
σμό στοιχείων. Μία από τις πρώιμες τοιχογραφικές προσπάθειες του Diego Rivera 
που καταγράφηκε στην αυλή του Υπουργείου Παιδείας της Πόλης του Μεξικού 
απεικόνιζε ένα χρωματικά εκτυφλωτικό χορό στο Τεχουαντέπεκ, την περιοχή των 
ιθαγενών Ινδιάνων. Λίγους μήνες αργότερα ο Siqueiros που μόλις είχε επιστρέ-
ψει από την Ευρώπη, σε μια απόπειρα να αποδώσει τα στοιχεία της αρχαίας θρη-
σκευτικής μεξικανικής παράδοσης, διακόσμησε τους τοίχους του Collego Chico με 
“Τα στοιχεία”, συμπυκνωμένα στη μορφή ενός φτερωτού Χριστιανού αγγέλου. 

Frantzi, Kyriaki. 2007. “...και σ’ αγαπώ παράφορα”: Απηχήσεις του εθνικού σε έργα πρώιμων σουρρεαλιστών στην Ελλάδα και στις 
χώρες του εγγύς Νότου / Early Greek and Mesoamerican Surrealists: A Comparison. In E. Close, M. Tsianikas and G. Couvalis (eds.) 
"Greek Research in Australia: Proceedings of the Sixth Biennial International Conference of Greek Studies, Flinders University June 
2005", Flinders University Department of Languages - Modern Greek: Adelaide, 557-572.

Archived at Flinders University: dspace.flinders.edu.au



ΑΠΗΧΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΕ ΕΡΓΑ ΠΡΩΙΜΩΝ ΣΟΥΡΡΕΑΛΙΣΤΩΝ 

563

Το αποτέλεσμα που αργότερα θα θυμίσει στο Rivera κάτι από “Συρολιβανέζο 
Μικελάντζελο” θα σχολιάσει αυτοκριτικά ο ίδιος ο Siqueiros ως απελπιστικό. 
“Ζω γράφισα τα στοιχεία”, θα πει, “φωτιά, γη, νερό κ.λπ., εμπνευσμένος από τη 
μορφή ενός αγγέλου, λίγο πολύ σε αποικιακό στυλ. Μπορείτε να φαντα στείτε το 
χάος — αλλά ήταν ένα χάος απόλυτα ταιριαστό σε ένα κόσμο όπου η δημόσια 
τέχνη, η τέχνη για τον καθένα είχε εξαφανιστεί” (Rochford, 1993:35). 

Είναι αυτού του είδους η χαοτική ανάμειξη διαφόρων πολιτισμικών επιρροών 
που δημιούργησε σύγχυση στους κριτικούς των τοιχογράφων. Οι συντηρητικοί 
π.χ. κατηγορούσαν τον Rivera ότι εγκατέλειψε την καθαρή τέχνη για χάρη του 
κοινωνικού σχολιασμού, ενώ οι δογματικοί αριστεροί κατήγγειλαν τον αντισταλι-
νισμό και την αστική του συμπάθεια για φολκλορικά θέματα. Ακόμα και σήμερα οι 
κριτικοί παραμένoυν στην περίπτωσή του διχασμένοι. Ορισμένοι τον χαρακτηρί-
ζουν “επικό μοντερνιστή” και άλλοι “Μεσογειακό κλασσικιστή”.2 Τηρουμένων των 
αναλογιών, μια ανάλογη ιδεολογική διαμάχη αναπτύχθηκε γύρω από τη γενιά του 
’30 στην Ελλάδα και διατηρείται όσον αφορά στον εθνικό προσανατολισμό του 
έργου του Εγγονόπουλου μέχρι σήμερα (Γιατρομανωλάκης, 1998, Βαγενάς, 2004).

Το κίνημα των τοιχογράφων, ένα κίνημα εκρηκτικά νεωτεριστικό που απαρτι-
ζόταν αποκλειστικά από άντρες ζωγράφους, επιζήτησε να δημιουργήσει μια συλ-
λογική συνείδηση, μια συμπαγή εθνική ταυτότητα και να απεικονίσει την ανάδυση 
μιας νέας κοινωνικής πραγματικότητας βασισμένης στις αρχές του πνευματικού 
εθνικισμού όπως διατυπώθηκε στη Μεσοαμερική από τον Κουβανό παιδαγωγό 
και φιλόσοφο Jose Vasconcelos. Κι εδώ έρχεται με τις αυτοπροσωπογραφίες της 
η συνταξιδιώτισσα στα 1938 των Τρότσκι και Μπρετόν, Φρίντα Κάλο, την οποία 
ο Μπρετόν θα χαρακτηρίσει αμέσως σουρρεαλίστρια. Πράγματι, σουρρεαλιστι-
κά στοιχεία όπως το παράδοξο, το αμφίσημο ή πολύσημο, το υποσυνείδητο και 
το ονειρικό φαίνεται να κυριαρχούν στα έργα της, αποδίδονται ωστόσο με ένα 
απόλυτα υποκειμενικό τρόπο που προκαλεί τις ως τότε κατασκευές του εγώ, του 
εαυτού και της Γυναίκας που κυριάρχησαν στη δυτική τέχνη από την εποχή του 
Διαφωτισμού και ύστερα (Andersen, 2002). Το πιο νεωτεριστικό στοιχείο της 
τέχνης της είναι η παρουσίαση θεμάτων όπως η εθνικότητα, το φύλο, η τάξη, η 
εθνότητα και η φυλή μέσα από τον έμμονο και επαναλαμβανόμενο αντικατοπτρι-
σμό του εαυτού της. Οι αυτοπροσωπογραφίες της εικονογραφούν ένα υποκειμε-
νικό σύμπαν που απαρτίζεται από το πρόσωπο και το ταλαιπωρημένο σώμα της, 
τα μαλλιά, τα κοσμήματα, τα ζώα και τα φουστάνια της, τα αντικείμενα και τους 
ανθρώπους που περιστοίχιζαν την καθημερινότητά της, τους άντρες που αγάπησε 
ή την αγάπησαν, τη γη του Μεξικού και την παράδοσή της, το θεμελιακό ζήτημα 
της ζωής και του θανάτου και περιθωριακά τις αριστερές ιδέες της.3

2 Robinson, William H., Diego Rivera: Art and Revolution, February 14 May 2, 1999, http://www. 
clevelandart.org/exhibit/rivera/curator.html

3 Παρουσιάζεται αίφνης: Στο λεωφορείο που καθόταν όταν συνέβη το ατύχημα (1929), την ώρα 
που γεννήθηκε (1933), Στο νοσοκομείο (1932), την ώρα μιας αποβολής αιμορραγούσα (1932), Στα 
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σύνορα του Μεξικού με τις ΗΠΑ (1932), Με κολιέ (1933), σα μάσκα, με πρόσωπα της οικογένειάς 
της, με τους γονείς, τη νονά και τους παππoύδες της (1937), το γιατρό (1951) και τη νοσοκόμα 
της, Με κούκλα (1937), να ανήκει σε ’κείνον που την κατέχει (1937), με το φουστάνι της να κρέ-
μεται εκεί (1933–1938), σε κορνίζα (1938), με μάσκα θανάτου, Με ακάνθινο κολιέ και χελιδόνι, με 
τα σκυλιά, τις μαϊμούδες (1938 και 1943) ή τους παπαγάλους της (1941), με το νερό και τι της 
έδωσε (1938), διπλή (Οι δυο Φρίντες, 1939), Με μαλλιά μπούκλες (1934), Με λιτά μαλλιά (1947), 
Με κομμένα μαλλιά (1940), Με πλεξίδα (1941), σαν Ινδιάνα ιθαγενής Τεχουάνα (1943), να ζητάει 
αεροπλάνα και να της δίνονται αχυρένια φτερά, σαν πληγωμένο ελάφι (1946) και ένα με τη γη στο 
πορτρέτο της Ρίζες (1943). Αλλά και αργότερα: Να σκέφτεται το θάνατο (1943), Σπασμένη κολόνα 
(1944), Χωρίς ελπίδα (1945), με την οικογένειά της (1950–1951), Ακόμα ζωντανή, Ακόμα ζωντανή, 
Σε αποσύνθεση, για να καταλήξει τη χρονιά του θανάτου της στον εκρηκτικό πίνακα: Ζήτω η ζωή 
(1954). Στη ζωγραφική της θα απεικονίσει επίσης τις χαρές και λύπες της πολυκύμαντης ερωτικής 
της σχέσης με το Diego Rivera: Λίγα μικρά τσιμπήματα (1935), Ο Diego στο μυαλό μου (1943), 
Diego και Φρίντα (4 έργα), Η αγάπη αγκαλιάζει το Σύμπαν, τη Γη (Μεξικό), εμένα, τον Diego και τον 
Κύριο Ξόλοτλ (1949). Οι αριστερές ιδέες που μοιραζόταν με το σύζυγό της πληροφορούν επίσης 
την τέχνη της: Αυτοπροσωπογραφία με τον Λεόν Τρότσκι (1937), Η Φρίντα και ο Στάλιν (1954), Ο 
Μαρξισμός θα χαρίσει υγεία στους άρρωστους (1954). 

Φρίντα Κάλο, Οι δυο Φρίντες, 1939.
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Στα έργα της υπάρχει ανάμειξη σύγχρονων ευρωπαϊκών και αποικιακών επιρ-
ροών, οι πρωταρχικές ωστόσο πηγές της τέχνης της ήταν η προκολομβιανή και 
λαϊκή τέχνη. Στις αυτοπροσωπογραφίες της φοράει τα μεξικανικά καθημερινά της 
φορέματα. Διακόσμησε το σπίτι της με μεξικανικά χειροτεχνήματα, και αντίθετα 
με τους συντρόφους της που ντύνονταν με την ευρωπαϊκή μόδα, εκείνη αν και 
κόρη Γερμανού μετανάστη, φορούσε συχνά ινδιάνικα σάλια και κοσμήματα. Αν 
και είχε γεννηθεί το 1907, έδινε σαν έτος γέννησής της το 1910, χρονολογία που 
ξεκίνησε η Μεξικάνικη επανάσταση. Όπως αναφέρει η βιογράφος της “Δε ζωγρά-
φισε παιάνες στο Μεξικό στα δημόσια κτίρια [...] Παρόλα αυτά, η τέχνη της, κατά 
ένα θαυμαστό τρόπο, δεν είναι ούτε τοπική, ούτε παρωχημένη. Είναι τόσο στενά 
και τόσο έντονα επικεντρωμένη στον εαυτό της που μιλάει σχεδόν σε όλους τους 
ανθρώπους” (Herrera, 2002).4 

Το υποκείμενο-γυναίκα και πάνω από όλα ο εαυτός της ήταν η αρχή και το 
τέλος της θεματολογίας της ζωγραφικής της Φρίντα Κάλο, ωστόσο η τέχνη της 
δεν ήταν ναρκισσιστική. Ο φαινομενικός ρεαλισμός των πορτρέτων της αναιρεί-
ται από το επίμονα επαναλαμβανόμενο θέμα τους και παραπέμπει σε έναν εαυτό 
που είναι και δεν είναι ποτέ ο ίδιος. Στο ημερολόγιό της μέλη σωμάτων και σώμα-
τα βαλμένα μέσα σε πλαίσια με τυχαίο τρόπο κάθε άλλο παρά μαρτυρούν μια 
συμπαγή και αδιάσειστη προσέγγιση της πραγματικότητας. Η πραγματικότητα 
της ήταν τόσο ρευστή ώστε μπορούσε να εξαφανίζει το μηχανιστικό διαχωρισμό 
του μέσα και έξω του σώματος, τόσο φυλετικά αμφισημική ώστε να διαλύει τα 
όρια ανάμεσα στο αρσενικό και θηλυκό μάλλον αιρετικά για τον τόπο και την 
εποχή της, τόσο συμπαντική ώστε να την συγχωνεύει με το φυσικό περιβάλλον, 
και τόσο αδιάφορη για τη συγκρότηση ταυτότητας ώστε να σκιαγραφεί τον εαυτό 
σαν κάτι μέσα στα πράγματα — αλλά και πέρα από τα πράγματα. Ο ακρωτηρια-
σμός της εξάλλου, μύηση και καθημερινή αναμέτρηση με το θάνατο, της επέτρεπε 
να βιώνει με αμείλικτη διαύγεια τον κόσμο γύρω της και ταυτόχρονα μαγικά να 
τον υπερβαίνει. “Πόδια, τι τα χρειάζομαι, αν έχω φτερά για να πετάξω”, σημειώνει 
τη χρονιά του θανάτου της το 1954, σε μια από τις σελίδες του ημερολογίου της 
(Fuentes, 1998). 

Με έναν παρόμοιο τρόπο, ίσως πιο προσεκτικό, με ένα ελεγχόμενο πάθος ή 
τρέλα — μην ξεχνάμε ότι ήταν άντρας — θα συμπεριλάβει και ο Νίκος Εγγονό-
πουλος στο έργο του και το εθνικό και το διεθνές, θα ασχοληθεί με το συμπαντι-
κό κυρίως σε θεωρητικό επίπεδο, ενώ το προσωπικό στοιχείο εμφανίζεται στην 
τέχνη του επεξεργασμένο και μεταμφιεσμένο. Θα λάβει μέρος στον έντονο διά-
λογο για τα εθνικά και με την ευρεία έννοια πολιτικά θέματα ενσωματώνοντάς τα 
στο έργο του με ολιστικό τρόπο. Θα ορίσει τον υπερρεαλισμό σαν αντιμετώπιση 
της ζωής με πάθος ως τις πιο ακραίες της μεταφυσικές προεκτάσεις. Όσο για 

4 Πρβ. τα λόγια του Εγγονόπουλου: “Τα χρόνια λέω μας διδάσκουν πως όσο μια τέχνη έχει τοπικό 
χαρακτήρα, τόσο και πιο παγκόσμιου ενδιαφέροντος είναι. Πως όσο είναι πιο προσωπική, τόσο 
πιο παγκόσμιου χαρακτήρα είναι.” (Κεντρωτής, 1999:15). 
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τον παράδοξο συνδυασμό στοιχείων παράδοσης και νεωτερικότητας στο έργο 
του (τι γυρεύει π.χ., ο Βελισάριος με τον Εμπειρίκο, ο Μπολιβάρ με τον Ανδρού-
τσο, ο Παρμενίδης με τους αρχιτέκτονες της Αγια-Σοφιάς, η βυζαντινή τέχνη 
με το σουρρεαλισμό), τον θεωρεί εναρμονισμένο “με τα ελληνικά ιδανικά, που 
επιβάλλουν ανανέωση, εξέλιξη, ζωή, αποφυγή κάθε ακαδημαϊκής προσήλωσης” 
(Κεντρωτής, 1999). “Η αντίληψη του χώρου του Βυζαντινού καλλιτέχνη και του 
υπερρεαλιστή δε διαφέρουν πολύ”, θα γράψει δικαιολογώντας την παραβατικό-
τητά του το 1945 ο Αλέξανδρος Ξύδης. “Ο ένας αγνοούσε την καθαρά λογική 
(γεωμετρική) οικοδόμηση του χώρου που ανακάλυψε η Αναγέννηση, ο άλλος την 
αρνήθηκε” (Ξύδης, 1976:154).

Από την άλλη πλευρά, η προσέγγισή του στα εθνικά θέματα είναι επίσης υπο-
κειμενική και αντιφατική, και απομακρύνεται από εκείνη της γενιάς και της τάξης 
του είτε στην προοδευτική, είτε στη συντηρητική της έκφραση. Εξυψώνει την 
αρχαιοελληνική παράδοση χωρίς να την εξιδανικεύει και ο πατριωτισμός του είναι 
υποκειμενικός, αμφίσημος και υπερβατικός εξίσου. Στον πρόλογο του “Μπολιβάρ”, 
δηλώνοντας την πρόθεσή του να τραγουδήσει παράλληλα για τον Λατινοαμερι-
κάνο αγωνιστή και τον Οδυσσέα Ανδρούτσο σημειώνει ότι δεν το επιχειρεί “για 
το ό,τι και οι δυο τους υπήρξαν για τις πατρίδες, τα έθνη και τα σύνολα / και άλλα 
τέτοια παρόμοια που δεν εμπνέουν. / [...] παρά γιατί σταθήκανε μες στους αιώνες 
και οι δυο τους μονάχοι πάντα κι ελεύθεροι, / μεγάλοι, γενναίοι και δυνατοί / [...] 
για ν’ αρματώσουνε καράβι, ν’ ανοιχτούν, να φύγουνε, όμοιοι με τραμ που / ξεκι-
νάει, άδειο κι ολόφωτο μεσ’ τη νυχτερινή γαλήνη των μπαχτσέδων με ένα / σκοπό 
του ταξιδιού: προς τ’ άστρα”.

Συμπεράσματα και ευρύτερη σύγκριση
Συνοψίζοντας τα χαρακτηριστικά αυτής της παράξενης συγγένειας του Εγγονό-
πουλου με τους Μεσοαμερικανούς σουρρεαλιστές, θα αναφερθούμε επιπρόσθετα 
στην αισθητική, πολιτισμική και κοινωνικοπολιτική πλευρά τους. 

Στις αισθητικές ομοιότητες θα πρέπει να συμπεριληφθούν η έλλειψη ή περι-
θωριακή χρήση της αφαίρεσης και ο τρόπος που προβάλλουν το χρώμα, το 
σώμα ή το πρόσωπο και τον άνθρωπο. Και ο μεν και οι δε μοιράζονται — όπως 
θα έλεγε ο Εγγονόπουλος — μια σπατάλη φύσεως και ηλίου γύρω τους που δεν 
τους επι   τρέπει να καταστήσουν τα θέματά τους αφηρημένα σύμβολα. Οι μορφές 
των Μεξικανών τοιχογράφων είναι καθημερινά ανθρώπινα σώματα, η Φρίντα 
Κάλο αλλεπάλληλα κρύβει και αποκαλύπτει το δικό της πρόσωπο. Οι μορφές 
του Εγγονόπουλου είναι αρχετυπικά γυμνά σώματα, στα οποία — δήλωση του 
ίδιου — μπορεί να τοποθετήσει κανείς το δικό του πρόσωπο. Και οι μεν και οι δε 
κυριαρχούν στο χώρο με μια παράξενη θεατρικότητα.

Μακροχρόνιοι αγώνες για ανεξαρτησία από ξένους κατακτητές ή τη δυτική 
αποικιοκρατία αποτυπώνονται επίσης στο έργο τους με παρόμοιο αλλά και δια-
φορετικό τρόπο, συνδέοντας την έννοια της συλλογικής και ατομικής ελευθερίας 
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με τα εθνικά θέματα. Και οι μεν και οι δε χρησιμοποίησαν τις άδειες που τους πα-
ρείχε ο σουρρεαλισμός για να τον ριζοσπαστικοποιήσουν προσθέτοντάς του την 
εθνική διάσταση. Στη λατινοαμερικανική εκδοχή τους δίνουν προβάδισμα στους 
Ινδιάνους αυτόχθονες που είναι διπλά αποικισμένοι, πρώτα μέσα στη χώρα τους 
από το κυρίαρχο και προσανατολισμένο στην Ευρώπη στοιχείο, και δεύτερο εξαρ-
τημένοι οικονομικά από τα βιομηχανοποιημένα έθνη της γης. Στην ελληνική τους 
εκδοχή, εκτός από τον εξωτερικό (Γερμανό ή Τούρκο), ο εχθρός, ο Άλλος, είναι 
περισσότερο εσωτερικευμένος και δυσδιάκριτος: είναι ο  Έλληνας και ο άλλος Έλ-
ληνας, ο δυτικός ορθολογιστής και ο χριστιανός ορθόδοξος, ο καθαρευουσιάνος 
και ο δημοτικιστής, ο αστός κι ο άλλος αστός, ο υπερρεαλιστής και ο άλλος υπερ-
ρεαλιστής (Φαλίδα, 2004). Υπαρκτές και κάποτε βασανιστικές διχοτομίες της νε-
οελληνικής πολιτικής σκέψης, συντιθέμενες και αντιτιθέμενες, βαλμένες ανάκατα 
μαζί αλλά και δογματικά χώρια.

Οι δύο Ισπανίες στον εμφύλιο. (Salvador Dali, Ισπανία, 1938).
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Τελειώνοντας και στο περιθώριο αυτής της παρουσίασης, αξίζει να επισημά-
νουμε ότι απηχήσεις του εθνικού στους σουρρεαλιστές της περιφέρειας δεν εντο-
πίζονται μόνο στη ζωγραφική αλλά και στη λογοτεχνία και στον κινηματογράφο, 
και δεν περιορίζονται στην Ελλάδα και στο Μεξικό. Ο Αλέξανδρος Ξύδης το 1938 
ανιχνεύει κοινά σημεία ανάμεσα στους Giorgio de Chirico, Salvador Dali, Joan 
Miro, Yves Tanguy και Rene Magritte αποδίδοντάς τα στη μεσογειακή και λατινική 
τους προέλευση. Η επίδραση του καθολικισμού από το μεσοπόλεμο ως το τέλος 
του εικοστού αιώνα συνεχίζεται αμείωτα και πολλαπλασιαστικά στα όψιμα έργα 
του Salvador Dali και κυριαρχεί στις ισπανικές και μεξικανικές ταινίες του Luis 
Bunuel. Στα πρώτα σαν αισθητικό εργαλείο υψηλής μεταφυσικής αναζήτησης, στις 
δεύτερες (Brown, 1996) σαν έκφραση μεσαιωνικής βίας και καταπίεσης που κατα-
τρέχει διαχρονικά τον ισπανόφωνο κόσμο.

Ένας εξαιρετικά έντονος διάλογος με την τοπική ή συλλογική εθνική παράδο-
ση αναπτύσσεται ανάμεσα σε καλλιτέχνες και συγγραφείς και σε άλλες χώρες της 
Λατινικής Αμερικής. Στη Γουατεμάλα o Minguel Angel Asturias χρησιμοποιώντας 
τεχνικές του ευρωπαϊκού σουρρεαλισμού αναδημιουργεί στοιχεία μύθων των 
Μάγιας και υποστηρίζει την άποψη ότι η χώρα του είναι από τη φύση της σουρ-
ρεαλιστική. Στην Κούβα ο Carpentier απορρίπτει το σουρρεαλισμό ως εκδήλωση 
της αποικιοκρατίας και του αντιπαραθέτει τον αυτόχθονα (λατινοαμερικανικό) 
μαγικό ρεαλισμό, ενώ ο επίσης Κουβανός κυβιστής και σουρρεαλιστής ζωγράφος 
Wilfredo Lam και ομότεχνοί του στα νησιά της Καραϊβικής Αϊτή και Μαρτινίκα 
θεωρούν το σουρρεαλισμό απελευθερωτικό και τη συγκρότηση ταυτότητας της 
Λατινικής Αμερικής διαπολιτισμική (transcultural) (Bermudez, 2004). 

Αλλά και πέρα από τη γεωγραφική περιοχή που εξετάζουμε εδώ, αναλύοντας 
το θέμα της αποαποικιοποίησης στην ποίηση, η συγκριτική λογοτεχνική έρευνα 
συνεξετάζει έργα των Tangor, Yeats, Senghor, Cesaire, and Neruda της περιόδου 
1914–1950 αναφέροντας ως κοινό παρονομαστή τους την ανάμεικτη χρήση της 
λαϊκής τέχνης, σουρρεαλιστικών στοιχείων και της μυθολογίας για τη δημιουργία 
ή επαναδημιουργία του μύθου του έθνους, με κύριο άξονα την αντίσταση στον 
ετεροκαθορισμό από την Ευρώπη (Mehta, 2004). Μια συγκριτική ανάλυση του 
ελληνικού και σερβικού σουρρεαλισμού διαπιστώνει επίσης έντονο εθνικό προσα-
νατολισμό που ενσωματώνει αρχαϊκά, τοπικά μυθολογικά, φολκλορικά, ιστορικά 
και θρησκευτικά στοιχεία (Budisavljevic-Oparnica, 1991).

 Ωστόσο η συγκριτική έρευνα χρειάζεται να επισημάνει και τις διαφορές. Η 
τέχνη των muralists αντλεί την τολμηρή έμπνευσή της από έναν ευρύτερο γεω-
πολιτικό χώρο και διατυπώνει ένα παναμερικανικό όραμα σε αντιδιαστολή με 
εκείνη των Ελλήνων σουρρεαλιστών που εστιάζεται στο χώρο των Βαλκανίων. 
Ταυτόχρονα χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη ρευστότητα στον τρόπο που αντι-
λαμβάνεται και αποτυπώνει τις μορφές, το χώρο και τα αντικείμενα. Ως προς την 
πολιτική διάσταση της τέχνης τους διχασμένοι εμφανίζονται οι πρώιμοι σουρρε-
αλιστές σε χώρες με συγκεντρωτικά καθεστώτα. Στις πρώην σοσιαλιστι  κές χώρες 
(Τσεχοσλοβακία και Ρουμανία) είτε αποποιούνται ηχηρά το εθνικό στοιχείο είτε 
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το υιοθετούν, και στις δυο περιπτώσεις για να διαφοροποιηθούν από το καθε-
στώς. Αν και η καθολική χριστιανική παράδοση προσεγγίζεται επαναστατικά 
και κριτικά σε έργα Ισπανών σουρρεαλιστών όπως των Salvador Dali και Luis 
Bunuel, δεν πρέπει να αποκρύπτεται παράλληλα το γεγονός ότι άλλοι σουρρεα-
λιστές στην Ισπανία φλέρταραν με τον φασιστικό εθνικισμό μετά την επιβολή της 
δικτατορίας του Φράνκο. Ως προς τη φυλετική διάσταση του σουρρεαλιστικού 
κινήματος ανοιχτό παραμένει το θέμα της αναπαράστασης του θηλυκού στα έργα 
των αντρών — κατά πλειοψηφία — σουρρεαλιστών κέντρου και της περιφέρειας. 
Αλλά η συνεξέταση όλων αυτών των πληροφοριών είναι θέμα μακροχρόνιας δια-
τριβής ή πιο εμπεριστατωμένης έρευνας.

Βιβλιογραφία

Αστρολάβος, 1999
 Nίκος Eγγονόπουλος, μυθολογία, Βυζάντιο, επανάσταση / κειμ. Μαρίνα Λαμπράκη-Πλάκα, 

Athens: Αστρολάβος.
Βαγενάς, 2004
 Νάσος Βαγενάς, Παράπλευρες κριτικές απώλειες (*Ως διά κριτικής μαγγανείας έχουμε 

την απαλλαγή του Εγγονόπουλου από την ασθένεια της ελληνικότητας), Athens: Το 
Βήμα, 22 Φεβρουαρίου.

Γιατρομανωλάκης, 1998 
 Γιώργος Γιατρομανωλάκης, “Φασισμός και λόγος”, Athens: Το Βήμα, 25 Ιανουαρίου. 
Εγγονόπουλος, 1977
 Νίκος Εγγονόπουλος, Ποιήματα, Τόμος Β́ , Athens: Ίκαρος Εκδοτική Εταιρία.
Εγγονόπουλος, 1993
 Νίκος Εγγονόπουλος, “...και σ’ αγαπώ παράφορα”, γράμματα στη Λένα, 1959–1967, Ath-

ens: Ίκαρος. 
Ιατρόπουλος, 1973
 Δημήτρης Ιατρόπουλος, Μπολιβάρ ο απελευθερωτής: Μια δοκιμή Αφιέρωμα στα 30 χρόνια 

του Νίκου Εγγονόπουλου, 1943–1973, Athens: Καστανιώτης.
Κεντρωτής, 1999
 Νίκος Εγγονόπουλος, Κεντρωτής Γ., Οι άγγελοι στον παράδεισο μιλούν ελληνικά. Συνε-

ντεύξεις, σχόλια και γνώμες, Athens: Ύψιλον/Βιβλία.
Κουμπής, 1999
 Αδαμάντιος Κουμπής, Πίνακας λέξεων των ποιημάτων του Νίκου Εγγονόπουλου, Ηρά-

κλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.

Frantzi, Kyriaki. 2007. “...και σ’ αγαπώ παράφορα”: Απηχήσεις του εθνικού σε έργα πρώιμων σουρρεαλιστών στην Ελλάδα και στις 
χώρες του εγγύς Νότου / Early Greek and Mesoamerican Surrealists: A Comparison. In E. Close, M. Tsianikas and G. Couvalis (eds.) 
"Greek Research in Australia: Proceedings of the Sixth Biennial International Conference of Greek Studies, Flinders University June 
2005", Flinders University Department of Languages - Modern Greek: Adelaide, 557-572.

Archived at Flinders University: dspace.flinders.edu.au



ΚΥΡΙΑΚΗ ΦΡΑΝΤΖΗ

570

Ξύδης, 1976
 “Εγγονόπουλος και Σουρρεαλισμός”: 149–161 στο Αλέξανδρος Ξύδης, Προτάσεις για την 

Ιστορία της Νεοελληνικής Τέχνης. Α. Διαμόρφωση και εξέλιξη, Athens: Ολκός.
Υπουργείο Πολιτισμού και Επιστημών, 1983
 Υπουργείο Πολιτισμού και Επιστημών, Νίκος Εγγονόπουλος, Athens: Εθνική Πινακοθήκη, 

Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου.
Φαλίδα, 2004
 Έφη Φαλίδα, “Τέσσερα χρόνια στη σκιά του Νίκου Εγγονόπουλου. Σαν χαμαιλέοντας”, 

Athens: Τα Νέα, 7 Φεβρουαρίου.
Andersen, 2002
 Corinne Elisabeth Andersen, Representing the Subject. An Interdisciplinary Study of 

Women’s Autobiography, Self portraiture, and Autoethnography in the Twentieth Century, 
PhD Th esis, University of Illinois at Ubana-Champain.

Bermudez, 2004
 Maria Clara Bernal Bermudez, Latin America beyond Lo Real Maravilloso: Lam, Surrealism 

and the Creolite Movement (Wifredo Lam, Alejo Carpentier, Fernando Ortiz, Martinique, 
Haiti, Cuba), PhD Τhesis, University of Essex, United Kingdom. 

Bernstein, 1998 
 Lisa Ellen Bernstein, Self –Οthering as a Strategy of Women’s Creative Expression in Litera-

ture and Art, ΜΑ, University of Maryland, College Park.
Boukalas, 2003 
  Pantelis Boukalas, Greek Poetry in the Late Twentieth Century. 
 http://genesis.ee.auth.gr/dimakis/Gramma//8/03.boukalas-abiW.html
Brown, 1995
 Jerome Albert Brown, Inheritors of the Black Legend: Francisco Goya and Luis Bunuel 

(Mexico, Spain), MA, Rice University.
Budisavljevic-Oparnica, 1990
 Maria Budisavljevic-Oparnica, Th e Archaic Roots of Balkan surrealism: A Study of Modern 

Serbian and Greek Poetry, PhD Th esis, University of Southern California.
Fuentes, 1998
 Carlos Fuentes, Diary of Frida Kahlo, New York: Harry N. Abrams.
Garfi nkle, 2003
 Deborah Helen Garfi nkle, Bridging East and West: Czech Surrealism’s Interwar Experiment, 

PhD, University of Texas at Austin.
Greeley, 1996
 Robin Adele Greeley, Surrealism and the Spanish Civil War: Politics and the Surrealist Imagi-

nation, PhD, University of California.
Herrera, 2002
 Hayden Herrera, Frida: A Biography of Frida Kahlo, USA: Perennial. 
Institut Français d’Athenes, 1987
 Νicos Engonopoulos. Huiles, Tempera et Livres.13–28 Novembre, Athens: Institut Français 

d’Athenes. 
LaCoss, 2001 
 Donald Wendell LaCoss, Th e Revolutionary Politics of Surrealism in Paris, 1934–1939 

(France), PhD Th esis, University of Michigan.

Frantzi, Kyriaki. 2007. “...και σ’ αγαπώ παράφορα”: Απηχήσεις του εθνικού σε έργα πρώιμων σουρρεαλιστών στην Ελλάδα και στις 
χώρες του εγγύς Νότου / Early Greek and Mesoamerican Surrealists: A Comparison. In E. Close, M. Tsianikas and G. Couvalis (eds.) 
"Greek Research in Australia: Proceedings of the Sixth Biennial International Conference of Greek Studies, Flinders University June 
2005", Flinders University Department of Languages - Modern Greek: Adelaide, 557-572.

Archived at Flinders University: dspace.flinders.edu.au



ΑΠΗΧΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΕ ΕΡΓΑ ΠΡΩΙΜΩΝ ΣΟΥΡΡΕΑΛΙΣΤΩΝ 

571

Mehta, 2004 
 Linn Cary Mehta, Poetry and Decolonization: Tagore, Yeats, Senghor, Cesaire, and Neruda, 

1914–1950 (Rabindranath Tagore, India, William Butler Yeats, Ireland, Leopold Sedar Seng-
hor, Senegal, Aime Cesaire, Martinique, Pablo Neruda, Chile), PhD Th esis, Columbia Univer-
sity.

Nadeau, 1989 
 Bureaus de Recherches Surrealists (Louis Aragon, Antonin Artaud, Jacques Baron, Joë Bous-

quet, J. -A. Boiff ard, Andre Breton, Jean Carrive, René Crevel, Robert Desnos, Paul Ιlaurd, 
Max Ernst, et al.), “Th e Declaration of January 27, 1924”. Ιn Maurice Nadeau, Th e History 
of Surrealism: 240–241, Cambridge: Belknap Press of Harvard University Press.

Rochford, 1993
 Desmond Rochford, Mexican Muralists: Orozco Rivera Siqueiros, London: Laurence King. 
Strom, 1999
 Kirsten Joann Strom, Making History: Surrealism and the Invention of a Political Culture 

(France), PhD Th esis, University of Iowa.

Έργα ζωγραφικής

Giorgio de Chirico
 Love song, 1915. Oil on canvas, 73x59.1 cm. Th e Museum of Modern Arts, New York, ΝΥ, 

USA.
 Hector and Andromache, 1917. Oil on canvas. Galleria Nazionale d’Arte Moderna, Rome, 

Italy.
 Th e Disquieting Muses, 1918. Oil on canvas. Private collection.
 Th e Prodigal Son, 1922. Oil on canvas. Museo d’Arte Contemporanea, Milan, Italy.
Diego Rivera 
 Creation, 1922–1923. Encaustic and Gold Leaf, Mexico City, Escuela Nacional Preparato-

ria, Anfi teatro Bolivar.
  Subterranean Forces, 1926. Fresco. Mexico City, Universidad Autonoma de Chapingo Cha-

pel, east Wall.
Joan Miró
 Siesta, 1925. Oil on canvas. Musée National d’Art Moderne, Centre Georges Pompidou, 

Paris, France. 
 Th e Bull Fight, 1945. Oil on canvas. Musée National d’Art Moderne, Centre Georges Pom-

pidou, Paris, France. 
Yves Tanguy
  Th e Ribbon of Extremes, 1932. Oil on canvas, 35x45 cm. Private collection. 
René Magritte 
  La condition humaine, 1933. Oil on canvas, 100x81 cm. Th e National Gallery of Art, 

Washington, DC, USA.
Salvador Dali
 Barcelonese Mannequin, 1927. Oil on canvas, 78¾x59́ .́ Private collection. New York.
 Spain, 1938. Museum Boymans van Beuningen, Rotterdam, Netherlands. 
 Th e Temptation of Saint Anthony, 1946. Οil on canvas. Musées Royaux des Beaux-Arts de 

Belgique, Brussels. 

Frantzi, Kyriaki. 2007. “...και σ’ αγαπώ παράφορα”: Απηχήσεις του εθνικού σε έργα πρώιμων σουρρεαλιστών στην Ελλάδα και στις 
χώρες του εγγύς Νότου / Early Greek and Mesoamerican Surrealists: A Comparison. In E. Close, M. Tsianikas and G. Couvalis (eds.) 
"Greek Research in Australia: Proceedings of the Sixth Biennial International Conference of Greek Studies, Flinders University June 
2005", Flinders University Department of Languages - Modern Greek: Adelaide, 557-572.

Archived at Flinders University: dspace.flinders.edu.au



ΚΥΡΙΑΚΗ ΦΡΑΝΤΖΗ

572

 Christ of Saint John of the Cross, 1951. Oil and canvas, 205x116 cm. Glasgow Art Gallery 
and Museum.

Κινηματογραφικά έργα
Luis Bunuel 
 Un Chien andalou (1928).
 L’ Age d’or (1930).
 Las Hurdes (1932).
 Viridiana (1961). 
 Th e Exterminating Angel (1962). 
 Simon of the Desert (1965).

Ηλεκτρονικές πηγές
http://www.engonopoulos.gr 
http://www.abcgallery.com
http:www.fb uch.com
http://www.diegorivera.com/index.php
http://www.fridakahlo.it/ 
http://www.nga.gov/cgi-bin/pimage?68966+0+0
http://www.halter.net/gallery/miro-tf.html
http://www.dali-gallery.com/html/galleries/painting01.html

Frantzi, Kyriaki. 2007. “...και σ’ αγαπώ παράφορα”: Απηχήσεις του εθνικού σε έργα πρώιμων σουρρεαλιστών στην Ελλάδα και στις 
χώρες του εγγύς Νότου / Early Greek and Mesoamerican Surrealists: A Comparison. In E. Close, M. Tsianikas and G. Couvalis (eds.) 
"Greek Research in Australia: Proceedings of the Sixth Biennial International Conference of Greek Studies, Flinders University June 
2005", Flinders University Department of Languages - Modern Greek: Adelaide, 557-572.

Archived at Flinders University: dspace.flinders.edu.au



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Europe ISO Coated FOGRA27)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 1
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Europe ISO Coated FOGRA27)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (FOGRA27)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f0062006500200050004400460020658768637b2654080020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031002089c4830330028fd9662f4e004e2a4e1395e84e3a56fe5f6251855bb94ea46362800c52365b9a7684002000490053004f0020680751c6300251734e8e521b5efa7b2654080020005000440046002f0058002d00310061002089c483037684002000500044004600206587686376848be67ec64fe1606fff0c8bf753c29605300a004100630072006f00620061007400207528623763075357300b300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef67b2654080020005000440046002f0058002d00310061003a00320030003000310020898f7bc430025f8c8005662f70ba57165f6251675bb94ea463db800c5c08958052365b9a76846a196e96300295dc65bc5efa7acb7b2654080020005000440046002f0058002d003100610020898f7bc476840020005000440046002065874ef676848a737d308cc78a0aff0c8acb53c395b1201c004100630072006f00620061007400204f7f7528800563075357201d300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c00200064006500720020006600f800720073007400200073006b0061006c00200073006500730020006900670065006e006e0065006d00200065006c006c0065007200200073006b0061006c0020006f0076006500720068006f006c006400650020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031002c00200065006e002000490053004f002d007300740061006e0064006100720064002000740069006c00200075006400760065006b0073006c0069006e00670020006100660020006700720061006600690073006b00200069006e00640068006f006c0064002e00200059006400650072006c006900670065007200650020006f0070006c00790073006e0069006e0067006500720020006f006d0020006f007000720065007400740065006c007300650020006100660020005000440046002f0058002d00310061002d006b006f006d00700061007400690062006c00650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000660069006e006400650072002000640075002000690020006200720075006700650072006800e5006e00640062006f00670065006e002000740069006c0020004100630072006f006200610074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200034002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002e0020005000440046002f0058002d003100610020006900730074002000650069006e0065002000490053004f002d004e006f0072006d0020006600fc0072002000640065006e002000410075007300740061007500730063006800200076006f006e0020006700720061006600690073006300680065006e00200049006e00680061006c00740065006e002e0020005700650069007400650072006500200049006e0066006f0072006d006100740069006f006e0065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d00310061002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002000660069006e00640065006e002000530069006500200069006d0020004100630072006f006200610074002d00480061006e00640062007500630068002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f00620065002000710075006500200073006500200064006500620065006e00200063006f006d00700072006f0062006100720020006f002000710075006500200064006500620065006e002000630075006d0070006c006900720020006c00610020006e006f0072006d0061002000490053004f0020005000440046002f0058002d00310061003a00320030003000310020007000610072006100200069006e00740065007200630061006d00620069006f00200064006500200063006f006e00740065006e00690064006f00200067007200e1006600690063006f002e002000500061007200610020006f006200740065006e006500720020006d00e1007300200069006e0066006f0072006d00610063006900f3006e00200073006f0062007200650020006c0061002000630072006500610063006900f3006e00200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00700061007400690062006c0065007300200063006f006e0020006c00610020006e006f0072006d00610020005000440046002f0058002d00310061002c00200063006f006e00730075006c007400650020006c006100200047007500ed0061002000640065006c0020007500730075006100720069006f0020006400650020004100630072006f006200610074002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000710075006900200064006f006900760065006e0074002000ea0074007200650020007600e9007200690066006900e900730020006f0075002000ea00740072006500200063006f006e0066006f0072006d00650073002000e00020006c00610020006e006f0072006d00650020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031002c00200075006e00650020006e006f0072006d0065002000490053004f00200064002700e9006300680061006e0067006500200064006500200063006f006e00740065006e00750020006700720061007000680069007100750065002e00200050006f0075007200200070006c007500730020006400650020006400e9007400610069006c007300200073007500720020006c006100200063007200e9006100740069006f006e00200064006500200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063006f006e0066006f0072006d00650073002000e00020006c00610020006e006f0072006d00650020005000440046002f0058002d00310061002c00200076006f006900720020006c00650020004700750069006400650020006400650020006c0027007500740069006c0069007300610074006500750072002000640027004100630072006f006200610074002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF che devono essere conformi o verificati in base a PDF/X-1a:2001, uno standard ISO per lo scambio di contenuto grafico. Per ulteriori informazioni sulla creazione di documenti PDF compatibili con PDF/X-1a, consultare la Guida dell'utente di Acrobat. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 4.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30b030e930d530a330c330af30b330f330c630f330c4306e590963db306b5bfe3059308b002000490053004f00206a196e96898f683c306e0020005000440046002f0058002d00310061003a00320030003000310020306b6e9662e03057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f830924f5c62103059308b305f3081306b4f7f75283057307e30593002005000440046002f0058002d0031006100206e9662e0306e00200050004400460020658766f84f5c6210306b306430443066306f3001004100630072006f006200610074002030e630fc30b630ac30a430c9309253c2716730573066304f30603055304430023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020c791c131d558b294002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb2940020d655c778c7740020d544c694d558ba700020adf8b798d53d0020cee8d150d2b8b97c0020ad50d658d558b2940020bc29bc95c5d00020b300d55c002000490053004f0020d45cc900c7780020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031c7580020addcaca9c5d00020b9dec544c57c0020d569b2c8b2e4002e0020005000440046002f0058002d003100610020d638d65800200050004400460020bb38c11c0020c791c131c5d00020b300d55c0020c790c138d55c0020c815bcf4b2940020004100630072006f0062006100740020c0acc6a90020c124ba85c11cb97c0020cc38c870d558c2edc2dcc624002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die moeten worden gecontroleerd of moeten voldoen aan PDF/X-1a:2001, een ISO-standaard voor het uitwisselen van grafische gegevens. Raadpleeg de gebruikershandleiding van Acrobat voor meer informatie over het maken van PDF-documenten die compatibel zijn met PDF/X-1a. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 4.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200073006b0061006c0020006b006f006e00740072006f006c006c0065007200650073002c00200065006c006c0065007200200073006f006d0020006d00e50020007600e6007200650020006b006f006d00700061007400690062006c00650020006d006500640020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031002c00200065006e002000490053004f002d007300740061006e006400610072006400200066006f007200200075007400760065006b0073006c0069006e00670020006100760020006700720061006600690073006b00200069006e006e0068006f006c0064002e00200048007600690073002000640075002000760069006c0020006800610020006d0065007200200069006e0066006f0072006d00610073006a006f006e0020006f006d002000680076006f007200640061006e0020006400750020006f007000700072006500740074006500720020005000440046002f0058002d00310061002d006b006f006d00700061007400690062006c00650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020007300650020006200720075006b00650072006800e5006e00640062006f006b0065006e00200066006f00720020004100630072006f006200610074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200063006100700061007a0065007300200064006500200073006500720065006d0020007600650072006900660069006300610064006f00730020006f0075002000710075006500200064006500760065006d00200065007300740061007200200065006d00200063006f006e0066006f0072006d0069006400610064006500200063006f006d0020006f0020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031002c00200075006d0020007000610064007200e3006f002000640061002000490053004f002000700061007200610020006f00200069006e007400650072006300e2006d00620069006f00200064006500200063006f006e0074006500fa0064006f00200067007200e1006600690063006f002e002000500061007200610020006f00620074006500720020006d00610069007300200069006e0066006f0072006d006100e700f50065007300200073006f00620072006500200063006f006d006f00200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00700061007400ed007600650069007300200063006f006d0020006f0020005000440046002f0058002d00310061002c00200063006f006e00730075006c007400650020006f0020004700750069006100200064006f002000750073007500e100720069006f00200064006f0020004100630072006f006200610074002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b00610020007400610072006b0069007300740065007400610061006e00200074006100690020006a006f006900640065006e0020007400e400790074007900790020006e006f00750064006100740074006100610020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031003a007400e400200065006c0069002000490053004f002d007300740061006e006400610072006400690061002000670072006100610066006900730065006e002000730069007300e4006c006c00f6006e00200073006900690072007400e4006d00690073007400e4002000760061007200740065006e002e0020004c0069007300e40074006900650074006f006a00610020005000440046002f0058002d00310061002d00790068007400650065006e0073006f00700069007600690065006e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074007400690065006e0020006c0075006f006d0069007300650073007400610020006f006e0020004100630072006f0062006100740069006e0020006b00e400790074007400f6006f0070007000610061007300730061002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200073006b00610020006b006f006e00740072006f006c006c006500720061007300200065006c006c0065007200200073006f006d0020006d00e50073007400650020006d006f0074007300760061007200610020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031002c00200065006e002000490053004f002d007300740061006e00640061007200640020006600f6007200200075007400620079007400650020006100760020006700720061006600690073006b007400200069006e006e0065006800e5006c006c002e00200020004d0065007200200069006e0066006f0072006d006100740069006f006e0020006f006d00200068007500720020006d0061006e00200073006b00610070006100720020005000440046002f0058002d00310061002d006b006f006d00700061007400690062006c00610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074002000660069006e006e00730020006900200061006e007600e4006e00640061007200680061006e00640062006f006b0065006e002000740069006c006c0020004100630072006f006200610074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e0074007300200074006800610074002000610072006500200074006f00200062006500200063006800650063006b006500640020006f00720020006d00750073007400200063006f006e0066006f0072006d00200074006f0020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031002c00200061006e002000490053004f0020007300740061006e006400610072006400200066006f00720020006700720061007000680069006300200063006f006e00740065006e0074002000650078006300680061006e00670065002e002000200046006f00720020006d006f0072006500200069006e0066006f0072006d006100740069006f006e0020006f006e0020006300720065006100740069006e00670020005000440046002f0058002d0031006100200063006f006d0070006c00690061006e0074002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002c00200070006c006500610073006500200072006500660065007200200074006f00200074006800650020004100630072006f00620061007400200055007300650072002000470075006900640065002e002000200043007200650061007400650064002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks true
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        8.503940
        8.503940
        8.503940
        8.503940
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /HighResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 8.858270
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


