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Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Πάτρα Πολιτιστική Πρωτεύουσα 
της Ευρώπης 2006» φιλοξενούμε την έκθεση φωτογραφίας 
της Kανέλλας Τραγουστή με τίτλο «Παιδικές Στιγμές».
Είναι μια συλλογή φωτογραφιών με το φακό να εστιάζει σε 
παιδικές καθημερινές στιγμές και να αναδεικνύει την ανεμελιά 
και αθωότητα της παιδικής ψυχής με τρόπο τέτοιο που κάνει 
τον παρατηρητή να ξαναφέρνει στη μνήμη του εικόνες της 
δικής του παιδικής ηλικίας, τον κάνει να ονειροπολήσει προς 
στιγμήν και να ανατρέξει, με τη φαντασία του, πολύ πίσω 
στο παρελθόν πλημυρίζοντας με ξεχασμένα αισθήματα.
Οι φωτογραφίες εκτίθενται, όχι ως ντοκουμέντα, αλλά ως 
ένας άλλος τρόπος παρουσίασης της παιδικής ζωής.  
Η Κανέλλα Τραγουστή επιλέγει να ταυτίζεται με τα παιδιά που 
φωτογραφίζει διατηρώντας έτσι τη δυναμική της εικόνας. 
Μέσω των φωτογραφιών της λειτουργεί ως μεσολαβητής 
μεταξύ κάμερας και της στιγμιαίας κίνησης, του παιδιού 
– «πρωταγωνιστή» και φανερώνει τον τρόπο με τον οποίο 
αντιλαμβάνεται η ίδια τη φωτογραφία.  Με αυτόν τον τρόπο 
εκθέτει τις φευγαλέες στιγμές της παιδικής ηλικίας, που δεν 
θα ήταν αντιληπτές με γυμνό μάτι.

Ανδρέας Γ. Καράβολας Δήμαρχος Πατρέων

As part of the events during “Patras Cultural Capital of Europe 
2006” we host Kanella Tragousti’s photographic display with the 
theme “Moments of Childhood”.
It is a collection of photographs, where the lens focuses on 
everydays moments of children and shows the carefree life and 
innocence of the child’s soul, in a way that brings back to the 
spectators’ mind, memories of his own childhood.  It makes him 
dream and recollect through his imagination, his past, filling 
him with forgotten emotions.
The photos are displayed not as documents but rather as another 
way of presenting childhood.
Kanella Tragousti chooses to become one with the children she 
takes photos of, this way maintaining the power of the picture.
Through these photos she operates as an intermediary between 
the camera and the instant moment of the child-protagonist and 
she manages to show the way she grasps the actual moment.
This is how she shows the moments of childhood that would not 
be captured otherwise.

Αndreas Karavolas Mayor of Patras



Η εικόνα ενός παιδιού ελκύει την προσοχή μας σχεδόν πάντα. 
Είναι τυχαίο ότι ακόμα και στους πολέμους που μαίνονται 
ανά τον πλανήτη, οι εικόνες που μας αποτυπώνονται έχουν 
στην πλειονότητά τους πρωταγωνιστές τα παιδιά;  Το 
βλέμμα ενός παιδιού είναι καθρέφτης του περίγυρού του. 
Αφιλτράριστο και αμείλικτο σχόλιο της πραγματικότητας που 
το περιβάλλει.  Με αυτό μας φέρνει αντιμέτωπους η ματιά 
της Κανέλλας Τραγουστή.  Με τους πολίτες του αύριο, τους 
θεατές και πρωταγωνιστές του αύριο, που ήδη αποτυπώνεται 
στα βλέμματά τους.

Κ. Αλέξης Αλάτσης Καλλιτεχνικός Διευθυντής Πάτρα 2006 
Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης

The picture of a child always attracts our attention.  Is it a 
coincidence that even the pictures out of the several military 
conflicts on our planet that stick in our memory are those where 
children are protagonists?  The eyes of a child are like a mirror of 
its environment; an unfiltered and violent comment of the reality 
surrounding it.  This is what we are confronted with, through the 
work of Kanella Tragousti:  With these future citizens, spectators 
and protagonists of tomorrow, in a future already existing in 
their eyes.

K. Alexis Alatsis Artistic Director Patras 2006 European Capital 
of Culture
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Το παιδί δεν φοβάται το σκοτάδι.  Για το παιδί, το σκοτάδι 
είναι το ρούχο των θαυμάτων.  Απλώνει το χέρι με τη θεία 
σιγουριά πως αρκεί να βρει από κάπου να το πιάσει, από ‘να 
πέτο, απ’ το μανίκι ή το μπατζάκι, κι ύστερα να κάνει έτσι 
μια, και θα γεμίσει ο τόπος θαύματα γυμνά που θα τρέχουν 
να κρυφτούν με μάγουλα κατακόκκινα από την ντροπή.
Το παιδί, πάλι, δεν ντρέπεται για τη γύμνια του.  Είναι ένας 
πρωτόπλαστος που δεν έχει ακούσει ακόμα την παράλογη 
καταδίκη του.  Περιφέρεται ανέμελο στον κήπο, καθώς δεν 
έχει ακούσει ακόμα τίποτε για απαγορευμένους καρπούς. 
Υψώνει το χέρι του και πιάνει ό,τι φτάσει.  Κάποια στιγμή θα 
μπορέσει να σκαρφαλώσει στη μηλιά, κι από εκεί θα δει πως 
έξω από τον κήπο απλώνεται ένας κόσμος ανεξάντλητος, 
ένας κόσμος άσχημος, γυμνός και ανεξήγητος, κι ίσως γι’ 
αυτό ακριβώς απείρως πιο γοητευτικός.  Και τότε δε θα 
διστάσει στιγμή να δαγκώσει το εισιτήριό του για τη μεγάλη 
περιπέτεια...
Το παιδί λατρεύει το παιχνίδι.  Γοητεύεται, ας πούμε, 
αφάνταστα από την καμπύλη τροχιά της πέτρας που φεύγει 
από το χέρι του και ποιος ξέρει πού μπορεί να προσγειωθεί. 
Άλλες φορές ανοίγει κεφάλια κι άλλοτε αναγκάζει το νερό να 

ανοίξει διάλογο, στέλνοντας πίσω ολοστρόγγυλα κυματάκια-
μπάμπουσκες, που μέσα τους κρύβουν άλλα, μικρότερα, 
κύματα... Το παιδί αντιμετωπίζει το παιχνίδι με απόλυτη 
σοβαρότητα.  Λες και στην τροχιά της πέτρας ή στην ηχώ των 
μηδενικών που σχηματίζουν τα κύματα κρύβεται ούτε λίγο 
ούτε πολύ το ίδιο το νόημα της ζωής –πράγμα που ίσως δεν 
απέχει και πολύ απ’ την αλήθεια.
Το παιδί την αλήθεια δεν την έχει περί πολλού.  Καθώς δεν έχει 
ανοίξει ακόμα δοσοληψίες με παρελθόν και μέλλον, μοιάζει 
να μην την έχει ανάγκη.  Κάθε φορά που το παρόν εφορμά 
οργίλο εναντίον του, εκείνο κουρνιάζει στην αληθινά ζεστή 
αγκαλιά των ψεμάτων –και το κάνει χωρίς την παραμικρή 
τύψη.
Το παιδί δεν έχει τύψεις, γενικώς.  Γι’ αυτό το παιδί δεν 
φοβάται τη μοναξιά.  Για το παιδί, η μοναξιά είναι άπλα 
κι ελευθερία.  Διαθέτει περισσή ενέργεια, την απαιτούμενη 
περιέργεια και μια φαντασία τόσο γενναιόδωρη που μπορεί 
να κάνει το –πικρό για όλους τους άλλους- ποτήρι της 
μοναξιάς του να ξεχειλίσει από δώρα πλουσιοπάροχα. 
Το παιδί δεν τσιγκουνεύεται το γέλιο ή το κλάμα του.  Το παιδί 
δεν μετράει την έκπληξη ή την απογοήτευσή του.  Το παιδί 



ζει στον υπερθετικό βαθμό.  Γι’ αυτό το παιδί δεν ψιθυρίζει. 
Μπορεί να μασάει, ενίοτε, τα λόγια του, αλλά κυριολεκτικά και 
όχι από υστεροβουλία ή ιδιοτέλεια.  Το παιδί φωνάζει τα θέλω 
του, όχι για να ξορκίσει την απόγνωση, αλλά γιατί δεν ξέρει 
άλλο τρόπο.  Περιέργως, μάλιστα, επείγεται.  Οποιαδήποτε 
προσπάθεια να πειστεί πως έχει όλη τη ζωή μπροστά του 
θα πέσει, εννοείται, στο κενό.  Ακόμα κι όταν αναγκάζεται 
να παίξει το «όταν μεγαλώσω...», το κάνει μόνο και μόνο για 
να μη στεναχωρήσει τους μεγάλους που μεγάλωσαν και που 
του είναι αδύνατον να φανταστεί πως υπήρξαν κάποτε κι 
αυτοί παιδιά... Πολύ γρήγορα αφήνει κατά μέρος τις ανόητες 
προβολές για να ορμήξει στη λακκούβα με τα απόνερα της 
χτεσινής βροχής.
Το παιδί δεν φοβάται τη λάσπη.  Δεν διστάζει να κυλιστεί 
στον βούρκο.  Το παιδί αγνοεί την αξία της μεταφοράς.  Το 
παιδί κυριολεκτεί.  Έτσι, κάνει τη λάσπη ρούχο του, πολύτιμο 
λάφυρο μιας αναίμακτης μάχης που έχει πάντα μόνο νικητές. 
Καμιά ανάγκη δεν έχει από καμουφλάζ.  Κι αν καμιά φορά 
γίνεται αγκάθι τη μια και τριαντάφυλλο την άλλη, αυτό το 
κάνει για ν’ αποτίσει φόρο τιμής στη δόλια ομορφιά των 
λουλουδιών κι όχι για να ξεγελάσει.  Εξάλλου, το παιδί δεν 

αναγνωρίζει όρια και κανόνες, ώστε να τους υπονομεύσει 
με τερτίπια και καμώματα.  Τέτοιες στρατηγικές απαιτούν 
υπομονή που δεν διαθέτει.  Από επιμονή, πάντως, άλλο 
τίποτε...
Το παιδί δεν φοβάται το σώμα του.  Δεν το ανταγωνίζεται 
ούτε το τιμωρεί με δίαιτες, ας πούμε, και γυμναστικές, αν 
και συχνά πυκνά το πληγώνει –χωρίς πρόθεση όμως.  Το 
παιδί αποδέχεται το άτρωτο σώμα του με συγκρατημένη 
υπερηφάνεια.  Ευτυχώς, δεν γνωρίζει ακόμα –και του είναι 
αδύνατον να φανταστεί- πως θα ’ρθει ώρα, αργότερα, που 
θα προδοθεί απ’ αυτό το ίδιο σώμα, πιθανόν και με φρικτό 
τρόπο.
Το παιδί δεν φοβάται τη φωτιά.  Τουλάχιστον μέχρι να καεί 
–πάει να πει, μέχρι να πάψει να είναι παιδί, γιατί κι αυτό 
κάποτε αναπόφευκτα συμβαίνει.
Μέχρι τότε το παιδί δεν θα φοβάται το σκοτάδι.  Το σκοτάδι 
θα φοβάται το παιδί –γιατί το παιδί φέγγει, αυτόφωτο.

Νίκος Παναγιωτόπουλος



The child is not afraid of the dark.  Darkness, to the child, is the 
cloak of miracles.  He reaches out with divine certainty that he 
only needs to grab it somehow –no matter if it’s by the lapel or 
the sleeve- and then, it takes just a twist of the wrist before the 
room is filled with naked miracles, running to hide with their 
cheeks bright red in shame.
The child is not ashamed of his nakedness.  He hasn’t yet heard 
of the unreasonable conviction.  He rambles carefree in the 
garden, as he hasn’t heard anything about forbidden fruits.  He 
raises his hand and holds onto whatever he can reach.  It won’t 
be long before he will be able to climb the apple tree; from up 
there he will see that beyond the garden lies an endless world, 
an ugly world, naked and inexplicable, and just because of that, 
all the more enchanting.  And then he won’t hesitate a moment 
before he bites his way to the great adventure…… 
The child adores playing.  He is fascinated, for example, by the 
curving course of the stone which leaves his hand to land who 
knows where...  Some times it gashes other people’s heads; some 
other times it just compels the water to participate, sending 
back round waves –waves that look like babushkas, hiding more 
little waves within them.  The child faces the game with absolute 

seriousness.  You might think that in the course of the stone or 
in the echoing zeros of the recurring waves is hiding, more or 
less, the very meaning of life – which may not be too far off the 
truth. 
The child doesn’t think much of the truth.  As he hasn’t yet had 
dealings with the past or the future, he seems he can do without 
it.  Each time the present goes wrathfully after him, he shelters 
in the truly warm embrace of lies – and he does it without a 
shred of remorse. 
The child is in general without remorse.  That’s why the child 
is not afraid of solitude.  To the child, solitude is spaciousness 
and freedom.  He disposes of abundant energy, the requisite 
curiosity and such a generous imagination that he can easily 
make the cup of his solitude run over with precious gifts. 
The child is not stingy with his laughter or his weeping.  The child 
doesn’t weigh his amazement or his disillusionment.  The child 
lives in the superlative.  That ’s why the child doesn’t whisper.  
He may sometimes hum and haw, but only because he is a child 
and not because of selfish second thoughts.  The child cries out 
for what he wants, not to exorcize his despair but only because 
he doesn’t know otherwise.  Strangely enough, he is always in a 



hurry.  They may try hard to make him believe that his whole life 
lies in front of him, but they try in vain.  Sometimes he has to fill 
in the phrase “when I grow up…”, but he does it only for the sake 
of grown ups.  He doesn’t want to remind them that they have 
already grown up; besides, to the child, it seems like they have 
never been children, anyway… Soon enough he puts aside these 
foolish projections and dashes to the puddle that was formed by 
yesterday’s rain.   
The child is not afraid of the mud.  He doesn’t hesitate to roll in 
the mire.  The child ignores the merit of the metaphor.  The child 
speaks literally.  This way, he makes his muddy clothes precious 
booty of a bloodless battle, a battle you can only win and never 
loose.  He has no need for camouflage.  If he is as prickly as a 
rose, he does this to pay homage to the deceptive beauty of 
the flower and not in order to cheat.  Besides, the child doesn’t 
know anything about boundaries or rules, so he can’t use his 
gimmickry to sabotage them later on.  Such strategies demand 
patience, which he does not possess.  However, persistence is in 
abundance….. 
The child is not afraid of his body.  He does not compete neither 
does he punish it with diets, for instance, and gymnastics, even 

if he often deeply wounds it – he doesn’t do it intentionally.  
The child accepts his invulnerable body with restrained pride.  
Fortunately he is not yet aware – and it is impossible for him to 
imagine – that the time will come, later, when he will be betrayed 
by this body, probably in some awful way. 
The child is not afraid of fire.  At least until he receives burns. 
One could say, until he stops being a child, because even this 
will inevitably happen sometime. 
Until then the child will not be afraid of the dark.  The dark will 
fear the child – because the child glows from within.

Nikos Panajiotopoulos
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Moments of childhood.

In 1997, with my art exhibition at the astra gallery in Athens, I 
had elaborated a series of works in an effort to remember and 
recollect impressions of my own childhood.
Following Artaud, one could talk of “the unimaginable 
enlargements surrendering in the forest of my childhood 
imaginations”.
To me, childhood is a source of inspiration, since I was lucky 
enough to enjoy the insouciance of growing up and playing in a 
small country town.
Especially after my daughter’s birth I relived many scenes of 
these early moments of childhood.
I believe that nowadays children lack the generosity of “ampleness” 
as far as the unfolding of their dreams and imagination is 
concerned. 
This way of photographing them was a challenge in many aspects, 
a journey through which I had to reconsider the foundation of 
my own reality.
Through this new series of photographs I try to reveal the world 

of the children in the way I had experienced it.
I took these pictures, “prints” of my own infancy, not only in 
the romantic mood of a mere observer, but actively reliving the 
memory that had been preserved within me.
I completed this new series of works with the subjective eye of 
an adult which is necessary when approaching such a difficult 
subject as children.  In this way I discovered what childhood 
really is.

Childhood is time.  Children haven´t got a past.  However, they 
have got a plentiful present.  Free, curious, spontaneous, gifted 
with creative imagination they build a whole world of their own.

                                                                                                 
                                                                    Kanella Tragousti.



Παιδικές Στιγμές.

Το 1997 στην έκθεση ζωγραφικής που είχα κάνει στη γκαλερί 
“Άστρα”, είχα επεξεργαστεί μια σειρά έργων, προσπαθώντας 
να θυμηθώ και να ανασυνθέσω εντυπώσεις από τα παιδικά 
μου χρόνια.  Εντυπώσεις που, σύμφωνα με τον Αrtaud, 
πραγματεύονται εκείνες τις “αδιανόητες μεγεθύνσεις, 
παραδομένες στο δάσος των παιδικών αισθήσεων”.
Όπως για την πλειονότητα των ανθρώπων, έτσι και για 
εμένα η παιδική ηλικία είναι πηγή έμπνευσης καθότι είχα το 
προνόμιο να απολαύσω την ανεμελιά του παιχνιδιού σε μια 
επαρχιακή πόλη.
Με τη γέννηση της κόρης μου ιδιαίτερα, αναβίωσε για μένα 
μία σειρά σκηνών από εκείνες τις παιδικές στιγμές.
Θεωρώ ότι τα παιδιά σήμερα στερούνται αυτή τη γενναιοδωρία 
της “ευρυχωρίας”, όσον αφορά στο ξεδίπλωμα της παιδικής 
φαντασίας και ονειροπόλησης.
Η ιδέα να τα φωτογραφίσω ήταν μια πρόκληση σε διάφορα 
επίπεδα.  Ένα ταξίδι, στο οποίο έπρεπε να αναθεωρήσω τα 
θεμέλια της δικιάς μου πραγματικότητας. 

Θέλω, μέσω αυτών των φωτογραφιών, να αποκαλύψω τον 
κόσμο τους έτσι, όπως εγώ βιωματικά τον ένιωσα.
Τράβηξα αυτές τις εικόνες, εικόνες-αποτυπώματα της δικής 
μου παιδικής ηλικίας όχι μόνο με μια ρομαντική διάθεση ως 
θεατής, αλλά ενεργά ξαναζωντανεύοντας αυτό που η μνήμη 
είχε μέσα μου διατηρήσει.
Ολοκλήρωσα αυτήν τη σειρά με την υποκειμενική ματιά ενός 
ενήλικα, που είναι αναγκαία για την προσέγγιση ενός τόσο 
δύσκολου θέματος όπως είναι το παιδί και έτσι διέκρινα αυτό 
που λέμε παιδικότητα.

Παιδικότητα είναι πρωτογενής χρόνος.  Τα παιδιά δεν έχουν 
παρελθόν. 
Έχουν, όμως, πολύ παρόν.  Ελεύθερα, περίεργα, αυθόρμητα, 
με δημιουργική φαντασία, διανοίγουν έναν ολόκληρο κόσμο.

                                                                                                 
                                                               Κανέλλα Τραγουστή.
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H Κανέλλα Τραγουστή γεννήθηκε το 1959 στην Αμαλιάδα Ηλείας.
1976-1980 Γαλλική Φιλολογία στην Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών.
1980-1983 Σημειολογία ( Σχέση εικόνας και λόγου στη ζωγραφική, στη φωτογραφία και στον κινηματογράφο) , στην Ecole                    
Pratique des Hautes Etudes της Σορβόννης, στο Παρίσι. 
1983-1987 Εργάστηκε στην Αθήνα σε διάφορες τηλεοπτικές και κινηματογραφικές παραγωγές, ως μεταφράστρια, 
σεναριογράφος και φωτογράφος.
1985-1986 Μαθήματα ζωγραφικής με την Κατερίνα Μερτζάνη, στο ελεύθερο εργαστήριο του Δήμου Αθηναίων.
1990-1992 Μαθήματα χαρακτικής στο τμήμα του Jens Jensen, στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών του Βερολίνου (UdΚ).
Από το 1987 ζει και εργάζεται στο Βερολίνο.
Πραγματοποίησε αρκετές ατομικές εκθέσεις φωτογραφίας και ζωγραφικής στη Γερμανία και στην Ελλάδα.

Kanella Tragοusti was born in Amalias Greece, in 1959.
1976-1980 She studied philology at Athens University.
1980-1983 She studied semiology in Paris at the “ Ecole Pratique des Hautes Etudes“ of the Sorbonne University, (Diploma about 
the relation between text and image in photography, cinema and painting).
1983-1987 She worked in Athens for several TV and movie productions and films as translator, scriptwriter and freelance 
photographer.
1985-1986 She attended the painting workshop of Katherina Merzani at the „Ora“ gallery in Athens.
1990-1992 She attended the engraving course organised by Jens Jensen at the Academy of Art (UdK).
Κanella has lived in Berlin since 1987 where she works as a free artist.
Since then she has had several group and single exhibitions in Germany and Greece.
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Das Dunkel des
gelebten Augenblicks

Fotografien von Nelli Tragusti
Nikos Chilas
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hre Augen bleiben verschlossen ohne die Fähigkeit des Sehens zu
verlieren. Die Gesichter, die die Fotografin und Malerin Nelli Tragusti
mit der Kamera aufnimmt besitzen den »unsichtbaren Blick« wie sie

selber erzählt, »den Blick, der sich nach innen kehrt um zu verreisen und
um die persönliche Poesie, die in jeden von uns steckt zu entdecken«.

I
Jedes aufgenommene Gesicht ist eine Reise und ein Abenteuer da-
zu. In doppeltem Sinne für den Reisenden und den Betrachter der
Bilder. So »hell« sie auch sein mag - diese innere Strecke der Reisen-
den, desto düster bleibt die äußere Stimmung. Alles versinkt in Dun-
kelheit. Nur die Gesicher der Personen und ihre Hände tauchen her-
vor. Die Beleuchtung ist in eigenartiger Weise gesetzt: Der Betrachter
hat den Eindruck - wie in manchen Bilder Rembrandts,  daß sie von
einer inneren Lichtquelle beleuchtet werden, von den Strahlen des
»unsichtbaren Blicks«. 

Die Werke von Nelli Tragusti gehören, auch wenn diese Einordnung
unbewußt erfolgt, in die Kategorie der »nachforschenden Fotografie«.
Jene Fotografie die vor allem das Unsichtbare ablichtet. Es sind spe-
zielle Fotografien, die das einfangen, was der Philosoph Ernst Bloch
»das Dunkel des gelebten Augenblicks« nannte. Das heißt, die un-
zähligen Eindrücke, die in jeder Sekunde in das Unterbewußtsein
eindringen und deren Veständniss im Moment des Bewußtwerdens
nicht mal im Ansatz möglich ist. Für das Verständniss ist Zeit notwen-
dig. Schließlich, mit Hilfe der »Augen« des Verstandes ist unser Blick
offen und die Fotografie als fruchtbares Medium kann uns hilfreich
zur Seite stehen. Im Zentrum der Werke von Nelli Tragousti befindet
sich sicher nicht eine »reale« sondern eine traumhafte Wirklichkeit
und zwar nicht eine des Schlafes sondern eine des Wachseins. Aus
dieser Sicht fotografiert sie nicht Vergangenes, sondern viel mehr
Zukünftiges, ein Knäuel aus Intensionen, Erwartungen und Wünschen
- nicht die Geschichte, sondern persönliche Lebensläufe, die die Träu-
mer in ihrer Fantasie haben und von denen sie beeinflußt werden.
Auch mit verschlossenen Augen ist es möglich vieles zu sehen, - oder
zu fernen Sternen zu reisen. Die abgelichteten Gesichter erscheinen
dem Betrachter ungreifbar weil sich die Personen tatsächlich mit ihrer
Vorstellungskraft sehr weit entfernt haben. Und der »unsichtbare
Blick« als Kompass, befähigt sie dazu sich gemütlich auch im finste-
ren »Dunkel des gelebten Augenblicks« zu bewegen.

Aus dem Neugriechischen übertragen von Charalampos Ioannou
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Α 
ςηά ηα έπγα είναι μια επιλεκηική παποςζίαζη μιαρ δοςλειάρ πος δημιοςπ-
γήθηκε ηα ηελεςηαία σπόνια. Είναι μικπέρ εξομολογήζειρ, ζημάδια πος 
έμειναν από κάηι πος πποηγήθηκε πος  μόλιρ διακπίνε-ηαι ,όπωρ ζε 
παλιά, ξεθωπιαζμένα από ηον καιπό, γπάμμαηα ή παλιέρ θωηογπαθίερ. 

Αλλοηε είναι κομμάηια μνήμηρ πος ενςπάπσοςν μέζα μαρ σαμένα και ζε πεπιόδο-
ςρ  απομόνωζηρ ζαν εμμονέρ μαρ πολιοπκούν να ηα πποζδιοπί-ζοςμε και άλλοηε 
είναι λέξειρ, εικόνερ, ενηςπώζειρ πος δεν απθπώθηκαν. 

Και έηζι, όπωρ όηαν κανείρ αθοςγκπάζεηαι, θέληζα να επανενζωμαηώζω αςηέρ ηιρ 
λεπηέρ ανεπαίζθηηερ γπαμμέρ ωρ ένα θπόιζμα ηος ανέμος μέζα ζηο πεδίο ηων 
αιζθήζεων. Ιζωρ από μια ονειποπόλα διάθεζη θέληζα να ηα ελαθπύνω... και ζαν 
ζκιέρ από πάνω μος να ηα αποζπάζω.» 
              Κανέλλα Τπαγοςζηή 
 
 

Η 
 Νεσηεξηθόηεηα έζεζε νξηζηηθά ηέινο ζηελ πξνθαηάιεςε, ελώ ε ηέρλε 
εηζρώξεζε εθεί όπνπ ε γλώζε εγθαηέιεηςε ηνλ άλζξσπν αβνήζεην. 
Τώξα πιένλ δελ γίλεηαη λα δηαρσξηζηεί ε γλώζε από ην ζπλαίζζεκα, ε 
καγεία από ηελ νξζνινγηθόηεηα, ην έγρξνλν από ην πξηλ θάζε ρξόλν. 

 

Οη πίλαθεο ηεο Καλέιιαο Τξαγνπζηή είλαη πξνζσπηθνί. Η θαιιηηέρλεο είλαη παξν-
ύζα κέζα ζε όινπο ηνπο πίλαθεο. Τνπο δίλεη ηόζν ηελ ραξαθηεξηζηηθή αηζζεζηαθή 
επηθάλεηα, ην ρξώκα, ηε γξακκή, θιπ., όζν θαη ην πλεπκαηηθό ηεο βάζνο. 
 

Αιιά ζε θάζε έλα από ηνπο πίλαθέο ηεο ππάξρεη κηα ππέξβαζε απηήο ηεο πξνζσ-
πηθήο παξνπζίαο. Γηαηί ε θαιιηηέρλεο δελ καο παξνπζηάδεη «πξνζσπηθνύο θόζκν-
πο», νύηε πξόθεηηαη εδώ γηα κηα νπνηαδήπνηε ζεκαηνπνίεζε ελόο αξρέηππνπ ηεο 
ίδηαο αηνκηθόηεηαο. Γηόηη ε κνληέξλα ηέρλε είλαη κεηαθπζηθή θαηά ηελ νπζία ηεο. 
Από ηνλ Μπνλάξ θαη ηνλ Πηθάζζν ην αξγόηεξν, ζέιεη λα αληηπαξαζέζεη ζηελ ςειή 
[απιή] αηνκηθόηεηα ηεο βίσζεο ηεο πξαγκαηηθόηεηαο, ηελ πξαγκαηηθόηεηα ηεο 
εηθόλαο. Γελ ζέιεη λα ππεξβεί ηνλ θόζκν πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηνπ ζέκαηνο, παξά 
πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηεο ζύιιεςεο ηνπ ζέκαηνο απηνύ. Η Καλέιια Τξαγνπζηή 
είλαη κηα θαιιηηέρλεο ηεο κνληέξλαο ηέρλεο κε ηε βαζηά ζεκαζία απηήο ηεο ιέμεο θη 
εδώ βξίζθνπκε ην θιεηδί γηα ηελ θαηαλόεζε ηνπ έξγνπ ηεο. 
 

Η πνιπρξσκία ησλ έξγσλ ηεο πνπ ρηππά ακέζσο ζηα κάηηα, ε ζηξσκάησζε θαη ε 
επεμεξγαζία ηεο επηθάλεηαο, ε παληνύ νξαηή δηαδηθαζία ηεο απν-κνξθνπνίεζεο, 
κε ιίγα ιόγηα, όια απηά πνπ ζα κπνξνύζακε λα ραξαθηεξίζνπκε ζαλ ηελ 
«αηζζεηηθή επηθάλεηα» ησλ έξγσλ ηεο, ππνδεηθλύνπλ έλα πνιύ πην ζύλζεην ζέκα 
ηεο ηέρλεο ηεο, πνπ ζα κπνξνύζε θαλείο λα πεξηγξάςεη ζαλ ηελ «εζσηεξηθή ηεο 
κνξθή».   
 

Αλ όκσο ζηνηρεία ηεο κνξθήο, όπσο επί παξαδείγκαηη ην ρξώκα, νη γξακκέο, ην 
βάζνο, δελ έρνπλ ζεκαζία κόλν σο «πιηθόηεηα ηνπ πιηθνύ», κα επί πιένλ θαη σο 

Kanella Tragousti «απηό πνπ εθθέξεηαη από ην Δίλαη», ή, γηα λα ην πνύκε καδί κε ηνλ Merlaux-Ponty, 
σο «δηαθιαδώζεηο ηνπ ίδηνπ ηνπ Δίλαη» (les rameaux de l´ être), ηόηε καο δηαλνίγν-
πλ έλα νιόθιεξν θόζκν, όπνπ ηζρύνπλ άιινη θαλόλεο θαη λόκνη, απ’ απηνύο πνπ 
ππάγνληαη ζην γξακκηθό ρξνληθό ζρήκα. Δίλαη ν θόζκνο κηαο νξγαληθήο ζηξσκά-
ησζεο (δνκήο), εληόο ηεο νπνίαο κηα αθαηάπαπζηε αλάπηπμε ησλ κνξθώλ ζε 
αιιειν- θαη ελδν-δηαπινθή παξηζηάλεη κηα ζύκκεηξε κεηαθνξά ηεο θαιιηηερληθήο 
πξαγκάησζεο. 
 

Δίλαη έλαο νιόθιεξνο θόζκνο, πνπ δελ είλαη πηα κόλν «αηνκηθόο», αιιά πνπ καο 
δείρλεη ηε δηαδηθαζία εκπινθήο θαη δηαδηθηύσζεο ηνπ Αηνκηθνύ θαη ηνπ Κνηλνύ θαη 
ηεο πνιηηηζηηθήο θνηλσληθνπνίεζεο, πνπ δελ είλαη πιένλ αηνκηθή αιιά παξαδεηγ-
καηηθή. Αθξηβώο εδώ αξρίδεη ε αλαδήηεζε ησλ Ιρλώλ ηεο θαιιηηέρληδνο. Οη πίλαθεο 
ηεο Καλέιιαο Τξαγνπζηή είλαη παξάζπξα ζ’ απηόλ ηνλ θόζκν θαη ζπγρξόλσο κέξε 
απηνύ ηνπ θόζκνπ. 
 

Η ηέρλε εγείξεη ηελ αμίσζε κηαο ππέξβαζεο ηνπ θόζκνπ. Η ηέρλε ε ίδηα γίλεηαη 
Κόζκνο, ε θαιιηηέρλεο γίλεηαη θνξέαο ηεο εζσηεξηθήο ηεο κνξθήο.  

 
Stepan Benda, Βεξνιίλν, Απξίιηνο 2008 

  

 

S 
puren" ist eine Auswahl von Bildern, die in den letzten Jahren entstanden 
sind. Sie sind kleine Geständnisse. Zeugnisse von etwas, das schon 
vorbei ist, trotzdem Erinnerungen hinterlässt, die manchmal verblasst sind, 
wie alte Briefe oder Fotos. Manchmal, in Zeiten der Einsamkeit, verlangen 

diese Erinnerungsfragmente beharrlich von uns als unausgesprochene Wörter, 
Bilder, Impressionen, die vergessen in uns ruhen, definiert zu werden. Und so 
wollte ich lauschend diese kaum fühlbaren, feinen Linien wie einen Windhauch in 
die Sinneswelt integrieren. Vielleicht aus einer träumerischen Haltung heraus 
möchte ich sie leichter machen... und von deren Schatten mich befreien”.  
                  Kanella Tragousti  

                                                                                                               
 

D 
ie Moderne hat endgültig mit dem Vorurteil Schluß gemacht, die Kunst 
setze da ein, wo das Wissen den Menschen im Stich läßt. Nicht mehr läßt 
sich das Wissen vom Gefühl abtrennen, das Magische vom Rationellen, 
das Zeitliche von dem Vor-zeitlichen. 

 

Die Bilder von Kanella Tragousti sind persönlich. Die Künstlerin ist in ihnen überall 
anwesend. Sie gibt ihnen sowohl ihre unverwechselbare sinnliche Oberfläche, 
Farbe, Strich etc,  als auch ihre „geistige Tiefe“. 
 

In jedem von ihren Bildern wird aber diese persönliche Präsenz überschritten. Denn 
es sind keine „private Welten“, die uns die Künstlerin vor Augen stellt. Noch handelt 
es sich hier um eine wie auch immer geartete Thematisierung eines stiftenden 
Urgrundes eigener Individualität. 
 

Denn die moderne Kunst ist ihrem Wesen nach metaphysisch. Seit Bonard und 
Picasso spätestens, will sie der bloßen Individualität des Erlebens der Realität die 



   

Kanella Tragusti wurde am 18.03.1959 in Amalias-Ilias, Griechenland, geboren. 
 
Von 1976-1981 Studium der Philologie an der Universität in Athen mit anschließen-
dem Diplomabschluß. 
 
Von 1981-1984 Aufenthalt in Paris und Studium der Semiologie an der École Prati-
que des Hautes Études der Sorbonne, Abschluß als Titulaire. Diplom über das 
Verhältnis zwischen Sprache und Bild. 
 
Von 1990-1992 Gasthörerin bei Jens Jensen an der HDK (Radierungswerkstatt). 
 
Seit 1987 Aufenthalt in Berlin als Freie Künstlerin. 

Realität des Bildes gegenüberstellen. Sie will die Welt nicht auf das Thema hin 
überschreiten, sondern auf die Auffassung dieses Themas hin. Und Kanella Tra-
gousti ist eine Künstlerin der Moderne im eigentlichen Sinne des Wortes. Und hier 
finden wir, meiner Meinung nach, den  Schlüssel zu ihren Arbeiten. 
 

Die sofort ins Auge fallende Farbigkeit ihre Bilder, ihre Schichtung und Textur, der 
überall sichtbare Prozeß ihrer De-figuration, kurzum das alles, was wir  als „die 
ästhetische Oberfläche“ ihrer Bilder bezeichnen könnten, weisen auf ein viel umfas-
senderes Thema ihrer Kunst hin, das man als ihre „ innere Form“ bezeichnen 
könnte. 
 

Denn wenn die Elemente der Form, wie z.B. Farbe, Linie, Tiefe nicht nur die 
„Materialität des Stoffes“ bedeuten, sondern auch das, „was vom Sein ausgesagt 
wird“, oder, um es mit Maurice Merleau-Ponty zu sagen, „Verzweigungen des Seins 
selbst“ (les rameaux de l’ Être) sind, erschließen sie uns eine ganze Welt, in wel-
cher es andere Gesetzmäßigkeiten gibt, als die des linearen Zeitschemas. Es ist 
die Welt einer organischen Schichtung (Struktur), in welcher ein stetes Verschmel-
zen der Formen eine der künstlerischen Realisierung angemessene Metapher 
darstellt. 
 

Es ist eine ganze Welt, die nicht mehr eine bloß „persönliche“ ist, sondern von 
einem Prozeß des Ineinander und Hindurchwachsens des Privaten des Öffentlichen 
zeugt und von einer Akkulturation, die nicht mehr individuell, sondern exemplarisch 
ist. Und hier setzt die Spurensuche der Künstlerin an. Die Bilder von Kanella Tra-
gousti sind Fenster zu dieser Welt und ihre Teile zugleich. 
 

Die Kunst erhebt den Anspruch, die Welt zu überschreiten. Die Kunst selbst wird 
zur Welt, die Künstlerin zum Medium ihrer inneren Form. 
 
Stepan Benda, Berlin in April 2008 



 
  

Spur                                                                                               Öl auf Papier, 15x15cm, 2001 



 
  

Begegnungen                                                                             Mischtechnik, 15x15cm, 2004 



 
  

Begegnungen                                                                             Mischtechnik, 15x15cm, 2004 



 
  

Landschaften (Ausschnitt)                                                         Mischtechnik, 20x30cm, 2004 



 
  

Begegnungen                                                                             Mischtechnik, 19x19cm, 2004 



 
  

Begegnungen                                                                             Mischtechnik, 19x19cm, 2004 
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