
Μαρία Οικονομοποφλου-Ένα Τόςο Τρυφερό Τίποτα 

Όταν εν δυνάμει μποροφν να γίνουν τα πάντα, υπάρχει ο κίνδυνοσ να μθ γίνει τίποτα. Όταν δεν 

βιάηεισ τα πράγματα και τον εαυτό ςου, αυτό το τίποτα, μπορεί να γίνει κάτι ςθμαντικό. 

Κάτι τζτοιο ζνιωςα ότι ςυμβαίνει με τισ φωτογραφίεσ τθσ Μαρίασ Οικονομοποφλου, τισ οποίεσ 

δθμοςιεφει εδώ και χρόνια ςτο facebook, παρόλο που θ φωτογραφία δεν είναι το εικαςτικό τθσ 

μζςο. Αργά αλλά ςτακερά ξεδιπλώνει ζνα κομμάτι που πριν από τα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ 

κα ζμενε πικανότατα εντελώσ προςωπικό. Άρχιςαν να «μου αρζςουν» όλο και περιςςότερεσ. 

Όλα αυτά τα likes, λοιπόν, ζγιναν πάρα πολλά για να τα αγνοιςω. Ζνιωκα τθν ανάγκθ να πω 

και ςτουσ άλλουσ, που φωνάηουν και οχλαγωγοφν ςτο διαδίκτυο: «μα, ακοφςτε αυτι τθν 

τρυφερι ςιωπι». 

Άρχιςα να ςυνειδθτοποιώ ότι υπιρχε μια ςυνζχεια και μια ςυνζπεια, αλλά και ζνα φφοσ που με 

ςυγκινοφςε. Μιά ευαιςκθςία ςτον τρόπο που ζβλεπε μζςα απο τισ φωτογραφίεσ τθσ το 

περιβάλλον τθσ-είτε το προςωπικό τθσ, είτε τθσ πόλθσ, μάλλον των πόλεων, Ακινασ και 

Ρόττερνταμ-και κατζγραφε αυτό το τίποτα:το ευτελζσ, το μικρό, το μζγα! 

Μιά ςκιά, μιά γυαλάδα, φφλλα κολλθμζνα ςτθν άςφαλτο, θ ομορφιά ενόσ καλοςχθματιςμζνου 

καρβελιοφ, θ ευκραυςτότθτα ενοσ μπουμπουκιοφ και θ δφναμθ του καλοφ και θκικοφ κόντρα 

ςτθν αςχιμια και τθν παραίτθςθ. Όλα όμωσ, μζςα από απαλά φώτα, από διάφανεσ κουρτίνεσ, 

από κολζσ ςκιζσ και εφκραςτεσ διαφάνειεσ.  Τόςα πολλά τίποτα που κάνουν ζνα μοναδικό κάτι. 

Κάτι που εκτόσ από τρυφερό είναι και ακώο. Μιά ματιά ενόσ παιδιοφ, που παραςφρεται και 

φωτογραφίηει χωρίσ «πρζπει» αυτό που του τραβάει τθν προςοχι. 

Όςεσ ενςτάςεισ κι αν ζχει κανείσ για τισ πλατφόρμεσ κοινωνικισ δικτφωςθσ κα πρζπει να 

αναγνωρίςει,  πωσ κάποιοι καλλιτζχνεσ ζχουν βρει ζναν τρόπο μζςα από αυτζσ να ξεδιπλώςουν 

μιά πτυχι του ζργου τουσ και του εαυτοφ τουσ που δε κα ιταν εφκολο να παρουςιάςουν με 

τουσ ςυμβατικοφσ τρόπουσ. Σε καμιά άλλθ περίπτωςθ όμωσ, δεν ζχω δει αυτι το άλλο κομμάτι 

να παρουςιάηεται με τόςο ςυςτθματικό τρόπο (ανα μινα ςυγκεκριμζνα) ώςτε να μπορεί να 

διεκδικιςει μιά οντότθτα κόντρα ςτθ ροι του περιβόθτου ιςτότοπου. 

Αυτι θ αςταμάτθτθ ροι φωτογραφιών, τόςο ςτο facebook όςο και ςτθ ςφγχρονθ ηωι γενικά, 

ζχει δθμιουργιςει κεατζσ κορεςμζνουσ και κουραςμζνουσ. Η περιβόθτθ, πράγματι, ευκολία 

του μζςου τθσ φωτογραφίασ, όμωσ, δεν το ακυρώνει-απλά μετακζτει τθ δυςκολία ςτο επίπεδο 

του αποτελζςματοσ. Το να δθμιουργεί κάποιοσ φωτογραφίεσ που αναμοχλεφουν 

ςυναιςκιματα και μζνουν ςτθ μνιμθ, γίνεται όλο και πιο δφςκολο. Και από ότι φαίνεται από 

αυτι τθ ςυλλογι φωτογραφιών τθσ Μαρίασ Οικονομοποφλου, ζνασ καλόσ τρόποσ είναι θ 

επιςτροφι ςτα βαςικά.    
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