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Η τÝχνη αοý ßρßαχειαι
Σε εχεßνη ιην ηερßεργη χαιÝα*στ ηευ üεν

ξÝρει αν ε|ναι Νοινωνικü ογα§ü. εμηαριχÜ

ηροßον, εσωιεριχη ανüγκη η ελπßσιικ0 0πω -

§αμÝνα. Η ιÝχν* ιεßγει χι curιι να αχαλαυβεß

ιειò ρυ§μοýò τι,ιò χοινωνßαò" Γßναι γρÜγορη.
εφημερη ß,}. αλλοτε μοιüζει ηιο ηολý με νιο-

κιμανιÝρ και Üλλ*τε §εßχνει μηερÝεμÝνη χαι

αιρηρημÝνη, Δýσχ*λα §ο θρειò ηια ζωγρÝφο

ιια αφιερþγει þρεò Ü !:Ýρεη για γα sηοδþgει

ενο 0λÝμμα οε Ýν0 πOρτρετ0 Σε ολα αυιο.

0εOοιο, ερχειαι να ηροοτεθεß και ο ρολοò
ιου cural*r. **υ ηλÝαν §ημιουργεß <Üαειò»

και εμηορικ0 ενδιαφερον ονολογα με ιιò
εηιλογÝò ιου Ιιο μεγαλα χενιρα ιηò ιÝχνηò

ο εαλλαÝχνηò σηανßωò ηια λεαουργεß μÝνοò
ιου. Προωθειιαι κοι ονογνωρßζειαι μÝοω
ýλλων ουστημÜιων

ΙιοθÝνεαιι üπμιουgγαÜ μÝαη οτηι αια-

ξßι ηò τþριò;

γßα ßOυò

οχÝψειò χ*ιια αυναιαθημαιÜ οτι:" ΕßγοιχÝτι

υαν ημερολογιο þ ψυχοθεραηειο. σχεφιOμαι

χοηοιεò φορÝò.¼μωò δεν σου χρυΒω ηωò

νιþθω ηιο κουρασμεγη χαι 0ηογθητευμÝνη,

Ποιο εßγυι το πιο σημανιηü ηρÜγμα ηου

Ýμοßεò σιην Καλþγ Τεχγþγ;

Πωò ιο να εßσαι εη*γγελμοιßοò χαι υηηρÝmò

τηò τÝχνηò θÝλει ακληρη και εηßμονη §ου-

λειý. Κοθημερινþ δουλεια οτο εργοοτηριο

χOιιρOφη γι0 ιη σχÝψη Να 0λεηειò. νο

ηοροχολουθεßò, ν0 «κλεΒειò» λýOειò 0η0

ιßλλουò καλ}.αÝχνεò χαινα δÝχεσηιιýαα τηγ

ε*ι§οχιμααßο Ü*ο και την ιηο§αχιμοσßα"

ΧεφÜλοιο χρßση, Τι Ýχισεò; Τι χÝρδισεò;

ßºαλλον οηü ιουò χομÝνουò νιþθω. . .

Κυρßωò χüνω την αιοιοδοξßο μου, Δεν ξÝρω

αν σιο μελλον θο φονεß ηωò χοη κερüιυο.

ολλο ημοò το ηορüν χÜνω ιο εργυαηριü

μου, φοý *δυναιþ να χελυqτ ιε ÝξοδÜ

ιgιg§g τγ§γχrαιßß} να αφιερþνι.* λòτÝρεò'
þρεòατη ζωγραφχÜ αν αυιη §εν μπορεß

fτην Αιθουοο ΤÝχνηò ΑOηνþν εγχοινια

\ òε,ο, η οιομικþ εκθεαη ιηò ζωγρüφου

/ ΞανθιπηηιΤααλιμη,οιηνοηοιαηο-

LρOυOιOζειOι μι0 0ειρ0 αη0 ηινOκεò 0ε

αφαιρετιχο ýφοò. gιrυòταgßτυζ αηειχεγß-

ζαντοι τοηιτ Η ζωγρýφοò. οιην ηροοηüθειο

ιηòνα ιαορρ*τιταει ανομεαο σro λευχü. σιο

γχρι χαι ι§ β§ß}βα, &εν ιιαραüßνεται αιην

οηεληιαß* ηò ανυηαρξßαò, Ανιýετò, αναδει

χγυει τ0 φωò μεOα οηü ιιò γριλιεò ανοζητο

τπγ εηαφη μεOα 0ηο ιο αμυüρü κοκχινε, ιο

φωιεινÜ κftρινο. ιο υηòινιχτιχÝ ροΒ Λfyo

μει0 ι0 εγχOινι0 μαò μιλησε γιο τεχνη κοι

λοmß! δαιμÜνια

Ιπý ηοý εμπιÝ:οαι;

::Ýι1Qιφλη ερþmαπ, . . Ηομßfu αηÜ,τα:ηÜγ&τ

Βιüξ οηο ιην οοΓιψο καιιο μßαοò. Αηü ιn
υtιν
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